ARME ROMANE DESCOPERITE
LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

Cele mai vechi urme arheologice romane la Ulpia Traiana datează, după
cit se pare, încă din ,anul 102 e.n., oînd Traian, după Gncheierea păcii cu Decebal, În urnna primului război dacic, a l;wat acolo o uni,tiate mili,tară ,care şi-a
ridicat un castru cu val de părnînt 1 , ale cărui urme au fost puse în evidenţa
şi de recente ,cer.cetări arheologice2. Unitatea militară care a ,staţionat .în
acest castru, peste care ,se supr,a~une viitorul oraş, ,a fost Legio III/ Flavia
Felix3. Castrul a fonoţionat ,pîna după ,ocerirea Daciei, oînd ,se naşte, ca
oraş, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, între anii 108-110 4 •
C-ercetările arheologice de la Ulpia Traiiana, anît cele mai vechi, Întreprinse de către Societatea de istorie şi arheologie pentru Comitatul Hunedoara, înainte ,de primul război moooial 5 , şi de către C. Daicovi,ciu, în perioada interbelid 6 , ,oît şi cele mai noi, ,începute în anul 1973 ,de către o echipă
de arheologi din Clu,j-Napoca şi Dev,a, sub conducerea prof. H. Daicovici,u'.
au du-s la .dezvelirea a numeroa,se monumente ,publice şi private, precum şi a
unui bogat material arheologic În •care se înscriu şi piesele de armament.
1n secolul trecut şi la începutul veacului nostru, cînd se încerca Întocmirea unei tipologii a armamentului roman, elemenr,ul documentar primor•
dial era oferit de monumentele figurate, completate de rarele pie,se rezuhate
din săpături arheologice 8 • Acestea erau piese mai bine conservate, care au
permis stabilirea cîtorva tipuri ,socotite caracteristice, ou diferenţe ,de la caz
l,a caz, dar ,pentru care nu se prevedea făurirea şi ,încadrarea lor după tipare
precise. Unele di.n aceste caracteristici constiatate au rămas valabile şi au
fost confirmate cu mai mult temei as-tăzi. Cercetările mai recente, cu rezultate
TramAnt, p. 86-87; C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, Vipia Traiana (Sarmizegetusa ro·
Bucureşti, 1966, p. 6; M. Rusu, în Al/A, XXII, 1979, p. 49-50; D. Alicu, În,
Potairsa, II, 1980, p. 23.
2 Vezi H. Daicoviciu şi colab., Zona sacră ~i incinta de vest de la Vipia Traia,za Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, comunicare la cea de a XV-a Sesiune anuală de rapoarte privind
rezultatele cercetărilor arheologice din, anul 1980, Braşov, 26-28 martie 1981.
3 I. Glodariu, în ActaMN, III, 1966, p. 431; Acta o/ the Fi/th Epigraphic Congress,
1967, p. 338; N. Gostar, în Apulum, IX, 1971, ,p. 305-320; H. Daicoviciu, fo /n memoriam
Constantini Dafroviciu, Cluj, 1974, p. 111-117; D. Alicu, op. cit., ,p. 24.
· 4 C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, op. cit., p. 60; N. Gostar, op. cit., ,p. 317.
5 C. Daicoviciu, În Dacia, I, 1924, p. 225-234; /DR, III, 2, p. 10-21; Monuments,
p. 1-2.
8 C.
Daicoviciu, op. cit., p. 234-260; idem, fo Dacia, III-IV, 1927-1932, p.
516.....:556.
1 H. Daicoviciu şi rnlab., în Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 225-231; idem, ,În,
Sargetia, XIV, 1979, p. 139-154; idem, În, Materiale, Oradea, 1979, p. 231-233.
.
e Cităm selectiv: DA; R. Cagnat, V. Chapot, Manuel d'archeologie romaine, II, Paris,
1920; P. Couissin, Les armes romaines, Paris, 1926.
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concludente, permit încercări de reaşez.are tipologică, .uneori cu analt)gii ,perfecte ale ,arme.Im, făurite după tipare bine stabilite.
Armamentul roman rezultat din săpături arheologice sau din descoperiri
îintîmplătoare pe teri·tori-ul Daciei romane este publicat, ,î-n majoritatea caz,urilor, fără inc;icaţii tipologice, prezentiîndu-se doar locul descoperirii, dimensi-unile ,şi, uneori, datarea după observaţii str,a.tigrafice.
1n cele ce urmează ne-am propus isă ,prezentăm {) tipologie a armamentului rn:11an de la U1pia T raiana, ,pe baza unui material arheologic inedit
în mare parte, aflat În colecţiile Muzeului de arheologie din comuna Sarmizegetusa .şi ale Muzeului de istorie al Tran-silvaniei din Cl.uj-Napoca. Armele
romane de provenienţă ulpiană ·se împart fo două categorii: arme de l,uptă
apropi,ată şi arme de l:.iptă .la diistanţă 9 • Această clas~ficare ,îşi găseşte echiv,a:len.t 3n limba latină, .care cunoaşte termeni deosebiţi pentru lupta apropiată,
corp la corp, şi lupta la distanţă: cominus şi eminus pugnare 10 . Din prima
categorie de arme fac parte pumnalele şi lăncile, iar din cea de a doua
suli,ţele, ,săgeţile şi proiectilele ,de pra~tie şi balistă.
O redutabilă armă de tăiere şi împungere o constituie pumnalul, desemnat cu termenuil latin de pugio 11 • Folosirea sa în legiunile romane, probaibil
încă ,din epoca repubFcană, este sigur ,stabilită pentru epoca Imperiului. Începînd cu secolul I e.n. el este atestat în texte, pe monumente figurate, şi prin
exemplme reale de•sco,perite în .săpături arheo!ogice 12 • De la Ulpia Traian•~
pnwine un ,singur exemplar (pl. 1/7). Piesa are axa recti:in•ie, cu secţiune
triunghiuforă, prelungită cu o limbă pentru mîner. Lama este relativ S<:,urtă,
dar lată şi putern:că. Analogiile sînt frocvente 1:i.
Alături .de •această· piesă, care este evident o armă, .la Ul pia T raian,a ,HI
fost descoperite şi un număr mare de lame de cuţit, întregi sau fragmentare,
despre care este greu de precizat dacă reprezintă exclusiv arme sau ustenisile.
Foarte probabil, e:e puteau fi folosite atÎ·t ca arme, oît şi ca unelte, după
împrejurări.

