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ATELIERE DE PRELUCRARE A BRONZULUI, 
ARGINTULUI ŞI AURULUI ÎN DACIA ROMANĂ

Doina Benea

I. Introducere
I/1. Problematica exploatării resurselor metalelor neferoase în Dacia Romană 

nu a atras atenţia cercetătorilor, poate şi din lipsa unor descoperiri elocvente. Centre 
de reducere a minereurilor cuprifere nu sunt cunoscute cu excepţia celui de la Ogaşul 
Băieşului din Moldova Nouă1. 

Mult mai numeroase sunt informaţiile privind exploatarea aurului datorită 
materialului epigrafi c cunoscut, îmbogăţit în ultimul timp cu mărturiile noilor 
cercetări întreprinse la Roşia Montană2. Dar, toate informaţiile se referă la exploatarea 
minereului aurifer şi mai puţin la prelucrarea lui. Desigur, acest metal preţios fi ind 
sub incidenţa directă a Fiscului Imperial, era trimis sub formă de lingouri imediat 
după producere la Roma.

Nu trebuie neglijate resursele sub formă de nisipuri aurifere constatate mai 
ales în Banat la Bolvaşniţa, Borlova etc.3. Provenienţa argintului în Dacia Romană 
trebuie să aibă la bază ca sursă zăcămintele locale din aceleaşi zone ale Munţilor 
Apuseni şi din Munţii Banatului (Moldova Nouă). Identifi carea unor exploatări 
antice este mai difi cilă întrucât o caracteristică a resurselor aurifere din Transilvania 
este asocierea aurului, argintului, plumbului, cuprului etc., ceea ce indică faptul că 
metalele respective au fost exploatate concomitent. Separarea aurului şi argintului de 
celelalte metale se realiza prin cupelare sau prin utilizarea sufl atului de antimoniu în 
procesul de separaţie obţinându-se un sufl at de argint, care plutea deasupra argintului 
topit ca o spumă şi se putea îndepărtat uşor. Argintul se turna în lingouri şi era utilizat 
în atelierele de bijutier ceea ce presupunea alte etape tehnologice4. Tipare de lingouri 
de aur sau argint s-au descoperit la Ulpia Traiana (D: 16 x 11,5 x 1 cm, fragment; 
16 x 12,5 x 5,5 cm)5, Tibiscum (2 tipare incizate într-un fragment de cărămidă, cu 
dimensiunile: 19,60 x 1,5 x 1,60, respectiv: 1,50 x 2,50 x 1,5cm)6 şi Porolissum 

1 Bozu 1990, p. 217-219; vezi mai jos, discuţia privind prelucrarea plumbului.
2 Wollmann 1996, passim.
3 Macrea 1969, passim.
4 Rustoiu 1997, p. 39.
5 Alicu, Cociş, Ilieş, Soroceanu 1994, nr. 1078, 1079.
6 Benea, Bona 1994, p. 99.
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(fragment)7, dovedind prezenţa aici a unor ofi cine care se ocupau cu reducerea 
minereurilor respective pentru obţinerea metalului şi realizarea unor lingouri de 
mici dimensiuni necesare pe piaţă. Dimensiunile reduse ale tiparelor pledează 
pentru lingouri de metal preţios (aur, argint). Nu poate fi  exclusă nici posibilitatea ca 
tiparele să fi  produs lingouri de bronz, pentru ofi cinele ce produceau piese de mici 
dimensiuni (accesorii vestimentare, echipament, harnaşament etc.). 

Atelierele descoperite până acum în Dacia sunt ateliere în care se desfăşura cu 
rare excepţii cea de a doua etapă a procesului metalurgic şi anume, prelucrarea sa în 
produse fi nite.

O altă modalitate de procurare a metalului era retopirea artefactelor rebutate 
sau a metalului vechi adunat. În cazul retopirii unor deşeuri de metal preţios topirea 
avea loc în două etape:

1. separarea materiilor organice prin încălzire;
2. separarea magnetică de particule feroase.
În Dacia sunt cunoscute mai multe depozite de fi er şi bronz adunate pentru 

reciclarea metalului (vezi descoperirile de la Mărculeni, Dedrad, Orheiul Bistriţei)8.

I/2. Prelucrarea bronzului a fost un meşteşug care în lumea geto-dacică 
pre-romană a fost larg răspândit, atât în mediul civil, cât şi în fortifi caţii, fapt 
determinat şi de existenţa corespunzătoare unor resurse ale subsolului.

Într-un prim studiu asupra atelierelor de bronzieri, S. Cociş a încercat să 
stabilească trei criterii de identifi care a unor ateliere, şi anume ateliere sigure, 
probabile şi ambulante, criterii bazate pe următoarele indicii:

1. ateliere sigure erau acelea în care este constată între altele şi existenţa unui 
spaţiu-atelier (clădire, baracă) în care lucra meşterul;

2. ateliere probabile identifi cate pe baza existenţei în inventarul recuperat 
a unor instrumente de lucru precum: creuzete, unelte, tipare sau piese în curs de 
prelucrare;

3. atelierele ambulante erau presupuse pe baza prezenţei creuzetelor9.
Anumite nuanţări în identifi carea unor ateliere de prelucrare a metalului, prin 

extinderea paletei informaţionale, a adus mai recent, V. Sârbu, care a stabilit o altă 
clasifi care, cu anumite criterii de detaliu:

a). identifi carea de ateliere sigure, în funcţie de prezenţa în complexele 
respective a cuptoarelor de reducere a bronzului, a zgurii metalifere, a lingourilor;

b). alături de elementele precedente un indiciu al existenţei atelierelor de 
prelucrare îl constituie prezenţa instrumentelor de lucru, în primul rând a creuzetelor, 
tiparelor;

7 Vezi Benea 2002, p. 31-54, cu toată bibliografi a problemei.
8 Vezi D. Benea, Metalurgia şi prelucrarea fi erului în Dacia Romană, în acest volum.
9 Cociş 1982-1983, p.142-143.
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c). lipsa cuptoarelor de reducere, dar prezenţa celorlalte elemente ar reprezenta 
doar ateliere de prelucrare a bronzului10. 

În ultimii ani, cercetările riguroase în analiza atelierelor de prelucrare a 
bronzului în Dacia pre-romană au fost întreprinse de A. Rustoiu, care au adus un 
plus de informaţii documentare referitoare nu numai la reconstituirea tehnologiei 
antice, dar a şi făcut observaţii asupra producerii bronzului în Dacia, dar şi asupra 
prelucrării sale11. Una din concluziile de bază ale studiului întreprins este constatarea 
existenţei în Dacia pre-romană, alături de atelierele locale cu meşteri orfevrieri şi a 
unor meşteri străini (cum ar fi  de pildă, în aşezarea de la Poiana). Ateliere locale au 
fost identifi cate la Pecica, Costeşti, Luncani-Piatra Roşie, Căpâlna, Baniţa, Ocniţa, 
Tăşad, Grădiştea (Brăila), Radovanu (Călăraşi) etc. databile în cadrul larg al secolelor II 
a.Chr.-I p.Chr. În unele din acestea au putut funcţiona şi ateliere monetare12. 

Cucerirea romană a adus mutaţii importante în activitatea artizanală, în special 
în prelucrarea bronzului în provincia Dacia. Vechile centre dacice de prelucrare a 
bronzului şi a altor metale situate mai ales, în mediul fortifi caţiilor, au dispărut. În 
nouă confi guraţia economică, care se formează în provincie alte criterii au stat la bază 
dezvoltării artizanale, ele au urmat şi iniţiativa particulară, dar şi cea corespunzătoare 
nevoilor şi intereselor administraţiei romane. S-au conturat pe baza unor noi factori de 
natură economică zonele de interes pentru centre meşteşugăreşti. Ele erau dependente 
de căile de comunicaţii, sursele de exploatare, prezenţa unor aşezări importante în 
care îşi găseau locul, posibilitatea de a participa la un schimb comercial cu lumea 
barbară şi cea inter-provincială. Chiar dacă, în acest moment nu dispunem de o bază 
de date sufi cient de importantă pentru a demonstra schimbul interprovincial şi pe cel 
cu lumea barbară în ultimele decenii, o astfel tematică a devenit incitantă pentru lumea 
arheologică românească pentru a-o aborda, ca problematică de studiu. 

În ordinea importanţei, la fel, ca în orice provincie pe primul loc se afl ă 
prelucrarea metalului pentru necesarul de echipament, armament şi harnaşament al 
armatei. Nevoia de metal prelucrat a determinat apariţia unor ateliere de bronzieri în 
mediul militar pentru a asigura cele necesare trupelor staţionate în provincia Dacia. 

Numărul mare de trupe auxiliare staţionate în Dacia, la care se adaugă unitatea 
de bază legiunea a XIII-a Gemina de la Apulum, urmată în anul 168, de legiunea a V-a 
Macedonica de la Potaissa au creat structurile existente în fi ecare castru, pentru fabricae. 
În mai multe castre auxiliare din provincia Dacia, se pot identifi ca urme de ateliere cu 
caracter metalurgic şi de prelucrare a metalului. Desigur cel mai elocvent exemplu provine 
de la Buciumi, unde o clădire distinctă a fost utilizată în acest scop13.

Un element specifi c nu numai provinciei Dacia de altfel, care a impulsionat 
10 Sârbu 1996, p. 87-92. 
11 Rustoiu 1996, passim; Idem 1997, passim.
12 Rustoiu 1996, p. 61-66.
13 vezi mai jos.
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viaţa meşteşugărească a fost numărul mare de aşezări vicane din apropierea castrelor 
auxiliare de tip vici militares, alături de cele două canabae de lângă sediul celor 
două legiuni de la Apulum şi Potaissa, care prin structura lor de organizare aveau un 
pronunţat caracter semi-urban prin însăşi modul lor de organizare. Aşa se face, că 
numărul cel mai mare de ateliere meşteşugăreşti specializate în prelucrarea bronzului 
provin tocmai din canabae şi vici militares.

Fondarea Coloniei Ulpia Traiana Dacica de către Traian a determinat în mod 
cert apariţia aici a unui număr important de colonişti stabiliţi în noul oraş, lucru ce a 
atras în mod fi resc formarea unor ateliere meşteşugăreşti. Inscripţiile oferă o bază de 
discuţie, în acest sens, mai puţin deocamdată descoperirile arheologice.

În anul 1995, Sorin Cociş a întocmit un prim „corpus” al atelierelor de prelucrare 
a bronzului din Dacia Romană bazat parţial doar, pe descoperiri arheologice clare 
şi bine precizate din punct de vedere cronologic. O serie de descoperiri incluse în 
rândul atelierelor se bazau pe informaţii orale, încă neconfi rmate de literatura de 
specialitate, ceea ce îngreunează posibilităţile de lucru cu acest corpus14. 

Urmele unor activităţi de prelucrare a bronzului au fost identifi cate în mai multe 
castre şi aşezări de tip vicus militaris sau chiar în mediul urban propriu-zis (Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, Napoca, de pildă). În raport cu informaţiile documentare 
oferite de descoperirile arheologice, atelierele pot fi  clasifi cate în trei grupe. Această 
împărţire refl ectă pe de o parte, stadiul actual al cercetărilor, iar pe de altă parte, 
încearcă să ordoneze informaţiile arheologice de până acum. 

Astfel, credem corespunzătoare tipologia atelierelor de bronzieri propusă de 
S. Cociş şi V. Sârbu cu anumite amendamente:

1. În prima grupă sunt incluse atelierele de prelucrare a bronzului identifi cate 
în construcţii din piatră sau din lemn (barăci) cu spaţii special amenajate, cu instalaţii 
de topire si încălzire a metalului şi cu tot inventarul adiacent. Prima grupă cuprinde 
ateliere de prelucrare a bronzului certe identifi cate în Dacia. 

2. O a doua grupă este reprezentată de descoperiri de unelte, creuzete, tipare, 
chiar şi piese rebutate pe arealul unui complex arheologic sau aşezare cercetată.

3. În a treia grupă au fost incluse localităţile, unde s-au descoperit doar simple 
creuzete15. 

Faţă de catalogul realizat de noi, în anul 2002, informaţiile arheologice 
privind posibilitatea existenţei unor ofi cine de prelucrare a bronzului s-au îmbogătit 
cu câteva descoperiri noi, care de fapt, refl ectă în bună măsură „redescoperirea unor 
noi instrumente de lucru sau piese semifi nite în depozitele muzeale sau izolate în 
anumite publicaţii”16. Un repertoriu al tuturor atelierelor de bronzieri romani este 

14 Cociş 1994, p. 383-391. 
15 Benea 2002, p. 31-54.
16 vezi mai jos, atelierul de la Dierna şi unul nou de la Micia.
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departe de a fi  convingător în aprecierea situaţiei economice privind prelucrarea 
metalului în provincie. Ca element defi nitoriu am menţiona în primul rând, numărul 
relativ mare provenind din castre, vici militares şi canabae, faţă de mediul urban şi 
rural lucru pe deplin explicabil prin numărul mare de trupe prezent în Dacia.

Un al doilea element este determinat de faptul, că ofi cinele instalate în barăci 
de lemn sau chiar construcţii din piatră erau specializate pe o producţie de accesorii 
vestimentare de mici dimensiuni. Câteva statuete de bronz mai ales cu caracter votiv 
au fost atribuite unor ofi cine locale în bună măsură datorită lipsei unor calităţi artistice 
la piesele respective, disproporţia anatomică şi prezenţa bavurilor de turnare, ceea ce 
sugerează lipsa de fi nisare a pieselor care au fost puse astfel, în circulaţie.

O caracteristică a atelierelor meşteşugăreşti de prelucrare a bronzului din 
Dacia o reprezintă prelucrarea în aceeaşi ofi cină alături de bronz şi a altor metale 
precum: argint şi aur, alături de piese realizate în tehnici combinate, cum ar fi  bronz 
şi sticlă (email). Ele se găsesc atât în mediul militar, cât şi civil. 

Deocamdată, în provincia Dacia, exploatarea minereului cuprifer şi a celui de 
plumb este documentată până acum, doar în punctul Ogaşul Băieşului, de la Moldova 
Nouă, unde s-au şi descoperit turte de metal topit (fără specifi carea din ce metal erau 
confecţionate)17.

Ofi cinele de prelucrarea bronzului vor fi  prezentate respectând criteriile 
enunţate mai sus separat cele din mediul militar şi mediul civil. Întrucât cea mai 
mare parte a ofi cinelor au apărut deja în două repertorii vom insista în descrierea 
amănunţită doar a descoperirilor recente, iar cele cunoscute le vom menţiona pe 
scurt.

II/1.1. Ateliere meşteşugăreşti certe descoperite în mediul militar.
1. Buciumi (jud. Sălaj), castru, în baraca nr. 5 a castrului auxiliar din 

praetentura a fost dezvelită o construcţie de 38 x 10,90 m, care avea dispuse central 
4 vetre pe care s-au descoperit fragmente de creuzete, tipare, unelte (compas, cuţite, 
dălţi). Atelier de execuţie a pieselor de echipament militar. Datarea complexului: în 
epoca lui Traian (anii 114-115), credem însă că acesta a funcţionat până în secolul 
III, judecând după piesele descoperite în acest areal18. Probabil asigura necesarul 
pentru întreaga Dacia Porolissensis. (Fig. 8; 9, 3/1-4; 13, 1-7).

2. Ilişua (jud. Bistriţa –Năsaud), din castru provin mai multe creuzete, urme 
de zguri metalifere piese rebutate care demonstrează prelucrarea bronzului în castru 
alături de producerea unor emailate19. O fi bulă de bronz de tip barbar în curs de 

17 Bozu 1990, p. 217-219.
18 Chirilă, Gudea, Lucăcel, Pop 1972, p. 57-58; 93-107; Gudea 1997, p. 70-71. 
19 C. Gaiu, în comunicare susţinută noiembrie 2007 la sesiunea anuală a Muzeului Unirii Alba 

Iulia. Se menţionează un număr de cca. 150 de piese emailate majoritate de harnaşament care provin din 
castru, alături de mai multe instrumente de lucru (creuzete cu metal, picături de metal, rebuturi).
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prelucrare a permis identifi carea aici a unui atelier de realizarea fi bulelor (nu se dau 
detalii)20, (Fig. 16/8).

