FIBULELE ROMANE DE LA MICASASA

Cercetările arheologice efectuate începând din anul 1976 până în prezent, cu întrerupere între anii 1987-19901, au dus la descoperirea, în
vatra actuală a comunei Micăsasa, jud. Sibiu, pe aproximativ 20 ha2, ia
unei mari aşezări romane, a celui mai mare centru ceramic cunoscut
până în prezent în Dacia 3 • Cu prilejul acestor cercetări efectuate în diferite puncte ale aşezării s-a constatat în stratul de cultură, de-o cons'istenţă materială asemănătoare acelora din mediul urban, în multe cazuri trei niveluri de construcţie. Aceste trei niveluri, primul de scurtă
durată ◄• cel de al doilea mult mai substanţial şi mult mai îndelungat în
timp 5, iar în al treilea, mult mai înfloritor6, acoperă perioada în eX'istenţa aşezării din primii ani de la instalarea administraţiei romane în
Dacia şi până la retragerea acesteia.
In cadml acestei aşezări, după cum rezultă din cercetările arheologice, fondată de colonişti proveniţi cu precădere din provinciile occidentale dar şi din provinciile vecine şi din lumea elenistică, îi întâlnim şi
pe autohtoni, pe daci. Urme ale acestora sunt prezente peste tot, în toate
nivelurile. Mai ales, îi.1 nivelul doi în preajma cuptoarelor pentru ars oale
şi chiar în ruinele atelierelor. Prezenţa lor este atestată prin produse
ceramice de tradiţie dacică, preromană şi după cum se va arăta, se pare,
şi prin prezenţa fibulelor din fier descoperite.
În toate aceste niveluri, îndeosebi în nivelul doi, s-au găsit pana
in prezent, in tot cuprinsul aşezării, purtate şi pierdute de locuitorii
acestui habitat, 83 fibule şi fragmente de fibule dintre care 75 din bronz
şi 8 din fier şi care cronologic se încadrează, după cum se va vedea, în
perioada de dăinuire a acestuia.
Cele 83 de fibule şi fragmente de fibule se înscriu ca tipuri în contextul mai larg al fibulelor romane din zona provinciilor dunărene. Ast-

in anii 1!)83----1986 efectuându-se câte două campanii.
Din care s-au cercetat deocamdată, doar 23,46 ari.
:i I. Mitrofan, în Dacia N.S., XXXIV, 1990, p. 129-138; idem, în RCRF, XXIXXXX, l!J91, p. lî3-200; idem, în ActaMN, XXIX-XXX, 1991, p. 173-200.
4 Din acest nivel reiese că fondatorii
aşezării, colonişti s-au stabilit aici, la
inceput. construindu-şi barăci ori case din lemn.
5 Bogat în vestigii mult mai substanţiale provenind de la construcţii, unele
cu fundaţii din pietrP de râu, cu pereţi din pari îngrădiţi şi apoi lutuiţi şi tencuiţi, unele acoperite cu ţigle sau de la ateliere şi cuptoare pentru olărit, dintre
care, multe dintre ele în zona centrală a aşezării au sfârşit printr-un puternic
incendiu. precum şi de la diferite alte amenajări. Viaţa habitatului în acest timp,
care pare să cuprindă perioada dintre mijlocul sec. II şi prima parte a sec. III, pare
să fi fost mult mai intensă şi să fi suferit profunde prefaceri.
ti In urma dezastruosului incendiu, produs în zona centrală a aşezării, terenul a fost nivelat şi au fost identificate numeroase clădiri şi somptuoase edificii
publice. aparţinând, se pare, mijlocului sec. III şi primei părţi a aceleia de a doua
jumătate a acestui secol.
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fel piesele de la Mic:ăsasa au analogii perfecte în Noric:um, Pannonia,
Moesia. Procentu,al domină fibulele puternic profilate (45'1/, ), urmează
apoi fibulele cu genunchi (120/o). După al treilea sfert al sec:. II d.Ch.
se observă întrebuinţarea, mai ales, a fibulelor cu balama (fibule în formă de T, fibule emailate, fibule cataramă, fibule cu piciorul întors pe
dedesubt). Un fenomen interesant îl constituie existenţa unui număr de
8 piese de fier, număr record pentru o aşezare romană din Dacia şi chiar
din Imperiu. O explicaţie plauzibilă în stadiul actual al cercetării ar
consta în purtarea acestor fibule de către autohtoni.

