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Abstract: The Hercules knot type earrings are a ritual adorment used in the rites of passage 
into the underwold. This type of jewellery was discovered in the territory of Roman province 
Thracia, Dacia, Pannonia and Moesia. This article discusses 23 earrings from Roman Dacia. 
Most of them have been discovered in cremation burials from Soporu de Cîmpie, Obreja, 
Locusteni, Ciocadia, Apulum. Others, who belong to the type I, were found in roman 
settlements as Drobeta. Just few of them have not mentioned the context of discovery, as the 
earring from Romula. Most of the earrings were made from silver, only two from gold, and 
two from bronze.  

Allong with the earrings, in the necropolis from Obreja it was discovered a gold 
pendant in form of Hercules knott. 

We believe that all 24 pieces are ritual ornaments made in either the provincial 
workshops from Dacia or imports from workshops located south of the Danube.  
 
 

După încetarea ostilităţilor cu romanii, în noua provincie Dacia au apărut 
multe schimbări în toate sectoarele de la politic, militar, la economic, dar şi în 
domeniul vieţii cotidiene, de zi cu zi. Noua provincie romană a înglobat o mare parte 
dintre teritoriile fostului regat dacic al lui Decebal. În locul vechii lumi dacice a 
apărut o lume nouă, creată prin impunerea noilor legi şi credinţe ale cuceritorului. 
Ceea ce nu cunoaşte încă acest cuceritor, este forţa vechilor rânduieli – rânduieli care 
vor rămâne ascunse în inima supravieţuitorilor. Noul şi vechiul se vor împleti în arta 
şi civilizaţia provincială.  

În ceea ce priveşte podoabele, tema lucrării de faţă, romanii au adus 
numeroase noutăţi cum ar fi de pildă: cerceii confecţionaţi din bronz sau metal nobil 
cu spinul în formă de S, medalioanele de colier, diversificarea materialelor şi a 
stilurilor utilizate în execuţia bijuteriilor. 

 Rezistenţa pe care au întâmpinat-o noutăţile în domeniul podoabelor se 
regăseşte în menţinerea gustului autohtonilor pentru argint, dar şi pentru înflorirea 
şi răspândirea unor anumite modele specifice, în teritoriul provinciilor balcano-
danubiene. În noua casă, coloniştii au primit întâietate, vizibilă prin modul ostentativ 
de a-şi afişa statutul. Cei cuceriţi au rămas în umbră, fără posibilitatea de a fi, cel 
puţin pentru moment, stăpâni pe viaţa lor. Unii dintre ei, însă, au reuşit să ajungă din 
nou în lumina istoriei, prin acceptarea stăpânirii romane. De-a lungul timpului s-au 

                                                 

 Muzeograf, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş. 