În castrul de la Ilişua în turnul de sud-est al porţii pretoriene a fost descoperită 
o monedă falsifi cată-un sesterţ de la Antoninus Pius (anii 157-158) păstrând încă 
canalul de turnare – indiciu pentru un atelier monetar clandestin. Datare: mijlocul 
secolului II21.

3. Potaissa (Turda, jud. Cluj), din castru provine un creuzet mic din ceramică22 
de pe teritoriul canabae. În acelaşi timp, fragmente dintr-o lorica squamata, un 
sfeşnic din bronz, au fost descoperite într-o încăpere din principia probabil depuse 
pentru a fi i folosit materialul metalic23. În interiorul castrului există o construcţie 
aproape de porta praetoria cu urme de activitate meşteşugărească.

4. Samum (Căşei), în castru, în praetorium în încăperea 19, în faza a III-a 
se construieşte un cuptor de topire, se menţionează prezenţa de zgură metaliferă şi 
creuzete; Datare: în secolul al III-lea24.

În lista publicată de S. Cociş mai apar amintite ca certe ateliere de bronzieri la 
Apulum pentru care în prezent nu există date, cât de cât concludente25.

II.1.2. Ateliere meşteşugăreşti în care au apărut instrumente de lucru 
descoperite din mediul militar.

1. Bologa (jud. Cluj), castru, în barăcile castrului fără alte precizări; unelte de 
lucru pentru ateliere de prelucrarea metalului (creuzete); Zgură metaliferă; Datarea 
generală: secolele II-III26. 

2. Feldioara (jud. Braşov), în castru lângă poarta de pe latura de nord est 
a fost descoperit un creuzet pastă cenuşie (D : d.g : 9,5 cm)27, un alt fragment de 
creuzet în vicusul militar28 ; din castru provin fragmente de piese de echipament 
militar reparat29; Datare : secolele II-III.

3. În castrul de la Gilău a fost descoperit un ciocan mic de bijutier (L: 8 cm), 
o fi bulă în formă de „T” care prezintă o reparare a resortului. Datare: secolele II-III30, 
(Fig. 9/2).

20 Protase, Cociş, Gaiu 1993, p. 54, fi g.1/1, şi mai nou Cociş 2004-2005, p. 129, notele 29, 48; 
Idem 2004, p. 35.

21 Ardevan 1997, p. 64, nr. 163, apud Protase, Gaiu, Marinescu 1997, passim.
22 Bărbulescu 1994, p. 108-109, pl. 18/9. 
23 Bărbulescu 1987, p. 144-146; Idem 1994, p. 107-109.
24 Isac, Hügel, Andreica 1994, p. 40-64.
25 Cociş 1995, tabel.
26 Gudea 1997, p. 58-59. 
27 Idem 2008, p. 173.
28 Benea 2002, p. 31-54.
29 Gudea 2008, pl.65, 1, 2.
30 Isac, Cociş 1995, p. 118; Isac 1997, pl. 27/5. 
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4. Micia, în castrul se presupune că au funcţionat mai multe ateliere militare 
(documentate prin creuzete şi piese în curs de prelucrare)31. 

5. Romita (jud. Sălaj), chiar în dreptul porţii pretoriene a fost descoperit 
un creuzet care prin dimensiuni putea fi  utilizat pentru turnarea bronzului. Datare: 
secolele II-III32, (Fig. 9/1).

6. Slăveni (jud. Dolj), castru sau vicus militar provine un creuzet din pastă 
de caolin cu cioc pentru scurgerea metalului de formă tronconică (I : 9 cm; d.g.: 9 
cm; d.f.: 3,8 cm) fără nici un alt fel de informaţii33; Datare în secolele III-III p. Chr. 
L. Petculescu a demonstrat producerea unor vârfuri de suliţă din bronz cu profi l 
triunghiular sau piramidal în castrul de la Slăveni pe baza unor piese rebutate34. 
Totodată, a fost realizate şi o serie de observaţii asupra ariei de răspândire a acestui 
tip de armă, (Fig. 16/2-3).

7. Gherla, castru, în praetentura sinistra a castrului, provine un creuzet din 
ceramică, cu cioc pentru turnarea metalului având urme de bronz în interior (D: 7 cm, 
I: 7 cm; grosime pereţilor de 0,5 cm). În anul 1982 au fost descoperite într-o secţiune 
S. 3 într-o groapă (depuse la adâncimea de 0,30-0,60 m) fragmente de piese mărunte 
din bronz rupte, deteriorate adunate pentru a fi  reutilizate ca material, datarea este 
apreciată în secolul III la mijlocul acestuia35, (Fig.16/1).

8. Arcidava (Vărădia), castru provine un ciocan de mici dimensiuni folosit în 
ateliere de bijutieri (?)36. 

II/2. Ateliere din mediul civil.
1. Copăceni (jud. Vâlcea), din vicusul militar provin „ creuzete, tipare de lut 

şi piese semifi nite”. Datare secolele II-III 37.
2. Dierna, în oraşul antic-sectorul I, cercetat de I. Winkler şi A. Bodor, au 

fost descoperite în interiorul unei construcţii din piatră dezvelită parţial, în al doilea 
nivel de locuire: fragmente de creuzete cu urme de metal, fragmente de aplici, zgură 
de metal, bare de plumb fragmentare, piese în curs de prelucrare; o foiţă de aur cu 
inscripţie cu caracter de defi xio38, (Fig.20/2).

Reluarea unei părţi a inventarului descoperit în atelierul de la Dierna, 
redescoperit în depozitele Muzeului de Istorie din Cluj însumează 145 de piese39din 
bronz şi plumb. Între descoperirile importante se cuvin amintite o fi bulă cu genunchi, 
cu resortul mascat de un tub (având încă urme de bavură de la turnare), databilă 

31 Idem cu precedenta.
32 Matei, Bajusz 1997, passim.
33 Popilian 1980, p. 207, pl. 61/743.
34 Petculescu 1991, p. 35-38.
35 Ardevan 2007, p. 350-356.
36 Bozu 2008, nr. 396.
37 Petculescu 1991a, p. 10. 
38 Bodor, Winkler 1979, p. 141-145.
39 Cociş 2006, p. 111-123.
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între secolul II şi prima jumătate a secolului III. Această piesă, alături de ace de 
fi bule descoperite dispersat, spirale de fi bule etc. sugerează existenţa unui atelier 
în care se produceau şi fi bule, dar şi piese de echipament militar, verigi, accesorii 
de harnaşament cabalin ace de cusut, cuie şi accesorii pentru tâmplărie din bronz40. 
O serie deşeuri din bronz, pâlnii de turnare, picături de bronz topit, piese în curs de 
prelucrare mânere de vase, inele, fi bule etc., argumentează existenţa unui atelier în 
acest loc, (Fig. 17/1-10; 18/1-19; 19/1-14).

De un interes aparte este foita de aur cu caracter de defi xio (D:7, 1 x 2,4 cm) cu 
inscripţia în latină cursivă alături de alte semne grafi ce cu următorul text: DEMON 
IM(m)UNITATE / TE AGITE(T) AELI- FIR-/ME STE(T) SUPRA CAPUT/IULIAE 
SURILLAE, (Fig. 20/2).

Monedele descoperite în clădirea parţial dezvelită sunt din timpul lui Septimius 
Severus (2), Caracalla (2), Heliogabal (1), Severus Alexander (2)41, care alături de 
fi bulele descoperite asigură o datare corespunzătoare în timpul dinastiei Severilor.

Noile redescoperiri de piese din inventar transformă atelierul de la Dierna 
într-o descoperire complexă, sub raportul producţiei specializate de piese din bronz, 
plumb şi implicit aur.

De pe teritoriul oraşului antic provine o piesă care se păstrează în colecţia 
Liceului din Orşova, un fragment de tipar de statuietă din teracotă şi cu o copie 
antică în plumb cu reprezentarea zeiţei Venus Pudica (încă inedită, deşi de mai multe 
ori menţionată în literatura de specialitate).

3. Drobeta dintr-un loc neprecizat din castru, vicus sau oraş provin un creuzet 
de mici dimensiuni, o nicovală mică din fi er, o dăltiţă, ace de trasat, bare de bronz 
rotunde, tipar din piatră pentru accesorii vestimentare, o lingura de turnat. Datare: 
secolele II-III p.Chr.42, (Fig.12, 1-9).

De pe teritoriul oraşului roman provin din descoperiri întâmplătoare, câteva 
statuete din bronz, care sugerează prin modul de realizare anatomică existenţa unor 
produse locale. Astfel:

 din castru provin mai multe statuete de bronz reprezentând următoarele 
divinităţi: Venus (I: 11 cm), turnare plină, patină brună; elemente caracteristice 
pentru un produs nefi nisat turnare defectuoasă în tipar43; Venus (I: 10,8 cm), elemente 
caracteristice pentru un produs nefi nisat turnare defectuoasă, urme de bavuri de la 
turnare44. Venus (I: 14,7 cm) turnare plină, patină cenuşie; elemente caracteristice 
pentru un produs nefi nisat: turnare defectuoasă în tipar cu orifi cii pe corpul piesei45; 

40 Idem, p. 112.
41 Bodor, Winkler 1979, p.141-155; Stoicovici 1978, p. 245-250.
42 Stângă 1998, pl. 53/7, 12; 54/12, 9, 13.
43 Marinescu, Pop 2000, nr. 98.
44 Marinescu, Pop 2000, nr. 108. Pl. 57. 
45 Eidem, nr. 116.
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o piesă reprezentând pe Mars (I: 6,4 cm), turnare plină elemente caracteristice pentru 
un produs nefi nisat: resturi de la turnare pe corpul piesei, lipsă şlefuirea46; statuetă 
înfăţişând pe Mercur (I: 7,8 cm) turnare plină, patină verzuie; elemente caracteristice 
pentru un produs nefi nisat: urme de zgură pe corpul piesei, trăsături neclare47. 

4. Micia (vicus şi pagus) recent au fost identifi cate mai multe ateliere de 
prelucrarea metalului.

4.1. Un atelier pentru confecţionarea fi bulelor de bronz documentat relativ 
recent, prin câteva piese semifi nite provine din zona vicus-ului militar48,(Fig. 15/2).

4.2. Cercetările arheologice recente din anii 2003-2006 întreprinse în vicus-ul 
militar de la Micia aduc un plus de informaţie asupra unei posibile ofi cine de 
prelucrarea bronzului cu un caracter complex49.

În anul 2005, în acest sector au fost dezvelite urmele unui cuptor de formă 
pătrată la bază, cu pereţii din cărămizi de lut nears puse pe cant; este precizată 
lăţimea de 1,50 m, cu o gura de alimentare lungă de 0, 60 m şi lată de 0,50 m. În 
faţa cuptorului a fost descoperită groapa de deservire50. Două tipare bivalve pentru 
turnarea unor piese de bronz au fost descoperite lângă cuptor51. În arealul utilizat 
al atelierului au apărut în anul 2006 şi 3 gropi pline cu cenuşă, chirpic şi piatră, 
indiciu al unei activităţi îndelungate. Acest lucru sugerează dezafectarea la anumite 
intervale a instalaţiei de topire şi de încălzire a metalului. Dimensiunile cuptorului şi 
mai ales baza pătrată sugerează mai de grabă o instalaţie de topire a minereului52. În 
apropiere, a mai fost dezvelită o baracă de lemn cu o încăpere (cu dimensiunile de: 
2,00 x 2,50 m) având în interior două gropi mici cu oase calcinate (?), unelte de lucru: 
fragmente de creuzete (unul de mari dimensiuni), un ciocan şi câteva fragmente de 
piese de echipament militar (limba de curea aplică în formă de scut etc.53. Întreg 
spaţiul atelierului a avut trei mari etape de locuire, fi ecare marcată de un nivel de 
distrugere masivă54, încadrându-se în răstimpul anilor 170-250/27055.

4.3. Anumite elemente observate pe statuetele de bronz ce provin de la Micia 
argumentează o producţie locală de asemenea piese, cum ar fi :

 o statuetă reprezentând pe Venus descoperită în castru (I. 7,4 cm) patină 
cenuşie închis, elemente caracteristice pentru un produs nefi nisat turnare defectuoasă, 

46 Eidem, nr. 6, Pl. 4. 
47 Eidem, nr. 88, Pl. 12.
48 Rădeanu, Cociş 1999-2000, p. 205-208.
49 Petculescu, Mitar 2004.
50 Petculescu, Mitar 2005.
51 Petculescu et alii 2006.
52 Petculescu et alii 2006.
53 Eidem.
54 Eidem.
55 Petculescu et alii 2007.
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schematizarea piesei, trăsăturile anatomice aproape de loc evidenţiate56; statuetă Venus 
(I: 11,8 cm), turnare plină, patină distrusă prin restaurare; elemente caracteristice 
pentru un produs nefi nisat: turnare defectuoasă în partea inferioară a membrelor57; 
statuetă reprezentând pe Fortuna (I: 7,2 cm) turnare plină, elemente caracteristice 
pentru un produs nefi nisat: lipsă şlefuirea, turnare defectuoasă58.

5. Napoca, oraş: pe Bulevardul Eroilor-cu ocazia construirii postamentului 
pentru monumentul Memorandiştilor, în zona centrului oraşului antic a fost 
descoperită o construcţie de lemn (7,50 x 8 m), în care au apărut 3 cuptoare, rebuturi, 
zgură, peste 9000 de fragmente de tipare din lut, 20 de fi bule întregi; tipul cel mai 
răspândit de fi bulă este acela cu arcul puternic profi lat şi port agrafa de formă 
trapezoidală etc. Tiparele de teracotă realizate se pare, după „modele etalon”, ceea 
ce ar explica numărul mare de tipare distruse cu ocazia recuperării pieselor. Datare: 
epoca lui Traian-începutul domniei lui Hadrian59, (Fig. 15, 1/1-6).

6. Potaissa, canabae: mai multe creuzete din lut provin de pe culmea valea 
Sândului, iar un creuzet a fost descoperit la poalele Dealului Zânelor cu urme de 
picături de aur60, indiciu al prelucării bronzului şi aurului, (Fig. 10B).

7. Din castru şi vicus-ul militar de la Porolissum provin creuzete pentru turnarea 
de metal topit (I: 2,3 cm; 1,7 cm; 3.6 cm; 3,5 cm); tipare fragmentare pentru aplici din 
bronz. Locul ofi cinei nu este precizat clar pe teren. Datare: sec.II-III61, (Fig. 10A.).

S. Cociş argumentează pe baza descoperirilor de numeroase fi bule din tipul 8a1, 
alături de o piesă în curs de prelucrare şi unui model existenţa unui atelier de fi bule la 
Porolissum62.

Între statuetele de bronz ce pot fi  atribuite unei ofi cine locale sunt:
 statuetă reprezentând pe Mars, descoperită pe terasa Sanctuarelor într-o 

groapă peste care s-a ridicat clădirea N 4, la adâncimea de 0,82 m (I: 6,2 cm), turnare 
plină, soclu gol, patină verde elemente caracteristice pentru un produs nefi nisat 
surplus de metal între picioarele piesei, şlefuirea neterminată63; o statuetă înfaţisând 
pe Amor (I: 9 cm) turnare plină, patină cenuşie, elemente caracteristice pentru un 
produs nefi nisat: suprafaţa corodată datorită turnării defectuoase, tipar uzat64. 

8. Răcari, din castru sau vicus provin, descoperite încă de Gr. Tocilescu, două 
piese de metal probe etalon din bronz pentru turnare: una cu reprezentarea unui 

56 Marinescu, Pop 2000, nr. 62.
57 Eidem, nr. 112, Pl. 59.
58 Eidem, nr. 124.
59 Cociş 1995, p. 384, 387; Riederer, Cociş 2000, p.189-202; Rustoiu 1997, p.24-25; Marinescu, 

Pop 2000, p. 173; Cociş 2004, p. 35-36.
60 Bărbulescu 1994, p. 109.
61 Pop 1977, p. 126-127; Gudea 1989, pl. 105/3, 6; Crişan 1979, pl. VIII, 3 (pentru turnare de fi bule).
62 Cociş 2004, p. 35.
63 Marinescu, Pop 2000, nr. 7, Pl. 4.
64 Marinescu, Pop, 2000, nr. 54, Pl. 29.
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pandantiv pentru harnaşament de tip phallus (placa cu dimensiunile de 3,8 x 3,2 cm) şi 
o a doua cu dimensiunile de: 3,2 x 1,4 cm cu reprezentarea a 6 rozete. Datare mijlocul 
secolului II-mijlocul secolului III. Analogii: Oldenstein 1976, pl. 34/267-27065. 