CATALOG 7

Fibulele sunt în

colecţia

MNIT

fragmentară, L = 5,1 cm; re~ortul format din 4 spire, coarda interiCorpul rombic în secţiune era ornamentat cu mici incizii în formă de
V. Piciorul trapezoidal. Fibulă soldat. Analogii: Gornea 8 Zugmantel 9 . începutul sec. II d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v/42163. Inedită (Fig. I/1).
2. Fier, fragmentară, L = 5,3 cm; resortul format din 8 spire, coarda interioară.
Corpul puternic curbat (semirotund în secţiune) se termină într-o portagrafă
trapezoidală. Fibulă arbaletă. ChintenP0 , Singidunum 11 • Sec. III d.Ch., Micăsasa,
1994. Inedită (Fig. i /2).
3. Fier, întreagă, L = 5 cm; resortul format din 8 spire, coarda interioară. Piciorul trapezoidal. Acelaşi tip cu piesa nr. 2. :Micăsasa; nr. inv. v/42188. Inedită
(Fig. 1/3).
4. Fier, întreagă, L = 6 cm; resortul format din 8 spire, coarda interioară. Piciorul trapezoi,dal. Acelaşi tip cu piesa nr. 2; Micăsasa; nr. inv. v/43887. Ine-

I. Bronz,
oară.

dită

6.
7.
8.

(Fig. 114).

=

fragmentară, L
4,8 cm; se păstrează corpul (dreptunghiular în secţiune) şi o parte din picior. Acelaşi tip cu piesa nr. 2; Micăsasa; nr. inv. v/42181.
Inedită (Fig. 1/5).
Fier, fragmentară, L
4,5 cm; corpul puternic îndoit se termină într-o portagrafă trapezoidală. Acelaşi tip cu piesa nr. 2. Micăsasa; nr. inv. v/42153. Inedită (Fig. 1/6).
Fier, fragmentară, L
5,3 cm; corpul (semicircular în secţiune) este puternic
îndoit în forma literei D. Portagrafa trapezoidală. Acelaşi tip cu piesa nr. 2.
Micăsasa; nr. inv. v/42182. Inedită (Fig. 1/7).
Bronz, fragmentară, L
2,3 cm; resortul, format din 10 spire, este protejat
de o plăcuţă. Din corp se păstrează o mică parte ce cuprinde o nodozitate
prinsă intre două aripioare cu capetele unite (cu patru mici „antene" deasupra). Fibulă cu aripioare norico-pannonică. Varianta Garbsch 238 q. Porolissum 12, Lasseldorf 13 • Prima jumătate a sec. II d.Ch., Micăsasa; nr. inv. v,'42198.
Inedită (Fig. 11/8).

5. Fier,

=

=

=

Piesele vor fi prezentate după sistemul Corpus Signorum Imperii Romani.
e N. Gudea, Cornea. Aşezări din epoca romană şi romană· târzie, Reşiţa, 1977,
p. 31, fig. 14/5.
9 A. Bohme, in SaalbJahrb, XXIX, 1972, p. 13-14, pl. 4/174.
10 D. Alicu, în ActaMN, 31, I, 1994, p. 565, pl. XVII/2.
11 D. Bojovic, Rimske fibula Singidunuma, Beograd, 1983, . pl. XVIII/163.
12 I. Bajusz, S. Cociş, în ActaMP, XIX, 1995 (sub tipar).
13 J. Garbsch, Die norisch-pannonische Frauentracht im J. und 2. Jahrhundert,
Miinchen, 1965, p. 70, pl. 35/8.
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9. Bronz, fragmentară, L = 4,2 cm; se păstrează piciorul ~i portagrafa. Aceasta
din urmă este traforată cu ornamente în formă de cerc şi stele, iar marginile
cu incizii in formă de dinţi de lup. Acelaşi tip ca piesa nr. 8. Micăsasa; nr.
inv. v /42168. Inedită I Fig. 11/9).
10. Bronz. întreagă. L = 6 cm; resortul format din 8 spire, coarda înaltă şi exterioară. O placă dreptunghiulară protejează resortul. Capul lăţit se îngustează
,-pre corp pe care este o nodozitate realizată din trei creste. Piciorul este decorat cu o nervură mediană şi două rânduri de incizii în formă de dinţi de lup
~i se termină într-un buton puternic. Portagrafa dreptunghiulară. Fibulă puternic profilată. v:iri:mta cu placă la cap. Cluj-Napoca,., Siscia 15• Prima jumă
ldl? a „cc·. II el.Cil. l\licăsasa; nr. inv. v/42192. Inedită 1Fig. Il/10).
11. Hronz, fragmentară, L = 6 cm; piesa executată dintr-o singură bucată. Resortul format din 10 spire, coarda înaltă. La cap are o placă protectoare. Pe
cap o nodozit;ite. Piciorul ~e termină într-un buton. l'ortagrafa dreptunghiulară.
Fibulă puternic profilatf1, varianta timpurie. Porolissum··u, Siscia 17 • Prima jumă
tate a sec. II d.Ch. Micăsasa: nr. inv. v 438î5. Inedită (Fig. 11/11).
12. Bronz, fragmentară, L = 4,4 cm: .~e păstrează o nodozitate pe corp. Piciorul,
cu o nervură mediană. se termină într-un buton. Portagrafa trapezoidală. Fibulă puternic profilată. nu se poate determina varianta. Prima jumătate a
sec. II cl.Ch. Micăsasa: nr. inv. v/42162. Inedită (Fig. ll/12).
1;1. Bronz, fragmentară, L = 1,8 cm; se păstrează capul fibulei. Acela'ii tip cu
piesa nr. 10. Micăsasa, 1994. Inedită (Fig. 11/13).
1-1. Bronz, întreagă, L = 4 cm; resortul din 8 spire, coarda înaltă şi exterioară.
Capul mic, pe corp o nodozitate. Piciorul se termină în buton. Portagrafa
dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr. 10. Micăsasa; nr. inv. v/42183. Inedită
(Fig. ll/14).

