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Uapoartele preliminare şi concluziile asupra săpăturilor
arheologice efectuate în anii 1978-1995
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tonată aici ori achiziţia bogată a materialelor de interes ştiinţific.
Rapoartele preliminare asupra săpături
lor din fiecar:e an, deşi au fost întocmite
şi înaintate la timp, fiind prezentate şi la
sesiunile naţionale anuale, ele - cu una
sau două excepţii - nu au fost publicate
din motive, probabil întemeiate, străine
de voinţa şi dorinţa noastră. De aceea,
pentru a pune la dispoziţia Gercetătorilor
şi a tuturor celor interesaţi mersul lucră
rilor şi principalele rezultate obţinute,
publicăm aici rapoartele preliminare aşa cum au fost ele redactate iniţial- asupra celor 17 campanii de cercetări. Chiar
dacă lucrurile sunt prezentate într-o formă foarte sumară ori lacunar, lipsite uneori de încadriiri cronologice, tipologice şi
culturale sau de alte detalii necesare unei
înţelegeri mai complexe a situaţiei, considerăm că aceste scurte dări de seamă
sunt deosebit de utile, pentru că aduc un
mare volum de date noi, informaţii şi constatări precise, care
ridică pe o treaptă
mult superioară faţă de trec_ut cunoştin
ţele despre castrul, trupa şi aşezarea civ.ilă de la Ilişua.
Dacă textele rapoartelor au rămas în
forma în care ele au fost redactate după
săpăturile din fiecare an, în schimb ilustraţia materialelor arheologice şi monedele vor fi prezentate global, pe categorii,
întrucât, aCUllll, ele nu se pretează la o
grupare în funcţie de anul descoperirii.
Nu lipsită de interes credem, este să
menţionăm aici, că până în momentul de
faţă au fost cercetate complet toate portile. bastioanele de colţ, cinci turnuri de

Acest castru face parte - se ştie dintre puţinele castre auxiliare romane
din Dacia.,. care demult a avut şansa de a
fi .cercetat metodic şi ca.Te - cu multe şi
importante materiale arheologice, inscripţ\i, monede, monumente sculpturalc a
intrat în literatura de specialitate îndată
după mijlocul secolului trecut, prin săpă
turile întreprinse de C. Torma 1. Ulterior,
cercetăd arheologice sistematice nu s-au
mai făcut, dar descoperirile întâmplătoa
re au continuat timp de peste 13 decenii,
îmbogăţind colecţiile
muzeale, mai ales
cele din Cluj-Napoca, Bistriţa şi Dej, cu
inscripţii, sculpturi, statuete,
ceramică,
arme şi alte obiecte romane 2_
Reluarea săpăturilor arheologice la castru şi în aşezarea civilă (vicus), care se
impunea cu necesitate, s-a făcut abia în
anul 1978, prin strânsa şi fructuoasa colaborare între Universitatea din Cluj-Napoca şi Muzeul Judeţean din Bistriţa, care
şi-au reunit fondurile băneşti şi eforturile profesionale, în interesul cercetării
şi cunoaşterii arheologico-istorice. De atunci şi până în prezent săpăturile s-au
desfăşurat an de an, fără întrerupere, obtinându-se rezultate însemnate, atât în
ceea ce priveşte castrul şi aşezarea civilă
dependentă, cât şi unitatea militară cari1
K. Torrna, A • Als6-ilosvai romai cill6tabor
es miiemlekei, în EME, III, 1864-1865, p. 10-67.
Inscripţiile publicate de Torrna au fost preluate şi prelucrate de Th. Momsen, în CIL, III,
786-820, 7626-7629 (inscripţii pe piatră) şi
1633, 807 4, 8076, 8077 (ştampile tegulare).
2 D.. Protase, Două inscripţii latine inedite
~c la Ilişua, în Materiale, IV, 1957, p. 319-323;
1dern, Noi monumente sculpturale romane din
nordul Daciei, în Apulum, IV, 1961, p. 127-138.

curtină, principia, praetorium, valetudinarium, (horreum ?), drumurile interioare,
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mai multe barăci şi sistemul defensiv în
cele trei faze de construcţie şi existenţă
a castru,lui. In aşezarea civilă din apropiere (vicus) s-au executat mai multe so~
daje şi decopertări la terme, descoperindu-se şi o "baterie" de cuptoare de ars
vase. Toate acestea sunt prezentate şi comentate în partea finală.
Menţionăm că, între timp, dintre materialele ieşite la lumină din săpăturile
noastre au văzut lumina tipp.rului o inscripţie latină dedicată lui Hadrian (a.

