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ACCESORII VESTIMENTARE. MRGELELE (I).
ÎNTRE IMPORT I PRODUC IE INTERN
Doina Benea
Cuvinte cheie: mrgele, bronz, ceramic, os, sticl, piatre semipreioase.
Schüsselwörte: Perlen, Bronze, Keramik, Bein, Glas, Halbedelsteine
Zusammenfassung: In Dakien wurden in einige Fundkomplexe der römischen
Zeit verschiedene Art von Perlen aus Bein, Metal, Keramik, Glas und Halbedelstein
entdeckt. Ausser der Glasperlen, Sie sind in kleinen Zahl bis jetzt gefunden. Es ist
bekannt die Tatsache, dass im grossen, die Perlenproduktion ist nach Formen und
Typen organisiert. In Dakien wurden bis jetzt nur in Tibiscum mehrere Werkstätten
für Glasbearbeitung entdeckt, welche eine riesige grosse Produktion im 2.-4. Jhr.
gehabt haben. Mehrere Tausende Perlen aus Glas wurden im Tibiscum in Werkstatt
1 entdeckt. Das Material wurden typologisch organisiert. Ein anderes Wertkstatt für
Glasperlen vermutet man im Porolissum.
Im Grossen, die Perlenproduktion aus Bein, Keramik oder Metal haben die
selben geometrischen Formen, wie die aus Glas. Ausser diessen, sind noch Perlen
aus Halbedelstein in geringe Zahl und nur selten in mehr als zwei Exemplare in der
Provinz gefunden worden.
In Porolissum wurden mehrere Halbedelsteinen welche für Perlen verwendet
waren. Sie kommen aus Import oder sind aus dem lokalen Milieu der Provinz.
În Tibiscum wurden eine Reihe von fragmentierten, misslungenen oder ganzen
Perlen zum Vorschein gekommen, die nicht aus Glas, sondern aus Stein oder aus
Muschelgehäusen hergestellt worden sind. Zur ersten Kategorie gehören die Perlen
aus Koralle und aus Karneol. Die Koralle war ganz bestimmt eine Importware.
Häug ist sie als Perlenkette in den sarmatischen Nekropolen anzutreffen.
Das zweite Rohmaterial ist der Karneol, ein Halbedelstein, den es auf dem
Gebiet Rumäniens im Apuseni-Gebirge und in den Banater Bergen (z.B. bei Ocna de
Fier) gibt. Es muss also nicht schwer gewesen sein, Karneol für die Glaswerkstatt
1 aus Tibiscum zu beschaffen.Die erzeugten Perlen wurden wie die Halbedelsteine
zurechtgeschliffen, doch ihre Formist wie jene der achen sechseckigen und der
polyedrischen Perlen mit geschliffenen Ecken.
Die Glasperlenproduktion aus Dakien, war nutzlich nicht für barbaricum
(bei die Iazygen Sarmaten) sondern auch für die Provinzen: Moesia Superior,
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Moesia Inferior, Pannonia Inferior wo solche Werktätten nicht bekannt sind. So eine
Produktion war sehr wichtig weil neben Perlen wurden Ringe, Steinringe, emailierte
Bronzen hergestellt. Auf dem Markt, Sie waren nutzlich weil im grossen sicher die
Preise für solche Perlen war niedriger als für Halbedelsteine.
Also, konnte man fest stellen das ein Import von Perlen in Dakien war meissten
für Perlen aus Halbedelsteinen. In diese Sinne muss man vermuten auch auf eine
Lokalproduktion von Halbedelsteinen welche in Dakien sind. Solche Werkstätten
waren bistimmt im Romula, Porolissum und im Werkstatt 1 von Tibiscum.
Was die Perlen aus Bein, Keramik, und Metal betrifft, welche typologisch
einfache exemplare als Form sind, konnte man vermuten das Sie auch in die
Lokalwerkstätten produziert waren.

O categorie de podoabe romane accesibil unui cadru larg al populaiei romane
este reprezentat de mrgele. În funcie de materialul din care erau confecionate sunt
modeste ca aspect (lut, calcar, os, sticl, metal) sau dimpotriv aspectuoase, scumpe
prin materia prim folosit, de obicei, piatr semipreioas.
Dar, indiferent de acest lucru, mrgelele prezint o varietate atât de mare
de forme încât, au necesitat organizarea lor tipologic cel puin a unora din aceste
categorii (cum ar  mrgelele de sticl i piatr semipreioas creându-se adevrate
serii tipologice, care în unele cazuri au putut  încadrate cronologic.
În epoca roman trebuie s recunoatem exist o producie de mare anvergur,
în bun parte standardizat tipologic care se întinde pe o mare palet cronologic de
timp. În rare cazuri, a putut  identicat un atelier de producie; de obicei, cercetrile
arheologice au evideniat un numr mare de deeuri de materie prim sau chiar
mrgele. Pe baza indiciilor amintite, locul atelierelor este în mare parte presupus. De
aici, ipoteza ca astfel de ocine aparin unor meteri ambulani.
În cazul descoperirii unor instalaii de topire a unor instrumente de lucru, alturi
de mrturiile amintite-deeuri de materie prim, rebuturi de piese- atribuirea locului
de descoperire, confer locului caracterul de atelier de producie sigur. În provincia
Dacia, în vicus-ul militar de la Tibiscum au fost dezvelite integral dou ateliere de
producie pentru mrgele de sticl diferite ca dimensiuni i amploare a produciei1.
Producia lor de mare anvergur cuprinde nu doar mrgele de sticl, past de sticl,
ci i mrgele din piatr semipreioas, precum carneol i coral2. Inventarul pstrat
numr 10158 de piese întregi, alturi de alte câteva mii rebutate, ceea ce dovedete
o producie de mare amploare care se întinde în timp din secolul II pân în secolul IV.
1

Un al treilea atelier instalat într-o barac de lemn la vest de cldirea III este în curs
de cercetare.
2
Benea 2004.
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Tipologic, materialul recuperat a fost organizat în XI tipuri de mrgele monocrome,
VII tipuri cu mai multe variante de mrgele din past de sticl policrome, la care se
adaug trei tipuri de mrgele de carneol i un tip de mrgele din coral.
La Porolissum, au fost descoperite 137 de piese pe baza crora N. Gudea i I.
Bajusz au presupus existena unei atelier similar de producere a mrgelelor3. În acest
moment, ele sunt singurele ateliere de producie cunoscute pe teritoriul provinciei
în mod cert. Nu putem exclude posibilitatea realizrii unor astfel de piese din piatr
semipreioas în atelierele de geme de la Romula4 i Porolissum5.
Considerate piese cu valoare minor, mrgelele au trezit interesul specialitilor
doar în cazul analizei unor complexe închise (cum ar  mormintele, de pild), unde
reprezentau o component esenial prin numr, dar care primea o valoare intrinsec,
doar prin coroborarea cu alte artefacte (bule, pandantive) i monede, elemente care
contribuiau la datarea lor. În acest sens, mrgelele au avut parte doar de o descriere
sumar descriptiv, cu anumite analogii din literatura de specialitate modern, fr a
se trage concluzii asupra caracterului lor local sau dimpotriv, de import.
Pân în prezent lipsete o lucrare de sintez asupra tuturor descoperirilor de
mrgele de pe teritoriul provinciei Dacia, dimensiunile ei depesc cu mult spaiul
acestei lucrri, în care am dori s avansm ca ipoteze poate cile principale de
identicare a unor ocine locale, altele decât cele studiate de noi pân acum pentru
mrgelele de sticl, coral i carneol de la Tibiscum i implicit s prezentm materia
prim din care au fost executate astfel de piese.
O departajare tipologic a mrgelelor prezente pân acum în Dacia poate 
realizat pe mai multe criterii, e având la baz materia prim de confecionare, e
tipologia pieselor. Pentru stabilirea cronologiei trebuie analizat riguros contextul de
descoperire al pieselor. Dar, aproape în totalitate contextul de descoperire nu este
menionat, în cazul unor descoperiri de piese izolate. Pot  luate în discuie, doar
descoperirile din necropole unde inventarul mormintelor este mult mai riguros pstrat
ca inventar6. În cazul atelierelor de prelucrare a mrgelelor de la Tibiscum acest lucru
a putut  stabilit cu destul rigurozitate, dar, în cele mai multe cazuri acest lucru
lipsete. În literatura de specialitate se pstreaz simple meniuni descriptive asupra
culorii anumitor elemente de tehnic fr a se meniona contextul descoperirii cu atât
mai puin datarea.
În continuare, vom atrage atenia asupra unor tipuri de mrgele executate
din materiale diverse prezente izolat în anumite complexe arheologice. Ele sunt
3