Printre armele n•fensive de care se serveau romanii şi, :n general, toate
popoarele din antichitate, se ,înscrie şi lancea. Acea·sta, ca şi suiiµ :deal,tfel,
era constituită ·dintr-un vîrf metaLi.c, de forme şi dimensiuni variabile, de~tinat să ~trăpungă inamicul, şi dintr-un călcii, de asemenea metalic. Deşi termenul de hasta 14 ,desemnează la modul general mate categoriile de 'lănci şi
suliţe, Sn li,teratura arheologică, ,într-un .sens mai restr,Îns, el este uti.Lizat
doar pentru a cesigna lancea, armă mai lejeră, caracteristi.că legionarilor din
organizarea armatei serviene şi veliţilor (basta velitaris), după introducerea
pilum-ului în armamentul legiunii 15 . În chip firesc, din această categorie de
arme nu s-au pă•strat de.:Ît părţile metalice. Clasificarea ei este posibilă În
primul rînd pe haza viîi-fului, pentru că cealaltă parte metalică, călcîiUJ!, e-.te
9

P. Couissin, op. cit., p. XIII (Introducere).
A. Forcellini, Totiur Latinitatir Lexicon, s.v. cominur, p. 306; s.v. imunu~. p. 855.
11 A. J. Reinach, în DA, IV, 1, s.v. pugio, p. 761-765.
12 P. C..ouissin, op. cit., p ..,79.
l~ D. Tudor, în Apulum, V, 1965, p. 242, fig. 4/3; P. Couissin, op. cit., p. 380,
fig. 135-.J38, 140-14 I (toate În teacă); C. Bliimlein, Bil.der aur dem romirch-ge-rma""chen
Kult111lebm, Miinchen-Jkrl;n, 1918, p. 52, fig. 133 c; H. Schonberger, in Sa.1/burg fahrbw::h,
XXI, 1963-1965, p. 83, pi. 19.
H E. Bcurlier, in DA, III, I, s.v. harta, p. 33-4:J.
I~ R. Cagnat, V. Chapot, op. cit., p. 310.
10
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Arme romane descoperite l a Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
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ş1

