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 Abstract:These ring stones made of glass were manufactured in Roman Dacia, in 
local workshops from Tibiscum and Porolissum. The 38 pieces presented in this article were 
discovered in many places from Dacia, such us: one at Tibiscum, Aiton and Apulum, five at 
Micia and thirty at Porolissum. These pieces were made in a large period of time, between the 
second and the third centuries. The decorative elements prove once again a circulation of 
both handcrafts-men/masters and models. 
 

 
Pasta de sticlă a fost folosită în arta bijutierilor ca şi substitut al pietrelor preŃioase şi 

semipreŃioase şi al metalelor nobile pentru inele şi brăŃări. Perisabilitatea acestui material a 
fost suplinită de relativa natură comună a sticlei.  

Aceasta, atrăgea după sine un preŃ relativ mic faŃă de materialul suplinit, atât în cazul 
metalelor nobile, cât şi a pietrelor preŃioase. Substituirea materialelor scumpe cu sticla, are la 
bază mentalitatea de comerciant a cetăŃeanului roman şi se adresa clasei medii a societăŃii 
romane precum şi plebei, peregrinilor şi nu în ultimul rând exportului în barbaricum, aşa cum 
au demonstrat studii recente1. Calitatea de comerciant sporeşte valoare intrinsecă a piesei, 
transformând-o astfel dintr-o simplă bijuterie într-un vehicul comercial2, purtător al unor 
valenŃe multiple, magico- religioase şi sociale. Cu ajutorul acestor bijuterii se poate evada din 
obişnuit, fragilitatea şi strălucirea lor oferind un lux trecător purtătorului3. 

Prima problemă pe care o întâlneşte demersul de faŃă este existenŃa unei ambiguităŃi în 
definirea obiectului cercetării noastre. Această ambiguitate porneşte de la faptul că, deşi 
aceste artefacte apar în inventarele arheologice, fiind prezentate ca atare- totuşi ele au fost 
privite şi publicate doar ca parte a unui întreg, fără a se pune accent pe individualitatea 
acestora. La acest fapt se mai adaugă şi o relativă preferinŃă a cercetătorilor pentru a trata 
pietrele de inel confecŃionate din pietre semipreŃioase. Astfel, în multe studii de specialitate 
sub denumirea de geme se regăsesc tratate atât piesele din sticlă, cât şi cele din pietre 
semipreŃioase.  

Astfel de bijuterii din sticlă ies la iveală în contexte arheologice din cele mai variate, 
morminte sau case particulare4 şi Ńin mai mult de sfera privată a vieŃii. Pietrele de inel 

                                                 
1 Nu trebuie uitat faptul că două mari ateliere funcŃionau la Tibiscum şi Porolissum, iar o parte din producŃia 
acestora era destinată pieŃei din barbaricum, cf. Benea 2004, 224. 
2 Gramatopol 2007, 129 
3 „ adevărata glorie a luxului este să stăpâneşti ceea ce poate pieri dintr-o dată cu totul”, Plinius Naturalis 
Historia, 33, 5 
4 Tudor 1967, 224 