Gudea, Bajusz 1982, p. 23-38.
Tudor 1964, p. 209-229; Hadiji 2007, p. 201-206.
5
Pantazi 1998, p. 43-51 cu toat bibliograa.
6
Dar i în acest caz apare o alt problem i anume numrul mic de necropole
cercetate pân în prezent în Dacia Roman, dar mai ales publicate.
4
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documentate în numr mic i deocamdat în niciun caz nu avem indicii ferme de
existen a unor ateliere locale.
1. Mrgele din lut. Mrgelele executate din lut sunt puin numeroase. Ele imit
de regul, piesele rotunde globulare având pe circumferin incizii ne orizontale
imitând mrgelele de tip „pepene”. De o form aparte sunt descoperirile executate de
ceramic roie de la Porolissum7, fr context de descoperire. Ele au fost încadrate
tipologic, astfel: cilindrice (tipul XI)8 cu 7 exemplare; elipsoidale (tipul XII) cu 1
exemplar9, perl (tipul XIII)- 1 exemplar.
Un astfel de exemplar a aprut în necropola de la Obreja10. Exemplarul
descoperit aici, are ca element de decor i un ir de puncte dispuse în jurul oriciului
perforat. Alte trei piese din lut de form rotund cu oriciul perforat central îngust
aveau dimensiunile de 1,3-1,5 cm în diametru provin de la Iliua, cu rezerva cuvenit
le atribuim unei astfel de categorii11.
2. Mrgele de metal. Mrgelele din metal descoperite pân acum sunt toate
executate din bronz. Ele au fost confecionate din benzi subiri de metal de 1 mm
grosime.
Tipologia mrgelelor de metal este modest, se constat trei tipuri:
1.mrgele de form rotund sau aproape cvasi-rotund. Ele au fost executate
prin înfurarea unei benzi de metal în jurul unei bare. Diametrul pieselor în general
0,4/0,8-1,9 cm, iar înlimea 1 cm. La unele exemplare se observ locul de închidere
a benzii de metal. Datarea lor este general în secolele II-III.
La Porolissum, asemenea exemplare au fost descoperite în decursul timpului,
ele provenind mai ales din colecia Wesellenyi fr precizarea locului de descoperire i
a contextului în care au fost gsite12. Piesele de o asemenea factur erau confecionate
prin execuie manual, chiar i pentru dou exemplare cu prol prismatic a fost
utilizat aceast modalitate, nu prin „turnare” cum s-a crezut13. Mrgele de bronz

7

Gudea, Bajusz 1982, p. 23-38.
Dup Gudea 1989, p. 537-538. Trebuie s menionm c nu am putut vedea piesele,
identicarea am preluat-o de la autori, ceea ce poate conferi o oarecare nesiguran acestei
atribuiri.
9
Gudea 1989 sunt trecute invers, respectiv tipul XII ind de fapt XIII.
10
Protase 2002, pl.XLI/1 piesa inclus în rândul unor „rondele de lut”.
11
Protase et alii 1997, pl. LVII/ 5, 6, 7, dimensiunile au fost apreciate dup scara de
pe plan.
12
Gudea 1989, p. 716, nr.32-62, pl. CCXLIV.
13
Din pcate piesele sunt atât de ters prezentate încât este imposibil reproducerea
lor, vezi Gudea 1989, pl. CCXLIV/55,56.
8

138

Doina Benea

au aprut într-un exemplar la Ulpia Traiana14, iar în numr mai mare în castrul de
la Iliua15 (Pl. II/1-7). În thermele castrului de la Romita au fost descoperite trei
mrgele rotunde globulare cu diametru de 1 cm, iar înlimea de 0,6- 0,7 cm16.
În unele cazuri corpul globular al pieselor de bronz este decorat cu mici incizii
orizontale, cum este cazul la dou piese descoperite la Cei17. Ele sunt cele mai
numeroase.
2. În schimb, în principia castrului Gilu18 a fost descoperit un alt tip de mrgea
din bronz plat cu diametru de 1,9 cm, diametru de 0,3 cm cu marginile dantelate,
oriciul perforat mare. În barbaricum mrgelele de bronz au fost integrate grupei
LX, asemenea exemplare sunt cunoscute la Gilu. Ele fac parte din tipul nr. 529
descoperit la Weklice i Battau în nordul Poloniei19.
3. Tot de la Gilu provine i un alt tip de mrgea din bronz bitronconic de mari
dimensiuni executat din bronz faetat20 care imit mrgelele din sticl cunoscute.
(Pl. II/8). Un al doilea exemplar similar (L:2,3 cm, înlime 1 cm), provine de pe
arealul aezrii de la Iliua21.
Mrgelele de bronz puteau  realizate în atelierele de bronzieri obinuite.
Deocamdat astfel de mrgele nu ofer posibiliti de datare ferm, decât cea
general. Formele lor simple nu ridicau probleme deosebite de execuie. Pentru nici
una din piese nu deinem contextul clar de descoperire. Ca factur sunt diferite de
cele descoperite în mediul barbar din nordul european22.
Mrgele din os. În general, din os nu se apreciaz realizarea unor mrgele
decât cu oarecare probabilitate. S. Dreschler-Erb în monograa sa asupra pieselor
executate din os i corn consider ca sigure doar dou mrgele cu prol hexagonal
descoperite la Augst23. În schimb, o serie de piese cum ar  cele inelare cu oriciu
larg sunt trecute toate la inel. În unele cazuri, când dimensiunile sunt mici, opinm
s le atribuim unor mrgele, vezi piesa 3941, cu un diametru cuprins între 1,00-2,20