orscunr

aproa,pe ·întolideauna la fel, ou diferenţe nesemnifioative. Avnnd în vedere
a.cest criteriu, vîrforile de lance descoperite !,a Ulpia Traiana pot fi Împărţite
În trei otipuri principale:
1. Tipul .lanceolat, c-u corpul lat, rotunjit .la bază şi lent ascuţit spre
partea isuperioară {pi. 1/4-6). Piesele aparţinătoare acestui tie ,prezintă nervură mediană şi tub de înmănuşare uşor evazat la bază, prevazut cu orificiu
pentru cuiul ,de fixare. Lungimea lor este cuprinsă •Între 16 şi 18 cm. Cea de
a •treia piesă, din care se ,păstrează idoar vtÎriful propriu-zis, putea fi fo:osită
şi ca vîrf de suliţă. Ti.pul are analogii atît în Dacia 16 , cit şi 1n alte provincii
ale Imperiului 17 .
2. Tiipul rombic (,pi. 1/1). Singura piesă .descoperită la Ulpia Traiana
ce il,u.~t•rează acest tip este masivă, ascuţită la partea superioară, tăi,ată oblic
la hază şi prevăz,ută cu orificiu pentru cui. Lungimea piesei e~te de 40,3 <JITI.
Analogiile sînt numeroase 18 .
3. Tipul filiform alungi,t (pi. 1/2-3). Acest •t~p prezintă un v:îrf mare,
prel,u,ng, uşor lăţit .la bază şi nervură mediană ţriunighiul,ară sau pliată. Manşonul e5te lung, uşor evazat la bază şi prevăzut ,cu orificiu· pentru cui. Lungimea lor variază între 29 şi 34 cm. Analogiile sînt frecvente, atît în Dacia 19 ,
cît şi în restul lmperiului 20 .
Bste dificil, ,în stadiul actual al cercetărri:or, ,să prezentăm cronologic
formele de lănci ,proveni.re de la Ulpia Traiana. Ele ,pot ,fi datate, larg, •În secolele JI-111.
ln arsena'.ul armelor ofensive romane se încadrează şi suliţa. Desemnată
tot prim termenul ,de hasta21 , ,deosebirea dintre suliţă şi lance este dară doar
din punct de vedere teoretic, pnima fiind o armă de arunca•t la distanţă,
iar cea de .a -doua o armă de luptă ,corp la corp 22 • Practic ,îmă ele au de multe
ori o formă asemănătoare, singur,ul criteriu de delimitare, la care ne raliem
şi noi, fiind cel al dimensiunii. Ca atare, ele sînt studiate, de obicei, Împreună,
fără ca, deseori, să se poată opera distincţii dare Între ele. Clasificarea acestei categorii ,de arme se poate face ·tot numai pe haza formei vîrf.ului. Tipurile de s-uliţă de La Ulpia Traia.na, ce pot ,fi distinse pe baza -acestui criteri,u,
s-În-t următoarele:
1. Tipu:! pirami,dal (,pi. 2/1-7), cu patflu muchii inegale, măsurate la
bază, .s.a,u egale, ascuţit la .sîrf şi terminat printr-un tub <le fomănuşare coni,c şi ,scurt, realizat prin răsucirea ,foii la cald. Lungimea lor este cuprinsă
între 6 ~i 8 ,om. Majoritatea pieselor păstrează orificiul pentru c-uiul ,de fixare. Analogiile !iiÎnt .frecvente2 ~.
N. Gudea, în Apulum, XV, 1977, ,p. 201, fig. 22/9.
P. Couissin, op. cit., pag. 361, .fig. 108; S. S. Frere, St. J. K. Joseph, în Brit,mnia,
V, 1974. p. 75, fig. 40/4, 6.
18 D. Tu.dor, op. cit., p. 240, fig. 3/20, 21 · P. Couissin, op. cit., p. .161, fig. 111;
C. nliimlein, op. cit., p. 53, fig. 137.
1" N. Gudea, în ApuJum, X, 1972, p. 146, fig. 19/2.
~'O P. Couissin, op. ci.t., p. 361, fig. 109; C. Bliimlein, op. cit., p. 5.1, fig. 57.
" 1 Vezi nota 14.
7 , P. Couissin, op. cit., p. 14.
~a G. Marinescu, Al. Retegan, :În SC/V A, 2, 1979, p. 25-l, fig. I /6; D. Tudor, op. cit.,
p. 240, fig. -'/14. 16; S. S. Frere, St. J. K. Joseph, op. cit., p. 77, fig. 41/9.
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C-el de al doilea •tip se deosebeşte de primul doar prin gâtuirea mai mult
sau mai puţin accentua,tă exi•stentă ,Între vîrfol propriu-zi,s fo patru muchii
şi tocul pentru coadă (pl. 2/8-12). Lungimea lor variază între 9 şi. 12,5 cm.