15. Bronz, fragmentară, L = 3,8 cm; se păstrează resortul cu 8 spire. Capul lăţit
protejat de o plăcuţă. Pe corp o nodozitate. Piciorul se termină în buton. Portagrafa dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr. 10. Micăsasa; nr. inv. v,'421î8.
Inedită

1Fig. Il/15).

L = 5 cm: se păstrează o nodozitate de pe corp şi piciorul
ornamentat cu incizii în formă de dinţi de lup şi o nervură mediană. Portagrafa trapezoidală. Fibulă puternic profilată nu se poate determina varianta.
Prima jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v/42186. Inedită (Fig. Il/16).
17. Bronz, fragmentară, L = 2,1 cm; resortul format din 8 spire, coarda înaltă şi
exterioară. Capul mare faţetat. Acelaşi tip cu nr. 10. Micăsasa; nr. inv. v/42172.

lli. Bronz,

Inedită

fragmentară,

(Fig. Il/17).

L = 1,5 cm; resortul format din 8 spire, coarda înaltă şi
Capul faţetat. Fibulă puternic profilată~ nu se poate determina
varianta. Prima jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v/42189. Inedită

18. Bronz,

fragmentară,

exterioară.

( Fig. III /18 ).

= 2,6 cm; resortul format din 8 spire, capul lat are o
mijloc. Fibulă puternic profilată, varianta fără placă.
Lauriacum 19• Prima jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa; nr. inv.

fragmentară, L
nervură mediană pe

19. Bronz,

Cluj-Napoca 18,
v/42179. Inedită (Fig. 111!19).
20. Bronz, fragmentară, L = 4,8 cm; resortul format din 8 spire. Coarda înaltă.
Capul lăţit cu o nervură mediană. Pe corp o nodozitate discoidală. Piciorul
lung are o nervură mediană fiind ornamentat cu incizii în formă de dinţi de
lup. La capăt un buton. Portagrafa dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr.
HJ. Mică sasa, 1994. Inedită (Fig. I II /20 ).
21. Bronz, întreagă, L
5,3 cm; resortul format din 8 spire. Coardă înaltă. Capul
lăţit cu o nervură mediană şi ornamentat cu incizii în formă de dinţi de lup.
Pe corp o nervură mediană. Piciorul este ornamentat identic cu partea supe-

=

1' Atelier de fibule, săpături inedite, S. Cociş, V. Voişian,
Bolindeţ.
15 R. Koscevic, Anticke fibule s producja Siska, Zagreb, 1980,
16 N. Gudea, in ActaMP, XIII, 1989, p. 1042, pl. CLXXXIII/11.
17 R. KoU:evic, op.
pl. XV /105.
18

Viorica Rusupl. XVl/114.

cit.,

Vezi nota 14.
W. Jobst, în Forschungen in Lauriacum 10, 1975, Linz, 1975, p. 30-35, pl.
7/51-52.
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26.
27.

28.
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rioară a piesei. Portagrafa dreptunghiulară. Acela'ii tip cu piesa nr. l!l. Mică
~asa; nr. inv. v/42180. lnedit[1 ,Fig. lll 21,.
Bronz, fragmentară, .I, = :1.H cm: capul lăţit are o nervură mediană. Pe corp o
nodozitate. Piciorul cu o nervură mediană se termină cu un buton. Portagrafa
drPptunghiulară. Acela~i tip cu pieq nr. l!l. Micăsasa: nr. inv. v /4215!J. Inedită
f Fig. I ///22 ..
Bronz, fragmentară. L = 3,5 cm; resortul format din H spire. Capul lăţit are
o nervură mediană ce continuă ~i pe picior. Acela-:;i tip cu piesa nr. HJ. Mică
sasa; nr. inv. v/42191. Inedită (Fig. //1/23,.
Bronz, întreagă, L = 3,8 cm; resortul format din H spire. Capul lăţit are o nervură mediană ce continuă şi pe picior. Pe corp o nodozitate. Acelaşi tip cu
piesa nr. l!J. Micăsasa; nr. inv. v 42156. Inedită ! Fi9. I ll /2-l i.
Bronz, fragmentară, L = 2,7 cm; capul lăţit, pe corp o nodozitate. Acelaşi tip
cu piesa nr. HJ. Micăsasa, HJ94. Inedită rFig. Ill/251.
Bronz. fragmentară. L
1,i cm: resortul format din 8 spire. Pe corp o nervură mediană. Acelasi tip cu piesa nr. lfl. Micăsasa: nr. inv. v/42197. Inedită
(Fig. 1/1/26).
.
Bronz, fragmentară, L
3 cm; piciorul puternic curbat se termină într-un
buton. Portagrafa drPptunghiulară. Fibulă puternic profilată, nu se poate determinv varianta. Prima jumătate a sec. II, d.Ch. Micăsasa: nr. inv. v 42175. Inedită I Fig. I I I /27 ).
Bronz, fragmentară, L
4,7 cm; resortul format din H spire. Capul lăţit; pe
cap are o nervură mediană şi o nodozitate. Piciorul se termină în buton. Portagrafa dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr. HJ. Micăsasa, 1992. Inedită

=

(Fig. IV,28!.