131) şi un număr de 43 fibule descoperite până în 1992 Restul materialelor
plaJJ.uri, profile etc. au rămas în generai
inedite. Din ansamblul acestora, după o
necesară selecţie, multe se publică aici
pentru prima oară.

D. PROTASE, G. MARINESCU,
C. GAIU

Raport
După 120 de ani, de la săoăturile arheologice începute aiCI de C. Tonna,
(1858-1862). s-au reluat lucrările de cercetare a acestui important castru roman
de pe graniţa de nord a Daciei, cu scopul
de a se urmări o serie de probleme privind apărarea romană în aceste părţi şi
mai ales pentru a obţine date noi referitoare la romanizarea Daciei.
Cu fonduri băneşti rămase de la şantie
rul arheologic Hoghiz (jud. Braşov), unde
în 1978 s-au făcut cercetări în cadrul aceleiaşi teme, şi în colaJborare cu Muzeul judetean de istorie din Bistriţa, am efectuat
săpături de orientare, între 4 şi 9 septembrie, în interiorul castrului şi pe latura
sa de nord-vest. S-a trasat o singură secţiune de 79X1,20 m, care a atins aproape
peste tot pământul viu şi ne-a furnizat
date interesante privind stratigrafia şi
elementele sistemului defensiv al castrului.
Din punct de vedere stratigr~ic, situ~
ţia se prezintă după cum urmează. Stratul de cultură din epoca romană este relativ subţire şi se confundă în partea lui
superioară cu solul arabil. In unele locuri
însă stratul de depuneri romane nu depăşeşte adâncimea până l!l care a ajuns
arătura făcută cu tractorul.
·
A doua constatare este că am nimerit
cu această secţiune peste săpăturile lui
C. Torma, săpături care au deranjat elementele sistemului de apărare (şanţ, bermă, zid, agger etc.). Cu toate acestea, am

1 9 7 8
putut face constatări sigure, în ceea ce
sistemul defensiv al castrului.
in capătul de nord-vest al secţiunii s-au
surprins clar trei şanţuri de apărare situate în exteriorul zidului de incintă, pe
care le nume!'otăm cu 1, II, III, dinspre
zid către exterior. Şanţurile prezintă toate
caracteristicile întâlnite la lagărele romane de trupă auxiliară, atât ca dimensiuni,
cât şi ca formă. In interiorul lor s-au descoperit numai materiale arheologice romane, dax în .c.antitate mică : fr~gmente
priveşte

de

cărămizi

şi

ţigle,

ceramică

obişnuită,

oase de animale etc. Notă!ll că şanţurile
II şi III nu au fost deranjate, în schimb,
şantul I a fost parţial răvăşit qe săpătu
rile lui C. Torma. Toate aceste trei şan
ţul'i considerăm că aparţin fazei de piatră
a castrului.
Berma are lăţimea de 1,60 m şi a suferit unele deranjăTi prin săpăturile lui C.
Torma, dar ea se distinge destul de clar
in profilul secţiunii.
Zidul de incintă este complet scos, inclusiv temelia, dar locul lui se profilează
clar în pereţii secţiunii, încât grosimea
şi adânci.mea la care a fost amplasat se
pot stabili cu uşurinţă. In spatele zidului
totul este răvăşit.
Pe locul agger-ului răscolit şi dislocat
s-a găsit nwnai moloz, format din pietre
de râu, slabe urme de mortar, sfărâmă
tură de stâncă, lut, totul în dezordine. Sub
acest strat de moloz există, după cât se
pare, un rest din baza agger-ulul. gros de
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cepţia