3. Tipul conic {,pl. 2/13 ). Piesa :prezintă o g!tui,ţură uşoa-ră ,între vîrif.ul
propriiu-zis, cu secţiune cin::.ulară, şi tocul pentru coadă, ~or evazat spre
bază. Lungimea piesei este de 8 cm.
4. Tipul de suliţă -cunoscut 1sub .denumirea la.cină de pilum 24 ~i pe care
romanii o consi,derau arma lor naţională (pl. 2/14). În literatura noastră arheologică aces.t termen, ce 3n accepţiune anti-că ,se ap1ica idoar unei anwnite
categorii de ·suliţă, caracteriz,a1:ă printr-o tăjă metalică foarte lungă arnnată
cu un vortf de ,d~ferite forme, ,s„a ,generalizat şi este utilizat pentru a desemna
suliţa ,în general. La Ulpia Traiana a fost descoperită o singiură piesă de acest
tip. Ea are formă pir-imidală cu patru muohii egale. Tija metalică ce ,continua
vîrful propriu-zis ,se păstrează doar fragmentar. Lun.gimea vîrfolui e~e de
10 cm. Analogiile sîm frecvente2 5 •
Tipuri'le de suliţă se datează tot ,în secolele II-III. în ceea ce priveşte
cealaltă piesă metalică, specifică atlÎt lancei, cit şi suliţei, căldirul, el avea
un rol întreit: de a fixa arma .în pămînt pe ,timp de repaus, de a face posibilă utilizarea armei la nevoie, ,În l,uptă, cu ambele ,capete, şi de ,a echilibu
centrul de greutate al armei 26 • Călcîiele pot fi ,distinse, aproximativ, după
mărime. Cele ,de lance sînt mai mari şi mai masive {,pi. 2/15-16), iar cel
de suliţă este mai subţire şi mai ,scurt (pl. 2/17). Ambele categorii de călciie
sînt .as.cuţi,te spre vJrf şi au o formă conică, cu secţi,une circulară. Sîm uşor
evazate la bază ~i prevăzute cu perforaţie de fixare la baza cozii de lemn.
An,alogi-ile sînt, de asemenea, fre-cvente 27 •
O altă armă de luptă la distanţă utilizată de romani era arcul cu săgeti.
Această armă nu era mînuită decît în mod excepţional de către legionari.
In mod normal ea era încredinţată specialiştilor, arcaşii orientali, ce formau
corpuri distincte fo armata romană 28 • Săgeţile2 9 , ,în .funcţie de VIÎI1furile metalice cru care erau prevăzute, se împart în ,două ca·tegorii distincte: -săgeţi de
arc şi iSăgeţi grele, aruncate ou ,arme mai puterni,ce decît arcul ide mină. Să
geţi.le de arc de la Ulpia Trai,ana, În fonqie ,de forma vîrf,ului meta:lic, se
împart in trei tipuri:
1. Tipul triunghiular (pl. 3/1-2), cu aripioare laterale în un_şhi, de
sub care porneşte, fogustat, pentru ,a -se evaza Ia bază, rubul .de ,înmanuş.are.
Lungimea lor variază intre 4 şi 5,8 cm. Analogii există atît fo Dacia 30 , cît şi
în akc provincii 31 •
A. ]. Reinach, în DA, IV, 1, s.v. pilum, p. 481-484.
N. Gudea, op. cit., p. 145, fig. 18/12; P. Couissin, op. cit., p. 364, fig. 114/a;
idem, p ..,66, fig. 117; S. S. Frere, St.]. K. Jose.ph, op. cit., p. 77, fig. 41/10.
2ti DA, III, 1, s.v. harta, p. 40; R. Cagnat, V. Chaipot, op. cit., p. 335.
~, N. Gu<lea, op. cit., p. 145, fig. 18/17; D. Tudor, op. cit., p. 240, fig. }/25;
S. S. here, St. J. K. Joseph, op. cit., p. 77, fig. 41/12.
~ P. Couissin, op. cit., p. 486.
i,i A. ]. Reinach, în DA, IV, 2, s.v. Sagitta, p. 997-1000.
<JO C. M. Vlădescu, în Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, 7-8,
1974-1975, f.'· 30, fig. 18/1-3.
31 K. Bohner, În Saalburg /ahrbuch, 1956, p. 119, pi. 13, fig. 60/61.
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2. Tipul piramidal, cu trei ş1 patru mooh.ii (,pi. 2/20-23 şi pl. 3/6). Au
:::orpul lăţit la bază .şi a.scuţit spre partea ,superioară. Irunănuşarea este ,pedunculară, iar lungimea lor oscilează între 3,6 şi 7,5 cm. Analogiile -9Înt frecvente32.
3. Tipul sirian, cu patru muchii, avînd silueta mult alungită ş1 prevă
zută