29. Bronz, fragmentară, L = 4,5 cm; resortul format din 8 spire. Capul lăţit are
spre arc două incizii. Pe corp o nodozitate formată din trei creste. Piciorul
are o nervură mediană şi se termină într-un buton. Portagrafa dreptunghiulară. Fibulă puternic profilată, varianta cu incizii la cap. Cluj-Napoca 2 J. Siscia21. Prima jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa, 1994. Inedită (Fig. IV /29).
30. Bronz, fragmentară, L = 3,3 cm; se păstrează capul cu două incizii spre resort
şi o parte din corp cu o nodozitate formată din creste. Acelaşi tip cu piesa
nr. 28. Micăsasa; nr. inv. v/42184. Inedită (Fig. IV /301.
31. Bronz, întreagă. L = 3,5 cm; resortul format din 8 spire. Capul mic faţetat
este despărţit spre resort de o placă, iar spre picior de o nodozitate. Piciorul
trapezoidal. Portagrafa dreptunghiulară. Fibulă puternic profilată, varianta cu
piciorul trapezoidal. Buciumi22, Lauriacum 2a. Prima jumătate a sec. II d.Ch.
Micăsasa; nr. inv. v/4386. Inedită (Fig. IV/31!.
32. Bronz, întreagă. L = 3.8 cm; resortul format din B spire. Capul mic faţetat
este despărţit spre resort de o placă. O nodozitate pe cap. Piciorul trapezoidal
cu ornamente în formă de dinţi d0 lup. Acelaşi tip cu piesa nr. 30. Micăsasa:
nr. inv. v 42592. Inedită (Fig. IV /32!.
33. Bronz, fragmentară. L = 3,2 cm; resortul are 8 spire. Cap.ul mic faţetat, o
nodozitate pe corp. Acelaşi tip cu piesa nr. 30. Micăsasa: nr. inv. v/42199. Inedită

(Fig. JV!.B,.

34. Bronz, fragmentară, I, = 2 cm; resortul are 8 spire, capul mic în forma unei
trompete. O nodozitate pe corp. Piciorul ornamentat cu incizii în formă de dinţi
de lup. Fibulă puternic profilată, varianta cu piciorul trapezoidal şi fără plă
cuţă la cap. Porolissum 2'. Prima jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa; nr. inv.
v/42193. Inedită rFig. IV/34).
35. Bronz, întreagă, L = 5,3 cm; resortul format din fi spire. Capul fibulei este
format de o plăcuţă dreptunghiulară. Corpul are o nervură mediană şi se termină într-o nodozitatP. Piciorul scurt ornamentat cu dinţi de lup. Portagrafa
dreptunghiulară. Fibulă puternic profilată, varianta cu capul dreptunghiular.
20

21
22
23
21

Vezi nota 14.
R. KoJcevic, op. cit., pi. XVI "113.
E. Chirilă şi colab., Castrul roman de la Buciumi, Cluj, 1972, pi. :X:CIII/1.
W. Jobst, op. cit., p. 38-39, pi. 6/44.
N. Gudea, V. Lucăcel, in ActaMP, III, 1979, p. 340, pi. XVI/189.
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Porolissum25 , Lauriacum 26 • A doua jumătate a sec. II - începutul sec. III d.Ch.
Micăsasa, 1991. Inedită / Fig. IV /35).
36. Bronz, fragmentară, L
3,4 cm; resortul format din 8 spire. Capul fibulei
este format de o plăcuţă dreptunghiulară. Corpul are o nervură mediană fiind
ornamentat cu incizii în formă •<Je dinţi de lup. Acelaşi tip cu piesa nr. 35.
Micăsasa; nr. inv. v/42196. Inedită (Fig. IV /36).
37. Bronz, fragmentară, L
2,9 cm; resortul format din 10 spire. Capul în forma
unei trompete cu o placă circulară protectoare. Pe corp o nodozitate din creste.
Piciorul se termină în buton. Fibulă trompetă, varianta pannonică. Porolissum:n,
Pannonia 28 • A doua jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v/42168. Inedită

=

=

f Fig. V /37 J.

38. Bronz, fragmentară, L
buton terminal. Fibulă
Inedită

=

1,5 cm; se păstrează piciorul, o nodozitate şi un
tip cu piesa nr. 37. Micăsasa; nr. inv. v/42200.

acelaşi

(Fig. V /38).

