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Abstract: The study covers the bulla talismans that are part of the collections of the National 
Union Museum and that were discovered at the Apulum site. One of the six pieces originates 
from the old collections, while the other four come from recent research developed on the area 
of the southern necropolis, on the Podei plateau. Bulla is a talisman that was given to small 
children and they wore until they put on their toga virila. Having apothropaic responsibilities 
during life, this category of pieces kept their functionality for the deceased as well. According 
to archaeological discoveries, there are two types: tubular and in the shape of a concave 
capsule. Our pieces do not have elements that allow dating except in the wide context of the 
2nd and 3rd centuries A.D.  
 
 

Dintre numeroasele tipuri de artefacte descoperite în decursul timpului la 
Apulum, atenţia ne-a fost atrasă de pandantivele de tip bulla. În Colecţia Muzeului 
Naţional al Unirii din Alba Iulia se află şase asemenea piese. Una dintre ele provine 
din vechile colecţii şi nu se pot face comentarii cu privire la contextul descoperirii. 
Celelalte cinci sunt piese recent descoperite cu ocazia unor cercetări preventive în 
necropola sudică de pe platoul Podei sau în municipium/colonia Aurelia Apulensis. 

Cu atribuţii apotropaice în timpul vieţii, această categorie de piese îşi păstra 
funcţionalitatea şi pentru cel decedat. Termenul de amuletum apare prima dată 
menţionat la Plinius Secundus, care relatează despre utilizarea amuletelor ca practică 
ocultă de prevenire a deochiului1.  

Bulla era un obiect pe care copiii de sex masculin îl primeau o dată cu 
împlinirea vârstei de 9 zile şi pe care îl purtau până când deveneau cetăţeni romani şi 
îmbrăcau toga praetexta. Era purtat atât ca pandantiv cât şi ca brăţară2. După acest 
moment era depus ca piesă de ofrandă zeilor protectori ai casei (Lares şi Penates)3 
sau la altarul altor zeităţi (Hercules ori Junona)4. Obiceiul de a purta bulla era 
considerat de provenienţă etruscă. De altfel, Macrobius menţionează că cel de-al 
cincilea rege al Romei, Lucius Tarquinius Priscus (cca. 616- 579 a Chr ), a dăruit fiului 
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1 Plinius NatHist., XXX, 1, 15, 47; XXVIII, 3, 12. 
2 DA s.v. bulla. 754-755. 
3 GOETTE 1986, p. 133 şi abb. 4, unde pe un fragment de monument de la Roma dedicat zeilor Lari 
sunt reprezentate două bulla. 
4 DA sv. Bulla, p. 755. 