14

Alicu et alii 1994, nr. 801, pl. XXXXI/801.
Protase et alii 1997, pl. LXXXXI,1-7= Isac, Gaiu 2007, p. 421, pl. 2/14-20. Piesele
sunt identice ca factur cu excepia unei mrgele bitronconice mari din bronz publicat din
colecia veche în anul 2007.
16
Matei, Bajusz 1997, pl.XCIII/6-8.
17
Isac 1999, p.758, nr. 27, 28.
18
Eadem, nr. 32.
19
Tempelmman-Maczyska 1985, p. 196, harta 74.
20
Eadem, nr. 36.
21
Isac, Gaiu 2007, pl. 2/26.
22
Tempelmman-Maczyska 1985, p. 26.
23
Deschler-Erb 1998, taf. 37/3960-3961.
15
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cm, dar cu oriciu perforat de 0,5-0,8 cm24. Dou piese similare au fost descoperite
la Drobeta25. Piese modeste ca factur, mrgelele de os cuprind tipologic un singur
tip de form rotund plat cu marginile dantelate oriciul larg perforat (diametrul
piesei: 1,7 cm). Un exemplar este cunoscut în castrul de la Cei26.
M. Tempelmman-Maczyska atrage atenia asupra mai multor tipuri de
piese din os, care circulau în mediul barbar, ca factur ele sunt piese geometrizate
(hexagonale, cilindrice, rotunde, bitronconice etc. i cu oricii perforate mici27). Ele
au fost încadrate în grupa LIX de mrgele.
Mrgelele modeste ca factur, puteau  opera unor ocine locale de prelucrare
a cornului. Numrul redus de descoperiri nu permite alte observaii, decât aceea c
piesele din Dacia se deosebesc total de cele cunoscute în barbaricum i identicate
de M. Tempelmman-Maczyska.
Mrgele din sticl28
Modeste ca factur sunt mrgelele de past de sticl sau sticl translucid.
Ele cunosc o mare rspândire în Imperiul Roman în toate mediile provinciale, cât
i în barbaricum. Timp îndelungat, singura modalitate de identicare a pieselor s-a
bazat pe descrierea mrgelelor, aa s-au conturat primele serii tipologice. Ele au fost
urmate de încercri de stabilirea unor elemente de cronologie.
Ca atare, s-au putut crea primele repere cronologice pentru anumite tipuri de
mrgele, fr ca prin aceasta s poat  studiat structura lor intern, tehnologia de
execuie etc.
O prim încercare de clasicare a mrgelelor a fost întocmit în anul 1928 de
ctre H. C. Beck. Ea a avut la baz descoperirile de mrgele din mormintele de epoca
merovingian. Tipologia lui H. C. Beck are la baz o împrire dup forma piesei. În
conceperea acestui studiu s-a strecutat o greeal fundamental de confuzie pentru
mrgelele din sticl mat, care au fost considerate a  mrgele din teracot29.
La scurt timp, în anul 1929, P. Reinecke va demonstra c mrgelele considerate
din teracot sunt de fapt, mrgele de sticl opac 30.
Prima clasicare a grupurilor de tipuri de mrgele bazate mai ales pe calitatea
pastei a fost realizat K. Böhner. Astfel ele au fost grupate:
A. mrgele din pasta translucid monocrome.
24

Eadem, p. 167-168, Pl.37.
Stîng 1997, p. 117, pl. 82/15,16. Diametrul primei piese de 8 cm menionat de
autor nu este prea mult diferit de cea precedent, care avea 2,7 cm.
26
Isac 1999, p.758, nr. 23. Protase et alii 1997, pl. LXXXI/1, 12-13 în sticl.
27
Tempelmman-Maczyska 1985, p. 26, pl. 20/509-519.
28
vezi Benea 2004, cap. 5.
29
Beck 1928, p. 1 sqq.
30
Reinecke 1929, p. 193 sq.
25
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B. mrgele din past translucid policrome.
C. mrgele din past mat monocrome.
D. mrgele din past mat policrome.
E. mrgele cu ochi.
F. mrgele cu culori aplicate.
G. mrgele care nu sunt din sticl.
În continuare, pe baza clasicrii de mai sus, K. Böhner a stabilit o tipologie
a mrgelelor bazat pe form i culoare. Totodat, o schem cronologic a fost
întocmit i în funcie de contextul în care au aprut mrgelele în necropole31.
Pentru spaiul nord-pontic se cuvine a aminti lucrarea lui E. M. Alekseeva,
care înc din anul 1970 a stabilit câteva principii generale de clasicare a mrgelelor;
dup compoziia sticlei din care erau confecionate mrgelele, autoarea apreciaz 3
etape:
x pasta opac, care nu permite trecerea luminii i observarea traseului
oriciului;
xsticla semitranslucid, care permite trecerea luminii;
xsticla translucid când ductul oriciului este clar vizibil32;
Aceast tipologie s-a dovedit a  corect. O sintez impresionant asupra
descoperirilor de mrgele în zona central-european barbar aparine lui M.
Tempelmann-Maczyska, care a grupat întregul material vitric în patru componente
principale de studiere a mrgelelor:
1. mrgele mono-i policrome;
2. mrgele organizate tipologic dup form i elemente de ornamentare;
3. mrgele împrite dup compoziia pastei vitrice (mat, semi- translucid,
translucid);
4. culoarea pieselor.
Astfel, întregul material vitric alturi de mrgelele realizate din piatr,
ceramic, os etc. a fost grupat în 537 de tipuri, fcându-se relaiile între culturile
barbare europene i Imperiul Roman pe de o parte i între culturile barbare învecinate,
pe de alt parte33.
Programul PROPER iniiat în 1994 propune o schem de clasicare complex
i cea mai complet pân în prezent având la baz urmtoarele criterii:
1. Calitatea perlelor: materialul, tehnologia de confecionare; (trebuie
avut în vedere analiza pastei din care erau confecionate mrgelele (sticl, piatr
semipreioas, chihlimbar, os etc). Materia prim condiioneaz i tehnica de
confecionare a mrgelelor.
31