J9. Bronz, fragmentară, L = 2 cm; resortul format din 12 spire. Capul în forma
unei trompete. Placa protectoare este ornamentată cu incizii în formă de dinţi
de lup. Acebşi tip cu p:esa nr. 35. Micăsasa; nr. inv. v/42160. Inedită (Fig.
H' 139J.
40. Br~nz, fragmentară, L

41.

42.

43.

44.

=

3,5 cm; se păstrează capul faţetat. Fibulă trompetă
varianta cu capul faţetat. Micia29 , Moravia 30 • A doua jumătate a sec. II d.Ch.
Micăsasa; nr. inv. v/42157; Inedită (Fig. V /40).
Bronz, fragmentară, L = 1,5 cm; resortul format din 8 spire. Capul lăţit in
forma unei ancore. Fibulă cu capul în formă de ancoră, varianta timpurie;
Cluj-Napoca31, Singidunum32 • Prima jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa; nr. inv.
v/42150. Inedită (Fig. V /41).
Bronz, fragmentară, L = 6 cm; resortul este format din 12 spire protejate de
o plăcuţă dreptunghiulară·. Capul mare are forma unei ancore, având două
butoane la capăt. Pe corp o nodozitate şi două aripioare. Piciorul masiv se
termină într-un buton. Portagrafa trapezoidală. Fibulă cu capul în formă de
ancoră. Apulum 33 , Siscia 34 • Mijlocul sec. II începutul sec. III d.Ch. Micăsasa;
nr. inv. v /43879. Inedită (Fig. V/ 42).
Bronz. întreagă, L = 3 cm; resortul format din 8 spire. Capul este semicircular.
Corpul puternic curbat este faţetat. Piciorul se termină drept. Portagrafa trapezoidală. Fibulă cu genunchi, varianta cu capul semicircular. Porolissum 3 5,
Augst 33 • Prima jumătate a sec. II d.Ch. Micăsasa, 1992. Inedită (Fig. Vl/43).
Bronz, fragmentară, L = 4 cm; resortul format din 8 spire. Capul este semicircular şi ornamentat cu dinţi de lup. Piciorul se termină in buton. Portagrafa înaltă şi dreptunghiulară. Acelaşi tip ca piesa nr. 43. Micăsasa, 1993.
Inedită

(Fig. Vl!44).

=

45. Bronz fragmentară, L
4,5 cm; capul este semicircular. Corpul puternic curbat
este faţetat. Piciorul se termină in buton. Portagrafa este înaltă şi dreptunghiulară. Fibulă cu genunchi. Acelaşi tip cu piesa nr. 43. Micăsasa; nr. inv. v/42202.
Inedită

(Fig. VI/45).

=

46. Bronz fragmentară, L
3,6 cm; corpul curbat, piciorul se termină in buton.
Portagrafa înaltă şi dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr. 43. Micăsasa; nr.
inv. v/42198. Inedită (Fig. Vl/46).
47. Bronz, fragmentară, L
4 cm; resortul format din 8 spire. Capul mic semirotund. Corpul puternic curbat. Acelaşi tip cu piesa nr. 43. Micăsasa; nr. inv.
v/42155. Inedită (Fig. V1!47).

=

z; Idem, op.

cit., p. 326, pl. II/19.

W. Jobst, op. cit., p. 56-57. pl. 14/90-95.
N. Gudea, V. Lucăcel, op. cit., p. 329, pl. V /50-51,
2s E. Patek, în DissPann. 11, 19, 1942, pi. XXIL/8-10.
29 S. Cociş, A. Rusu, in Sargetia, XX, 1986-1987, p. 142, pl. II/7.
2G
27

3l J. Peskar·, Fibeln aus der rămischen Kaiserzeit in Măhren, Praga, 1972, p.
88, pi. 14/4.
31 Vezi nota 14.
3 2 D. Bojovic, op. cit., pl. XVII/148.
13 I. H. Crişan, în ActaMP, III, 1979, p. 306, pl. IU/4.
31 R. Koscevic, op. cit., pl. XX/149.
35 N. Guclea, V. Lucăcel, op. cit., p. 336, pl. XII/132-135.
31 E. Riha, in Forschungen in Augst, 3, 1979, p. 75, pi. 10/261.
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48. Bronz. întreagă. 1, = :J,5 cm: resortul format din /I spire. Capul mic semirotund ornamentat cu incizii în formă de dinţi de lup. /\cela~i tip cu piesa
nr. 4:J. Micăsa~a; nr. inv. v/4:lBIH. lnedită (Fig. Vl/481.
49. Bronz, fragmentară, L = 2,î cm: resortul format din /I spire este introdus
într-o rolă. Capul mic semirotund. Corpul curbat în forma literei D. Piciorul
se termină în buton. Portagrafa dreptunghiulară. Fibulă cu genunchi, varianta
cu resortul în rulă. Potaissa 37 , Singi!lunum 18 . /\ doua jumătate a sec. 1I d.Ch .
.Mică,asa; nr. inv. v/421(,5. lnedită ,Fig. VI .J9,.
50. Bronz. fragmentară. L = 4,'i cm; resortul format din 10 ,pire este introdus
într-o rolă. Piciorul se termină într-un buton. AcPla~i tip cu piesa nr. 49. Mică
sasa; nr. inv. v/42177. Inedită ,Fig. VJl/50).
51. Bronz, fragmentară, L = 3,4 cm; resortul format din 10 spire, introdus într-o
rolă. Capul mic semirotund. Corpul este faţetat. Piciorul se termină în buton.
Portagrafa este dreptunghiulară. Acelaşi tip cu piesa nr. 4!J. Micăsasa; nr. inv.
v /438711. lnedită r Fig. V li /51 ;_
52. Bronz. întreagă. I, = 4 cm; sistemul de închidere prin balama. Capul mic semirotund. Corpul ~i piciorul faţetat. Portagrafa dreptunghiulară este zimţată pe
marginea exterioară. Fibulă cu genunchi, varianta cu balama, Ulpia Traiana 311 ,
Gallia' 0 • A doua jumătate a sec. 11 d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v 42151. lnedită
( Fig. V li /52 ,.

