FIBULE DiN CASTRUL ROMAN ŞI AŞEZAREA CIVILĂ
DE LA ILIŞUA (JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD)

D. PROTASE, S.

COCIŞ,

dar avem certitudinea că cele mai multe
piese s-au găsit în castru.
In cele ce urmează ne-am propus să
prezentăm fibulele romane descoperite la
Iliuşa, care în momentul de faţă totalizea...J
ză un număr de 59 exemplare. Din acestea, patru au fost publicate în 1978 2, iar
alte patru în 1979 :1• Restul de 51 sunt
inedite, 8 dintre ele provenind din colecţia veche a Muzeului clujean, iar celelalte 43 s-au descoperit în cursul cercetări
lor făcute la castru între anii 1978-1992.
Fibulcle sunt de bronz (58) şi fier (1). Clasificarea lor integrală s-a făcut după criteriul tipologie utilizîndu-se totodată datele furnizate de stratigrafie şi monede
(pentru piesele descoperite în ultimii 15
ani), precum şi prin analogie cu piese din
alte părţi ale Daciei şi Imperiului roman.
Folosind cele mai noi repertorii şi studii
am putut stabili existenţa a nouă tipuri
de fibule. Din cauza stării lor fragmen~
tare, un mic număr de piese au rămas însă
neclasificate.

Materialele antice descoperi te în cursul
timpului în castrul roman şi aşezarea sa
de la Ilişua 1 au intrat îndeosebi în muze·
ele din Cluj-Napoca şi Bistriţa. Materialul
existent în Muzeul din Cluj-Napoca este
inventariat sub numele de zona Ilişua
Cri.steştii Ckeului. Acum este
imposibil
de făcut delimitarea provenienţei pieselor din castru sau aşezare, pentru Ilişua,
1 Acest castru este cunoscut în literatura
de specialitate incă din secolul trecut. Primele
săpături arheologice le-a făcut, între anii 18581862, K!. Torma, care a publicat rezultatele obţinute şi inscripţiile
cunoscute până atunci
(ErdM, 3, 1864-1865, p. 10-67). După aceea,
săpături arheologice sistematice nu s-au mai
intreprins. Abia in 1978, o echipă de cercetare,
formată din D. Protase (Univ. Cluj-Napoca) Gh.
Marinescu şi C. Gaiu (Muzeul din Bistriţa), a
inceput săpături de amploare la castru şi în
aşezarea sa civilă, săpături care continuă an
de an până astăzi
Din castru, care adăpostea ala I Tungrorum
Frontoniana, in decursul celor 15 ani de săpă
turi, s-au descoperit integral porţile, bastioanele de colţ, unele turnuri de curtină, clădirea
comandamentului (principia) pretoriul şi alte
clădiri şi barăci din interior, precizându-se totodată dimensiunile, elementele sistemului defensiv şi fazele lui de construcţie (două de pă
mânt şi una de piatră)
Materialele descoperite (inscripţii, monede,
arme, unelte, ceramică, obiecte mărunte etc.)
prezintă o mare varietate şi interes ştiinţific
deosebit.
Aşezarea civilă, care se află lîngă castru, a
fost mai puţin cercetată, aici
executându-se
doar sondaje restrânse. Totuşi, şi aici s-au fă
cut unele descoperiri importante, cum ar fi,
de pildă, grupul cuptoarelor de ars vase.
Pentru orientare, unele rezultate ale cercetărilor şi datele mai importante despre castru
şi trupă, trimitem la articolul publicat de D.
Protase in SCIV A, 36, 3, 1985, p. 249-255. Cf.

şi

Rom.
6eschichte
Altertumslcunde
Epigr., Wien, 1985, p. 495-504.

G. GAIU

A. Fibule de tip celtic (nr. 2)
Apariţia acestiu tip de fibulă într-un
castru sau aşezare romană este deosebit
de rară şi bizară. Piesele de acest tip sunt
caracteristice pentru sec. II-I a. Chr. ".
Un exemplar similar a mai fost descoperit
la Apulum 5 (în strat roman) şi la Căpuşu
2 K. Horedt, în Apulum, XVI, 1978, p. 123,
fig. 7/2-4, 8/6.
.
3 I. H. Crişan, in ActaMP, III, p. 283-290,
pl. II/3, IV /8, V /7, IX/5.
4 J. Todorovic, Keltî v Jugoistoconoy Europî,
în Dissertationes, tom VIII, Musei Grada Beagrad, Beograd, 1968, pl. LIII/10-16.
5 V. Moga, în Apulum, XIX, 1982, p. 29,
fig. 2.
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largă răspîndire din Britania
10 • In Dacia existenţa lor