Câteva din statuete publicate în monografi a asupra reprezentărilor de bronz 
ce provin din această aşezare par să fi e produse nefi nisate. De pildă, o statuetă 
reprezentând zeiţa Minerva turnare goală, patină cenuşie; elemente caracteristice 
pentru un produs nefi nisat: lipsă fi nisarea piesei prin şlefuire66, ori piesa înfăţişând 
pe Hercules (I: 8,2 cm) turnare plină, patină cenuşie67, elemente caracteristice acestui 
atelier: lipsă fi nisare, prezintă depunere de metal rămasă după turnare.

9. Romula, lângă villa suburbana (D: 23 x 27,60 m) au fost descoperite 
creuzete, tipar pentru un opaiţ de bronz şi alte piese. Datare: mijlocul secolului 
II-prima jumătate a secolului al III-lea (până la invazia carpilor, din anul 245)68. 

10. Tibiscum, pe teritoriul vicusului militar au fost dezvelite 5 ateliere de 
prelucrarea metalului: bronz, aur, argint, uneori asociate cum este, în cazul atelierelor 
2 şi 4. Toate construcţiile în care se afl au instalate ateliere erau barăci din lemn şi 
apar ca anexe ale unor clădiri din piatră (locuinţe)69, (Fig. 1).

10.1. Atelierul nr. 1 se afl a în apropiere de porta praetoria a castrului mare 
într-o baracă de lemn dezvelită parţial; s-au descoperit creuzete din ceramică, 
fragmente de tipare, piese de şlefuire a pieselor; nu s-a descoperit cuptorul, urme de 
topire a metalului. Datarea: a doua jumătate a secolului II70, (Fig. 3, 1-9; 6, 1-20).

10.2. Atelier identifi cat într-o baracă de lemn afl ată la est de castrul mare, 
înspre colţul nord-est; se păstrează din inventar creuzete mici cu picături de aur topit 
(I: 3 cm), o dăltiţă din bronz etc. Datare: prima jumătate a secolului II p.Chr71, (Fig. 
3/1-5).

10.3. Atelier identifi cat în clădirea VII. Urme slabe de vatră amenajată pe un 
rând de piatră de râu, peste care s-a întins o lipitură de lut, inventar: creuzete (I: 4,5-7 
cm), picături de metal topit bronz, o piesă rebutată, o fi bulă cu corpul supraînălţat 
cu o mărgea dispusă în casetă. Datarea: prima jumătate a secolului III72, (Fig.  2B, 
1-7).

10.4. Atelier dezvelit la vest de clădirea VII, baraca de lemn cu două încăperi: 
2,40 x 2,40 m şi o alta lângă aceasta de 4,50 x 4,50 m, în care fost descoperit un cuptor 
deschis (0,67 x 0,40 m), pentru încălzirea metalului. Inventarul constă din creuzete 

65 Tudor 1978, p. 250, nr. 17, 32; 
66 Marinescu, Pop, 2000, nr. 83, Pl. 45. 
67 Eidem, nr. 65, Pl. 34.
68 Tudor 1978, p. 195-196; Popilian 1976, p. 240, fi g.12, 17; Tătulea 1994, 98.
69 Benea 2002, p. 31-54; Eadem 2004, passim.
70 Benea, Petrovszky 1987, p. 222-239.
71 Eidem, p. 226-239, Fig. 3/1-7; 4/7-9.
72 Iidem, p. 226-237. 
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întregi cu urme de argint şi aur topit (I: 5 cm), piese rebutate din bronz, o brăţară cu 
cap de şarpe, ace de bronz o plăcuţă de lorica, litera „V” dintr-un signaculum etc.; 
unelte: dăltiţe, ace de desenat, bare rotunde de bronz, daltă, unealtă-poisson pentru 
decorare. Fragmentele păstrate dovedesc prezenţa unor tehnici diferite de lucru şi 
mai ales de ornamentare; turnare, urmată de şlefuire; incizare, presarea foii de bronz 
(groasă de 1 mm) pe un motiv de lemn sau bronz. În încăperea 1 a atelierului-judecând 
după orifi ciile din podea ale suportului grupate câte patru- au existat trei mese de 
lucru putând avea loc prelucrarea la cald, fi nisarea şi chiar prelucrarea prin batere a 
metalului, iar în încăperea alăturată avea loc procesul de turnare a pieselor şi mai ales 
de încălzire a metalului. Sub aspectul organizării producţiei acest atelier este cel mai 
complex dezvelit până acum în Dacia73, (Fig. 6; 7/1-19).

10.5. Atelier identifi cat de baza deşeurilor din bronz descoperite în imediata 
apropiere a atelierului de sticlă (clădirea I), piesele sugerează o producţie de fi bule74, 
(Fig. 9/1-17).

11. Ulpia Traiana Sarmizegetusa –în zona extra muros într-o clădire afl ată la 
nord-vest de Scola gladiatorum a fost descoperit un tipar din gresie pentru podoabe75. 
De pe teritoriul oraşului provin:

• o statueta cu reprezentarea lui Apollo (I: 7,5 cm), turnare plină, patină 
cenuşie elemente caracteristice pentru un produs nefi nisat: lipsă şlefuirea76; o piesă 
reprezentând un Genius (I: 8 cm), turnare plină, patină după restaurare distrusă; 
elemente caracteristice pentru un produs nefi nisat: turnare defectuoasă, tipar uzat, 
şlefuire nefi nisată77.

Această enumerare succintă a complexelor arheologice şi a pieselor, ce 
sugerează existenţa unor ateliere de prelucrare a bronzului a relevat faptul că producţia 
atelierelor avea un caracter mixt. În asemenea ofi cine de bijutier se prelucrau 
alături de bronz, aur şi argint. Posibilitatea de identifi care a acestei activităţii este 
argumentată de prezenţa creuzetelor, care în cazul metalelor preţioase nu putea 
depăşi 2-3 cm în înălţime, pe când creuzetele utilizate la turnarea bronzului mult 
mai mari, ating o înălţime cuprinsă între 7-9 cm. Atelierele cu un astfel de caracter 
complex sunt documentate arheologic deocamdată la Dierna, Tibiscum şi Potaissa78. 
În acest din urmă caz, ele, se afl ă doar în mediul urban şi semiurban (reprezentat de 
aşezările vicane ale castrelor auxiliare). Creuzete fragmentare cu picături de argint 
sunt documentate până acum doar la Tibiscum.

73 Benea, Bona 1994, p. 98-99; Benea 2002, p. 31-54. 
74 Benea 2004, passim.
75 Pop, Alicu 1979, p. 291; Marinescu, Pop 2000, p. 173.
76 Marinescu, Pop 2000, nr. 13, Pl. 4. 
77 Eidem, nr. 76, Pl. 43.
78 Vezi mai sus în catalog.
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II/3. Ateliere în mediul rural al Daciei Romane. 
Descoperirile arheologice de până acum sunt relativ puţine. Oricât, ar putea 

să fi e surprinzător acest lucru în condiţiile existenţei unor aşezări rurale (Micăsasa, 
de pildă) sau chiar villae rusticae în care se constată preocupări cu caracter 
meşteşugăresc, acestea se leagă mai ales de producţia materialelor de construcţie 
din lut sau pentru producerea ceramicii. Un atelier mare de prelucrarea metalului, a 
fi erului a fost identifi cat Mediaş, unde alături de unelte au apărut instalaţii de topire, 
zguri metalifere etc.

1. Sucidava (Celei). În apropierea porţii sudice a oraşului în zona unei case 
a fost descoperită o vatră a unui atelier. Inventar: deşeuri de bronz, oase înverzite, 
zgură şi chiar aplici turnate. La Sucidava este cunoscut un atelier de prelucrarea 
plumbului (rame de oglinzi, plăcuţe reprezentând cavalerii danubieni). Între aceste 
piese apare şi un medalion reprezentând cele trei graţii, care putea servi ca element 
component al unei oglinzi-cum presupunea D. Tudor, dar mai putea avea şi rostul 
unei probe de tipar pentru turnarea ulterioară a unei piese din alt metal (bronz, argint 
etc). Datare: secolele II-III79.

2. Într-un alt punct la Gherteniş în sud-vestul Daciei Romane, a fost descoperit 
un creuzet80, indiciu al prelucrării metalului într-o aşezare de olari din secolul III. 
Aceasta este situaţia descoperirilor în acest moment.

3. Gârla Mare. Pe malul Dunării a fost descoperit un complex de clădiri 
păstrate parţial, care au fost interpretate a fi  o villa rustica sau poate o mansio81. 
Într-o cameră a magaziei depozit (nr. 2) a fost descoperite pe o pată de arsură mai 
multe unelte de bijutier: o nicovală, (L: 6,7 cm, l: 2 cm), un ciocănel din bronz cu 
două capete (L: 6 cm l: 0.7 cm), o dăltiţă din bronz (L: 4,7 c, l: 0,4 cm), un poanson 
din fi er (L: 5,7 cm d: 0,8 cm)82. De pe teritoriul complexului de la Gârla Mare provin 
între alte piese păstrate fragmentar un relief votiv dedicat lui Venus, asociat cu doi 
amoraşi83 şi o oglindă din plumb, modestă ca execuţie artistică, care păstrează încă 
bavurile rămase după turnare. Alături de aceasta şi bucăţi de plumb cu urme de tăiere 
pentru refolosirea materialului84. (Fig. 15/2) În concluzie, dacă am face o statistică 
a modului de distribuţie a ofi cinelor în Dacia Romană: mediu militar (7), civil: 14: 
urban (5) canabae şi vicus militar (1, respectiv 13), mediul rural: 3. În total, putem 
dovedi în acest stadiu al cercetărilor existenţa unui număr de 29 de ateliere.

Repartiţia este oarecum uniformă dacă facem o analiză a celor trei provincii: 
Dacia Inferior atelierele se concentrează la Romula şi în câteva centre vicane: 

79 Tudor 1974, p. 31, 69.
80 Bozu 1990a, p.147-186.
81 Stângă 2005, p. 71-76.
82 Stângă 2005, p. 71-72, Pl. 32/26,18,19, 31.
83 Ibidem, Pl. XLII/2, vezi mai jos.
84 Ibidem, p. 72.
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Sucidava şi Copăceni, în Dacia Superior excelează centrele urbane, şi în rare cazuri 
în teritoriile lor, la: Ulpia Traiana, Tibiscum (5), Micia (2), Drobeta (1), Dierna (1), 
probabil Apulum, despre care până acum informaţiile sunt foarte puţine, în schimb în 
Dacia Porolissensis, centrele militare au o prioritate totală (Buciumi, Bologa, Gherla, 
Căşei, Gilău, Ilişua etc.) la care se adaugă în anumite perioade Napoca şi Potaissa.

Răspândirea lor nu este uniformă, dar aceasta poate fi  determinată de hazardul 
descoperirilor de până acum. Excelează ca număr centrele de la Tibiscum şi Micia cu 
mai multe ofi cine în acelaşi sit chiar dacă cronologic ele nu sunt contemporane.

O evoluţie cronologică în timp nu se poate face pentru majoritatea 
descoperirilor de ateliere artizanale, în afara cadrului general de existenţa a Daciei 
Romane (106-271).

Caracterul atelierelor este diversifi cat, ca şi producţie, deşi predomină 
accesoriile vestimentare şi de echipament, nu poate fi  exclusă posibilitatea producerii 
pieselor de mai mari dimensiuni statuete, piese de uz cotidian care nu au fost luate în 
discuţie. Prezenţa în provincie a câtorva statui masive imperiale: bustul Iulia Domna 
(Drobeta), statuia equestra a împăratului Caracalla (Porolissum) sunt comenzi 
izolate care s-au putut realiza pe loc de către meşteri avizaţi sau chiar locali, după 
cum demonstrează ultimele cercetări.

Situaţia descoperirilor este similară cu cea a altor provincii precum Pannonia 
Superior, Raetia, Noricum.

III. Meşteri itineranţi.
Descoperirea unor ateliere instalate în construcţii de lemn ori piatră pe teritoriul 

provinciei nu infi rmă ideea existenţei unor meşteri „itineranţi” activau în funcţie de 
cererea unor comanditari. Ca urmare, activitatea lor era dependentă în mod curent de 
cererea de produse prelucrate din metal.

În general, activitatea unor asemenea meşteri a fost presupusă de numeroşi 
specialişti, fără o analiză de detaliu tocmai din lipsa unor mărturii arheologice 
concludente85. Pentru Dacia pre-romană, A. Rustoiu a întreprins o incursiune în 
analiza unor artefacte militare (pumnale mai ales) sau accesorii vestimentare (fi bule 
etc.) stabilind prezenţa unor meşteri artizani străini pe teritoriul regatului dacic86.

Activitatea meşterilor itineranţi, care lucrau după tehnicile tradiţionale care 
circulau în Imperiu este documentată în Dacia prin descoperirea în două aşezări cu 
caracter rural, a unor unelte ce demonstrează o activitate de prelucrare a bronzului. 
Ele provin din aşezări care nu se afl au pe teritoriul provinciei. 

Astfel, în aşezarea daco-romană de la Cioreni-Timişoara afl ată în zona de 
câmpie a Banatului, la cca. 500 m vest de valul median cu şanţuri ce traversau Banatul 

85 v. Cociş 1994, p. 142; Rustoiu 1996, p. 61 cu toată bibliografi a- pentru epoca dacică; Cociş 
1995, p. 387; Marinescu-Pop 2000, p. 172-175.

86 Rustoiu 2000, passim.
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şi forma limita provinciei în acest sector87 au fost descoperite două creuzete de mici 
dimensiuni pentru turnarea unor accesorii vestimentare. Ele au fost descoperite în 
umplutura unei fântini cercetate arheologic. Aşezarea de la Cioreni afl ată la limita 
provinciei în barbaricum se datează în prima jumătate a secolului III88. 

O altă descoperire şi mai interesantă sunt câteva unelte din fi er descoperite 
cu ocazia unor cercetări de teren în punctul Horea de la Arad, unde a fost descoperit 
aproape un întreg inventar de atelier (compus dintr-o fi lieră de fi er, un obiect neprecizat, 
un ac din fi er pentru gravare alături de un torques întreg uşor deformat cu capetele 
îndoite în cârlig). Ceramica descoperită aici de factură cenuşie fi nă lucrată la roată, 
alături de un mic fragment de terra sigillatta, care asigură datarea în secolul III89.

Cele două descoperiri argumentează prezenţa unor artizani itineranţi în mediul 
local din imediata apropiere a Daciei Romane90. În cazul primei aşezări probabil 
romani, iar în cea de a doua aşezare poate ar trebui să avem în vedere şi un meşter 
local din mediul dacic.

IV. Atelierele de bronzieri din Dacia Romană. Instrumente şi tehnici.
În atelierele de bronzieri din Dacia Romană a fost identifi cată cu certitudine 

deocamdată doar etapa de prelucrare a metalului, deşi, nu poate fi  exclusă nici o 
producţie metaliferă de extracţie şi de prelucrare metalurgică. Din mai multe 
centre, ca de pildă, de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa91, Tibiscum92, Porolissum93 
provin tipare întregi sau fragmentare pentru turnarea de lingouri de metal, ceea ce 
argumentează o astfel de producţie. 

IV.1. Instalaţii de încălzire a metalului
Procesul de aliere a metalului cuprifer probabil cu plumb se putea realiza şi în 

cuptoarele sau vetrele deschise cunoscute până acum (vezi descoperirile de la Samum 
(Căşei), Tibiscum (atelierul 4), Buciumi În baraca 5 din castru sunt 3 vetre amenajate)94 
(Fig.7, 9). Materia primă sub formă de lingouri sau turte era prelucrată în ateliere.