53. Bronz, fragmentară, L = 5 cm; orificiul de prindere SC' termină într-un buton.
Corpul puternic curbat este faţetat. Piciorul este, de asemenea, faţetat şi se
termină într-un buton. Portagrafa este dreptunghiulară. Fibulă de tip sarmatic. Micia". Lauriacum 4i. A doua jumătate a sec. 11 e.n. - începutul sec. III
d.Ch. Micăsasu; nr. inv. v/42169. Inedită (Fig. VII/53).
54. Bronz, întreagă, L = 2,4 cm; resortul format din 8 spire. Corpul piesei reprezintă o pasăre. Ornamentat cu incizii în formă de dinţi de lup. Fibulă zoomorfă.
Gherla 43 , Siscia". Secolul II d.Ch. Micăsasa; nr. inv. 43877. Inedită rFig. VII/
541.

55. Fier. întreagă, L = 5,5 cm; sistemul de închidere prin balama. Corpul lăţit
la cap se îngustează spre picior. Piciorul trapezoidal se termină într-un buton.
Fibulă Aucissa tărzie. Drobeta 45 , Singidunum·16 • A doua jumătate a sec. 11 d.Ch.
Micăsasa, l!J!J4; nr. inv. v/42152. Inedită I Fig. VU·55i.
56. Bronz, fragmentară, L = 5,4 cm; sistemul de închidere prin balama. La cap
piesa avea un buton. Corpul triunghiular în secţiune este puternic curbat,
având două nodozităţi aplatizate în fapt două triunghiuri. Piciorul faţetat. Poriagrafa dreptunghiulară. Fibula în formă de T. varianta cu două nodozităţi.
Potaissa", Singidunum 48 • Al treilea sfert al sec. II - prima jumătate a sec.
111 d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v/42176. Inedită (Fig. Vll/1561.
57. Bronz, fragmentară, L = 3,7 cm; la cap piesa are un buton. Pe corp o nervură mediană şi două nodozităţi aplatizate. Piciorul are tot o nervură mediană.
Portagrafa scurtă şi dreptunghiulară. Acela~i tip cu piesa nr. 56. Micăsasa; nr.
inv. v/4214!J. Inedită (Fig. Vlll/57).
58. Bronz, întreagă. L = 5.3 cm; sistemul de închidere prin balama. La cap piesa
are un buton. Corpul curbat are două incizii longitudinale adâncite. La bază
are o nervură unghiulară. Portagrafa trapezoidală. Fibulă în formă 'de T,
Bărbulescu,

Potaissa. Studiu monografic, Tui-da, l!J94, p. 144, fig. 32/5.
op. cit., pl. XXI11/212.
39 Informaţie amabilă A. Rusu.
40 M. Feugere, Les fibules en Gaule Meridionales de la conquete a fin du Vc
siecle apres J. -C., Paris, 1985, pl. 139/1742.
4 1 S. Cociş, în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 534, pl. III,'2.
42 W. Jobst, op. cit., pl. 26/193.
43 S. Cociş, R. Ardevan, R. Pintea. în ActaM P, XVI, 1992, pl. V /6!J.
44 R. Koscevic, op. cit., pl. XIX, 142.
•s D. Popescu. în Dacia, N.S., IX-X, 1941-1944, 1945, p. 488, fig. 2/12-15.
46 D. Bojovic, op. cit., pl. III/22, 23.
47 M. Bărbulescu, op. cit., p. 145, fig. 33/4.
48 D. Bojovic, op. cit., pl. XXXVII, 354.
37
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varianta cu o nodozitate. Potaissa m, Dura Europos 50 • Al treilea sfert al sec.
11 primul -,fert al sec. li d.Ch. Micăsa<,a: nr. inv. v 43880. Inedită (Fig.
V IT I/58 I •