Mare, într-un mormânt din sec. VI 6. In
dedicate fibulelor romane din
Imperiu nu am întâlnit asemenea piese,
ceea ce ne determină să credem că este
vorba de o relicvă în epoca romană. Stratul de depunere arheologică în care a fost
găsită această fibulă la Ilişua indică primele decenii ale sec. II p. Chr.

pana m Sieste semnalată în 63 de locuri 11 • Datarea acestor fibule este destul de controversată. A. Băh
me şi W. Jobst susţin că formele timpurii apar înainte de mijlocul sec. II 12 fiind
folosite mai ales de militari. E. Riha susţine că ele sunt caracteristice pentru a
doua jumătate a sec. II, dar rămân în
uz şi în tot sec. III n. Pe teritoriul fostei
Iugoslavii ele se datează în sec. II-III 11•.
Pentru piesele în discuţie descoperite la
Ilişua noi propunem o datare cuprinsă
între a doua jumătate a sec. II şi primele
decenii ale sec. III. Ca variante, distingem următoarele : cu capul lăţit în formă de evantai fără ornament (nr. 21-24);
cu capul în formă de rolă (nr. 25-26) ;
cu corpul drept (nr. 29) ; cu capul dreptunghiular (nr. 42).

lucrările

ria

B. Fibule puternic profilate (nr. 1,
3-20, 31)
Fibulele de acest tip sunt cele mai bine reprezentate la Ilişua, formând cea.
330fo din totalul pieselor ce s-au bucurat
de o largă răspândire în Imperiu, din Britania până în sudul Rusiei 7• Dintre numeroasele descoperiri din Dacia semnalăm doar pe cele de la Porolissum 8 şi
Gherla 9, localităţi mai apropiate de !li~
şua. Formele timpurii ale acestui tip datează din sec. 1, iar variantele existente
în Dacia se datează în general în prima
jumătate a sec. II. Dar, fiind utilizate ca
podoabe, nu este exclus ca folosirea lor
să depăşească în unele cazuri acest cadru crorwlogic. La Iliuşa întâlnim variantele : dintr-o singură bucată (nr. 9, 12),
cu piciorul traforat (nr. 14), cu plăcuţă
la cap (nr. 3, 5, 6, 7), cu corpul incizat
în formii de figură umană (nr. 1), cu capul
liber (nr. 4, 8, 10, 11, 13, 19), varianta cu
piciorul triunghiular (nr. 20). Un caz extrem de interesant îl reprezintă piesa nr.
31, al cărei resort a fost acoperit cu o
rolă. Din analiza Roentgen a piesei a rei-eşit că este vorba de o reparare a fibulei (recte a resortului), rola având rol de
protejare. Pentru restul pieselor (nr. 13,
16, 18) nu putem determina variantele.

D. Fibule în

(nr. 27)

Numite astfel

după populaţia

sarmati-

că la care se întâlnesc cel mai frecvent 16,
ele apar şi în Imperiu 17 . Sunt destul de

rare în Dacia, întâlnindu-se mai ales în
10 A. Bohme, in Saalburg-Jahrbuch, XXIX,
1972, p. 21.
11 S. Cociş, Tipologia fibulelor cu genunchi
din Dacia romană (manuscris).
12 A. Bohme, op. cit., p. 19 ; W. Jobst, Die
romischen Fibeln aus Lauriacum, în Forschungen in Lauriacum, 10, Linz, 1975, p. 69.
13 E. Riha, op. cit., p. 85.
14 R. Koscevic, Anticke fibule producja Siska,
Zagreb, 1980, p. 27-28. D. Bojovic, Rimske fibule Singidunum, Belgrad, 1983, p. 53.
15 E Riha, op. cit., p. 31.
lU M. Parducz. Denkmăler der Sarmatenzeit
Ungarens, 1,
Il, în .r1rch., Hungarica, XXV,
XXVIII, Budapest, 1941, 1944, p. 48.
17 W. Jobst, op. cit., pl. 26/193.

Fibulde cu genunchi, descoperite în

şi

trompetă

E. Fibule de tip ,,sarmatic" (nr. 28)

număr mare mai ales în provinciile balcana-dunărene ale Imperiului, au avut o

K. Horedt

de

Asemănătoarele cu fibulele puternic
profilate din care şi derivă, ele se deose-'
besc de acestea prin capul lăţit, având
aspectul unei trompete. N odozitatea de pe
cap se prezintă în general masivă. Piciorul este scurt şi se termină într-un buton. Patria lor de origine este Pannonia
şi Noricum 1 ~, fiind destul de rare în Dacia. Cronologic, ele se înscriu între începutul şi al treilea sfert al secolului II.