cu peduncul (pi. 3/5). Lungimea lor este cuprinsă Între 5 ş1 6 cm.
Analo.giile s.înt, de asemenea, frecven-te 33 •
Vârifurile de săgeată din a doua categorie, descoperite pînă ân 1prezent
la Ulpia Traiana, se încadrează ,în tipul triunghiular plat cu man~n (,pi.
2/18-19). Cele două piese de acest tiip ,au haza mult lăţită .şi romnjită la
~olţ1Jri. Manşonul e-91:e lung, reprezentiînd o treime din lung~mea 1:otală a
pieselor. Acestea variază .între 7,5 şi 9,1 cm. Acest tip de săgeţi, m~ive ,în
raport cu cele din prima categorie, era,u lansate, ,probabil, cu ajutorul balistelor cu arc (arcuballista) sau a rbalistelor de mină (mainuballista) mînuite de
tragularii 34 •

Tot între armele pentru lupta la distanţă se •Încadrează şi ,proiectilele de
praştie (gl.iruies)3 5 ;Şi proiectile-le de balistă 36 • Existenţa proiectilelor de pra.ştie
impLică faptul că o par.te a unităţii militare staţionate la Ulpia Trai.ana fo'.osea ca armă de luptă praştia (funda) 37 mînui,tă de funditores 38 • Gl@s~urile
(pi. 3/9) de ,provenienţă u:lpiană sînt fauri-te din argilă arsă şi au dimensi,uni
reduse (diametrele Sntre 3 şi 4 om). ln ceea ce priveşte ,proiectilele de bal~-stă,
ele s.fot lucrate din calcar moale, au o formă aproximativ rotundă şi cfunen"1uni reduse, cu diametre cuprinse Între 8 şi 12 ,om. Acest fapt dovedeşte
Între-buinţarea lor la baliste de putere mijlocie, relat:iiv mobile, deservite de
.ballistarii39 • Pentru ambele categorii de proiectil analogiile .sînt frecvente 40 •
. Cercetări.Ie arheologice de la U!,pia Trai.ana au dus şi la descoperirea
unor elemente caracteri~tice pieselor de echipament. În rîndul a-cestora se
înoodrează şi lorica Jquamata 41 , tip .de platoşă atestată arheologic şi la
Ulpia Traiana prin ,pan:dantivele care se ata~u la partea inferioară a cuirasei.
printr-un dispozitiv intermediar, ,cu scopul de a da un spor de protecţiie ah32 D. Tudor, op. cit., p. 240, fig. 3/16-18; Gr. Florescu şi colab., în Matai.ale, IV,
1957, p. 119, pi. III, fig. 8; G. Webster, The Roman Imperial Army of tbe fir~t and
,·econd Centuries A.D., Lonclon, 1969, p. 236, fig. 52.
3 3 H. Bonnct. Die Waffen dcr Volker des Alten Orients, Leipzig, 1926, p. 163-164,
fig.. ,71 fb şi 72/c; O. Floca, V. Vasiliev, în Sargetia, V, p. 147, fig. I 9; D. Tudor, op. cit.,
p. 240, fig. 3 /19.
:w P. Couissin, op. cit., p. 487.
:i 5 G. Fougeres, În DA, II, 2, s.v. glarir, p. 1608-1611.
36 G. Lafaye, in DA, V, 1, s.v. tormenta, p. 362-372.
31 G. Fougeres, în DA, II, 2, s.v. funda, p. 1363-1366.
3H Liebeman, in RE, VII, I, 1910, col. 294-296.
J!l O. Seeck, în RE, li, 2, 1896, col. 2832-2896.
• 0 E. Chirilă şi colah., Cartrul roman de la Buciumi. Contribuţii la cu.noaşUrea lime,;ului Daciei Paralimmis, Cluj, 1972, pi. LXIII, LXIV şi LXV; C. M. Vlădesou, op. cit.,
p. 53, fig. 32/a, b, c.
o R. Cagnat, în DA, III, 2, s.v. Lorica sqlUU114ta, p. 1315; P. Couissin, 11p. cit.,
p. 456.---458, p. 512-517.
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domenul-ui. Pandantivele de cuirasă de la Ulpia Trai.ana se încadreaz:Î, în
doi:iă tipuri princi,pale 42 :
1. Tipul ·terminat cu bumb. Piesele au lăcaş iinelar de prindere a u~bului de _legătură cu lorica (pl. 3/1,10).

2. · Tipul .ascuţit la v,îrif. Deschiderea .semicirculară ân partea superioară
a piesei e continuată cu subţiere, lăţire spre bază, şi terminată în unghi ascuţit (pl. 3 /7).
Am:be'.e tipuri a,u bune ,analogii în Dacia 43 •
· La finalul trecerii .în revi-stă a armamentului roman descoperit pe „tentoriul Ul,piei Traiana Sarmizegetusa consta•tarea ce se impune este d, ,deşi
rela,civ ,puţine la număr, piesele ,de armament sînt, totuşi, diverse .şi făerite
după -un tip-ar întocmi,t 1,a dimensiuni exacte, corespunzând mai multor vari.ante din cadrul aceleiaşi categorii tipologice. Acea.sta dovedeşte di armele,
chiar provinciale, nu erau făurite la întîmplare, ci după tipare bine stabilite,
ce respectă o anumi•tă nuanţă regulamentară.