= 2,î cm; sistemul de închidere prin balama. La cap
piPsa are un buton dreptunghiular. Corpul puternic curbat este trapezoidal,
ingustându-se spre picior unde are două sau trei incizii. Un alt ornament
constă din două şiruri de incizii longitudinale. Fibulă în formă de T. varianta
cu corpul trapezoidal. Micia 51 , Aquincum 52 • Al treilea sfert al sec. II - primul
sfert al sec. II ci.Cil. Micăsasa; nr. inv. v/42164. Inedită (Fig. Vl/1/59).
60. Bronz, fragmentară, L = 3 cm; sistemul de închlliere prin balama. Corpul
e'>te trapez<,idal, cu două rânduri de incizii longitudinale. Acelaşi tip ca piesa
nr. 5fl. l\licăsasa. 1994. Inedită (Fig. Vlll/60,.
(ii. Bronz. fragmentară, L = 2,9 cm; sistemul de închidere prin balama. Corpul
trapezoidal cu două incizii longitudinale. Acelaşi tip ca piesa nr. 59. Micăsasa:
nr. inv. v/421117. Inedită (Fig. VIII,'61>.
62. Bronz, inlreagă, L = 4,5 cm: sislPmul de închidere prin balama. Braţele scurte,
la cap un buton dreptunghiular. Corpul trapezoidal este ornamentat cu două
rânduri de incizii. La bază o nc.tdozitate. realizată prin trei incizii. Piciorul
faţetat. Portagrafa tubulară. Acelaşi tip ca piesa nr. 5!l. Micăsasa; nr. inv.
v/42154. Inedită (Fig. IX/62!.
63. Bronz, frae;mentară, L = 4,:l cm; aceeaşi descriere ca la piesa precedentă. In
plus, pe corp apare o incizie în cruce. Acelaşi tip cu piesa nr. li2. Micăsasa;
nr. inv. v 42194. Inedită (Fig. JX/ti.'i).
6-1. Brnnz, întreagă, L = 5,3 cm; aceeaşi descriere ca la piesa nr. 58. Acelaşi tip
cu pies.t nr. 62. Micăsasa; nr. inv. 43883. Inedită : Fig. I X,'641.
<i5. Bronz, fragmentară, I. = 3 cm; braţple sunt scurte, corpul de formă trapezoidală are un ornament format din două registre de incizii longitudinale. La baza
capului o spiră. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt, varianta cu corpul trapezoidal. Potaissa 53 , Singidunum 5•. Prima jumătate a sec. III rl.Ch. Micăsasa;
nr. inv. v/42185. Inedită rFig. IX/65).
61i. Bronz, întreagă, L = 3,7 cm; braţele sunt s~urte, realizate prin ciocănire. în
interior o tijă ce prinde acul. Sistemul de inchidere prin balama. Corpul trapezoidal are două rânduri de incizii. Piciorul faţetat se repliază formând portagrafa ce este prinsă de corp prin trei spire. Acela~i tip cu piesa nr. r,5_ Mică
sasa; nr. inv. v/42156. Inedită ,Fig. IX/66).
67. Bronz, fragmentară, I. = 3.8 cm; corpul de formă trapezoidală ornamentat cu
două rânduri de incizii. Acela~i tip cu piesa nr. G5. Micăsasa, 19!!1. Inedită
I Fig. I X/67 ,.
68. Bronz, fragmentară. I. = G,5 cm: braţele sunt masive. Sistem de închidere prin
balama. La cap un buton faţetat. Corpul este faţetat. La bază are trei spire
înfă~urate. Piciorul de asemenea faţetat. Portagrafa tubulară. Fibulă în formă
de T. Varianta târzie: Ilişua 5 5, Dura Europos 5H. Mijlocul sec. III până la retragerea romană. Micăsasa; nr. inv. v -t211iî; Inedită (Fig. X/681.
69. Bronz. email, fragmentară, L = 3,7 cm: sistemul de închidere prin balama.
Corpul piesei este trapezoidal în interiorul chenarului un ornament format din
cercuri concentrice, umplute cu email galben. marginea cu email verde. Piciorul mic este ornamentat cu incizii. Portagrafa trapezoidală. Fibulă emailată,
vi'lrianta cu corpul trapezoidal. Siscia 57 • Secolul II d.Ch. Micăsasa; nr. inv.
v/43874. Inedită (Fig. X/69J.
îO. Bronz. fragmentară. L = 3.4 cm; corpul plat este traforat cu motive în formă
de pelta ~i romb. Sistemul ele închidere prin balama. Piesa a fost reparată în
.5fl. Bronz, fragmentară, L
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N. P. Toll, în E:rcavation at Dura Europos Final Report, 4, 4, New Hawen.