Sub aspect tehnologic erau utilizate trei metode standardizate în lumea 

87 Benea 2008 (sub tipar).
88 ultima publicare la Benea 1996, p. 170, nota 218 cu toată bibliografi a.
89 Pădureanu 1985, p. 385.
90 Într-o comunicare recentă, Al. Matei vorbea de transferul de tehnologie în barbaricum în 

apropiere de Porolissum în mediul dacic, ceea ce începe să se contureze şi în Dacia, lucru constatat şi 
în alte provincii Export de tehnologie şi ceramică romană în barbaricum. Cuptoare şi ceramică 
ştampilată, comunicare la Simpozionul National, Modelul socio-economic al Imperiului Roman. Cu 
privire specială la provincia Dacia, Universitatea de Vest Timişoara, 18-19 aprilie 2008. 

91 Alicu, Cociş, Ilieş, Sorocianu 1994, passim.
92 Benea, Petrovszky 1987, p. 226-239; Benea 2002, p. 31-54.
93 Timoc 1998, p. 53-55.
94 Vezi mai sus în catalog.
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provincială romană, respectiv turnarea în tehnica „à cire perdue” prea bine cunoscută 
pentru a insista asupra întregului procedeu. 

O a doua tehnologie avea la bază utilizarea unor modele etalon executate de 
obicei, din metal, care erau imprimate în două plăci de lut, ce formau părţile componente 
ale unor tipare bivalve. Cele două părţi ale tiparului erau lipite cu lut moale. După 
turnare, scoica de lut a tiparului era spartă pentru a fi  recuperată piesa. Această metodă 
permitea pe baza de modele-etalon scoaterea mai multor piese reunite deodată. Această 
tehnică utilizată cu deosebire în provinciile Noricum, Pannonia a ajuns şi în provincia 
nord-dunăreană adusă de colonişti (vezi descoperirile de la Flavia Solva şi Siscia95. În 
Dacia, această din urmă metodă apare elocvent dovedită de fragmentele de tipare din 
atelierul de fi bule de la Napoca, de pildă96. Din descoperiri mai vechi două asemenea 
modele-etalon din bronz pentru tipare provin din aşezarea de la Răcari, Gherla etc.97. 

O altă modalitate de prelucrare a bronzului consta prin martelare prin încălziri 
şi răciri succesive ale metalului pentru menţinerea elasticităţii sale. Tehnicile de 
ornamentare şi fi nisare au fost observate mai ales la piesele ce compun inventarul 
atelierului 4 de la Tibiscum, atelierul de fi bule de la Napoca, şi cel de la Micia.98. 
Atelierele de bronzieri din Dacia sunt ofi cine specializate pentru prelucrarea metalului 
pentru piese de mici dimensiuni (accesorii vestimentare, piese de echipament, 
harnaşament militar etc.).

Ultima posibilitate este aceea de aplicare pe un etalon de metal sau lemn a 
unei foiţe fi ne de metal care prin batere uşoară se imprimă în pozitiv imaginea dorită 
(tehnică aplicată în atelierul 4 de la Tibiscum.

IV.2. Instrumente de lucru99

1. Creuzetele descoperite până acum în Dacia în funcţie de dimensiuni se 
împart în două categorii : piese cu o înălţime de 6-9 m şi un diametru maxim de 7-9 
cm, iar a doua categorie de 1,8-3,5 cm înălţime diametru maxim de 3 cm. Primele au 
fost descoperite la Tibiscum (atelierele 1, 3), Gherla, Buciumi (cel mai mare număr 
de exemplare de piese întregi de acest tip), Porolissum, Slăveni, probabil Romita. 
Ele erau folosite la topirea bronzului sau realizarea aliajului respectiv. La asemenea 
dimensiuni se realiza o producţie de metal topit de peste 520 gr/ per creuzet. Cel de 
al doilea tip de creuzet era utilizat în topirea aurului şi argintului.

Creuzetele erau executate din pastă de lut cu degresant cenuşiu sau din caolin. 
Pentru a proteja pereţii recipientului în procesul de topire şi a impiedica lipirea 

95 cf. Hudeczek 1986, p. 341-346 apud Rustoiu 1997, 30 nota 40; Koščević 1995, p. 32-41; 
Sellye 1969, p. 519-541.

96 Cociş 1995, p. 387; Rustoiu 1997, p. 25.
97 vezi mai sus.
98 Benea 2002, p. 31-54
99 această problematică a fost tratată pe larg în lucrarea noastră din 2002, dar revenim asupra ei 

având în vedere caracterul general pentru întreaga provinciei a sintezei de faţă.
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metalului de creuzet, se aplica un strat protector care în epoca modernă constă din o 
parte carbonat de sodiu (sodă de rufe) şi trei părţi borat de sodiu (borax).

O problemă deschisă o reprezintă capacitatea de producţie şi implicit cea a 
numărului muncitorilor care puteau lucra în astfel de ofi cine din Dacia Romană. Doar 
într-un singur caz, în atelierul 4 de la Tibiscum - pe bază orifi ciilor păstrate în podeaua 
barăcii a putut fi  reconstituit locul a trei mese, la care puteau lucra 3-5 muncitori.

Pe de altă parte, capacitatea unui creuzet de formă conică (I: 7,1 cm; diametru 
7,8 cm) similar unuia descoperit în atelierul 1 de la Tibiscum avea un volum de 58,94 
cm3 la o densitate a bronzului de 8,91 cm3 se putea obţine 520,12 gr de bronz topit. 
În acest caz, producţia unei ofi cine putea ajunge doar cu un creuzet la câteva zeci 
de piese standardizate, unde într-o şarjă de turnare erau turnate cuplat, mai multe 
piese. De obicei, într-un tipar de lut bivalv, erau asociate mai multe tipuri de piese 
asemănătoare sub aspect morfologic şi al dimensiunilor. Exemplul cel mai elocvent 
îl oferă o şarjă de piese de bronz descoperite la Drobeta păstrate la Muzeul Banatului 
din Timişoara datate în secolul VI p.Chr., unde erau asociate catarame, fi bule cu 
picior întors pe dedesubt, inele de chei. O astfel de manieră de lucru oferea posibilitatea 
realizării unui număr mai mare de categorii de piese la o singură turnare. Desigur, tiparele 
de lut se uzau mult mai reprede, dar şi asigurau şi realizarea rapidă a altor tipare.

2. Unelte de prelucrare: 
Inventarul descoperit până acum în Dacia este extrem de sărac sub acest aspect:
a. Ciocănel de mici dimensiuni cu cap rotund, iar celălalt ascuţit (L: 8-10 cm). 

Descoperiri: Gilău; Ulpia Traiana în clădirea EM 21100, Vărădia –castru101.
b. Dăltiţe: folosite la ornamentare, tăierea tablei subţiri de bronz. Descoperiri: 

Tibiscum, atelierele 2, 4; Gârla mare, Romita, Gornea secolul IV102. 
c. Ace de trasat (punctatoare); descoperiri: atelierul 4 de la Tibiscum, Drobeta, 

Gârla Mare.
d. Nicovale: Drobeta, Gârla Mare103.

Cantitatea mică de unelte descoperite până acum a putut fi  determinată de 
faptul că în bună măsură chiar în cazul în care distrugerea atelierelor s-a făcut prin 
incendii violente, instrumentele de lucru au fost recuperate. 

3. Tipare: fragmentele de tipare păstrate sunt simple provenind mai ales de la 
accesorii vestimentare cum ar fi : fi bule (atelierul de la Napoca), aplici de harnaşament 
şi echipament (atelierul 1 de la Tibiscum, Porolissum)104. 

100 Alicu, Cociş, Ilieş, Soroceanu 1994, p. 452-453.
101 Bozu 2008, nr. 396.
102 Bozu 2008, nr. 393-394.
103 Stîngă 2005, passim.
104 Gudea 1989, p.509, pl. 1-3.
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Alături de aceasta în trei localitaţi Ulpia Traiana (două piese)105, Tibiscum106 
şi Porolissum107 au fost descoperite tipare de lingouri de metal. Pe o cărămidă 
descoperită în vicus–ul de la Tibiscum se păstrează incizat lăcaşul pentru două 
lingouri lungi, dreptunghiulare (vezi mai sus). 

4. Sursa de materie primă pentru atelierele daco-romane este reprezentată de 
lingourile de bronz din Dacia procurate pe plan local sau aduse prin relaţiile comerciale. 
Dar, în acelaşi timp, un loc distinct şi nu mai puţin important este reprezentat de 
metalul vechi adunat în mod special, pentru a fi  reutilizat. Chiar dacă acest lucru apare 
frecvent mai ales în mediul barbar al Imperiului constatat în Germania Libera108 sau în 
faţa Pannoniei (sudul Slovaciei)109, el apare cu deosebire şi în mediul provincial odată 
cu secolul al III-lea. În acest sens, în Dacia, se cuvin citate deocamdată descoperirile 
din principia castrului legiunii de la Potaissa110 şi din castrul de la Buciumi111 sau 
piese întregi, ori fragmentare constatate în depozitele de metale de la Dedrad, Orheiul 
Bistriţei, Mărculeni112 etc. asociate cu obiecte din fi er.

Concluzii. 
Analiza materialului arheologic referitor la prezenţa unor ateliere locale de 

bronzieri în provincia Dacia s-a concretizat în identifi carea unui număr relativ mare 
de astfel de ofi cine: 12 în mediul militar respectiv în castre şi alte 19 în mediul civil 
(urban şi rural). În rare cazuri, au fost dezvelite ofi cinele în întregime, majoritatea 
instrumentelor de lucru provin din anumite complexe închise, fără a avea întotdeauna 
certitudinea că locul respectiv a fost un atelier. Studierea literaturii de specialitate 
româneşti a oferit însă această bază de date primară de descoperiri arheologice pentru 
identifi carea unor ateliere meşteşugăreşti.

Cel mai important şi complex atelier sub aspectul inventarului este atelierul 
militar din baraca 5 a castrului de la Buciumi, care probabil asigura necesarul de piese 
pentru întreaga zonă a limesului de nord al Daciei, aici putând fi  incluse şi reparaţiile 
de echipament militar. Astfel, se conturează posibilitatea realizării în bună parte, pe 
plan local a necesarului de piese pentru armată şi chiar de către populaţia civilă. Nu 
poate fi  exclusă procurarea şi aprovizionarea armatei prin comerţul interprovincial.

Descoperirile din mediul civil atrag atenţia prin complexitatea producţiei, 

105 Alicu, Cociş, Ilieş, Soroceanu 1994, p.452-453.
106 Benea, Petrovszky 1987, p. 226-239; Benea 2002, p. 31-54. 
107 Timoc 1998, p. 53-55. 
108 Voss 1998, p. 290-291.
109 vezi depozitul de la Zohor cf. Elschek 2002, p. 245-260.
110 Bărbulescu 1994, p. 107.
111 Chirilă, Gudea, Lucăcel, Pop 1972, p. 57-58; p. 93-107.
112 Vezi mai sus în această lucrare.
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varietatea pieselor şi a materiei prime utilizate. Câteva din acestea se remarcă în mod 
deosebit: Napoca, Dierna, iar ca număr de ofi cine de sigur Tibiscum.

Ofi cina de la Napoca prin inventarul de lucru recuperat sugerează o producţie 
de mare anvergură, poate cu o paletă mai largă de piese, decât cea presupusă doar de 
fi bule, care însă a funcţionat o scurtă vreme la începutul existenţei provinciei. 

Numai puţin importantă este ofi cina de la Dierna din sectorul J, unde alături 
de piese de bronz, plumb se executau şi obiecte de aur. Sub aspectul numărului 
de ateliere constatate într-un sit desigur descoperirile de la Tibiscum sunt cele mai 
numeroase alături, poate de cele de la Micia.

În acest sens însă, informaţiile noastre sunt departe de a fi  mulţumitoare. Sub 
aspect numeric însă cele 31 de ateliere de prelucrare a bronzului din Dacia se apropie de 
cele din alte provincii de pe teritoriul Raetiei, al Austriei moderne etc. Statistic situaţia 
este extrem de relativă întrucât orice descoperiri noi pot schimba baza de informaţii.

Un aspect nu mai puţin important se referă la cronologia ofi cinelor de bronzieri 
din Dacia. Deşi, lipsesc de multe ori elemente de datare fermă, se observă că în bună 
măsură, multe ateliere de bronzieri sunt documentate în epoca Traianus-Hadrianus 
(Tibiscum-atelierele 1, 2; Napoca, Buciumi, etc), în epoca lui Antoninus Pius - Marcus 
Aurelius (Dierna, Ilişua), epoca Severilor (Tibiscum (atelierele 3 şi 4), poate şi cel de 
la Răcari). Alte informaţii despre celelalte descoperiri nu deţinem.

Indicii ale producerii unor piese de mai mari dimensiuni, putem deduce în 
bună măsură pe baza studierii unor piese care se încadrează în această categorie 
afl ate în curs de prelucrare şi care nu erau complet fi nisate. Unele indicii sunt oferite 
de piese publicate, altele însă sunt încă inedite. O difi cultate mare în această analiză 
este determinată de faptul, că tiparele din ceramică pentru turnarea pieselor pline 
sunt identice ca formă cu cele pentru teracote.

Posibilitatea de identifi care a unor tipare din ceramică, care au servit ulterior, 
pentru turnarea bronzului apare evidentă în cazul descoperirii unor „probe” executate 
din plumb de pildă, pentru verifi carea calităţii tiparului. Un asemenea exemplar a 
apărut la Dierna, unde un fragment de tipar reprezentând pe zeiţa Venus a apărut 
asociat şi cu o copie din plumb (piesa se păstra în colecţia Liceului din Orşova)113. 

O descoperire similară provine de la Drobeta, fără un context clar de descoperire, 
cu o statueta din plumb reprezentând pe zeul Mercur, care poate fi  tot o probă de tipar. 
Asemenea „probe” erau necesare şi pentru a stabili gradul de uzură al tiparelor114.

În aşezarea vicană de la Tibiscum, a fost descoperită de M. Moga o piesă 
de lut, care reprezenta o „probă” de tipar respectiv cele două valve din lut copiate 
reprezintă aversul şi reversul unor statuete diferite ale zeiţei Venus. Între cele două 
părţi componente a rămas o fâşie groasă de aproape un 1 cm cizelată de meşterul 

113 Crînguş 2005, passim.
114 Stîngă 1997, pl. 16.
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antic de-a lungul piesei. Cele două părţi ale tiparului nu provin de la aceiaşi piesă. 
Pe avers, apare divinitatea reprezentată nudă. Trăsăturile feţei sunt destul de sterse, 
părul pieptănat într-o coafură înaltă, cu două cosiţe ce cad pe umeri, pieptul îngust, 
sânii abia marcaţi, corpul uşor alungit, greutatea corpului este pe piciorul drept, 
iar stângul redat în mişcare. Mâna dreaptă cu palma întinsă uşor în afara, iar mâna 
stângă îndepărtată de corp a fost tăiată, la fel membrele inferioare ale statuetei (I: 
12,2 cm); pe revers apare spatele unei divinităţi cu şoldurile proeminente, greutatea 
cade pe piciorul drept, stângul schiţează mişcarea, braţele pline, cel drept este întins 
în faţă, iar mâna stângă ţine o suviţă de păr; părul prins în coc, partea inferioară 
membrelor tăiată (I: 11 cm). Cele două părţi ale tiparului nu se suprapun perfect una 
peste cealaltă şi sunt elemente componente de la două reprezentări diferite ale lui 
Venus. Coacerea probei sugerează în chip evident verifi carea tiparului care însă nu 
era intact pe nici o parte. Ca atare, putem presupune având în vedere şi numărul mare 
de ateliere descoperite până acum la Tibiscum, că aici s-au putut executa şi piese de 
dimensiuni mai mari şi mai complicate115. Între piesele de bronz romane provenind 
de la Tibiscum existau reprezentări ale lui Venus, Mercur, Amor116 etc.

O modalitate de identifi care a unor ateliere locale de prelucrarea bronzului 
din Dacia credem că este posibilă printr-o atentă studiere a unor bronzuri nefi nisate 
complet. În mod normal, asemenea piese nu ar fi  trebui să fi e în circulaţie, ci trebuiau 
retopite. Prezenţa încă a bavurilor rămase după turnare, lipsa şlefuirii corespunzătoarea 
pieselor, ca de altfel şi turnarea defectuoasă, care a lăsat pe corpul statuetelor urmele 
unor mici „bule” sub forma unor adâncituri sunt doar câteva elemente care pot 
contribui la identifi carea unor ofi cine locale din Dacia. Prezenţa lor în aşezări în care 
sunt constatate ateliere de bronzieri, ar putea explica într-un fel arealul de răspândire 
locală (acest argument ne este sugerat de locul de descoperire al majorităţii pieselor, 
pentru care nu este cunoscut contextul precis al găsirii lor)117.