Böhner 1958, passim.
Alekseeva 1970, p. 59-80
33
Tempelmann-Maczyska 1985, p. 14-18, apud Benea 2004.
32
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2. Modalitile de execuie a pieselor ar  urmtoarele:
a. mrgele obinute prin înfurarea pastei de sticl în jurul unei bare din er
de form conic, dup nisarea dorit avea loc segmentarea;
b. mrgele realizate în aceeai tehnic, prin suprapunerea straturilor de sticl
de culoare diferit având apoi în nal aceeai prelucrare;
c. baghete din sticl de culori diferite (lucrate în tehnica mozaicului), care erau
prelucrate apoi dup metodele precedente.
Cercetrile asupra acestor artefacte au avansat, ajungându-se s se contureze un
domeniu extrem de interesant de studiu la care i se adugau tot mai multe valene.
Dicultatea principal în aceast analiz o reprezint de acum nu studiul
tipologic, sau chiar de tehnologie antic, care în mare parte este pus la punct, cât
caracterul lacunar al descoperirilor de ateliere, în care se puteau confeciona mrgelele.
Din aceast cauz, s-a vehiculat ideea c atelierele de producere a mrgelelor sau în
orice caz a bijuteriilor din sticl erau ateliere itinerante, lucru ce în general, nu poate
 exclus. Aceast idee s-a conturat mai ales datorit lipsei acute a unor instalaii de
topire a sticlei i unor amenajri speciale pentru o astfel de producie34.
Tibiscum este unul din puinele locuri în care au aprut mai multe ateliere în
aceeai aezare. Dou ateliere au fost descoperite în vicus, iar un al treilea identicat
la vest de lâng cldirea III, în apropierea celorlalte dou este în curs de cercetare35.
Iniial, atelierele au fost amenajate în barci din lemn, doar atelierul 1 a beneciat de
un ediciu din piatr.
Producia atelierului 1 de la Tibiscum pstrat i recuperat arheologic se
ridic la peste 10.158 de piese întregi i alte câteva mii fragmentare executate în
tehnici diferite.
În funcie de calitatea pastei vitrice, mrgelele descoperite mai ales în atelierul
1 de la Tibiscum, pot  grupate în: opace, translucide sau semitranslucide. Se
constat în cantitate mare folosirea sticlei opace i doar într-un caz, sticla albastr a
mrgelelor biconice, prismatice sau cea utilizat pentru ornamentarea altor mrgele
care este translucid. În schimb, în atelierul nr. 2, în momentul distrugerii erau în
lucru doar mrgele de culoare alb, alturi de care apar i câteva exemplare rebutate
de sticl translucid albastr.
La Tibiscum sunt cunoscute i mrgele lucrate în straturi de mai multe culori
(cum ar  cele prismatice sau chiar piese de mari dimensiuni cu culori aplicate în
diferite tehnici).
În inventarul atelierului 1, numrul cel mai mare de piese îl formeaz mrgelele
34

Vezi discuia la Benea 2004, passim.
Partea cea mai important a acestui segment din lucrarea de fa provine din
lucrarea noast Benea 2004, cap.3 i urm.
35
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monocrome, care sunt grupate în tipuri ce au la baz diferite forme geometrice. În
cazul acestor piese se observ modul de îmbinare al celor dou capete ale benzii de
sticl i lefuirea pastei de sticl, pe longitudinal. Oriciul pieselor de 1-2 mm în
diametru demonstreaz utilizarea unor instrumente de lucru ne, din er.
Tipologic ele sunt urmtoarele:
Tipul I= 1(DB 1997) mrgele rotunde plate.
Tipul II. 1 = 2a (DB 1997) mrgele cilindrice lungi.
Tipul II. 2= 2. b (DB.1997) mrgele lungi cu prol hexagonal.
Tipul III= 3 (DB 1997) mrgele hexagonale.
Tipul IV= 4 a, b (DB 1997) mrgele prismatice cu colurile lefuite.
Tipul V= 5 a-j, k (DB 1997) mrgele globulare.
Tipul VI= 6 (DB 1997) mrgele bitronconice.
Tipul VII a-e = 7 a-e (DB 1997) mrgele cilindrice cu mijlocul concav.
Tipul VIII = 8 a-b (DB 1997) mrgele biconice.
Tipul IX = 9 a-b (DB 1997) mrgele hexagonale plate.
Tipul X = 10 (DB 1997) mrgele tip „Pepene”.
Tipul XI = mrgele cu prol rectangular36.
O a doua categorie de piese o formeaz cele lucrate din mai multe culori i în
tehnici diferite. Ele au fost studiate dup motivele ornamentale aplicate pe suprafaa
mrgelelor, relieful, motivul de decor, densitatea acestuia, tipologizarea pieselor în
funcie de aceste criterii, dar i dup culoare. În ultimul caz, important este analiza
culorii de baz, care suprapune diferite ornamente (geometrice)37. În cazul tehnicii
mozaic, culoarea de baz ocup doar anumite poriuni. Analiza sub acest aspect a
mrgelelor complexe de la Tibiscum a evideniat utilizarea ca motive ornamentale în
cazul culorilor aplicate: linii în val, linii meandrice, opturi culcate, puncte simple sau
sub forma unor motive vegetale ( ori) sau a unor rozete.
În tehnica mozaicului în atelierul 1 de la Tibiscum au fost realizate guri
geometrice (romburi) cuprinse într-o culoare de baz (de culoare alb, galben sau
verde (rar). Dou tipuri de mrgele unele globular rotunde i un al doilea în form
de paralelogram sunt executate în aceast tehnic. Piesele de mari dimensiuni cu
decor complex erau executate ecare în parte. La aceste piese s-a putut observa c
diametrul oriciului era de 6-7 mm. În dou cazuri s-au putut recupera fragmente
de bare din er care pstrau înc fragmente de piese din sticl alb (vezi capitolul
precedent). Ele sunt puin numeroase în comparaie cu cele monocrome, dar acest
lucru poate  relativ.
36
37

Tipologia a fost preluat din lucrarea noastr, Benea 2004, p. 195-202.
Eadem, p. 202-214.
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Tipologic ele formeaz urmtoarele tipuri:
Tipul XII=11(DB 1997) mrgele rotunde cu decor punctiform de alte nuane.
Tipul XIII= 12(DB 1997) mrgele rotunde de culoare închis cu decor aplicat
de alt nuan.
Tipul XIV. 1.=13 (DB. 1997) mrgele cu motive ornamentale încizate de alt
culoare. Tipul XIV.2.=13 (DB 1997) mrgele dreptunghiulare cu decor incizat alb.
Tipul XIV.3= mrgele bitronconice du decor incizat.
Tipul XIV.4= mrgele tronconice cu decor incizat.
Tipul XV.1.= 14 (DB 1997) mrgele decorate în tehnica mozaicului.
Tipul XV.2.= 14 (DB 1997) mrgele în form de tabl de ah.
Tipul XV. 3= 14 (DB 1997).
Tipul XV.4= mrgele rotunde albe cu un motiv de decor central.
Tipul XV.5= mrgele albastre cu un motiv de ah (Schachbrettmuster)
Tipul XVI= mrgele albastre decorate cu cercuri.
Tipul XVII= mrgele executate în tehnica Sandwich.
În cadrul tipologiei ecrui tip produs de atelierele de la Tibiscum, întreaga
palet a culorilor, apare sub forma unor variante.
Sub aspectul pastei vitrice de la Tibiscum, dominant este sticl opac colorat
în diferite nuane, alturi de o nuan albastru-bleu translucid i semitranslucid
(incolor).
În analiza culorilor a fost stabilit utilizarea pentru culoarea alb 3 nuane (1=
alb pur; 2=alb poros,friabil; 3= alb irizant spre albastru); pentru culoarea albastru 3
nuane: l =translucid, 2= albastru opac; 3= albastru închis spre negru). Pentru stabilirea
corect a culorilor a fost utilizat determinatorul Sikkens, Colour Collection 3031.
Alturi de mrgele în atelier se produceau în principal pietre de inel din sticl,
plcue din sticl Milleori, piese de bronz emailate etc.
Producia diversicat a atelierelor de mrgele de la Tibiscum a atras o clientel,
care a permis formarea de la început a unei piee interne i externe interesat de aceste
produse. Ulterior, aceste piese de art minor asociate i cu alte produse- cum ar 
bronzurile emailate de pild-, au contribuit la formarea unui vad comercial pentru
piaa extern legat de barbaricum.
Studierea pieei interne din provincia Dacia sub aspectul acestei categorii de
piese este departe de a  satisfctoare. În complexe închise, cum ar  necropolele,
citm selectiv pe cele de la Locusteni38, Obreja39, sunt amintite mrgelele de
sticl, dar datorit caracterul ritualului funerar, de incineraie, piesele sunt greu de
38
39