C. Fibule cu genunchi
(nr. 21-26, 29, 42)

6

formă

colab., în SCH', III, 1952, p.

311. fig. 1/7.

7 E. Riha, Die riimischen Fibeln aus Aug~t
und ICaiseraugst, Bonn, 1979, p. 73.
H N. Gudea, V. Lucăcel, în Actai\1P, III. 1979,

p. 324-326. 352-353, pl. I, II.
9 S. Cociş, R. Ardev~~n. R. Pintea, în ActaMP,
XVI, 1992, pl. I, II.
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cronologice ale acestui tip de fibulă pentru Dacia sunt diferite. Gh. Diaconu 28 şi
I. H- Crişan 29 susţin o datare mai timpurie, pe când K. Horedt ao, N. Gudea 31,
M. Bărbulescu 32 argumentează utilizarea
lor în prima jumătate a sec. III, puncte
de vedere împărtăşite şi de noi 33. La Ilişua se cunosc următoarele variante : cu
corpul dreptunghiular (nr. 32-37), cu
corpul triunghiular (nr. 40), cu butoni la
capete (38).

părţile nordice 18. De dimensiuni reduse,
ele au de cele mai multe ori câte un buton la cap, resort scurt (8 spire), coarda
înaltă, corpul îndoit, cu o incizie în zona
de unire cu piciorul care se termină într-un buton mic. Portagrafa este înaltă
şi prezintă o formă dreptunghiulară sau
trapezoidală. Exemplarul de la Ilişua poate fi datat în perioada cuprinsă între al
treilea sfert al sec. II şi primul sfert al
sec- III.

F. Fibule în formă de arbaletă (nr. 30, 39)

H. Fibule plate (nr. 41, 44, 46)

Denumite astfel după coarda joasă şi
interioară care conferă piesei o formă de
arbaletă, ele sunt cunoscute încă în perioada LatEme. Destul de rare în Imperiu t!l, ele se dovedesc a fi mai frecvente
în afara lui 20. De la Ilişua se cunoaşte
acum un exemplar de bronz (nr. 30) şi altul de fier (nr. 39). Bune analogii pentru
ele găsim la Ulpia Traiana 21 şi Chinteni 22. In Imperiu ele sunt datate în general în prima jumătate a sec. III, dar
continuă să fie în uz până în sec. IV 23 .
In Dacia cronologia lor a fost fixată ca
şi în restul Imperiului 2r..

e:.

Caracteristic pentru acest tip de fibule
este corpul plat. marea lor majoritate
având sistemul de închidere prin balamA.
Ele sunt răspândite în întregul Imperiu 3~
indusiv în Dacia 35_ Cele trei piese aparhn variantelor cu corpul traforat. cu balama şi cu resortul în cutie, toate fiind
emailate la origine. Asemenea fibule se
datează începând din al treilea sfert al
sec. II şi în prima jumătate a sec. III.
I. Fibule în

formă

rlf' T

(nr. 43, 45, 51-54, 56-59)
Fibule cu piciorul întors pe dedesupt
Acest~a .sunt cele mai tiirzii fihule cunoscute în Dacia romană. Ele derivă din
Hbulele cu piciorul întors ne dedesupt
cu cRre continuă să coexiste. d8nd n::1stere
fibu1elor .. cu capete de ceană". Fibulel~
în formă de T de la Ilişua conţin următoa
rele variante : cu corpul traforat cu bra·
tele scurte şi buton la canăt : cu două noduri aplicate, cu bratele lungi şi buton la
can. Fibulele de la Ilişua au bune analogii la Singidunum 36, Augst 37 , Poroli-

(nr. 32-38, 40)
Sunt deosebit de răspândite în Balcani25 şi rare în restul Imperiului 26 • In
Dacia există peste 40 de localităţi : 7 cu
descoperiri de acest tip. Corpul fibulei este de obicei în formă de bandă, resortul
lung, coarda interioară, iar piciorul este
repliat până la corpul piesei. Incadrările
.. IB N. Gudea, în
ActaMP,
CLXXXIV /11-15, 17, 18.
19 A. Bohme, op. cit., p. 35.
20
21

XIII,

1989, pl.

Ibidem.