unui mormânt de incineraţie, preroman, constând dintr-o simplă groapă
::1dâncă de 80 .cm., în care. se aflau oase
umane incinerate. Mormântul era situat
la distanţă de 5 m de la marginea şanţu
lui mic spre interiorul castrului. Pe suprafata castru.J.ui s-a descoperit întâmplă
tor un dcnar : · man, care urmează să fie
determinat, m
precis, la cabinetul numismatic. T
. se pare că el aparţine
unui împărat man din sec. II.
Se poate. s une că această primă secţiune a oferi elemente noi faţă de ceea
ce se ştia din păturile lui C. Torma : trei
şanţuri de ap are ale castrului de piatră
şi două în int iorul acestuia, pe care le
presupunem a 1i ale lagărului de pă
mânt. Pc de altă parte, remarcăm caracterul neştiinţific, de amator, al săpături
lor efectuate de C. Torma, care a urmărit
vânătoarea de material şi a executat lucrări de diletant pe zidul şi agger-ul castrului de piatră.
Cât priveşte problema romanizării Daciei şi posibilitatea furnizării de materiale
documentare prin cercetările la cas_trul de
la Ilişua, recurgem la unele consideraţii
legate de poziţia geografică a acestui important opiectiv şi la cunoştinţele actuale
privind istoria militară a acestei regiuni
si frecvenţa vestigiilQI' romane şi postromane. In· primul rând constatăm că trupa de cavalerie care a staţionat mai bine
de un secol aici (ala I Tungrorum Frontoniana) staţionată anterior în Pannonia,
venea din părţile de vest ale imperiului
(Germania) şi efectivele ei erau alcătuite
din elemente etnice romanizat~. Numeroasele inscripţii descoperite la Ilişua şi
legate de prezenţa acestei formaţii auxiiiare demonstrează din plin acest fapt.
Castrul roman de la Ilişua împreună cu
cel de la Căşei (lângă Dej) au constituit
principala bază de apărare. spre Munţii
Ţibleş şi spre regiunile de d~ci liberi din
zena Lăpuşului. Aceste două castre au
susţinut milităreşte
şi au .aprovizionat
toate fortificaţiile romane existente sub
formă de burguri şi turnuri în zona situată la nord de Someş, între Beclean şi
Ileanda.
De viaţa romană desfăşurată în zona
Dej, Beclean, Ileanda se leagă descoperi-

circa 40 cm., situat direct pe humus-ul
antic. Acest rest de val este un pământ
gălbui-castaniu, compact, în general fără
resturi arheologice. Sub el se întinde humus-ul antic, care are înfăţişarea unei fîşii
~nguste de pământ negru, gras, dedesubtul
lui aflându-se stratul de pământ galben
neumblat. Această situaţie stratigrafică,
cu mici variaţiuni, se continuă şi spre interiorul castrului, până în locul unde începe un şanţ, larg de 6 m (la gură). Şan
ţul acesta nu a putut fi golit din lipsă de
timp, lucrători şi timp favorabil. N~am
multumit numai cu identificarea lui. urmând să fie cercetat în anul viitor. Fără
a putea trage concluzii sigure referitoare
la rostul său, notăm totuşi că în partea
superioară a umpluturii nu se găseşte material roman şi că "molozul Torma" acopere ("căpăcuieşte") şanţul. Apreciem că
un asernen~a şanţ nu-l puteau face decât
romanii. Adâncimea lui o estimăm la circa 2,50-3 m, în raport de suprafaţa actuală a terenului.
Cu 2 metri mai spre interiorul castrului s-a constatat existenţa altui şanţ, paralel cu cel precedent. Acesta este cu ceva
mai mic (deschiderea la gură : 4 m), are
umplutura formată din pământ negru, uşor pigmentată cu lut galben, şi p,ătrunde
în pământul galben virgin. In umplutură
nu s-au găsit materiale arheologice de nici
un fel, iar "molozul Torma" se întinde şi
peste acest şanţ.
Cu rezerva confirmării sau infirmării
viitoare. considerăm că aceste două şan
ţuri ar putea aparţine sistemului defensiv
al castrului în faza s-a de pământ. Oricum. rămâne să se stabilească adevărata
conexiune între aceste două şanţuri şi elementele defensive ale castrului de piatră.
Jn orice caz, mergând spre interiorul
castrului de piatră, remarcăm lipsa urmelor de construcţie pe o lungime de circa 25 m de la zidul de incintă, ceea ce
este surprinzător. Stratul de cultură roman este si aici subţire şi relativ sărăcă
cios : cioburi de vase romane, fragmente
de ţigle, piroane de fier, câteva chei. oase
de animal etc. Grosimea totttlă a stratU:lui cu depuneri arheologice variază între
30 şi 40 C11l., după care urmează imediat
pământul galben virgin. Materiale arheologice din alte epoci nu s-au găsit, cu ex-
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rile aparţinând daco-romanilor. în perioada post-aureliană, cum este bunăoară opaiţul creştin descoperit undeva în împrejurimile Dejului şi alte vestigii dacaromane din sec. IV-VI. Cercetările iniţiate acum la Ilişua au perspective de a

lărgi

informatia documentară actuală privind romanitatea acestei regiuni şi persistenta elementului autohton în vremurile
care au urmat părăsirii oficiale a Daciei
D. PROTASE, G. MARINESCU,
C. GAIL