Un corpus al bronzurilor antice din Dacia realizat recent de L. Marinescu şi 
C. Pop (anul 2000) bazat pe o bogată documentare reuneşte cea mai mare parte a 
pieselor de bronz din Dacia118. Ne referim îndeosebi la statuete. Încadrarea riguroasă 
tipologică a statuetelor cu caracter votiv oferă un instrument de lucru extrem de 
important şi util pentru cercetători. Din cele peste 200 de piese din bronz câteva, 
respectiv un număr de 19-20 sau chiar mai multe prezintă anumite caracteristici, 
care pot fi  încadrate în categoria unor produse nefi nisate ale ofi cinelor locale. Ele au 
fost prezentate mai sus grupat în funcţie de locul de descoperire119. Selecţia pieselor 

115 Benea 1985, p. 11-19. 
116 MBT, Inv. 8412. Piesa a fost spoliată din expoziţia de bază, alături de toate piesele de bronz 

şi teracotă în anul 1991.
117 Vezi în acest volum lucrarea lui A. Ştefănescu-Oniţiu.
118 Marinescu, Pop 2000. 
119 Vezi lucrarea A. Ştefănescu-Oniţiu în acest sens în volumul de faţă. 
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amintite mai sus alături de alte câteva sugerează existenţa unor piese a căror fi nisare 
nu s-a încheiat sau în unele cazuri nu s-a făcut deloc. 

Neavând precizarea exactă a contextului în care asemenea piese au fost 
descoperite deşi este menţionat situl arheologic, posibilitatea de identifi care a 
ofi cinelor este aproape nulă. În mai multe cazuri se constată o uzură a tiparelor, ceea ce 
ar argumenta folosirea mai mult a cerii pierdute pentru execuţia pieselor. Până acum, 
în Dacia nu s-a descoperit o ofi cină asemănătoare celei de la Milan-Mediolanum, 
dar prezenţa tiparelor din teracotă nu este o condiţie obligatorie, ele putând să nici 
nu se păstreze120. La Romula a fost descoperit un tipar de opaiţ din bronz ceea ce 
denotă realizarea unor piese prin turnare de dimensiuni medii. Nu avem încă indicii 
în provincie asupra producţiei de recipiente din bronz.

Ca atare, în acest moment al descoperirilor, producţia atelierelor de prelucrare 
a bronzului ne apare extrem de diversifi cată putându-se realiza: de la piese mici cu 
caracter votiv, accesorii vestimentare, obiecte de uz casnic, chiar şi reparaţii constatate 
şi în câteva castre din Dacia. Produsele lor erau destinate unui număr mai mare de 
persoane, benefi ciarii fi ind mai ales locuitorii provinciei atât din mediul militar, cât 
şi civil. Datorită unei pieţe de desfacere mai largi, meşterii bronzieri erau mai stabili 
decât cei ce prelucrau aurul şi argintul- care sunt mult mai puţin reprezentaţi până acum 
în centrele mari urbane din Dacia. Totuşi, nu poate fi  exclus cu totul caracterul mixt de 
producţie al atelierelor, care produceau piese de podoabă (bronz, aur, argint).

Producerea de statui de mari dimensiuni, probabil că nu a fost realizată în 
Dacia în mod curent, dar nici acest fapt nu poate fi  stabilit cu precizie întrucât, pentru 
asemenea piese, tiparul se făcea o singură dată printr-o amenajare specială, care era 
apoi, distrus pentru recuperarea piesei turnate.

Existenţa în Dacia pre-romană a unei producţii tipice de piese din bronz 
documentată prin numeroase descoperiri de ateliere a reprezentat un element 
important de continuitate mai târziu, când s-a format provincia Dacia prin faptul 
că sursele de exploatare antică au fost folosite poate cu o tehnologie perfecţionată, 
atelierele în schimb, au luat fi inţă în noile centre urbane, canabae, vici militares în 
funcţie de noile cerinţe cotidiene. Meşterii locali daci vor fi  lucrat în cadrul unor 
asemenea ofi cine.

Într-un singur caz, la Arad-Horea se pare, într-o aşezare afl ată la limita 
provinciei în barbaricum că avem de a face cu inventarul unui atelier de bronzier 
daco-roman, ceea ce argumentează cum este fi resc, prezenţa lor în mediul rural.

V. Atelierele de prelucrarea argintului în Dacia Romană.
Problematica este extrem de interesantă sub mai multe aspecte. Resursele 

minerale cunoscute în Dacia sunt de regulă, asociate cu cele de aur în momentul 
exploatării şi al reducerii acestora în vederea obţinerii materiei prime, respectiv a 

120 Roussel 1978, p. 215-220; Boucher 1976, p. 225-230. 
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argintului şi aurului. Ele erau sub incidenţa Fiscului Imperial şi sub controlul direct 
al Casei imperiale. Implicarea armatei în supravegherea, protejarea, exploatărilor 
miniere de aur şi argint este deja un fapt prea bine cunoscut (vezi paza exploatărilor 
de la Las Medulas din Hispania de către legiunea a VII-a Gemina de la Léon)121. 
În alte cazuri, se presupune că, armata s-a implicat chiar în procesul de reducere a 
minereului respectiv, cum ar fi  în cazul trupelor de pe Rinul Inferior, unde apar pe 
barele de argint şi plumb ştampile de legiune122.

Dacă suntem mai bine informaţi asupra organizării obţinerii aurului în Dacia, 
mult mai puţine date arheologice argumentează o producţie de argint prelucrată în 
provincia nord-dunăreană. În mod cert, fragmentele de tipare de lingouri descoperite 
puteau fi  utilizate deopotrivă pentru lingouri de aur, dar şi de argint şi bronz. Păstrate 
parţial dimensiunile tiparelor incizate într-o cărămidă romană sunt la Tibiscum de 
19,60 x 2,60 cm, respectiv 18,50 x 1,50 cm123, iar la Ulpia Traiana de 16 x 11,5 
x 5,5 cm, iar al doilea tipar de 16 x 12,5 x 5,5 cm124, iar al treilea exemplar de la 
Porolissum este fragmentar.

Pe un singur fragment de creuzet s-a descoperit o picătură de argint în atelierul 
nr. 4 de la Tibiscum125 indiciu al unui atelier de bijutier local. 

Asupra producţiei de argint prelucrat nu există informaţii epigrafi ce directe 
concludente. De fapt, din provincie provin puţine vase din argint recuperate până acum. 
Doar două vase din argint cunoaştem în spaţiul provinciei pentru anii 106-271126.

În Muzeul din Mainz (Germania) se păstrează copia unui pahar din argint, 
care s-ar fi  descoperit la Apulum127, astăzi pierdut. Piesa se datează în secolele II-III., 
(Fig. 21/1-2).

Un al doilea vas din argint provine de la Dierna şi se păstrează în colecţiile de 
la Kunsthistorisches Museum din Viena128, (Fig.21/3).

Nu deţinem nici o informaţie potrivit căreia piesele au fost realizate pe plan 
local sau provin din import, cum suntem înclinaţi să credem. Acestea ar constitui 
piesele de mai mari dimensiuni din argint despre care deţinem informaţii.

În colecţiile muzeului din Alba Iulia se păstrează două piese fragmentare din 
argint cu caracter votiv. Ele sunt basoreliefuri. Nu se cunoaşte contextul exact al 
descoperirii lor129. Primul basorelief (D: 11,9 x 5,5 cm, nu se menţionează grosimea 

121 v. Petrikovits 1974 a, p. 8.
122 Ibidem.
123 Benea, Bona 1994, p.99.
124 Alicu et alii 1994, nr. 1078, 1079.
125 Benea 2002, p. 31-54.
126 Pe baza bibliografi ei studiate nu am identifi cat decât două piese databile în timpul provinciei 

Dacia.
127 Künzl 1981, p. 65-70. 
128 Florescu, Miclea 1979, nr. 69.
129 Popa, Berciu 1977, p. 218.221.
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piesei) înfăţişează pe Mercur. Din piesă se păstrează partea inferioară a corpului, 
punga ţinută în mâna stângă, lângă picior cocoşul pasărea sacră a zeului130. Marginile 
piesei lipsesc, (Fig.22/1). 

Al doilea basorelief (D: 12,6 x 9,3 cm) este atribuit zeiţei Fortuna, redată ca 
o femeie în veşmânt drapat, cu o fi gura severă, aşezată între două coloane torsate. 
Se mai observă o parte a cornului abundenţei ţinut în mâna stângă. În dreapta 
imaginii apar două bare verticale cu câte un inel la capăt, între acestea o bara este 
mai înaltă131, (Fig. 22/2).

Deşi lipseşte menţiunea grosimii pieselor, se pare că ele au fost realizate prin 
aplicarea unei foiţe de argint pe un tipar etalon din bronz. Tehnica era la îndemâna 
meşterilor locali din Dacia şi implicit a celor de la Apulum132.

Informaţii mai ample despre o producţie locală de prelucrare apar în domeniul 
bijuteriilor. Dar nici aici nu deţinem date concrete asupra unor ateliere cu excepţia 
atelierului nr. 4 de la Tibiscum, unde a apărut un fragment de creuzet cu o picătură 
de argint133.

Un domeniu însă în care producţia locală de prelucrare a argintului din Dacia 
se evidenţiază în mod deosebit îl reprezintă cel al bijuteriilor. Este vorba în mod 
special de podoabe tipice pentru provincia nord-dunăreană, care îşi au sorgintea 
în epoca precedentă, cea a Daciei libere şi care reapar într-o manieră uneori tipică 
epocii dacice, alteori dimpotrivă îmbogăţită cu elemente ornamentale noi.

În anul 1959, I.H. Crişan atrăgea atenţia pentru prima dată asupra compoziţiei 
acestor tezaure de podoabe de argint pe baza studiului tezaurului de la Aţel şi a 
relaţiilor lui cu spaţiul central balcanic134, (Fig. 23/1-9). 

Pornind de la acest tezaur asociat cu alte descoperiri similare ca factură, din 
Serbia, Ivana Popović de la Belgrad va reveni asupra acestui depozit135. Autoarea în 
mai multe studii succesive136 stabileşte două etape cronologice în existenţa podoabelor 
ce formează aceste tezaure (coliere, torques-uri, brăţări, inele, pandantivi, fi bule tip 
ancoră etc.):

• Prima este reprezentată în secolul I p. Chr. de tezaurele dacice din spaţiul 
nord-dunărean, care durează până la cucerirea romană în anul 106; pe teritoriul 
Serbiei tezaure similare cu cele dacice au fost descoperite la Tekija şi Bara137.

• O a doua etapă este datată în secolele II-III, când centrul de greutate al 
130 Ibidem, 218-219.
131 Ibidem, p. 220-221, fi g. 6.
132 vezi şi foiţele de aur descoperite la Germisara realizate în aceeaşi tehnică.
133 Vezi mai sus în această lucrare.
134 Crişan 1959, p.353-367.
135 Popović 1996, p. 140, cel mai complet tezaur este cel descoperit la Juhora (de aceiaşi autoare 

publicat în anul 2002).
136 Ultima lucrare după ştiinţa noastră Popović 2003, p. 139-154.
137 Popović 1996, p. 140.
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atelierelor locale şi implicit al tezaurelor se stabileşte în centrul provinciei Moesia 
Superior pe Drina şi Morava Superioară, de unde iradiază până în provincia Dacia cu 
deosebire în spaţiul sud-carpatic, deci Oltenia de azi (descoperirile se concentrează 
între râurile Jiu şi Olt)138.

Ivana Popović avansează ipoteza că atelierele producătoare de pe valea 
Drinei au fost acelea, care au exportat podoabele de argint înspre Dacia. Teritoriul 
în discuţie de pe valea Drinei era ocupat în antichitate de tribul ilir al breucilor, 
care se ocupau cu exploatarea minereului de argint şi reducerea sa. Autoarea aduce 
în discuţie posibilitatea ca elemente din acest trib au fost aduse şi în Munţii Apuseni la 
exploatarea aurului şi argintului. În favoarea ipotezei sale se citează o tăbliţă cerată pe 
care este menţionat numele unui oarecare Dassius Breucus139.

Un al doilea argument s-ar baza pe similitudinea ritualului funerar din Munţii 
Apuseni cu cel din Dalmaţia prin morminte de tip Mala Kopašnica140.

G. Popilian într-un studiu din anul 1998, atrage atenţia asupra celor două 
aspecte şi contestă ideea potrivit căreia prezenţa ritului şi ritualului funerar constatat 
în necropolele din Munţii Apuseni, care apare în alte părţi ale Daciei Romane (vezi 
Romula, Sucidava), fără a putea presupune prezenţa unor iliri colonizaţi în localităţile 
respective141. În aceste necropole lipsesc podoabele de argint din categoria celor 
amintite în compoziţia tezaurelor de argint din Serbia şi Dacia142. Dar, noile descoperiri 
din necropolele de la Alburnus Maior au dat la iveală 4 fi bule tip ancoră din bronz.

Desigur, prezenţa unui număr mare de podoabe de argint în zona minieră a 
Drinei ar putea fi  legată de posibilitatea aducerii unor elemente de sorginte dacică 
ca să lucreze în minele de argint, în locul celor veniţi în Dacia. A. Bodor a avansat 
această idee, fără să cunoască aspectele analizate de Ivana Popović în cazul tezaurelor 
de argint143. Această ipoteză apare tentantă cu atât mai mult cu cât în ultimii anii o 
serie de descoperiri atestă prezenţa unor daci duşi la muncă în carierele de porfi r de 
la Mons Claudianus, din Egipt. Ea ar explica logic, originea mediului din care provin 
tezaurele alături de infl uenţele locale care le îmbogăţesc.

G. Popilian în studiul amintit pornind de la reanalizarea inventarului monetar 
(format din 53 de monede) din tezaurul de la Vârtop, reia într-un studiu de sinteză toate 
descoperirile din Dacia sud-carpatică adăugând noi descoperiri şi discutând întreaga 

138 Eadem, p. 139-154. Problematica a fost mereu reluată cu ocazia publicării tezaurelor de la 
Bara, Bela Reka, dar mai ales Juhora.

139 IDR I, tabella VII, p. 219.
140 Popović 1996, p. 149-150.
141 Popilian 1998, p.43-69.
142 Ibidem; Cocis 2004-2005, p.123-166 publica patru fi bule tip ancora provenind de la Alburnus 

Maior ceea ce anulează o parte a argumentaţiei lui Gh. Popilian în acest sens.
143 Bodor 1999, p. 55-63.
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problematică144. Sunt prezentate următoarele descoperiri: tezaurele de la Bălăciţa145, 
Moţăţei (format din o fi bulă tip ancoră, un inel şi 39 de monede cea mai recentă de 
la Filip Arabul146), Gorj (2 fi bule tip ancoră cu lănţişoare lungi de 32 cm (colecţia 
Severeanu)147, Drănic (în inventarul unui mormânt o fi bulă tip ancoră cu verigă 
pentru lănţişor plus alte două fi bule tip ancora descoperite izolat148), Bumbeşti-Jiu 
(în castru: tezaur format din 4 fi bule tip ancoră, un fragment de lanţ, un ac de fi bulă 
2 brăţari de argint rotunde deschise si 185 de monede de argint Commodus-Filip 
Arabul)149, Brabova150 (într-un fund de vas 3 fi bule de argint tip ancoră doar una 
recuperată), din Craiova provine o fi bula tip ancoră decorată cu granulaţii la baza 
ancorei (colecţia Severeanu)151 la care se adaugă tezaurele de la Aţel şi Beia152.

Toate piesele îşi găsesc analogii în tezaurele din Moesia Superior de la Bela 
Reka153, Bukovic, Gornji Vakuf, Janja Dvorska, Ratiaria (Arčar), iar în Pannonia la 
Szalacza (I-III)154 şi Brigetio155.