Popilian 1980, p. 96-97.
Protase 2002, passim
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identicat. La Locusteni în mormântul 223, au aprut mrgele hexagonale albastre,
sau bitronconic de culoare alb (mormântul 223) documentate la Romula, Slveni40,
Buciumi41, sau prismatice de culoare alb (mormânt 86/2)42. În lipsa unor descoperiri
mai numeroase în mediul funerar este greu de studiat, cât de rspândite au fost
mrgelele în mediul provincial.
În complexe de locuire, cum ar  cldiri particulare sau chiar castre, mrgelele
de sticl apar ca piese izolate, puine fr a putea arma în acest moment dac numrul
lor redus este un indiciu statistic important pentru o analiza a ariei de rspândire în
interiorul provinciei sau nu . Credem c ele sunt dimpotriv, irelevante în acest sens.
La Iliua de pild, au fost descoperite în castru câteva mrgele globulare
rotunde din tipul V, fr a se preciza culoarea pastei de sticl, alturi de exemplare
mici de mrgele gen „pepene”, o mrgea combinat cu benzi albe aplicate de corpul
piesei (tipul XIII) mrgele prezente i în producia atelierelor de la Tibiscum43. Din
castrul de la Buciumi, provin mai multe mrgele de tip „pepene” de mari dimensiuni
cunoscute ca piese de import44. Ele erau executate din past de sticl de culoare
albastr, neagr i alb. Alturi de acestea sunt menionate 3 piese de sticl de form
rotund, globulare-tipul V- (verde (2), albastr (1)) care puteau proveni dintr-un
atelier local, la fel o mrgea bitronconic de culoare cenuie (?)45.
Mrgelele masive tip „pepene”, nu provin de la Tibiscum, de regul sunt piese
de import relativ timpurii din prima jumtate a secolului II.
Prezena numrului mare de tipuri de mrgele, în punctul cel mai nordic al
provinciei Dacia, la Porolissum, a determinat pe N. Gudea i I. Bajusz s presupun
existena unui centru similar de prelucrare a sticlei, care îns pân în prezent nu a
fost descoperit. În sprijinul armaiei sunt aduse o serie de rebuturi de fabricaie din
mrgele46. În realizarea tipologiei mrgelelor de sticl de la Porolissum, N. Gudea i
I. Bajusz au utilizat un criteriu extrem de geometrizant astfel încât, atât dup desen,
cât i dup descrierea lapidar a pieselor este extrem de dicil reconstituirea corect
a formei pieselor. Câteva piese de sticl fragmentare au aprut în amteatrul de la
Porolissum, între acestea i patru mrgele unite executate în tehnica Sandwich47.
Unele tipuri se regsesc în mod cert în ambele centre urbane putând 
considerate, e produse similare ale unor ateliere locale de la Porolissum, e
importuri de la Tibiscum.
40

Popilian 1982, p. 97, nota 264.
Chiril et alii 1972, p. 91, pl. XCVII/7.
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Popilian 1980, p.97.
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Protase et alii 1997, pl. 81/8,10, 16-19,9
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Chiril et alii 1972, p. 97, pl. 97/1-12, pl. 98/5.
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Iidem, p.91, pl. 98/1-4
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Gudea, Bajusz 1982, 23-38
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Bajusz, Isac 2001, pl. III/25-30.
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În orice caz, se cuvine a remarca c structural, dac va  existat un atelier de
prelucrare a sticlei pentru mrgele la Porolissum, acesta a fost diferit ca producie,
întrucât tipologic piese similare se regsesc în lumea barbar nordic de la M. Baltic
i chiar de la Marea Nordului48.
Tipurile comune în cele dou centre de la Tibiscum i Porolissum ar 
urmtoarele:
Tipul I (Tib.)=IV (Porolissum) mrgele plate rotunde.
Tipul II (Tib.) =XI b (Porolissum) mrgele cilindrice lungi.
Tipul III (Tib.)=IX, 1 (Porolissum) mrgele hexagonale.
Tipul V (Tib.)=II 2 (Porolissum) mrgele globulare.
Tipul VI (Tib.)=II 2 (Porolissum) mrgele bitronconice49.
Prezena comun a unor tipuri de piese poate sugera dou aspecte, e o
producie similar comun datorit cererii pe pia, e dimpotriv aducerea lor de la
Tibiscum pentru comercializarea lor în barbaricum50.
În schimb, alte mrgele, precum cele inelare de la Porolissum (tipul IV),
cele lenticulare (tipul V), cubice (tipul VI) etc. nu apar în producia atelierelor de la
Tibiscum i pot proveni din alte centre reprezentând o producie local sau au fost
importate.
O alt categorie de mrgele sunt cele în form de boabe de mure (tipul XIII),
piriforme (tipul. XIV), stelare (tipul XV) care reprezint în mod cert opera unei
ocine in uenate probabil de spaiul nord-pontic.
O a doua specicitate a mrgelelor de la Porolissum este dominanta absolut
a dou culori: albastru-cobalt translucid, alturi de culoarea verde în dou variante,
past de sticl mat i translucid, iar alte culori precum alb, rou apar într-un numr
foarte mic de exemplare. Nu credem c reprezint un aspect al modei, mai de grab
dac într-adevr la Porolissum a existat un atelier de producie este cu putin ca în
momentul dezafectrii, acele tipuri s se  a at sub aspectul culorii în lucru. Desigur,
deocamdat la Porolissum, numrul pieselor se ridic la circa 137 de piese (în anul
1989), în comparaie cu cele de la Tibiscum, care se ridic la câteva mii de piese
pstrate doar în coleciile Muzeului Banatului din Timioara51.
Desigur, vici militares de la Tibiscum, Porolissum au avut relaii comerciale
regulate cu lumea barbar. Evoluia lor urban a in uenat probabil pozitiv activitatea
constatat în cazul primului centru. Tipologic, exist o mare similitudine între anumite
mrgele de sticl provenind din cele dou centre ale provinciei, fapt determinat îns
48