194H, pl. XI 36.
5 1 I. H. Cri~an, op. cit., pi. IX/2.
52 E. Patek, op. cit., pi. XXIV /12.
53
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Bărbulescu, op. cit., p. 144. fig. 32/10.
Bojovic, op. cit., pi. XXXII/312.
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P. Toll, op. cit., fig. XI/31.
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antichitate. Acul de bronz înlocuit cu un ac de fier, azi pierdut. Fibulă plată,
varianta cu corpul traforat. Gherla 58 , Lauriacum 59 • Secolul II-III d.Ch. Mică
sasa, 1992. Inedită (Fig. X/70).
Bronz, întreagă, D = 4 cm; sistemul de închidere prin balama. Corpul rotund
cu capetele prinse. Ornamentat cu trei butoane. Fibulă cataramă. Lauriacum 6".
Sec. II-III d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v/43884. Inedită (Fig. X/71).
Fier, fragmentară, L = 1,1 cm; se păstrează resortul cu 6 spire. Sec. III d.Ch.
Micăsasa; nr. inv. 42203. Inedită (Fig. Xl/72).
Bronz, fragmentară, L = 0,5 cm; resort format din 6 spire. Sec. II-III d.Ch.
Micăsasa; nr. inv. v/42150. Inedită (Fig. Xl/73).
Bronz, fragmentară, L = 0,8 cm; se păstrează resortul din 7 spire. Sec. II-III
d.Ch. Micăsasa, 1992. Inedită (Fg. Xl/74).
Bronz, fragmentară, L = 4,2 cm; arc de fibulă cu 5 spiţe. Micăsasa; nr. inv.
v/42171. Inedită (Fig. Xl/75).
Bronz, fragmentară, L = 4,6 cm;; arc şi ac de fibulă cu 4 spire. Sec. II-III
d.Ch. Micăsasa; nr. inv. v/42173. Inedită (Fig. Xl/76).
Bronz, fragmentară, L = 3 cm; arc de fibulă cu 4 spire. Sec. 11-111 d.Ch.
Micăsasa, 1994. Inedită (Fig. XI /77 ).
Fier, fragmentară, L = 2,7 cm; ac de fibulă. Sec. II-III d.Ch. Micăsasa; nr.
inv. v/42153. Inedită (Fig. Xl/78).
Bronz, fragmentară, L = 3 cm; ac de fibulă. Sec. II-III d.Ch. Micăsasa; nr.
inv. v/42170. Inedită (Fig. Xl/79).
Bronz, fragmentară, L = 3 cm; arc şi ac de fibulă. Sec. II-III d.Ch. Micăsasa,
1992. Inedită (Fig. XI/80).
Bronz, fragmentară, L = 0,5 cm; se păstrează 6 spire. Sec. II-III d.Ch. Mică
sasa; nr. inv. v/42161. Inedită (Fig. Xl/81).
Bronz, fragmentară, L = 2,6 cm; arc şi ac de fibulă. Sec. II-III d.Ch. Mică
sasa, 1993. Inedită (Fig. XI/82/.
Bronz, fragmentară, L = 3 cm; resort din 20 spire, coarda şi o parte din ac.
Micăsasa; nr. inv. v/41174. Inedită (Fig. Xl/83).
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LES FIBULES ROMAINES DE MICASASA
(Resume)
Les auteurs present un nombre de 83 fibules romaines entieres ou fragmentaires decouvertes dans l'etablissement de Micăsasa (dep. de Sibiu).
Comme type de fibules il y en a: des fibules-soldat (no. 1), des fibules en
forme d'arbalete (nos. 2-7), des fibules norico-pannoniennes aux aillettes (nos.
8-9), des fibules puissament profilees (nos. 10-36), des fibules avec la tete en
forme de trompette (nos. 37-40), des fibules avec la tete en forme d'ancre (nos.
41-42), des fibules a genoux (nos. 43-57), une fibule de type sarmatique (no. 53),
une fibules zoomorphe (no. 54) et une fibule Aucissa tardif (no. 55), des fibules
avec la tete en forme de T (nos. 56-64, 68), des fibules avec le pied replie en
dessous (nos. 65-67). une fibule emaillee (no. 69), une fibule plate (no. 70) et une
fibule-boucle (no. 71), ainsi que des fragments quon peut pas determ,iner (nos.
72-83). A l'exception des pieces nos. 2-7, 55, 72 (de fer), toutes Ies autres sont
faites en bronze. Chaque exemplaire a ete date en fonction du contexte archeologique et en tenant compte des analogies provenant des autres sites de la Dacia
et des autres provinces de l'Empire.
58
:9
60

S. Cociş, R. Ardevan, R. Pintea, op. cit., p. 329, pl. V/66.
W. Jobst, op. cit., pl. 47 /327.
Idem, pl. 51/369.
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:fiig. II. S-9. Fibule norico-pannonice.; 10-16. Fib1.ţle puternic profilate
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Fig. II I. 17 -27. Fibule puternic profilate.
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l'i~. I 1·. 28-36. Fibule puternic profilate.
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Fig. V. 37-40. Fibule

trompetă;

41-42. Fibule

ancoră.
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Fig. VI. 43-49. Pil>ule cu genunchi.
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54

Fig. V II. 50-- 52. Film le cu g.:nunchi ; 5:J. Fibulă sarmatică ; 54.
Aucissa târzie.

Fibulă

womorfri ; 55. Fibula
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Fig. VJIJ. 56-61. Fibule în

formă

de T.
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Fig. X. 68.
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69.

Fibulă emailată;

cataramă.

70.

Fi~ulă traforată;

71.
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