CATALOG
1. Vjrf <le Jance 44 ou corp lat, rotunjit La bază şi lent ascuţit spre partea su.perioară.
Manşonul, realizat ·prin răsucirea foii la cald, reprezintă o treime din .Jungimea ,totală a pie-

sei şi _.păstrează orificiul ,pentru cuiul de fixare. PaJaţuJ Augustalilor. In-v. nr. Sarmiz. }28;
L=19,4 cm; 1=3,4 cm. PI. 1/4.
2. Vîrf de lance de .acelaşi tip cu cel ,preceden,t. Piesei, păstrată fra~mentar, îi 1"pseşre manşonul. Virfol propriu-zis are nervură mediană triunghiulară. Palatul Augustal,:or.
In-v. nr. Sarmiz. 329; L=14,6 cm; 1=4,7 cm; Inedit. PI. 1/5.
J. Vîrf de lance Je acel~i titp cu cele pre.:edente. Piesa, frafjmentară, pă,trea:ză. Joa,r
vfrful propriu-zis cu rotunjire la bază şi nervură mediană triunghiulară. Palatul Augllsti!ilor.
Jnv. nr. Sanniz. 330. L=10,5 cm; 1=3,1 cm; Lnedit. PI. 1/6.
4. · Virf de lance masiv, cu silueta muh alungită şi cu baza Îngustată prin tăiere oolică;
prevăzut cu nervură mediană rotunjită; Manşonul este prelung, uşor evazat la bază, şi·
păstrea7.ă orifM:iul pentru cui. Palatul Augustalilor. lnv. nr. Sam1i1.. .l U5. L= 40 cm;
1=4,4. cm; Inedit. PI. 1/1.
.
5. V:irf de lance 45, mult ~scuţit la partea su.perîoară, uşor rotunjit la ba,ă şi prevă"i.ut
cu nervură mediană unghiulară. Manşonul, evazat şi 4)revăzut rn orifM:iu pentru cu,, reprezintă a,Rroximati'v jumătate din lungimea tota.lă a pie;ei_· P.tlatul Auguscali!or. lnv. nr. Smni·z.
286. L=29 cm; 1=2,5 om. PI. 1/2.
6. Vîrf de Jance 48 , de acelaşi •tiiP' cu cel precedent. Vîrful, rupt aproximativ la mijloc;
este rorunjit la bază şi are nervură mediană îngustă, dar proeminentă. Manşonul, f r ~ tar, esce·· evaz.at la bază. Palatul AugUStalilor. Inv. nr. Sarm.iz. 287. L=26,5 an;, 1-=;J cm.
PI. l/3.
42

43
· ·4,4

C. M. Vlădescu, op. cit., p. 50.
Idem, p. 50, fig. 28-29.
O. Floca, MuzeuJ de arheologie Vipia Traiana Sarmiztg~tusa (ghid}, Deva, 1967,

p. 22.
45
46

Ibidem.
Ibidem.
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7. Vid de sultţă de formă ,11ira.nudală, cu 'Y'Îriful maritel,1,t in patru muchii şi continuat
cu liUh de iÎmnăn,uşare reaiizat prin dsucirea foii la cald. Piesa prezintă o ~tuitură aa:cotua.tă
între virful propriu-zis şi ma.oşon. Omogen corodat. Palatul Augustalilor. Inv. nr. Sarmiz.
315. L=10,4 ,om; 1=0,7 an. Inedit. PI. 2/1.
B. Viiif de suliţă de acdaşi tip cu cel precedent. Tubul de înmănuşare se pistrca2ă
fragmentar. Omogen corodat. Pala~l Augustalilor. Inv. nr. Sami.iz. 316. L=10,3 an; 1=0,7
cm. 1nedit. PI. 2/2.
9. Virf de suliţă de acdaşi tip cu cele JPrec.edente. Manşonul conic este realizat prin