Benea 2004, p.224-226.
Eadem.
50
Eadem.
51
În acelai timp nu am avut posibilitatea de a le vedea, analiza noastr s-a bazat doar
pe literatura de specialitate i desenele fcute de N. Gudea i I. Bajusz.
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în bun msur de moda i cerinele artistice ale momentului respectiv i mai ales de
preferinele cererii pe pia a triburilor barbare52.
Formarea unei piee externe a fost determinat în bun msur de nevoile
comunitilor ce locuiau spaiul dintre Tisa i Dunre în veacurile II-IV p. Chr. O
mare parte a tipurilor de mrgele de sticl opac ori translucid asociate cu cele din
piatr au putut  aduse din spaiul nord-pontic, ca elemente de mod ale unor triburi
barbare. În acest sens, E. M. Alekseeva atribuie ocinelor nord-pontice, o origine
mai ales siriano-fenician, prere la care ne raliem. Este cu putin, ca iniial sursa
de inspiraie s  fost reprezentat de stilul meterilor sticlari provenind din spaiul
sirian53. Un argument în favoarea acestei supoziii este i similitudinea formelor i
tipurilor mrgelelor care circulau în lumea barbar antic.
M. Tempelmann-Maczyska a elaborat o analiz exhaustiv asupra mrgelelor
descoperite într-o zona delimitat la vest de Rin i Dunrea Mijlocie54. Cu aceast
ocazie a fost organizat tipologic întregul inventar de mrgele confecionate din
diferite materiale (sticl, piatr os, ceramic, rin etc.), care prin comparare cu alte
accesorii vestimentare au primit o încadrare cronologic ferm. Lucrarea nu a luat
în discuie mrgelele aparinând culturilor sarmatice i dacice, pe care autoarea le
considera pe bun dreptate stilistic diferite, iar pe de alt parte cu mari similitudini
cu cele aparinând culturii Sântana de Mure-Cerneahov. Mrgelele descoperite în
aceste teritorii nu se încadreaz decât cu oarecari excepii celor din spaiul cuprins
între Rin i zona graniei ruso – polone tratat de autoarea amintit55.
În bun msur, M. Tempelmann-Maczyska are dreptate întrucât chiar dac
tipologic exist mari asemnri la mrgelele de sticl mono – i –policrome, factura
lor este diferit (preferina spre sticla translucid, modul diferit uneori de realizare a
perforrii oriciului, maniera diferit de ornamentare a pieselor complexe executate
din mai multe culori sau a celor în tehnica mozaic, de pild). Se observ c produsele,
mai ales cele executate din mas vitric, provin din ocine romane diferite, fr ca
pân acum s poat  precizat cu exactitate aria de rspândire a produselor unei
ocine56.
Dintr-un început se contureaz o imagine complex potrivit creia spaiul dintre
Tisa i Dunrea se integreaz unei zone de in uen din lumea roman puternic
fa de cele care au aprovizionat lumea barbar central – european i anume din
sud-vestul provinciei Dacia. În acelai timp, se cuvine a remarca c anumite piese
52

Eadem p. 228. O serie de observaii au fost preluate în continuare din lucrarea
noastr dedicat atelierelor de la Tibiscum.
53
Alekseeva 1970, 182, nota. 412.
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Tempelmann-Maczyska 1985, p. 2-4.
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Eadem p. 3-4.
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Eadem.
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vor depi pe cale comercial cu mult teritoriul amintit ptrunzând înspre nord i
chiar est dup cum vom vedea în continuare57.
În concluzie, sub aspectul producia mrgelelor de sticl a fost asigurat pe
plan local prin activitatea ocinelor de la Tibiscum. Aa cum menionam i cu un
alt prilej, aici s-a constatat prezena doar a procesului de prelucrare a sticlei pentru
o producie minor la care am aduga de pild, gemele de sticl constatate, inelele
i incrustaiile executate cu pasta de sticl pe metal. Ea s-a putut realiza utilizând în
bun msur sticla reciclat sau de import din alte medii provinciale ale Imperiului.
Producia masiv de perle de la Tibiscum putea asigura atât nevoile interne,
cât mai ales cele de export spre barbaricum. Prezena puin numeroas a pieselor
de sticl în aezrile din Dacia, nu poate  considerat un dezinteres spre astfel de
podoabe, mai degrab el reprezint o caren de informaie. Numrul mic de piese
într-un complex închis (cas, cldire public), poate  urmarea pstrrii lor timp de
mai multe generaii ca bijuterii i a recuperrii lor rapide în caz de pericol. Cel mai
bine, mrgelele sunt reprezentate în necropole, unde în inventarul unor morminte
sunt prezente ca i piese de port. Pân acum îns în Dacia, puine necropole au fost
publicate integral ceea ce face anevoioas o astfel de analiz.
Mrgelele de sticl de la Tibiscum aa cum observam i cu un alt prilej
reprezint opera unor ateliere daco-romane, în care probabil au lucrat meteri din
spaiul oriental, dar probabil i daci judecând dup anumite fragmente ceramice de
factur dacic lucrate cu mâna.
Mrgele din piatr semipreioas
Mrgelele executate din piatr semipreioas (carneol, iaspis cu nuanele de
rou, verde, glbui; opal lptos, onix, cuar, beril, ametist, crisopraz) sau dimpotriv
preioas (smaraldul) reprezint o alt categorie de materie prim folosit în
confecionarea podoabelor. În acest caz, aceast activitate intr sub inciden
atelierelor de bijutier i cu mare dicultate pot  identicate corect din mai multe
puncte de vedere.
În primul rând, producerea lor poate  asigurat de meteri care confecionau
geme, ind de fapt, aceeai activitate de prelucrare a pietrelor, fr a avea în vedere
nalul prin care se obinea o gem, prin intalia executat pe corpul unei piese de
piatr de form oval, de dimensiuni variabile. Aceast activitate se putea realiza în
ateliere de bijutieri de regul, în care se aplica i montura corespunztoare din argint
sau aur ori bronz.
În al doilea rând, sursa de materie prim putea  local prezent în spaiul
Daciei sau din import. Aici îns, poate interveni i alt aspect, ori piesele au venit
gata executate pentru a  comercializate (chiar dac sunt geme sau mrgele) sau ele
57
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au fost de la început piese de podoab personale, ori a fost importat, doar materia
prim pentru prelucrare.
Aceasta este o problem extrem de delicat i nu credem c un rspuns în
acest sens poate s se fac, fr o analiza corect a mai muli factori. Existena unor
ateliere locale de producere a unor geme i implicit ca posibilitate de execuie a unor
mrgele din piatr sunt documentate în mod cert la Romula58, un altul este presupus
la Porolissum59.
O analiz a materiei prime de piatr semipreioas de la Porolissum a fost
realizat de E. Stoicovici cu mult timp în urm, stabilind pe un lot important de
mrgele prezena unor pietre semipreioase, care ar putea proveni din spaiul local
al Daciei.
Berilul apare ca materie prim în cazul a trei exemplare de culoare verde
–glbuie semitransparente, un exemplar este prismatic i alte dou hexagonale,
frecvena în colecie de 1,8 %. Exemplarele sunt relativ mari 8,5 x 6 x 3,5 (nr. 123); 4
x 3 x 3 mm (nr.107); 9 x 5 x 5 mm (120)60. Acest tip de piatr apare dup cum arm
prof. E. Stoicovici la Rzoare, localitate apropiat de Moigrad61.
Ametistul de culoare violet este prezent în colecia de mrgele de la Porolissum
prin trei piese: prima, de form rotund plat cu dimensiunile de 9 x 4 x 4 mm (nr.
79), a doua de form prismatic, cu colurile lefuite cu dimensiunile de 10 x 6 x 6
mm (nr. 97), a treia hexagonal, cu dimensiunile de 8,5 x 9 mm este fragmentar (nr.
124). La lefuirea pieselor se observ anumite coroziuni la suprafa provenind de la
execuie62. Frecvena în colecie de mrgele 1,8 %. Piatra semipreioas se gsete în
loanele aurifere din Munii Apuseni i Munii Gutinului.
Calcedonie este o piatr semipreioas cu densitate mare 6,5 -7, ea este prezent
în dou mrgele una hexagonal plat cu dimensiunile 10 x 7,5 x 4 mm (nr. 127) i
o alta cilindric cu 7 x 9 mm (nr. 130). Frecvena de 1,2 % în colecie poate proveni
din Munii Metaliferi, Gutâi, Carpaii Orientali, Drocea etc.63
Hidrofan (opal lptos) este prezent din colecia de la Porolissum cu trei mrgele
nr. 27 cu dimensiunile de 8 x 6 mm; nr. 74 cu dimensiunile de 9 x 6 mm; nr. 106 cu
dimensiunile de 21 x 6 mm. Astfel, frecvena acestor piese este de 1,8%.
Astfel, carneolul apare în dou mrgele de tipul IV, rotunde plate, (deci o
frecven în colecie de 0,6%), materia prim provenind din Munii Apuseni din zona
Brad, Teheru64.
58