D. Alicu, S.
pl. IV /38-39.

Cociş,

Ibidem.
l. H. Crişan, in ActaMP, III. 1979, p. 301.
30 ~- Horedt, op. cit., p. 234-235.
31 N. Gudea, op. cit., p. 605-606.
32 M. Bărbulescu, in Potaissa, II, 1980, p.
172-175.
:D D. Protase, Un cimitir dacic din epoca
romană la Soporu de Câmpie, Bucureşti, 1976,
p. 64 ; S. Cociş, R. Ardevan, R. Pintea, în
ArtaMP, :XVI, 1992, p. 325.
34 W. Jobst, op. cit., p. 106-107.
35 S. Cociş, A. Rusu, în Sargeţia, XX, 19861987, p. 144.
3fi D. Bojovic, op. cit., pl. XXXVI-XXXIX.
37 E. Riha, op. cit., pl. !:.5CLIX/1426-1432.
2R
2!l

în Apulum, XiXV, 1988,

22 Piesă inedită, informaţie amabilă de la
D. Alicu.
ZJ A. Bohme,
op. cit., p. 35 ; J. Peskar,
Fibeln aus der romischen Kaiserzeit in Mahren,
Praf[a, 1972, p. 126.
2~ C. Opreanu, în Ephcmcris Napocensis, III
(sub tipar).
25 R. Koscevic, op. cit., pl. XXIX ; D. Bojovi~. op. cit., pl. XXXIII.
26 W. Jobst, op. cit., p. 77-7fl.
u Gh. Diaconu, în Dacia NS XV, 1971, p.

246-248, 236-264.
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sum 38, Apulum 39, Potaissa 40. Ele încep să
fie folosite la sfârşitul sec. II, fiind în uz
până la mijlocul sec. III (eventual piesele
nr. 57-59 până în al treilea sfert).

*

*

CATALOG
1. Fibulă (pl. I/1) ; fragmentară; L=5,3 cm.
Capul lăţit are o placă. Corpul prezintă două
nodozităţi, între care este un ornament incizat. Piciorul se termină în buton. Portagrafă
joasă şi lată. A~ezarea civilă. Muz. Bistriţa,
f.n. Inedită.
2. Fibulă ; fragmentară (pl. I/2) ; L=4,4 cm.
Capul scurt se continuă cu un dreptunghi emailat şi un buton. Piciorul se repliază şi se uneş
te cu corpul. Castru, baracă. Muz. Bistriţa ; f.n.

*

Componenţa lotului de fibule de
Ilişua se aseamănă destul de bine cu
tuaţia de la Porolissum 41 şi Gherla t.2.

la
siCa
pretutindeni în Dacia domină şi aici piesele din sec. II. Surprinde faptul că nici
aici nu putem data decât trei piese în al
treilea sfert al sec. III. Dar situaţia acestora apare în numeroase castre şi aşezări
din Dacia şi se explică prin situaţia eco...J
nomică şi politică precară a Daciei în
p€rioada respectivă. Aspectul cronologic
al lotului de fibule de la Ilişua, în linii
generale corespunde cu descoperirile monetare, în ambele cazuri dominând piesele din sec. II, pe când cele din sec. III
se dovedesc a fi mai puţine. Considerăm
deosebit de importantă descoperirea piesei nr. 23 (în curs de fabricare), care atestă existenţa sigură a unui atelier de prelucrare pe lângă castrul de la Ilişua.
Din studiul tipurilor şi variantelor de
fibule, corelat cu monedele şi cu alte materiale documentare descoperite la IliuŞ3,
începând de pe la mijlocul se::::olului trecut şi până astăzi, rezultă că ne aflăm în
posesia unui mare volum de date capabile să contribuie la istoria castrului şi a
trupei, la încadrarea cronologică şi culturală a vestigiilor arheologice din acest
punct mHit::1r de pe limesul de nord al
Daciei. In acelaşi timp, fibulele, împreună cu monedele şi terra sigillata de import, vor constitui pilonii de susţinere ai
cronologiei castrului, ai fixării începutului
şi sfârşitului vieţii militare romane în
acest loc.

Inedită.