răsucirea

foii la cald, fără ca aceasta să se petreacă complet la ră.sucire. Palatul Augustalilor.
Inv. nr. Samuz. 326. L=9,7 an; 1=0,8 om. Inedit. P.l. 2/3.
JO. v:îrf de suliţă de a.cela.şi tiip cu cele precedente. Manşonul păsu-ează, În interior,
resturile cozii de lemn. Palatul Augustalilor. lnv. nr. Sarmiz. 321. L=10,8 cm; 1=0,8 cm.
Inedit. PI. 2/4.
11. Vârf de suliţă de acelaşi tip cu cele precedente. Piesa ,prezintă wrf în patru
muchi.i şi manşon coruc cu orificiu pentru cui. Manşonul păstrează, În interior, resturile cozii
de lemn. P.aJatul Augustalilor. Inv. nr. Sarmiz. 314. L=10,9 ,am; 1=0,8 cm. Inedit.
PI. 2/5.
12. Vîrf de suliţă de acelaşi tip <lll cele precedente. ,Piesa prezintă gîlltlitură aoc.cnruată
intre vfoful .în patru muchii şi m3J11ŞOnul putr.a.t fra@lllentar. Omogen corodat. Palatul Augustaiilor. Inv. nr. Sarmiz. 318. L=9,8 om; 1=0,7 cm. Inedit. PI. 2/6.
13. Vîrf de suliţă de acelaşi tiip cu cele ,precedente. M.anşonul pă.strează, in interior,
resturile cozi de lemn. Nedeterminat. Inv. nr. Sarnniz. 327. L=,10,4 cm; 1=0,9 cm. Inedit.
Pl. 2/7.
14. Virf de suliţă cu i;iruitură aten,u.a.tă ÎMre virful piramidal ~n patru muchii şi manşonul conic realizat ,prin răsucirea foii la cald. V"uful propriu-zis se păstrează ff3@lllCor.ar, iar
manşonul pre:z.intă, în interior, resturile cozii de lemn. Omogen corodat. Palatul AugUffalilor.
Inv. nr. Sarmirz. 324. L=7 om; 1=0,4 ,am. Inedit. ~l. 2/3.
15. Virf de suliţă de acelaşi ti.p cu cel .precedent. Piesa prezintă gîtwtură a temută
intre virfol propriu-zis şi manşonul ce IJ)ăstrează orificiul pentru cui. Omogen corodat. P:i,l.atul
August-alilor. lnv. nr. Samiz. 322. L=9,2 om; l=0,8 om. Inedit. PI. 2/8.
16. Virf de suliţă de acelaşi trp cu cele prececleMe. Piesa iprezintă manşon fragoentar
şi este omogen corodată. Palatul Augustalilor. lrw. nr. S.a.nniz. 323. L=8,2 om; 1=0,9 cm.
Inedir. Pl. 2/10.
17. Vîrf de suliţă de acelaşi :cip ou cele precedente. Piesa păstrează doar virfol propriu-7is în patru muchii şi o mică parte din manşon. Omogen corodat. Palatul Augustal.ilm
Inv; nr. Sarmiz.. 325. L=6,1 om; l=0,4 om. Inedit. PI. 2/11.
18. Wrf de suliţă de ac.elaşi tip cu cele ,precedeMe. Piesa ,păstrează integr.11 v.îrf.ul
propriu-zis fo patru muchii şi fragmentar manşonul conic. Omogen corodat. Palatul Augustalilor. lnv. nr. Sanniz•.B9. L=6,8 om; 1=0,8 om. Inedit. PI. 2/12.
19. Vârf de suliţă fo formă de con, cu secţiune circulară. Manşonul, de asemenea. circular în secţiune, se păstrea?ă fragmentar şi era uşor evazat ~re bază. Foaia tocului mi ·se
petrece complet la răsucire. Nedeterminat. Inv. nr. Sarmi.z. 2615. L=8,2 am; l=l,l cm.
Inedit. PI. 2/13.
20. Virf de wli1ă de t;p J>ilum. Vfoful, cu seeţiunea ,patrulateră, este martelat Î.tt pa-tru
muchu. Tija, cu scqiunc circulară, se păstrează fra@lllentar. Templul lui Aesculapius şi
Hygia. Inv. nr. Sarmiz. 320. L=9 cm; 1=0,9 om. Inedit . .PI. 2/14.
21. Virf de săgeată. Piesa prezintă două aripioare laterale şi manşon evazat la ,bază.
Nedeterminat. Inv. nr. Sarmiz. 2306. L=5,4 cm. Inedit. PI. 3/1.
22. V.îrf de săgeată de acelaşi .ti.p cu .cel prcx:ecknt. Nedeterminat. lnv. nr. S.~iz.
2055. L=5,7 cm. Lnedit. PI. 3/2.
23. Vîrf de săgeată. Piesa prezintă vîrf martelat în patru muchii şi pcdu.o.cuL Pal'aitul
Augusralilor. Inv. nr. Sanniz. 3188. L=7,5 an; 1=0,8 om. Inedit. PI. 2/20.
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24. Virf ele săgeată de acelaşi tip cu cel precedent. Omogen corodat. Palatul Augustalilor,
ln'f'. nr. Sarmiz. 3189. L=6,8 <llll; 1=0,7 om. Inedit. PI. 2/22.
·

2J. Virf de săgeată de acelaşi ti.p cu cele .precedente. Templul lui Liher Pater. Inv. nr.
MuzlstTrans. V. 2882. Inedit. P!. 2/21.
26. Vîrf de săgeată de acelaşi tip cu cele ,precedente. Piesa păstrează pedunculul fr;igmentar. Templul lui Liber Pater. Inv. nr. MuzistTrans. V. 2890. L=8 cm; 1=0,7 cm. Indit.
PI. 2/23.