Caracteristica principală a acestor tezaure de argint din spaţiul 
balcano-dunărean o reprezintă compoziţia lor formată din coliere sub formă de 
lanţ împletit în patru sau mai multe fi re; torques-urile, brăţările de diferite tipuri, 
pandantivi cordiformi (sau cu aspect de frunză de iederă, fi ind consideraţi un atribut 
al cultului dionisiac)156, fi xaţi de un lanţ din fi r de argint împletit, cu lunulae etc. şi 
ca element distinct fi bulele tip ancoră.

Colierele realizate sub formă de lănţişoare împletite din patru fi re de argint de 
care erau fi xaţi printr-un inel alte lănţişoare de care atârnau pandantivi cu aspect de 
frunză de iederă sau cordiformi (vezi descoperirile de la Aţel, Vârtop, Gorj, Bălăciţa, 
Dvorska, Gornji Vakuf, Nova Božurna)157. 

La unele piese, cum este cazul unui colier din tezaurul de la Juhora, capetele 
lanţului erau prinse în două manşoane tubulare încheiate cu un sistem de fi xare cu 
cârlig şi inel. Un alt colier, din acelaşi tezaur avea sistemul de închidere sub forma 
unui cap şi coadă de şarpe158. 

144 Popilian 1998, p.43-69.
145 Davidescu 1980, p. 130-131; Popilian 1998, p. 42-50.
146 Popilian 1998, p.50.
147 Ibidem, p. 59-60.
148 Ibidem p. 60.
149 Ibidem.
150 Ibidem, p. 60-61.
151 Ibidem, p. 59.
152 Ibidem.
153 Popović 2003, passim.
154 Eadem.
155 Eadem cu bibliografi a problemei.
156 Popović 1996, p. 139-154.
157 Popilian 1998, p. 62-63.
158 Popović 2003, catalog 19, 20, 21.
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Originea acestui tip de podoabă se regăseşte în Latène-ul dacic159 şi de aici 
înapoi în lumea greacă elenistică160. Colierele aveau medalioane sub formă de 
pandantive de formă cordiformă care uneori erau decorate cu motive incizate, alteori 
erau medalioane rotunde (tezaurul de la Aţel)161. Colierele sub formă de lănţişoare 
aveau şi o altă destinaţie, ele erau fi xate pe două fi bule tip ancoră fi ind dispuse de 
o parte şi de altă a umerilor pentru prinderea hainelor. Pe un monument funerar de 
la Zeniţa (Bosnia) apare o astfel de reprezentare162. Fibule cu astfel de lanţisoare au 
apărut în depozitele de la Janja, Dvorska, Brigetio163 şi în componenţa depozitelor 
de podoabe din argint din Dacia (Bălăciţa164, Vârtopu165, Bumbeşti-Jiu166, Gorj167). 
Asemenea piese erau folosite la împodobirea veşmintelor feminine.

Torques- urile sunt coliere formate din 2-3 fi re de argint torsate cu mijlocul mai 
îngroşat, iar capetele cuprinse într-un manşon care prezintă un sistem de închidere 
sau dimpotrivă colierul de argint rămâne deschis168. 

Acest tip de podoabă este cea mai caracteristică piesă a orizontului local 
din spaţiul balcano-dunărean sub infl uenţa şi în contact cu lumea elenistică nord şi 
vest-pontică în secolele anteriaore veacului I p.Chr.

Torques-ul este podoaba folosită deopotrivă de barbaţi, femei şi copii (după 
cum se constată în anumite necropole romane de la: Viminacium169, Ratiaria170, 
Oescus171. În mediul provinciei Dacia, deocamdată în afara tezaurelor de argint 
asemenea descoperiri lipsesc.

Importanţa torques-ului ca piesă de distincţie masculină creşte în importanţă 
începând cu secolul I p. Chr. când este introdus alături de brăţări (armillae) şi falere 
(phalerae) fi ind un indiciu pentru dona militaria acordată trupelor auxiliare mai ales 
cele de sorginte germană172.

Prezenţa acestor podoabe realizate din argint sau bronz în mediul local balcanic 
denotă menţinerea ei ca podoabă predilectă.

Ca atare, prezenţa lor în tezaurele de argint apare fi rească. Descoperirile de 

159 Popilian 1998, p. 62-63.
160 Popović 2003, p. 52.
161 Crişan 1959, pl. 2
162 Popović 2003, p. 52.
163 Popović 1996, p. 142-143.
164 Popilian 1998, p. 49-50.
165 Crişan 1959, p. 361-363.
166 Popilian 1998, p. 49-50 cu bibliografi a aferentă.
167 Popilian 1998, p. 59-60.
168 Popović 2003, p. 33.
169 Eadem.
170 Ruseva-Slokoska 1991, cat. nr.76.
171 Eadem, cat. nr. 78.
172 Maxfi eld 1981, p. 248-254.

Doina Benea



133

la Bălăciţa, Aţel, Vârtopu etc sunt revelatoare în acest sens. Importanţa ofi cială a 
colierului de tip torques constituie un indiciu indirect poate a locului pe care îl ocupă 
această podoabă într-un mediu provincial puternic reprezentat de trupele auxiliare 
romane.

Brăţările din argint realizate dintr-o singură placă de metal din diferite tipuri 
formează o piesă de port feminină purtată pe mână; anumite exemplare masive 
descoperite mai ales în mormintele masculine sugerează acordarea lor ca dona 
militaria173.

Tipologia lor cuprinde mai multe categorii de piese:
• Brăţari confecţioante dintr-o bandă rotundă de argint ale cărei capete se termină 

cu cap şi coadă de şarpe174. Asemenea piese sunt cunoscute la Kutina, în apropiere 
de Kladovo asociate cu torques-uri; Gornji Vakuf, Nova Božurna 175 şi Nikolaevo 
(Bulgaria)176, în ultimul caz asociate cu monete de argint de la Filip Arabul.

• Ca o variantă a acestui tip de brăţară este braţara spiralică cu capetele 
terminate în cap şi coadă de şarpe (în tezaurul de la Juhora)177.

• Al doilea tip de brăţară este format dintr-o banda plată uneori decorată cu 
incizii fi ne alteori nu, capetele sunt uşor lăţite fi e simple, fi e decorate cu capete de şarpe 
(sau simboluri ale acestora). Ele sunt brăţări deschise. Capetele pieselor se termină 
în câte un buton utilizat pentru fi xarea unor elemente de închidere. Asemenea piese 
sunt prezente în Dacia la Bălăciţa, iar în Serbia la Gornji Vakuf şi Nova Božurna178.

• Al treilea tip constă din brăţări executate dintr-o bară rotundă simplă 
nedecorată cu capetele uşor îngroşate (sunt piesele de la Aţel, cu analogii într-un 
tezaur descoperit în anul 1931 de la Szalacska)179.

Inelele sunt piese prezente în tezaurele de argint. Tipologic ele sunt puţin 
diferite fi e cum este acela din tezaurul de la Juhora realizat dintr-o bara de argint 
rotundă cu mai multe spirale terminat cu un cap de şarpe180 (cu infl uenţe din spaţiul 
egeean, mai ales din cel nord-pontic). Asemenea piese sunt cunoscute în Dacia 
pre-romană. 

La aceste piese se adaugă cerceii din fi r de argint cu capetele petrecute, cu 
pandantive cordiforme (sau mai probabil in formă de frunză de iederă cum susţine 
Ivana Popović181. În aceiaşi categorie trebuiesc incluse amuletele de diferite tipuri 
sau inele de argint cu gemă din piatră semipreţioasă.

173 Maxfi eld 1981, p. 248; Popović 2003, p. 38.
174 Eadem, p. 38-39.
175 Eadem, p. 39.
176 Ruseva-Slokoska 1991, cat. nr. 160.
177 Popović 2003, cat. nr. 7-8.
178 Popilian 1998, p. 63.
179 Ibidem.
180 Popović 2003, p. 44-45, cat.nr. 12.
181 Eadem, p. 46-47, cat. nr. 13-14.
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O caracteristică a tezaurelor de podoabe de argint o reprezintă fi bulele în 
formă de T şi fi bulele tip ancoră. Originea acestui tip de accesoriu vestimentar 
este considerată traco-iliră182. Ivana Popović aduce mai multe argumente în favoarea 
stabilirii centrului de formare a fi bulei de tip ancoră pe cursul mijlociu al Drinei, 
recunoscut pentru exploatările de argint183.

Recent, S. Cociş propune pe baza descoperirilor de ofi cine de confecţionare 
a unor fi bule ca teritoriul de formare a tipului de fi bula cu arcul în formă de ancoră, 
arealul cuprins între zona de sud a Pannoniei, nordul Dalmaţiei şi nord-vestul Moesiei 
Superior184. 

Într-un studiu recent dedicat acestei categorii de piese, S. Cociş realizează un 
prim corpus al pieselor din Dacia aducând în discuţie un număr masiv de piese şi 
bronz şi argint faţă de descoperirile din spaţiul balcanic185. Chiar dacă pe teritoriu 
provinciei în Dacia Porolissensis autorul a identifi cat un atelier de producere a 
fi bulelor, concluzia studiului este că, numărul mare de piese prezent în provincia 
nord-dunăreană, se poate datora necunoaşterii lotului similar de fi bule tip ancoră din 
Dalmaţia şi Pannonia, ele fi ind încă nepublicate186.

Tipologic, fi bula este documentat prin două tipuri distincte şi mai multe 
variante187. În esenţă, această tipologie se bazează pe forma arcului în formă de 
ancoră, având o nodozitate pe corpul piesei, cu un sistem de închidere cu resort 
protejat de o placă protectoare, port-agrafa prelungă, terminată cu un buton188. O 
altă categorie o formează fi bulele care prezintă două aripioare rotunde în punctul 
de joncţiune dintre arc şi port-agrafă189. În mod constant, în tezaurele de argint din 
Dacia asemenea descoperiri sunt constatate la Aţel, Vârtopu, Bălăciţa, dar şi în 
descoperiri de mai mică amploare de la Urdiniţa (punctul Ştubeie), Drănic, Craiova, 
Bumbeşti-Jiu,Gorj, etc.190, iar în Moesia Superior la Janja, Bela Reka, Bare Tribovo, 
Bukovica, Gornji Vakuf, Nova Božurna191, Ratiaria192 şi depozitele de Szalacska193. 
Mult mai rar este cel de al doilea tip de fi bulă cu arcul în formă de T constatat doar la 
Aţel şi într-unul din tezaurele de la Szalacska194. Datarea generală a fi bulelor tip ancoră 

182 Popilian 1998, p. 51.
183 Popović 1996 p. 139-154.
184 Cociş 2004, p. 105-111, formează tipul 20.
185 Cociş 2004-2005, p. 123-166.
186 Ibidem, p. 138.
187 Ibidem.
188 Ibidem, p. 105-106, tipul 20a1a1-20a2d.
189 Ibidem, p. 109-111, tipul 20b- 20b4b2.
190 Popilian 1998, p.51 vezi fi g. 1.
191 Popović 2003 p. 39-59.
192 Ruseva-Solkoska 1991, passim.
193 Popilian 1998, p. 60-61, cu toată bibliografi a.
194 Crişan 1959, p. 361-363, fi g. 2.
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este încadrată în a doua jumătate a secolului II- prima jumătate a celui următor, mai 
bine-zis până la mijlocul secolului III.

Datarea generală a tezaurelor de argint asociate cu monede este în intervalul 
cuprins de acestea. Monedele ce apar datează cu mai mare precizie anumite depozite. 
Astfel, Bela Reka prezintă ultima monedă din timpul lui Commodus anul 182; în 
tezaurul de la Vârtopu, ultima monedă datează din vara anului 241, tot din timpul lui 
Gordian al III-lea, iar în tezaurul de la Aţel o monedă de la Gordianus III din anul 
242 încheie seria monedelor; la rândul său, tezaurul de la Bumbeşti se încheie cu o 
monedă de la Filip Arabul, pe când tezaurele de la Janja, Dvorska, Szalacska I, III, au 
ultima monedă din anul 258, din timpul lui Gallienus, fi ind asociate cu luptele pentru 
putere din acea vreme195. Toate aceste tezaure de podoabe de argint se caracterizează 
prin puternice infl uenţe autohtone în cele 3 provincii: Moesia Superior, Moesia 
Inferior şi Dacia. După mijlocul secolului III, susţine Ivana Popović se constată 
decăderea modei acestor podoabe de argint în favoarea unor piese standardizate din 
bronz şi aur, sub impactul romanizării populaţiei locale, ceea ce este plauzibil196.

Această succintă prezentare a pieselor, care compun tezaurele de podoabe 
din argint din spaţiul balcano-dunărean a fost întreprinsă pentru a încerca stabilirea 
eventuală a unor centre de producţie locală în Dacia. Ivana Popović aprecia 
posibilitatea ca centrele de producţie din Moesia Superior de pe valea Drinei să 
fi  aprovizionat şi asigurat producţia majoră răspândită pe calea comerţului până în 
spaţiul nord-dunărean197. Această supoziţie se baza în primul rând, pe existenţa în 
zonă, a resurselor principale de argint. 

Fără a contesta acest lucru, am dori să remarcăm existenţa a două grupuri 
de depozite de podoabe din argint pe Drina şi în Dacia sud-carpatică (Oltenia) şi 
între ele, rar câte o descoperire izolată. Acest lucru însă obligă la o reconsiderare 
a întregului fond al discuţiilor pe această temă. G. Popilian remarca importanţa ca 
număr a tezaurelor din Oltenia aproape egală cu cea din spaţiul sud-dunărean198 şi 
ca atare aprecia corect posibilitatea realizării unor astfel de piese în ateliere locale, 
precum Drobeta, la care trebuie adăugată şi Romula. În acest moment, mărturii 
arheologice privind existenţa unor ofi cine de prelucrare a argintului lipsesc la 
Drobeta, dar credem că acest lucru se compensează prin prezenţa unor reprezentări 
pe monumentele funerare-cum ar fi  o stelă funerară cu nişă semicirculară în care apar 
busturile a doi soţi: femeia avea la gât un torques, iar pe umeri câte o fi bulă neclară 
din punct de vedere tipologic199.

Pentru posibilitatea prezenţei unui atelier de bijutier la Romula pledează în 

195 Popović 1996, p. 140.
196 Popović 2003, p. 39-59.
197 Popović 1996, p. 140 
198 Popilian 1998, p. 65-69.
199 Florescu 1942, p. 32, fi g.18; Popilian 1998, p. 65.
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primul rând existenţa unui atelier de prelucrare a pietrei semipreţioase pentru geme 
şi camee, ca de altfel şi prezenţa unor ateliere de bronzieri în care se puteau lucra şi 
metalele preţioase200. Îndirect în acest sens, pledează şi aria de răspândire a acestor 
tezaure în arealul cuprins între râurile Jiu şi Olt.

Realizarea unor piese de podoabă comune unui areal teritorial din centrul 
Balcanilor şi nordul Dunării confi rmă existenţa unei populaţii locale, autohtone 
tradiţionale puternice afl ată într-adevăr sub puternica înrăurire romană. Prezenţa 
alăturată în unele tezaure a podoabelor cu monede de argint romane a condus la 
concluzia fi rească a mai multor specialişti, că acestea reprezentau o sursă de metal 
preţios pentru confecţionarea bijuteriilor201.

Credem însă, că ele reprezintă tot atâtea depozite ale unor ateliere locale dispuse 
în preajma unor castre sau aşezări importante, sau chiar „averea” unor meşteri itineranţi 
(vezi descoperirile de la Aţel, Vârtopu, Bumbeşti Jiu – castru, Moţătei, etc.) care lucrau 
pentru comanditari.

Preferinţa pentru argint în confecţionarea podoabelor era mai accesibilă 
populaţiei indigene care folosea de mai multe generaţii acest mod de exprimare a 
modei accesoriilor vestimentare, tehnici cunoscute din epoca pre-romană. Dar pe de 
altă parte, în executarea diferitelor tipuri de podoabă se observă îmbogăţirea modului 
de ornamentare a pieselor în sine prin tehnici noi preluate din lumea romană. Este o 
modalitate de continuitate comună constatată în spaţiul provinciilor Moesia Superior, 
Moesia Inferior şi Dacia, sub aspectul prelucrării argintului sub unele forme preluate 
din lumea pre-romană. Desigur, valenţele complexe ale tezaurelor de piese de argint 
nu sunt încă epuizate, analiza lor şi mai ales numărul lor incită la o studiere repetată, 
dovadă şi studiile Ivanei Popović în acest sens.