3. Fibulă, fragmentară (pl. I/3) ; L=5,2 cm.
Resortul are 8 spire, capul lăţit. Pe corp o nodozitate. Piciorul se termină in buton. Portagrafa scurtă şi lată. Aşezarea civilă. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
4. Fibulă, fragmentară (pl. I/4) ; L=5,5 cm.
Capul lăţit, pe corp o nodozitate. Piciorul se
termină in buton, portagrafa scurtă şi destul de
înaltă. Ilişua. Muz. Cluj, inv. v. 6041. Inedită.
5. Fibulă întreagă (pl. I/5) ; L=4,3 cm. Resortul din 8 spire. coarda înaltă. Capul scurt,
pe corp o nodozitate. Piciorul se termină în
buton. Portagrafa trapezoidală. Castru, baracă. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
6. Fibulă, fragmentară (pl. I/6); L=5 cm.
Hesortul este format din 8 spire, capul mic, pe
corp o nodozitate. Piciorul se termină in buton. Castru, baracă. Portagrafa dreptunghiulară. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
7. Fibulă, întreagă (pl. Il/7); L=5,2 cm. Resortul este format din 8 spire. coarda înaltă, la
cap se află o plăcuţă. Capul lăţit. Pe corp o
nodozitate. Piciorul are o nervură mediană şi
se termină într-un buton mare. Portagrafa trapezoidală. Castru. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
8. Fibulă, fragmentară (pl. Il/8) ; L=4,7 cm.
Capul faţetat. Pe corp o nodozitate cu două
creste mai mici. Piciorul cu nervură mediană
terminat într-un buton. Portagrafa dreptunghiulară. Ilişua. Muz. Cluj, inv. V /6043. Inedită.
9. Fibulă, fragmentară (pl. II/9) ; L=5 cm.
Capul lăţit. Coarda înaltă. resortul avea 10
spire. Pe corp o nodozitate. Piciorul se termină
in buton. Portagrafa trapezoidală. Castru, baracă. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
10. Fibulă, fragmentară (pl. II/10); L=4,7
cm. Capul scurt cu două incizii. Pe corp are
o nodozitate. Piciorul scurt se termină în buton. Portagrafa dreptungmiulară. Ilişua. Muz.
Cluj, inv. V, 6042. Inedită.
11. Fibulă, fragmentară (pl. II/11) ; L=2 cm.
Se păstrează resortul din 8 spire. Coarda înaltă, capul mic şi ingust" Castru, baracă. Muz.
Bistriţa ; f.n. Inedită.
12. Fi bulă, fragmentară (pl. II/12) ; L= 2,5
cm. Resortul din 12 spire. Capul ingust se lă
ţeşte spre corp. Suprafaţa castrului. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
13. Fibulă, fragmentară (pl. III/13) ; L=4,3
cm. Resortul are 8 spire. Coarda înaltă. Capul
mic cu o nodozitate. Piciorul se termină in buton. Portagrafa dreptunghiulară. Ilişua. Muz.
Cluj, inv. 3330. I. H. Crişan, in ActaMP, III, 1979,
p. 305.
14. Fi bulă, fragmentară (pl. III/14) ; L= 2,9
cm. Resortul cu 8 spire. Coardă înaltă. Capul

311 N. Gudea, op. cit., p. 616, pl. CXCIII/1214.
39 A. Rustoiu, in Apulum, XXVII, 19911993 (sub tipar).
40 M. Bărbulescu, op. cit., p. 175.
41 N. Gudea, op. cit., p. 594-622.
42 S. Cociş, R. Ardevan, R. Pintea, op. cit.,
p. 322-329.
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trompetă.

29

>
..,
;:r
(!)

o

o

OQ

n;·

-r-~'- -~

~!)~·.·····
_.
·
.-.;;

. --..·._.t
· ~~

J

r
1

i:. :.·_, -_:.1
l';i(!
.

i ~r
~

h

-.~ .:,_- ((~
1w

l
W
ru
.

~\

)

