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Abstract: The present study represents the extended version of the paper presented at the 
International Symposium from Frankfurt am. Main in March 2009, entitled Werkstätten für 
Bunt – und Edelmetallverarbeitung in der Provinz Dakien- Eine Ubersicht. We analyze the 
military and civilian production centers for enameled pieces, especially those with military 
character.  

 

Introducere. Aplicarea pe obiectele de bronz a unei paste vitrice amestecate cu 
coloranŃi metalici, prin vitrifiere, oferă pieselor un aspect coloristic deosebit mono- sau 
policrom. Acest proces denumit de smălŃuire este un procedeu tehnic cunoscut în Europa de 
timpuriu, înainte în orice caz, de cucerirea romană. Termenul latin al acestei tehnici este 
smaltum, deşi în viaŃa de zi cu zi s-a generalizat termenul franŃuzesc de émail (corect în limba 
română este cuvântul smalŃ, care este prea puŃin utilizat, poate doar de către atelierele de 
bijutieri actuale). 

În epoca romană, produsele emailate cuprinzând incluziv recipiente şi alte bunuri de 
uz cotidian au cunoscut o largă răspândire în mediul provinciilor Britannia, Gallia, pe Rin, dar 
şi în cel oriental, mai ales în provincia Siria. Un loc distinct îl ocupă prezenŃa unor emailate în 
mediul barbar european interpretate de unii specialişti ca piese de export romane1, de alŃii ca 
produse locale2. Studiile cu caracter mongrafic sunt încă relativ puŃine pentru întregul Imperiu 
Roman. 

În spaŃiul provinciilor dunărene studiul pieselor emailate este destul de lent fiind 
publicate doar anumite categorii de piese, care includ de obicei, anumite produse de mici 
dimensiuni având ornamentarea făcută cu email. Studierea emailului roman reprezintă un 
domeniu care, de obicei, a fost studiat până acum doar prin prisma anumitor categorii de 
piese: accesorii vestimentare, piese de echipament, harnaşament, obiecte de uz cotidian etc., 
care este adevărat, apar încă din epoca Latène cu precădere în mediul celtic3.  

                                                 
1 ultima dată Vaday, 2003, p. 315-421 cu toată bibliografia pentru piesele descoperite în spaŃiul dintre Tisa şi 
Dunăre. 
2 Lamiova-Schmiedlova 2001, p.74 
3 Dèchlette 1914, p. 154 ff; Exner 1939, p. 36; Haseloff, sv. Email, 201 etc. 