Pantazi 1998, p. 43- 51 cu toat bibliograa.
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O analiz microscopic întreprins mai recent, asupra materiei prime de piatr
semipreioas prezent în colecia de geme pstrat în Muzeul de Istorie a Transilvaniei
de ctre V. Ghiurca a fost surprinztoare prin observaiile sale evidente. Astfel, s-a
constatat c din 57 de piese, 24 sunt reprezentate de carneoluri care se aseamn cu
sursa existent în Munii Trascului, dar sunt i diferite de aceasta ele reprezentând
varieti originale din mediul oriental (India)65, alte 18 piese sunt calcedonii, sau
alte minerale i sticl. Cu certitudine din cele 57 de geme doar 5 originare toate
de la Micia au fost folosit piatra semipreioas local: serdolic (glbui) din Munii
Trascului (Rachi)66, carneol67, calcedonie opac alb (mat) i alb-portocalie, din
aceeai zon 68. Apropierea celor dou domenii de prelucrare a pietrei: gemele i
mrgelele din piatr semipreioas, ni se pare corect pentru identicarea surselor
de provenien. Acest lucru sugereaz în principal folosirea materiei prime în
producerea de geme pe plan local i ridic problema unui atelier local, poate chiar la
Micia. Aceast constatare faciliteaz posibilitatea de identicare a unor surse locale
de materie prim i pentru mrgelele din piatr semipreioas.
Alt tip de piatr semipreioas este crisocol69. Piesele executate din crisocol
au urmtoarele forme: elipsoidale (5 buc.), hexagonale (2 buc.) i au o culoare
verde-albstruie.70 Frecvena stabilit în colecia de mrgele de la Porolissum este
modest de 3,6%, sursa de materie prim provine din sudul Banatului, Munii
Apuseni etc.71.
Lasurit (lapis lazuli) de culoare albastr vineie a fost constatat doar pe o
singur pies cu dimensiunile de 7 x 4 x 4 mm, frecvena de 0, 6 %72. Ea ar proveni
din import din zona Italiei (Munii Albani) sau dintr-o zon îndeprtat din Orient i
anume Afganistan (?)73.
Lasulit de culoare azur –mat74 este reprezentat de o singur pies (deci o
frecven de 0,6 % în colecia porolissens). Este o pies de import din spaiul Asiei
mici sau din peninsula Sinai.
Opalul de foc constatat pe 7 mrgele lefuite nr. 39, 94, 100, 101, 126, 161,
166 ceea ce înseamn o frecven de 4,2%. Originea materiei prime este în Asia
Mic, în localitatea Simav (azi Kutahia-Turcia).
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Obsidianul de culoare neagr este reprezentat de 39 de exemplare de mrgele75
cu o frecven de 23,4%.
În cazul pieselor de obsidian varietatea tipologic i numeric este mai mare:
tipul I rotunde (8 buc), tipul II –elipsoidal (1 buc), tipul III –globulare (8 buc), tipul
VIII paralelipipedice (2 buc.), tipul XI-cilindrice (2 buc)76. Standardizarea tipologic
a mrgelelor romane nu permite nici un fel de observaii asupra locului de producie
local sau de import. În acest caz, am opina mai mult pentru piese de import decât
realizri ale ocinelor locale. Numrul este prea mic pentru a avansa orice alte ipoteze
în acest sens. Obsidianul este piatra care provine din spaiul egeean din insula Melos
sau Lipare din spaiul mediteranean. În cazul de fa credem c avem de a face cu
piese de import.
Tot pe calea comerului au ajuns i în Dacia mrgelele de chihlimbar, ca
piese de import destul de rare pe teritoriul provinciei. Un exemplar de mrgea mare
bitronconic provine de la Romita77.
Analiza materiei prime format de piatr semipreioas pentru mrgelele de
la Porolissum a evideniat faptul c aceasta este cantitativ mai puin numeroas fa
de alte categorii de mrgele, precum ar  cele de sticl sau chiar metal. Materia
prim apare redus numeric fr importan aproape constând din 1-3 exemplare, cu
excepia obsidianului i a opalului de foc prezente în numr mai mare.
Cu toate acestea, numrul pieselor ne sugereaz importuri izolate i nu
pledeaz pentru importarea de materie prim pentru prelucrare. Mrgelele din
piatr semipreioas de la Porolissum au ajuns în Dacia, cel mai probabil ca obiecte
personale. Nu avem indicii ferme ale descoperirii lor într-un mediu artizanal care
s asigure atribuirea lor unei producii locale, cu atât mai mult, lipsesc deeuri de
mrgele care s argumenteze o producie local. O serie de pietre semipreioase
precum carneolul apare posibil ca s provin din mediul local al provinciei Dacia,
chiar dac la Porolissum este puin menionat pân acum. Analiza întreprins asupra
unor piese de la Porolissum ar trebui extins i la alte centre, astfel cel puin pentru
studiul mrgelelor ar avea o importan aparte i de abia atunci poate oferi o real
baz de discuie în acest sens.
O situaie special este întâlnit la Tibiscum, unde mrgele din piatr
semipreioas au fost produse în atelierul de sticl nr. 1, respectiv mrgele de carneol
i coral. În primul caz, piatra semipreioas de carneol, care este documentat pe
teritoriul României, în zona Munilor Apuseni, a Munilor Banatului (Ocna de Fier,
75
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de pild). Astfel, procurarea carneolului pentru atelierul de sticl 1, apare lesnicioas
i chiar apropiat zonei atelierului de la Tibiscum. Mrgelele erau lefuite în tehnica
caracteristic prelucrrii pietrelor semipreioase, reproducând îns mrgele de
sticl din tipurile hexagonale plate i prismatice cu colurile lefuite; foarte rare
sunt mrgelele rotunde78. Prelucrarea celor dou materiale sub form de mrgele
reprezint o solicitare a pieii, uneori chiar imitarea în sticl a unor mrgele prezente
în mediul sarmatic de form prismatic s-a fcut pentru a suplini lipsa carneolului.
Cea de a doua surs de materie prim coralul, denumirea tiinic Corallium
rubrum este de import. Ea provine din recifurile de corali, care arunc pe malul mrii
ramicaiile „moarte”, care primesc o culoare alb i un aspect poros. Ramicaiile
înc vii au o culoare rozalie compact i sunt mai rezistente la perforare.
Zona cea mai bogat în corali este în partea de vest a Mrii Mediterane, în
estul oceanului Antlantic, de asemenea pe coasta Mrii Adriatice i pe Coasta de
Azur. Unele recifuri de corali se gsesc i în Marea Egee, lâng insula Rhodos i
Creta 79.
Plinius cel Btrân (Nat. Hist, XXXII, 21-24) menioneaz în timpul su pe
pescarii de corali din vestul Mrii Mediterane (lâng Sicilia, Campania i Toscana).
El descrie i pescuitul cu plasa, dar i existena unor scufundtori de adâncime,
care aveau unelte speciale din er. Adunarea resturilor de coral de pe malul mrii
reprezenta i ea, o ocupaie important în recuperarea coralului. Posibilitatea ca