\t

~~~
"~::-..._ '

\\

i'.t1

~:iJ
i-~

~

,•fil

tJt' 1

32 WJ
~-

r~.
1·....,

·:1

~j3

r·
\

. '\

'<:)gj~,,~.

-~.-.~---~

'\'~-~~-:-rJ

\t:i/

\·~J
!;

- - - - - _L3â

...'•
(jr···,·:·.F:-_.:,-,_
,.·

rt~

rf

:n

:~

<:11

'-.1

35

39
i-

'.}

36
Fig. 3. Fibule în formă de arbaletă ; fibule cu piciorul intors pc clPdesubt.

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

_,

o

....

- -·

"V

0~
···~.-·-·

.....

"

___ /

ffi

f"~1~:::sc:.:>~,·~~ ;,~~zrrr;
1

·•,

• 1

l ."

'•

1

•'•
•
"••
•

58

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

c:

.;~· :
{l

57

---

Fig. 5. Fibule in formă de T.

59

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

29. Fi bulă, fragmentară (pl. IV /29); L=3,5
mic cu o plăcuţă. Pe corp o nodozitate. Piciocm. La cap două incizii, corpul este drept. Pirul se termină într-un buton. Portagrafa tr3ciorul se termină într-o proeminenţă incizată.
pezoidală găurită. Ilişua.
Muz. Cluj, inv. I.
Portagrafa înaltă. Principia. Muz. Bistriţa, f.n.
8809. Inedită.
Inedită.
15. Fibulă. fragmentară (pl. III;15) ; L=3,B
30. Fi bulă, fragmentară (pl. IV /30) ; L=4,8
cm. Se păstrează o nodozitate şi o parte din
cm. Corpul puternic indoit. Piciorul are două
picior şi portagrafa. A~ezarea civilă. Muz. Bisincizii. Portagrafa scurtă, joasă. Ilişua. Muz.
triţa ; f.n. Inedită.
Cluj. inv. V 6004. Inedită.
16. Fibulă, fragmentară (pl. III/16); L=2,7
.
31. F)blJlă, }riigmentară (pl. IV /31); L=5
cm. Se păstrează o nodozitate, piciorul cu 0
nervură mediană. portagrafa dreptunghiulo.ră.
cm. Resortul rep~at este introdus într-o rolă
Castru, baracă. 1\Iuz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
pentru protecţie. .Capul lăţit, aproape triun17. Fibulă, fragmentară (pl. III/17); L=;:3.7
ghiular, pe _corp are o excrescenţă
realizată
cm. Capul mic. Pe c;:orp o nervură şi o ;rfădo
· .:- prin incizii. Principia. Muz. Bistriţa, f.n. Inezitate. Piciorul are o' nervură mediană, şi sE'
rlită.
termină într-un buton; Ilişua. Muz, Cluj. inv. v,
'. 32. Fibulă, întreagă (pl. V /32); L=5,4 cm.
6005. Inedită.
'
··
Resortul este format din 10 spire, coarda inte18. Fibulă, fragn:~efllară (p~. Iii/18) ; L=3,7
rioară, capul mic în formă de bandă. Corpul la
cm. Se păstrează piciorul cu un buton şi portafel, în formă de bandă, piciorul repliat forl!rafa dreptunghiul;:).i"â. Castru, bar;:~că. Muz
mează portagrafa. Ilişua. Muz. Cluj, inv. 3268.
Bistriţa : f.n. Inedită.· ·
·
I. H. Crişan, op. cit., p. 311, pl. X/1.
19. Fibulă, fragmeptară (pl. III/19) : L:=4,6
33. Fi bulă, fragmentară (pl. V /33); L=5,4
cm. Capul mic, pe. corp o : riodozitGte. Piciorul
· cm. Resortul era- format din 14 spire. capul
lung se termină î~tr..,un buton masiv, port::tmic. Corpul in formă de bandă. piciorul repligrafa este trapezoidală. Castru, · principia. Muz
at formează portagrafa. Tlişua. Muz. Cluj, inv.
Bistriţa ; f.n. Inedită,
3260. I. H. Crişan, op. cit., p. 311, pl. X/5.
20 Fibulă. fragmentară (pl. III/20); J_,=4
34. Fibulă, fra~?"mentară (pl. V/34); L=6 cm.
cm. Resortul din 8 spire, coarda înaltă. Ci<pul
Capul mic, corpul dreptunl?'hiular, piciorul remic. Pe corp o nodozitate. Piciorul de formă
pliat formează pottâgrafa. Ilişua. Muz. Cluj,
triunghiulară este ornamentat cu cercuri; inciinv. 3257. K. Horedt, în Apulum, XVI, 1976, p.
zate. Piciorul dreptunghiular. A~ewrea civilă
236, fig. 7/3.
Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
..."... J~5. Fj~u~. .fragmentară (pl. V /35) ; L=5,6
21. Fibulă, fragmentară (pl. III/21): L=3.~
cm .. Capul mic, corpul dreptunghiular, are o
cm. Resortul avea 8 spire, coarda înaltă. capul
nervură .. mediană. piciorul se replia. Ilişua.
în forma unui semidisc. Corpul puternic curbat.
Muz. Cluj, inv. V 6003. Inedită.
Portagrafa este dreptunghiulară. Castru. Muz
36. Fi bulă, fragmentară (pl. V /36) ; L=5 cm.
Bistriţa : f.n. Inedită.
Capul inic, rotund. Resortul din 14 spire. Pi22. Fi bulă, fragmentară (pl. III /22) ; L = 2,8