27. Virf de săgeată. Piesa prezintă vîrf În trei muchii şi peduncul fragmentar. Puternic
corodat. Templul lui Liber Pater. Inv. nr. Sarmiz. 675. L=3,7 cm. Inedit. PI. 3/6.
28. Virf de săgeată. Piesa prezintă si1ueta mulit alungită, iar vîrful este
patru .muchii. 0mQgen corodat. Templul lui Liber Pater. ln,v. nr. Sarmiz. 668.
l=0.S cm. Inedit. PI. 3/3.
19. Vîrf de săgeată de acelaşi .tip cu cel !Precedent. Puternic corodat.
Aesculapius şi Hygia. Inv. nr. Sarmiz. 667. L=S,J cm; 1=0,6 am. Inedit. PI.

martelat in
L=5,9 cm;
Tamplul lui
3/5.

JO. Vîrf de săgeată ele acelaşi tip cu cele prececlente. Puternic corodat. Templul 1ui
Aesculapius şi Hygia. Inv. nr. Sarmiz. 463. L=S,2 cm. Inedit. PI. 3/4.
31. Virf de săgeată. Piesa prezintă baza lăţită şi ronmjită la colyuri. Manşonul este
evazat spre bază. Templul lui Liber Pater. Inv. nr. Sarmiz. 285. L=7,4 om; 1=2,4 ~,m.
Inedit. PI. 2/1 9.
n. Virf de săgeată 47 de acelaşi tip cu cel precedent. Nedeter,minat. Inv. nr. SamllL
1126. L=9,3 cm; 1=2,4 cm. PI. 2/18.
uşor

JJ. Căloii de suliţă. Piesa, realizată pri.n răsucirea foii la cald, are formă conid,
cu secţiune circulară. Templul smcretist. lnv. nr. .Sanmiz. 582. L=7,.\ cm. Inedit.
PI. 2/16.
34. Călcii de lance. Foaia nu se petrece complet la răsucire. Templul sincretist. fov.
nr. Saimiz. 2670. L=9,1 om. Ined~t. PI. 2/15.
31. Călcii de suliţă. Piesa 5e ,păstrează fragmentar. Templul lui Silvanus. Inv. ru.
Sarmi:z. 2683. L=6,5 cm. Inedit. PI. 2/17.
36. Pumnal de fier, bine păstrat. Piesa are axa rectilinie, cu secţiune triunghiulară,
prelungită cu limba pentru mâner. Nedeterminat. Inv. nr. Sarmiz. 288. L= 13,2 ("1111; I= J,S
<"m. Inedit. PI. 1 /7.
37. Proiectil de praştie. Piesa este făurită din argilă arsă şi are formă apro-..:imativ rotundă. Clădirea 002. lnv. nr. MuzistTrans. V. 28921. D=3 an. Ineclit. PI. 3/4.
38. Pandantiv ele cuirasă. Piesa are lăcaş de prindere a tubului <le legătură -cu lorica.
Sub acest lăcaş inelar piesa ,prezimă două ari,pioare gpre exterior, continuate prin subţiere,
o lăţire lji din nou Îngustare, terminată ou bumb. Tubul simplu, semicircular, are o îndoire
care realizează ataşarea la inel ,printr-o foaie subţire la capătul opus. Palatul Au,gustalilor.
Jnv. nr. Sarmiz. 283. L=S,5 cm. Inedi,t. PI. 3/8.
39. Pandantiv de cuirasă de acelaşi tip cu cel prece<lent. Palatul August;1Jilor. Im·. nr.
Sarmiz. 284. L=2,8 cm. Inedit. PI. 3/10.

40. Pandantiv de cuirasă ascuţit la vîrf. Deschiderea semicirculară -în .partea Nperioară
a piesei este continuată cu subţiere, lăţire spre bază şi ternninată În unghi ascuţit. Tomplul
lui Liibtt Pater. Inv. nr. Sarmiz. 2135. L=4,8 an. Inedit. PI. 3/7.
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ARMES ROMAINES DECOUVERTS A ULPIA TRAIANA
SARMIZEGETUSA
(Resume)
On y de:r,t et in-terprctes un nombre de 40 .pieces d'arrna.ment, decouverts sur le
tcrrit,,ire <le la commu.ne de Sarmizegetusa (ancienne UJa,ia Traiana Samti-zegetusa), qui. şont
gardes dans Ies collections du Musee d'archcologie de la commune de Sarmizegerusa et du
Musee <l'histoire de la. Transylvanie de Cluj-Napoca.
Elles sont: 6 points de lance, 1-t po,nts de pique, 3 talons de lance ec de ,pique,
12 points de fleche, une lame de poignard. _, pendantifs de cuirasse et un projectile de
fronde.