atelierul de la Tibiscum s prelucreze coralul însemna importarea acestui material
dintr-una din zonele amintite. E. M. Aleekseeva presupune aducerea coralului de pe
coasta Adriaticii sau a Mrii Egee80. Desigur prima variant ar apare ca posibil prin
vestul Peninsulei Balcanice.
Mrgelele de coral se formau prin tierea în segmente mici, transversale a
ramicaiilor ne descoperite. Dup aceasta urma perforarea longitudinal.
Apare evident faptul c prelucrarea lor se fcea în atelierul de la Tibiscum,
unde intrau în componena unor iraguri de mrgele alturi de mrgelele de sticl,
aa cum apar ele documentate în mormintele sarmatice din Câmpia dintre Tisa i
Dunre. S-ar prea, c astfel de piese erau solicitate pe piaa din barbaricum.
Concluzii. Scurta incursiune asupra produciei de mrgele din Dacia Roman
a demonstrat prezena unui numr mic de piese din toate categoriile, cu excepia
pastei de sticl i a sticlei translucide. Atelierele de prelucrarea sticlei descoperite
pân acum la Tibiscum i un altul presupus a  existat la Porolissum sunt puine la
prima vedere. În rare cazuri, se poate vorbi de una sau mai multe exemplare dintr-un
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tip sau altul de mrgea având materia prim clar precizat într-un sit sau chiar pe
întreg teritoriul provinciei.
De la început, se cuvine a remarca standardizarea tipologic a acestei categorii
de podoabe, care putea  executat din diferite materiale având îns forme cunoscute
geometrizate sau nu. Specicul mrgelelor este dat de materia prim folosit care
era mai accesibil pe pia i care putea  prelucrat mai uor (de pild: ceramic,
os, metal) fa de piatr semipreioas, cu o densitate dur care necesita o pregtire
special de bijutier, de aici multe rebuturi în cursul procesului de realizare (ca s
citm doar descoperirile din atelierul 1 de la Tibiscum).
Mrgelele de os sau corn, simple de form inelar sunt documentate în puine
exemplare. Ele pot aparine produciei locale casnice de prelucrare din provincie81.
La fel, sunt mrgelele simple din ceramic, care prin forma lor simpl se pot încadra
în specicul unei producii locale.
Mult mai numeroase sunt mrgelele de bronz, simple, globulare constatate mai
ales la Iliua, Porolissum, Romita i în alte pri în numr mic dovedind o producie
de serie, posibil de a  realizat în orice atelier de bronzier.
Prezena relativ puin numeroas a mrgelelor din piatr semipreioas din
Dacia poate avea mai multe cauze, în primul rând faptul ca probabil nu erau prea
ieftine i la îndemâna oricui pentru a le cumpra. Ele apar asociate mai ales cu bijuterii
din metal preios, aur în special, piese care sunt extrem de rare în Dacia Roman.
Am cita aici, doar din inventarul unui mormânt descoperit în Parcul Rozelor de pe
teritoriul antic al Drobetei, un colier din aur cu medalioane din piatr semipreioas
de iaspis asociate i mrgele din acelai metal82. De aceea, apare greu de admis o
producie local în acest sens. i totui, noi opinm într-o asociere a unei astfel de
producii de mrgele, cu producia de geme documentat pân în prezent cu ateliere
la Romula i poate, Porolissum i Micia.
Desigur, prezena în cantitate mare a unor categorii de materie prim precum
calcedon, iaspis, ametist, carneol pe plan local întrete aceast ipotez. Numrul mic
de piese din pietre semipreioase din import (opal de foc, obsidian etc.) constatate de
pild, la Porolissum credem c reprezint piese a ate în uz personal, tocmai datorit
numrului mic de piese i a lipsei rebuturilor sau a deeurilor.
Producia masiv de mrgele este cea aparinând atelierelor de prelucrare a
sticlei. Ele sunt piesele cele mai numeroase constatate atât în provincie, cât i în
afara ei. Mrgelele din past de sticl cuprind o palet extrem de mare de tipuri
monocrome, dar i mrgele executate în tehnici combinate care au avut o larg
81
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rspândire în lumea roman i în afara ei. Atelierele de la Tibiscum au asigurat în cea
mai mare parte nevoile provinciei de astfel de piese (pân în prezent nu este cunoscut
nici un atelier în Dacia de o astfel de anvergur). Aceast producie se face remarcat
începând cu mijlocul secolului al II-lea i continu pân în secolul IV.
Numrul mic de piese executate din sticl descoperit pân în prezent în
provincie se datorete faptului c în bun msur, în cazul unor complexe închise,
prea puin au atras atenia specialitilor pe de o parte, iar numrul necropolelor cu
inventarele funerare publicate din Dacia este înc lipsit de importan în acest sens,
pe de alt parte.
Nu poate  exclus prezena unor piese de aceeai factur venite de calea
importului sau ca obiecte personale cum ar  de pild: mrgelele masive tip „pepene”
de culoare albastr în mai multe nuane. Tot strine mediului provincial sunt mrgelele
tip „mur”, piriforme etc. care provin din alte ocine din afara Daciei romane.
Pentru provinciile dunrene: Moesia Superior, Moesia Inferior, Pannonia
Inferior lipsite de centre de producie atelierele de la Tibiscum sunt pân în
prezent singurele documentate arheologic, care puteau asigura nevoile pieii locale
din provinciile respective. Mrgelele de sticl produse la Tibiscum reprezint o
component doar a produciei locale de sticl, care îi ateapt publicarea.
Oricât ar prea de modeste ca factur mrgelele din sticl, piesele emailate au
reprezentat alte dou categorii de piese pe care Dacia le-a produs în ocinele locale
i le-a exportat în barbaricum, alturi de ceramica tampilat din nordul provinciei.
În nal, credem c se poate arma c mrgelele în antichitate formau pentru
inuta vestimentar feminin, dar i masculin (la sarmai ind cusute pe veminte)
acele podoabe care confereau elegana, distincie i bun gust. Realizarea unora dintre
tipurile de mrgele în atelierele locale din Dacia, oferea aceea posibilitate pe care
comunitatea provincial i-o dorea ca o form de manifestare intim pentru frumos.
Numrul mic de piese cunoscut pân acum în provincia Dacia, credem c
reprezint o caren de informaie arheologic, care probabil se va schimba în urma
apariiei unor noi descoperiri. Ce s-a constatat pân în prezent?
O producie de mrgele de sticl de mare anvergur probabil accesibil ca
pre masei provinciale, dar mult mai redus fa de cererea din barbaricum pentru
astfel de piese. Raritatea celorlalte categorii sub aspect numeric sugereaz poate i
un aspect local al modei pentru care avem rezervele cuvenite.
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