ciorul probabil se replia (?). Aşezarea civilă.
cm. Resortul avea 8 spire, coarda înaltă, capul
Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.
mic de forma unui semidisc. Corpul puternit'
curbat. Piciorul este scurt iar portagrafa este
?il- Fibulă, fragmentară (pl. V /37): L=5 cm.
înaltă. Castru. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
Capul miC, corpul în formă de bandă. Piciorul
se replia .:si forma portagrafa. Castru. Muz. Bis23. Fibulă, piesă în curs de prehi~rare (pL
III/23) ; L=3,5 cm. Resortul este ~11 curs df1
tHţa; iov<J5440. Inedită.
prelucrare, capul in forma unui:'s~m1jUşe-,.. _pe
·~::.j8. F~bi.llă; întreagă (pl. VI/38); L=7 cm.
corp şi picior se află încă bavura;·de"fu!Orwi':e.
CapuF'are ··un buton proeminent. Resortul din
Ilişua. Muz. Cluj, inv., v /11048. Inedită.
·
16 spire. Corpul cu o nervură mediană, piciorul_ . are un: început de faţetare, se replia for24. Fi bulă, fragmentară (pl. IV /24) ; L= {;,
mâij~ portagrafa. Castru. Muz. Bistriţa, f.n. Inecm. Capul lăţit în formă de evantai, corpul pu- ,
dită.
. .
ternic curbat, poragrafa este înaltă. Castru, ba- ;
39. Fipulă, fragmentară (pl. VI/39) ; L=6 cm.
racă 2. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
· '
Capul 'mic, corpul puternic
curbat, piciorul
25. Fi bulă, întreagă (pl. IV /25) ; L=3.3.. cm:
scurt, por.tagrafa tubulară. Castru. Muz. Bistriţa,
Capul în formă de cutie având un mic ~disc
f.n. Inedi'tă.
incizat. Corpul are nervuri mediane: Poragrafa
40. Fibulă, fragmentară (pl. VI/40); L=5,5 cm.
înial.tă. Castru,
'Principia. Muz. BiStriţa ; f.n.
Capul dreptunghiular are două braţe. Corpul
Inedită.
de formă dreptunghiulară, spre cap se îngus26. Fibulă, fragmentară (pl. IV/26); L=0,7
tează. Spre picior este ornamentat cu incizii.
cm. Se păstrează capul resortului Şi arcul. IliPiciorul ,se' replia formând portagrafa. Castru.
şua. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
.
Mtlz. 'BTstriţa, f.n. Inedită.
27. Fibulă, fragmentară (pi. IV/27).-· ·t;;"4,A
41. Fi bulă. fra~rmentară (pl. VI/41) ; L= 2,5
cm. Capul lăţit, cu o nodozitate. Piciorul . are .. o.
;crn.-eaputrn formă de disc având pe spate portnervură mediană si se termină în btitori. Por·- ·
agrafa şi sistemul de închidere inchis intr-o
tagrafa trapezoidaiă. Ilişua. Muz. Cluj, inv.
cutie. Pe corp urme de emeil. Castru. Muz. Bis3325. I. H. Crişan, op. cit., p. 307, pl. 4/8.
triţa, f.n. Inedită.
28. Fibulă, fragmentară (pl, IV/28); L=3,5
42. Fi bula, fragmentară (pl. VI/42); L=4,2 cm.
cm. La cap se păstrează un buton. Corpul puCapul de formă dreptunghiulară, corpul tot de
ternic indoit având la un capăt o nodozitate.
formă dreptunghiulară ornamentat cu mici pă
Piciorul scurt, por agrafa dreptunghiulară. Cas ·
trate în relief. Piciorul scurt se termină in butru. Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.
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ton. Ilişua. Muz. Cluj, inv. 8157. I. H. Crişan,
op. cit., p. 307, pl. V /7.
43. Fi bulă, fragmentară (pl. VII/43) ; L= 5
cm. Capul dreptunghiular. Corpul lăţit spre cap
se îngustează spre picior. Corpul şi piciorul sunt
ornamentate cu incizii in formă de cruce. Portagrafa tubulară. Ilişua. Muz. Cluj, inv. 3326.
I. H. Crişan, op. cit., p. 310, pl. IX;5.
44. Fibulă, fragmentară (pl. VII/44) ; L~ 5
cm; D=3,7 cm. Corpul rotund al piesei este
traforat având un buton central. Urme de email. Sistemul de închidere prin balama, portagrafa este triunghiul:lră. Castru. Muz. Bistriţa.
f.n. Inedită.
45. Fibulă, întreagă (pl. VII/45); L=5.5 cm.
Capul de formă dreptunghiulară. Sistemul de
inchidere prin balama. Corpul de formă dreptunghiulară cu un orificiu dreptunghiular. Piciorul de formă dreptunghiulară este ornamentat cu incizii în formă de cruce. PortagTaf:-t este
tubulară. Castru. Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.
46. Fibulă, fragmentară (pl. VII/46) ; L~c4
cm. Corpul rotund avea suprafaţa acoperltă cu