În cazul de faţă, în concluzie deşi nu ne-am referit la producţia de argint 
prelucrată pentru bijuterii de factură romană (fi bule, inele, pandantive, coliere etc.) 
în Dacia se conturează două centre de producţie la: Drobeta şi Romula, alături de alte 
două ateliere de bijutier la Tibiscum (atelierul nr. 4), Dierna identifi cate arheologic ca 
şi centre complexe de producerea bijuteriilor202. Nu excludem posibilitatea existenţei 
unor meşteri itineranţi pe teritoriul provinciei, atât în Oltenia, cât şi în Transilvania. 
Datarea generală a tezaurelor de podoabe se încadrează în cadrul larg al secolului 
II-a doua jumătate şi după mijlocul secolului III. 

Folosirea în această perioadă a podoabelor tradiţionale de argint îmbogăţite cu 
elemente noi de ornamentare (granulaţia, fi ligranul) în spaţiul balcanic şi al Dunării 
de Jos reprezintă forma cea mai elocventă de exprimare artistică a gustului omului 
de rând din mediul provincial respectiv. Unele forme de podoabe precum torques-ul 

200 Popilian 1976, p.221-250.
201 Popović 2003, passim.
202 Vezi mai sus în această lucrare.
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primeşte o valoare ofi cială prin includerea sa în dona militaria ca semn distinctiv de 
evidenţiere a soldaţilor din trupele auxiliare.

Decăderea artei tradiţionale a bijuteriilor de argint se conturează înspre a doua 
jumătate a secolului III în favoarea bijuteriilor romane din bronz şi mai rar, aur203. 
Pătrunderea şi acceptarea bijuteriilor de bronz, mai puţin de aur, reprezintă de fapt 
un element ce demonstrează modifi carea gustului local pentru modă şi poate chiar o 
formă de romanizare. 

Problematica tezaurelor de podoabe de argint prezintă încă multe necunoscute. 
Tratarea de faţă a fost incompletă ea a avut în vedere identifi carea unor posibile 
ofi cine locale de prelucrare a argintului în spaţiul nord-dunărean.

VI. Ateliere de prelucrarea aurului.
Prin valoarea sa intrinsecă, aurul, a avut în Imperiul Roman o importanţă 

majoră pentru pulsul economiei, a variaţiilor sale în anumite momente. De aceea, 
exploatarea, obţinerea metalului a fost strict nu numai supravegheată în sensul 
de protecţie de către armată, dar şi strict controlată de Stat. Raportările la situaţia 
economică a Imperiului erau determinate de cantitatea de aur din tezaur, care 
constituia acoperirea oricărei activităţi a Statului. Ca atare, ca valoare ofi cială în 
Statul roman rostul lui era bine precizat.

Organizarea sistemului de administrare a minelor de aur şi mai ales de 
exploatare a minelor de aur ale provinciei Dacia reprezintă o problematică în cea 
mai mare parte cunoscută şi analizată de multe ori, pe baza mărturiilor epigrafi ce. 
Mai puţin cunoscute până de curând au fost cercetările arheologice în domeniul 
mineritului aurifer204, iar tehnologia obţinerii aurului din minereu se bazează şi acum, 
în mare parte pe informaţiile literare antice, mai puţin pe descoperiri arheologice205. 
Aurul obţinut, era turnat în lingouri şi trimis la Roma.

O serie de descoperiri de halde de nisip din Banat de la Bolvaşniţa, Zlatiţa etc. 
sugerează obţinerea aurului şi din nisipul aurifer206. De asemenea pe râul Bistra, în 
apropiere de Tibiscum existau zăcăminte similare despre care avem informaţii în evul 
mediu potrivit cărora locuitorii din aşezările din jur trebuiau să ofere Casei regale 
maghiare tributul în aurul scos din apele acestui râu207. Asupra modului de exploatare 
a acestor resurse nu avem informaţii arheologice, dar nici epigrafi ce care să ofere date 
pentru a înţelege mai exact modul de administrare romană a acestor resurse.

Atracţia pentru aur caracterizează şi domeniul particular al vieţii cotidiene, 
mai ales, acela legat de moda accesoriilor vestimentare feminine, dar şi masculine. 

203 Popović 2001, p. 93-102.
204 Vezi cercetările lui B. Cauet la Roşia Montană, 2000 passim.
205 Wollmann 1996, p. 101-231.
206 Macrea 1969, passim.
207 Benea, Bona 1994, passim.
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Această producţie de bijuterii antice era în general standardizată cu modifi cări în 
timp determinate de infl uenţe externe, sau nu.

Deşi sunt prezente în Dacia anumite podoabe din aur, găsite în complexe 
închise (clădiri private, sau din mediu public), ele au apărut în număr redus în mediul 
urban de la Ulpia Traiana, Apulum, Drobeta sau Romula sau în cel al vicilor militari 
(vezi Ilişua, Gilău etc.). Mai numeroase sunt descoperirile care provin de necropole 
cum ar fi  descoperirile constatate la Drobeta, Dierna, Romula şi în alte părţi. Dar, 
trebuie menţionat că o lucrare de sinteză asupra bijuteriilor din aur la nivelul întregii 
provincii Dacia lipseşte deocamdată. 

O încercare de sinteză, în acest sens pentru spaţiul Olteniei a întreprins M. 
Bălăceanu de la Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta-Turnu Severin208. 
Autoarea a încercat realizarea unei tipologii a colierelor, a inelelor din bronz, argint 
şi aur din Oltenia, întreprindere destul de anevoioasă şi defi citară sub aspectul 
analogiilor şi mai ales a integrării lor corecte tipologice şi cronologice în lumea 
romană209, (Fig. 27).

O serie de preocupări speciale pentru acest domeniu manifestă Adriana Isac, 
mai ales pentru spaţiul de nord a Daciei prin câteva lucrări de analiză riguroasă a unor 
podoabe precum unele tipuri de inele, brăţări, medalioane de tip lunulae, bullae, sau 
măciuca lui Hercules, ace de păr etc.210. Autoarea a realizat o teză de doctorat asupra 
podoabelor din Dacia intracarpatică, care este însă nepublicată. 

O sinteză reuşită asupra fi bulelor din secolele II-III pentru întreaga provincie 
Dacia aparţine lui S. Cociş211. 

Bijuteriile de aur din provincie cuprind o gamă restrânsă tipologic de: coliere, 
brăţări, inele cercei, medalioane cu geme sau camee etc., fără o mare diversitate în 
cadrul fi ecărui tip212.

Astfel, în inventarul câtorva morminte descoperite în Parcul Rozelor de pe 
teritoriul antic drobetan, au apărut două coliere din aur cu medalioane din piatră 
semipreţioasă iaspis sau sticlă (ultima cu o reprezentare a lui Hercules cu leul din 
Nemeea)213 dispuse în câte o ramă torsată din aur cu o verigă de fi xare pe lanţ214, 
sau pandantive de sine stătătoare de aur215. Două medalioane similare ca factură au 

208 Bălăceanu 2002, p. 155-158
209 Bălăceanu 2002, p. 155-158.
210 Isac 1999, p. 755-776; Bajusz, Isac 2001, p. 397-417 (amfi teatru de la Porolissum); Isac, 

Gaiu 2006, p. 397-431 etc.
211 Cociş 2004.
212 Nu ne propunem realizarea unui repertoriu complect asupra pieselor de aur din Dacia, ci 

încercăm prin prisma unor descoperiri să identifi căm dacă este posibil anumite centre de producţie 
pentru acest metal.

213 Piesa păstrată la Muzeul Naţional de Istorie a României.
214 Bălăceanu 2002, p. 155, nr. 7,8.
215 Eadem.
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apărut într-un mormânt de la Dierna, unul cu o gemă din carneol cu reprezentarea lui 
Sol în quadrigă, iar cealaltă piesă avea ca piesă centrală un denar de la Traian216.

Un colier din aur încă inedit a fost descoperit în vicus-ul militar de la Samum 
(Căşei)217.

În acelaşi timp, la Kunsthistorisches Museum din Viena se păstrează provenind 
dintr-un mormânt roman de copil afl at într-un sicriu de plumb depus apoi, într-un 
sarcofag (D: 1,50 x 0,87 x 0,34 m) de la Dierna (Orşova) descoperit în anul 1857, 
mai multe obiecte de aur. Este meritul lui R. Noll de a fi  reconstituit inventarele a 
două morminte pe baza informaţiilor scrise păstrate în arhiva muzeului, din care 
doar unul provenea de la Dierna218. Între piesele de aur păstrate sunt menţionate: 219 
o brăţara de aur dintr-o bară de aur cu trei pandelocuri şi o mărgea de aur perforată, 
un medalion înfăţişând măciuca a lui Hercules (L: 38 mm), un alt medalion realizat 
dintr-o monedă de la Traian, un denar de fapt din anii 101-102, având pe revers o 
reprezentare a lui Hercules, în rama din foiţă de aur, un inel (D: 1,2 cm) din bandă de 
metal de formă poligonală cu 11 laturi,cu inscripţia UT.F. CESERI, două tuburi din 
foiţă de aur ondulate probabil ca pandantiv pe brăţară (?) (L: 15 mm fi ecare), o foiţă 
de aur de formă ovală probabil de la o diademă220. Datarea generală a inventarului 
făcută de R. Noll este a doua jumătate a secolului III221, (Fig. 231/1-2, 32/1-3).

Într-un alt momânt de incineraţie cercetat de la Dierna de către G. Popilian 
a apărut un medalion de aur (cu diametru de: 3,5 x 2,8 cm) cu reprezentarea 
lui Thanatos şi literele D.C.L. în dreapta, iar în stânga reprezentării C.D.P222. 
Semnifi caţia textului nu a putut fi  precizată.

Rare sunt în Dacia şi alte categorii de bijuterii cum ar fi  inelele de aur. Două 
piese au fost găsite în castrele de la Gilău, Ilişua223, alte două inele, provin de la 
Tibiscum224, una din aceste piese este un inel de logodnă. De asemenea, dintr-un 
mormânt roman jefuit de la Drobeta, provine un inel de copil din aur225. Un inel 
masiv cu gemă înfaţişând o pasăre de apă cu un delfi n în ghiare de la Băile Herculane 
se păstrează tot în muzeul vienez226. Am citat doar câteva exemple fără a dori să 
facem un catalog exhaustiv, lucru imposibil în acest moment.

216 Benea, Şchiopu 1974, p. 115-124.
217 Isac 1999, p. 761.
218 Noll 1984, p. 438- 455.
219 o prima publicare a pieselor de aur de la Dierna considerate a fi  un tezaur a fost realizată de 

care Radu Florescu în Florescu, Miclea 1979, p.38-39.
220 Florescu, Miclea 1979, nr. 68-73.
221 Noll 1987, p. 438-455; vezi şi Benea 1999, p. 63-65.
222 Popilian 2001, p. 85-86.
223 vezi nota 198.
224 O piesă este păstrată în colecţia muzeului din Caransebeş şi o a doua provenind din săpăturile 

lui Marius Moga la Muzeul Banatului din Timişoara.
225 Păstrată în colecţia muzeului din Drobeta-Turnu Severin.
226 Florescu, Miclea 1979, nr. 74.
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Din colecţia Severeanu se păstrează la Muzeul Naţional de Istorie mai multe 
inele de aur fără locul exact de descoperire. În majoritatea cazurilor acestea sunt 
inele cu geme din piatră semi-preţioasă având indicaţia provenienţei din Oltenia: inel 
cu gemă din carneol227, amaldină228, calcedon229, cornalină230. Câteva descoperiri din 
aceiaşi colecţie provin de la Romula231, Balş232, Răcari233, Drăgăşani234.

În categoria medalioanelor am include şi o piesa (D: 2 cm) executată dintr-o 
bară rotundă de aur terminată cu cap de şarpe, iar la capătul opus o verigă de fi xare 
sugerează coadă reptilei. A fost publicată ca fi ind un cercel. Ea a fost descoperită în 
curtea sanctuarului lui Aesculap şi Hygia de la Ulpia Traiana235, (Fig.33/10).

Nu putem afi rma dacă piesele menţionate sunt produse ale mediului local 
sau din import. Am remarca doar simplitatea pieselor, chiar dacă piesele sunt corect 
realizate. La Dierna în atelierul de sectorul J a fost descoperită o foiţă de aur o defi xio 
alături de rebuturi de fabricaţie din bronz, plumb, ceea ce argumentează existenţa 
aici a unui atelier complex de bijutier236. Din mormântul gnostic amintit provine şi 
o altă foiţă de aur cu inscripţie dispusă pe 4 rânduri, cu o invocaţia către Iahve237. 
Chiar dacă caracterul şi destinaţia pieselor în sine este diferită, ele pot proveni din 
acelaşi atelier local. Tehnica lor consta în incizarea rudimentară a textului pe foiţa 
de aur. Deocamdată cele mai însemnate bijuterii de aur antice provin de la Dierna. 
După ştiinţa noastră – fi ind posibil să fi  omis anumite piese publicate în literatura 
românească unde au fost prezentate poate în lucrări de mai mică întindere

Informaţiile disparate oferite de anumite descoperiri din Dacia nu au fost 
integrate unui studiu de sinteză cu o tipologie clară pe fi ecare categorie de piese: 
coliere, brăţări, inele, medalioane etc. În atare situaţie, existenţa unor ateliere locale 
de bijutieri preocupate în prelucrarea aurului nu se evidenţiază în mod deosebit decât 
dacă în inventarul unor ofi cine apar element clare care argumentează acest lucru.

Descoperirile de până acum certe atestă următoarele ateliere de bijutier de 
metal preţios pe baza unor instrumente de lucru descoperite la: Tibiscum (atelierele 
2 şi 4), Potaissa unde au apărut creuzete cu picături de aur în interior238. Posibilitatea 

227 Gramatopol et ali 1967, cat. nr. 85; Bălăceanu,1999, cat. nr. 4.
228 Ibidem, cat. nr. 97, 141; Eadem, cat. nr. 5, 11.
229 Ibidem cat. nr. 121; Bălăceanu 1999, cat. nr. 8.
230 Ibidem cat. nr. 142, Eadem, cat. nr. 13.
231 Ibidem cat. nr. 129, Eadem, cat. nr. 10.
232 Ibidem, cat. nr. 98, 140; Eadem, cat. nr. 1, 12.
233 Ibidem cat. nr. 93; Eadem, cat. nr. 16.
234 Ibidem, cat. nr. 96, 120; Eadem cat. nr. 15, 6.
235 Nemeş 1982-1983, p. 237-241. Un cercel (diametru de 1,2 cm) executat dintr-o sârmă de aur 

a fost descoperit în necropola de sud a oraşului antic.
236 Vezi nota 40 din această lucrare.
237 Benea, Şchiopu 1974, p.115-124.
238 Benea 2002, p. 39-54; Bărbulescu 1994, p. 107-109, nu se dau imagini este citată informaţia.
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de identifi care a atelierelor de prelucrare a metalului preţios este dată de dimensiunile 
reduse al creuzetelor de doar 2-3 cm înălţime şi cu diametru maxim de 3,5 cm. Astfel de 
piese au apărut şi la Porolissum fără informaţii asupra contextului descoperirii lor239.

Cea mai complexă descoperire de atelier de bijutier deşi nu a fost dezvelită 
integral este cea de la Dierna240, databilă între a doua jumătate a secolului II şi prima 
jumătate a secolului III. Ca şi în alte cazuri, ofi cina de la Dierna era specializată 
în prelucrarea bronzului, plumbului (pentru piese de mici dimensiuni şi aurului 
probabil de aici neputând fi  exclus argintul). Acest lucru nu este ieşit din comun ci 
reprezintă un element specifi c al atelierelor de bijutier romane de a avea o producţie 
diversifi cată din care, cea mai solicitată rămâne cea a bronzului, accesibilă marii 
mase a populaţiei provinciale. Obiectele de aur refl ectă implicit un statut social 
adecvat al păturii superioare dintr-o comunitate umană.