email. Sistemul de închidere prin balama. Portagrafa era
dreptunghiulară. Principia.
Muz.
Bistriţa, f.n. Inedită.
47. Fibulă, fragmentară (pl. Vll/48) ; L=4
cm. Se păstrează resortul şi arcul. Castru. Muz.
Bistriţa, f.n. Inedită.
46. Fibulă, fragmentară (pl. VIIIJ46); L = 1,5
cm. Se păstrează resortul din B spire. A~ezaroa
civilă. Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.
49. Fibulă, fragmentară (pl. VIII/49); L=0,5
cm. Se păstrează resortul din 8 spire. Castru.
Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.
50. Fibulă, fragmentară (pl. VIII/50); L=l,l
cm. Se păstrează resortul din O spire şi coarda
fragmentară. Castru. Muz. Bistriţa, f.n. Ine-

52. Fibulă, întreagă (pl. IX/52) ; L = 4,6 crr\.
Capul în formă dreptunghiulară are două braţe
~i un buton central. Corpul de formă dreptunghiulară se îngustează spre picior fiind ornamentat cu incizii. Piciorul are un început de
faţetare realizat prin şlefuire. Portagrafa tubulară. Castru. Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.
53. Fibulă, întreagă (pl. IX/53). L=4.5 cm.
Capul de formă dreptunghiulară are două braţe
şi un buton central. Corpul de formă dreptunghiulară se îngustează spre picior. La mijloc
este traforat având si on1amente incizate. Piciorul dreptunghiular.' Portagrafa tubulară. Castru. Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.
54. Fibulă, fragmentară (pl. IX,/54) ; L=4,5
cm. Capul de formă dreptunghiulară are două
braţe şi un buton la cap. Corpul triunghiular
în secţiune, la bază are două ornamente. Piciorul dreptunghiular cu vârful ascuţit. Portagrafa retezată. Castru. Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.

55. Fibulă, fragmentară (pl. IX/55) ; L=4,3
cm. Se păstrează o parte din corp care se termină într-o proeminenţă. Piciorul scurt, portagrafa trapezoidală. Baracă. Muz. Bistriţa, f.n.
Inedită.

56. Fibulă, fragmentară (pl. IX/56) ; L=4,6
cm. Capul de formă dreptunghiulară, avea două
braţe. Corpul traforat are la bază două escrescenţe. Piciorul dreptunghiular cu vârful ascuţit, portagrafa tubulară. Cast!'u. Muz. Bistriţa,
inv. 15441. Inedită.
57. Fibulă, frar,mentară (pl. X/57); L=7,1
cm. Capul dreptunghiular cu un buton. Braţele
lungi, corpul şi pic!orul fa\etate. Portagrafa tubulară. Ilişua. Muz. Cluj, inv. I 8157. K. Horedt, op. cit., p. 237, pl. VIII/li.
58. fibulă, fragmentară (pl. X/58); L=4,3
crn. Se păstrează capul cu un buton şi corpul
cu o nervură mediană. Principia. Muz. Bistriţa,
f.n. Inedită.
59. Fibulă, fragmentară (pl. X/59); L=6,6
cm. Capul mic, dreptunghiular, cu un buton.
Corpul faţetat, piciorul dreptunghiular, de asemenea faţet<1t, portagrafa tubulară. Castru. Muz.
Bistriţa, f.n. Inedită.

dită.

51. Fibulă, întreagă (pl. IX/51) ; L=4,2 cm.
Capul de formă dreptunghiulară are două braţe şi un buton la cap. Corpul de formă dreptunghiulară se îngustează spre picior fiind ornamental cu incizii. Piciorul este ascuţit. Portagrafa este tubulară. Principia. Muz. Bistriţa,
f.n. Inedită.

FIBULES ROMAINES DU CAMP ROMAIN ET DE L'ETABLTSSEMENT CIVIL DE Il .TŞUA
(DEP. DE BISTRIŢA-NASĂUD)
(Resume)
G. Fibules <i pied replie au dessous (no. 32
-38. 40);
H. Fibules plates (no. 41, H-46) ;
I. Fibules en forme de T (no. 43, 45, 51-54,
56-59).
Certaines pieces peuvent etre datees du I-er
siecle, mais elles ont ete utilisees aussi dans la
premiere moitie du II-e siecle. Les plus nombreuses sont les fibules du TI-e siecle et il y
a en a assez ele la premiere moitie du siecle
suivant.

On publie 39 fibules provenant du camp
romain et de son etablissement civil de Ilişua.
L'ensemble des decouvertes se compose de :
A. Fibules de type celtique (no. 2) ;
B. Fibules puissamment profilees (no. 1,
3-20, 31);
C. Fibules a genou (no. 21-26, 29, 42) ;
D. Fibules en trompette (no. 27) ;
E. Fibules de type "sarmatique" (no. 28) ;
F. Fibules en forme d'arbalete (no. 30, 39) ;
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