Raritatea pieselor de aur din Dacia nu este un fenomen izolat în Imperiul 
Roman. Ea poate fi  în acelaşi timp, şi o carenţă a descoperirilor arheologice din 
acest moment241. Nu excludem aici şi difi cultatea cercetării în domeniu pentru care 
deocamdată sunt extrem de puţini specialişti.

Potenţialul economic al populaţiei din Dacia este cel mai bine refl ectat de 
descoperirile de la Germisara, unde în bazinul central al băilor cu ape termale au fost 
descoperite 7 plăcuţe votive din foiţă de aur fi xate probabil la origine pe un suport 
tare, căzute sau dimpotrivă, depuse în bazin ca ofrandă242. Ele erau executate din 
foiţă de aur de un 1 mm grosime, în zona centrală erau reprezentările pentru Hygia, 
Diana şi Nymphae, cu invocaţii pentru aceste divinităţi243. Tehnica de realizare a 
foiţelor presupunea aplicarea foiţei pe un suport dur care avea imprimată imaginea 
solicitată. Dedicanţii erau atât bărbaţi, cât şi femei244. Este evident că aceste piese 
au fost executate pe plan local la cererea unor comanditari. După numele lor sunt 
persoane de origine peregrină.

Nu avem indicii cât de mici unde s-au produs astfel de piese. Nu opinăm pentru 
Germisara întrucât, aici deocamdată nu sunt cunoscute decât complexul termal fără 
alte informaţii generale despre aşezare în afara materialului epigrafi c. Deşi, apare 
nefi resc, până acum nu sunt cunoscute indicii arheologice privind existenţa unor ofi cine 
de prelucrarea metalului la Apulum245. Opinăm pentru această din urmă localitate, sau 
o alta afl ată în imediata apropiere de zona auriferă, ca ofi cină de producţie. Deşi, se 

239 Gudea 1989, pl. 105, nr.7-10.
240 Vezi mai sus, alături de publicare recentă a inventarului metalic de către S. Cociş redescoperit 

în depozitele Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. Vezi Cociş 2006, p. 111-123.
241 Nu avem informaţii asupra pieselor păstrate în numeroase colecţii muzeale din România.
242 Piso, Rusu 1990, p. 9-17.
243 Vezi Rusu 1993, p. 201-214.
244 Textul de pe plăcuţe a fost riguros analizat în lucrarea Piso, Rusu 1990, p.9-17. Alături de 

plăcuţe de aur în bazin s-au descoperit aruncate peste 600 de monede de bronz şi argint.
245 Sau poate ele nu au fost luate în seamă până acum.



142

cuvine să menţionăm că la Germisara a fost descoperit un altar votiv dedicat lui I.O.M. 
pentru sănătatea unui împărat de către collegium Aurariarum. Monumentul fi ind ridicat 
de Lucius Calpurnius în numele colegiului246. Aurarius în antichitate era persoana care 
se ocupa cu meşteşugul aurului, deci, pe scurt un bijutier şi nu o persoană ocupată în 
producţia de extracţie a aurului sau de obţinere a sa cum se crede247.

Nu deţinem informaţii asupra sursei de provenienţă a aurului, provine el la 
fel ca în cazul argintului din monedele romane de aur (aurei) sau procurarea sa, se 
datora exploatărilor poate cu caracter privat din nisipul aurifer. Desigur este ştiut 
faptul şi în antichitate, că anumite cantităţi de aur erau date pieţii libere, cum anume 
nu este încă îndeajuns de clar.

Prezenţa puţin numeroasă încă a obiectelor de aur în Dacia Romană nu este 
un criteriu pentru o analiză a producţiei metalifere, din simplul considerent că 
obiectele de aur, ca piese de familie pot fi  tezaurizate şi în folosinţă îndelungată 
mai multe generaţii. Lipsa lor din complexele arheologice se datorează în principal 
posibilităţilor de păstrare prin tezaurizare şi în antichitate implicit scoaterea lor din 
pericol în caz de nevoie.

Ca o caracteristică a atelierelor complexe daco-romane avem în vedere în 
principal atelierele complexe de producţie evident mai rentabile pe piaţa. Deocamdată 
arheologic sunt documentate următoarele ateliere de prelucrare a aurului la: Potaissa, 
Tibiscum (2 ateliere), Porolissum şi mai ales Dierna. Nesigur rămâne centrul de la 
Apulum. În privinţa datării, pentru majoritatea descoperirilor trebuie să oferim un 
cadru general în secolele II-III, pe durata existenţei provinciei.

Nu putem afi rma ce categorii de piese anume au putut fi  realizate pe plan local 
şi care au fost importate (excepţie foiţele de la Germisara), tocmai datorită caracterului 
standardizat la bijuteriilor romane. Dar, tiparele de lingouri descoperite în câteva centre 
urbane demonstrează posibilitatea utilizării lor şi pentru lingouri de metal preţios.

În concluzie, numărul mic de ateliere constatat până acum în Dacia pentru 
prelucrarea aurului într-o producţie de mici dimensiuni, respectiv cea de bijuterii. 
Este şi fi resc ca pentru eventualele obiectele de mari dimensiuni să nu mai avem 
indicii, ele dispărând încă din antichitate.

Concluzii. Identifi carea unor ateliere de prelucrare a bronzului, aurului şi 
argintului prin descoperiri arheologice este extrem de anevoioasă, întrucât inventarul 
unui astfel de atelier era recuperat relativ uşor în caz de pericol (incendii, distrugere 
etc.) de către posesorii săi. În atare situaţie, recuperarea cu atenţie şi studierea 
urmelor rămase, în lipsa unor instalaţii de încălzire a metalului păstrate rămâne 
singura posibilă a permite reconstituirea unui posibil atelier. 

246 IDR, III, 3, 235= CIL,III,941 păstrat într-o copie a lui Mezerzius.
247 Rouché 1995, p. 37-50. În acest sens, în subsidiar s-ar putea presupune şi ocupaţia unei 

persoane care se ocupa de bani respectiv un bancher. 
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Ateliere de prelucrare a metalului cunoscute până acum în Dacia provin în 
cea mai mare parte din studierea publicaţiilor vechi ale patrimoniului muzeal avut 
la dispoziţie. Cercetări noi în domeniu au apărut puţine în ultimii anii cu excepţia 
descoperirilor de la Micia.

Deocamdată, aceasta este singura posibilitate de identifi care a unor ofi cine 
pentru provincia Dacia. Lipsesc cu totul informaţiile epigrafi ce referitoare al artizani, 
care ar putea completa datele cunoscute.

Studiul întreprins asupra tuturor acestor elemente a permis identifi carea unui 
număr important de ateliere de prelucrarea bronzului, şi a aurului şi argintului, 
respectiv: 31 de ateliere de bronzieri, din care patru –cinci dintre acestea au fost şi 
ateliere de bijutier de aur şi argint.

La fel, ca în alte provincii ale Imperiului, şi în provincia Dacia prelucrarea 
aurului, argintului şi bronzului se realiza în acelaşi atelier. Producţia de metal 
prelucrat este axată pe piese de mici dimensiuni (aici putând fi  incluse şi statuete). 

De regulă, judecând după dimensiunile atelierului atunci când acesta au fost 
identifi cate activitatea unor ofi cine cuprindea un număr mic de lucrători, aparţinând 
unei familii. Această producţie reprezintă o caracteristică a activităţii artizanale 
din Imperiul Roman248. Nu avem indicii asupra meşterilor care lucrau în astfel de 
ateliere, fi e ei peregrini, sclavi sau poate cetăţeni romani, autohtoni sau colonişti. 
Informaţiile despre collegiile de fabri din Dacia nu dau informaţii în acest sens249. 
Doar un collegium Aurariarum este menţionat la Germisara, ca o denumire generală 
a bijutierilor în aur250. 

Producţia atelierelor este o producţie standardizată de obiecte ce trebuiau 
să acopere nevoile curente ale populaţiei. Capacitatea de producţie a atelierelor de 
bronzieri putea asigura realizarea unui important volum de produse de uz comun şi 
cotidian despre care în acest moment deţinem puţine informaţii.

Ateliere mari de prelucrare a metalului s-au constatat în castre precum: 
Buciumi, Porolissum, mai nou Ilişua etc. Ele se încadrează însă producţiei militare 
organizate pe alte baze, de la început de acoperire a nevoilor armatei. În acest stadiu 
al cercetărilor se constată prezenţa masivă a atelierelor în preajma castrelor auxiliare, 
în aşezările vicane care devin apoi centre urbane precum: Potaissa, Romula, 
Porolissum, Tibiscum am include aici Micia (deşi statutul ei în acest sens nu este 
confi rmat). În mediul rural al vicilor militari se remarcă: Ilişua, Căşei, Gilău, etc. 

Centrele urbane cele mai importante de prelucrarea a metalului sunt: Drobeta, 
Napoca, Dierna, Ulpia Traiana, foarte probabil Apulum pentru care deocamdată nu 
avem dovezi certe.

248 Drexhaye et ali, 2001 p. 101-107.
249 vezi în acest sens lucrarea lui A. Ştefănescu-Oniţiu în acest volum.
250 Vezi notele 240-241de mai sus.
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LISTA ILUSTRATIILOR
Fig. 1. Tibiscum. Castru şi vicus-ul militar (după Benea, Bona 1994).
Fig. 2. Tibiscum. Vicus-ul militar. Atelier de prelucrare a metalului din clădirea VII: 

1-4. creuzete pentru topire metalelor preţioase; 5. ciocan; 6-7. Fragmente de tipare pentru 
turnarea lingourilor de metal (după Benea 2002).

Fig. 3. Tibiscum. 1 a,b,c-5. Creuzete pentru turnarea bronz; 6. creuzet pentru turnarea metalului 
preţios; 7-9. Fragmente de cute din gresie pentru îndepărtarea bavurilor după turnare (după Benea 2002).

Fig. 4. Tibiscum. Atelierul 1-3 : 1-6. Fragmente de creuzete; 7. cap de turnare; 8. 
fi bulă ; 9. tipar pentru lingouri (după Benea 2002).

Fig. 5. Tibiscum. 1-3 Fragmente de creuzete; 4-9,14 Fragmente de tipare din lut; 10, 
12 inele de bronz; 11, 16 Aplici de harnaşament; 13. plăcuţă de lorica; 15. Buton; 17, 20. 
Piese de echipament militar; 18-19. Aplici de echipament militar (după Benea 2002).
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Fig. 6. Tibiscum. Atelierul nr. 4 cu cuptor de încalzire şi spaţiu de lucru; 1. caseta în care a fost 
descoperit atelierul ; 2.Fragmente de chirpic; 3. Urmele de mese de lucru în spaţiul atelierului.

Fig. 7. Tibiscum. Inventarul atelierului nr. 4: 1-4 Creuzete pentru turnarea metalelor 
preţioase; 5-15, 17-18 Instrumente de lucru; 16. daltă mică din bronz.

Fig. 8. Castrul de la Buciumi cu ampalsamentul barăcii 5; 1.zidul de incintă al barăcii; 
2. Zidul atelierul propriu-zis; 3. zidul de separare a atelierului de zona cuptoarelor ; 4. 
cuptoarele de topire metal. (după Chirilă, Gudea etc. 1974).

Fig. 9. Romita. Creuzet din ceramică (după Matei Bajusz 1997); 2. Gilău ciocan de 
bijutier (după Isac 1997); 3/1-4: Buciumi aplici piese ajurate din bronz în curs de prelucrare 
(după Chirilă, Gudea etc. 1974); 5. Tibiscum, inventar atelierului nr.5 (1-17).

Fig. 10. Porolissum: A: 1-4: Fragmente de tipare din lut; 5- 8 Creuzete din lut (după Gudea 
1989); B. Potaissa: Creuzet fragmentar (Bărbulescu 1994); C. Tibiscum „fi bulă reparată”.

Fig. 11. Porolissum Fragment de tipar de lingouri (după Timoc 1998).
Fig. 12. Drobeta: 1-2; 4-6 Instrumente de lucru din atelier; 3. lingura de metal; 7. 

nicovala de bijutier; 8-9.Tipare din piatră pentru podoabe (Stîngă 1998).
Fig. 13. Buciumi: 1-5. Unelte şi piese rebutate (după Chirilă, Gudea etc 1974); 6, 

Drobeta daltă; 7 aplică de harnaşament (după Stîngă 1998).
Fig. 14. Tibiscum: 1. brăţară de bronz cu cap de şarpe; 2 lingură din fier de turnare (după Benea 2002).
Fig. 15. Napoca: 1/1-5 fragmente de tipare din lut (după Cociş 2005); 2. Micia fi bulă 

în curs de prelucrare (după Rădeanu, Cociş 1999-2000); 3. / 1-6 Unelte dintr-un atelier de la 
Gârla Mare (după Sîngă 2005).

Fig. 16. 1. Creuzet descoperit în castrul de la Gherla (după Ardevan 2007); 2. Creuzete 
descoperite la Slăveni (după Popilian 1980). 

Fig. 17. Dierna: 1-10 rebuturi din atelier (după Cociş 2006). 
Fig. 18. Dierna: 1-18 piese descoperite în atelier (după Cociş 2006).
Fig. 19 Dierna: 1-4 deşeuri de metal descoperite în atelierul de prelucrare a metalului 

(după Cociş 2006).
Fig. 20. Dierna: 1 foiţa de aur cu invocaţia către Iahve descoperită în inventarul unui mormânt 

(după Benea, Schiopu 1974); 2. Foiţa de aur defi xio descoperită în atelier (după Vlassa 1979).
Fig. 21. Apulum: 1, 2 vas in argint păstrat în copie la Muzeul din Mainz (după Künzl 

1981); 3. Dierna vas de argint (Florescu, Miclea 1979).
Fig. 22. Apulum: 1, 2 plăcuţe votive din argint (după Popa, Berciu 1977).
Fig. 23. 1. Tezaurul de podoabe de argint de la Aţel (după Crişan 1959).
Fig. 24. Bumbeşti (după Cociş 2004-2005, pl. VI-VII).
Fig. 25. Tezaurul de la Bumbeşti (după Cociş 2004-2005, pl. XII).
Fig. 26. Monumente funerare cu reprezentări de fi bule, lănţisoare de argint:1. 

Voljevica; 2. Crvica, 3. Drobeta, 4. Zenica (după Cociş 2004-2005, pl. XIV).
Fig. 27. Tipologia inelelor de aur (după Bălăceanu 1999).
Fig. 28. Ulpia Traiana: 1. brăţara de aur; 2. inel cu gemă (după Alicu, Cociş 1994).
Fig. 29. Dierna: 1. măciuca lui Hercule; 2 foiţă ovală de aur; 3. Manşon tubular din 

foiţă de aur (după Florescu, Miclea 1979).
Fig. 30. Dierna; 1. brăţară de aur; 2. medalion de aur cu monedă de la Traian (avers, 

revers); 2-3. manşon tubular; 4 foiţă ovală din aur (după Florescu, Miclea 1979).
Fig. 31. Ulpia Traiana:1-9 cercei de aur, 10 medalion (?) (după Alicu, Cociş 1994).

Doina Benea



151Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

Fig. 1



152

Fig. 2

Doina Benea



153Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

Fig. 3



154

Fig. 4

Doina Benea



155Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

Fig. 5



156

Fig. 6

Doina Benea



157Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

fi g. 7



158

Fig. 8

Doina Benea



159Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

Fig. 9



160

Fig. 10

Fig. 11

Doina Benea



161Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

Fig. 12



162

Fig. 13

Doina Benea



163Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

Fig. 14



164

1                                                                            2

3
Fig. 15

Doina Benea



165Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

1

2
Fig. 16



166

Fig. 17

Doina Benea



167Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

Fig. 18



168

Fig. 19

Doina Benea



169Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

1

2
Fig. 20



170

1

2

3
Fig. 21

Doina Benea



171Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

1

2
Fig. 22



172

Fig. 23

Doina Benea



173Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

Fig. 24

Fig. 25



174

Fig. 26

Doina Benea



175Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

Fig. 27



176

1

2
Fig. 28

Doina Benea



177Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

1                                                            2

Fig. 29



178

1

2
Fig. 30

Doina Benea



179Ateliere de prelucrare a bronzului, argintului şi aurului în Dacia Romană

Fig. 31