Raport

1 9 7 9
că aceste două secţiuni (II si
III) au fost concepute în legătură organică cu cea săpată în anul trecut peste
latura de nord-vest a castrului (sect.
unde am constatat o situatie extrem dP
interesantă si cu towl nouă. fată de ceea
ce se ştia din explorarea lui C Torma

te. Desigur

Reluarea în anul trecut i continuarea,
între 1 si 1·1 octombrie
acest an, a
săpăturilor arheologice fă te aici de C.
Torma a urmărit în pr·
rând obţine
rea de material documeq ar privind procesul de romanizare în Dacia si apărarea
frontierelor Provinciei în aceste părti. iar
apoi de a verifica datele şi informaţiile
publicate de C. Torma. în legătură cu castrul de la Ilisua. unde stim că săpăturile
din secolul trecut aparţin unui harnic şi
entuziast cercetător. daT totuşi, diletant
în ale arheologiei.
Importanţa explorării sistematice a castrului de aici, întreprinsă în colaborare
cu Muzeul judeţean din Bistriţa, apare cu
atât mai mare în ultima vremeJ cu cât
acum se ştie că la nord de cUTşul Someşu
lui Mare, până spre poalele Munţilor Ţib
leş, romanii au împânzit întreaga zona
cu puncte militare fo.rtificate, burguri, ş1
turnuri de pază, care se sprijineau dm
punct de vedere strategic pe castrul de
la Ilişua şi pe cel vecin dP la Căşei, lângă
Dej. In contextul acestui sistem defensiv
complex, lagărului de La Ilişua îi revE"neau misiuni militare multiple, necunosr.ute în trecut.- când cunoştinţele noastre
despre elementele concrete ale apărării
romane în această zonă erau foarte reduse şi în multe privinţe chiar nesigure.
Călăuziţi d~ concepţia că mai întâi trehuie efectuate săpături la cash-u şi numai
după aceea in aşezaTea civilă aparţinătoare
ori pentru identificarea pe ter;~n a cimitirului roman, am întreprins săparea a
două secţiuni peste elementele sistemului de fo_rtificaţie de pe latura de sudQSt (spre
Cristeşti) şi
cea de sud-vest
(spre Uriu), cu scopul de a stabili strahgrafia,- fazele de construcţie ale lagărului
si de a putea lua 'dimensiunile sale exac-

n.

In secţiunea II (29Xl m), din punct de
vedere stratie;rafic general. s-a făcut observaţia că stratul de cultură roman, singurul în acest loc, se interpune între pă
mântul virgin şi solul vegetal (arabil), cu
care de fapt se confundă în partea lui superioară,. Depuneri arheologice din alte
epoci decât cea romană nu s-au înregistrat.
Grosimea stratului cu resturi r-omane nu
depăşeşte în general 40 cm.
Cu privire la componentele sistemului
de fortificaţie al castrului, aici s-a constatat următoarea situaţie, uşor de descifrat în profilul foarte clar al secţiunii,
lipsit de deranjamentele lucrărilor din
veacul trecut. Intâi de tpate, şi aici se
disting clar două faze de construcţie ale
castrului : una de pământ şi alta de pia·
tră.

Cac;trul de piatră are aici trei şanţuri
de apărare (notate cu I, II, III dinspre
zid către exterior), ca şi în secţiunea I
(1978).
Şanţul I avea deschiderea de 5,50 m.,
·adâncimea maximă de 2,50 m., escarpa
exterioară mai scurtă şi mai
abruptă.
(2,50 m.), iar cea interioară mai lungă şi
mai domoală (4 m.). El pătrundea 1,70 m
în stratul de pământ galben virgin, unde
se termina printr-un vârf uşor rotunjit.
Umplutura şanţului era formată din depunere îndelungată de pământ negru, cu
rare cioburi de vase şi bucăţi de ţigle şi
cărămizi romane mai ales în jumătatea
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stratul de pământ galben virgin, aflat la
1,50 rm adâncime, fa_ţă de culmea aggerului. Locul zidului antic, scos de localnici
pentru folosirea pietrei în construcţii moderne, are în profil lărgimea de 1,25 m
şi înălţimea (de la ba2;ă până la suprafaţa actuală) de 1 m.
Valul castrului de piatră, format din
pământ galben
foarte îndesat, se recunoaşte 1.tşor în spatele zidului pe o lăţime
de 7 m. El are grosimea maximă de 1 m
lângă zid, unde atinge nivelul de călcare
de astăzi, subţiindu-se treptat (până la
dispariţie) spre interiorul castrului.
In
profil se distinge clar stratul de humus
antic, constituit din pământ negru, fără
trrme romane,
Castrul de pământ mai vechi este repre~entat pe această latură prin valul de
pământ galben, utilizat ca atare şi după
construirea lagărului de piatră, şi prin
primele două şanţuri de apărare, adaptate
şi refolosite de asemenea în continuare.
Şanţul III pare să fie făcut abia la ridicarea zidului de piatră. Deci, este de admis că în faza sa de pământ castrul avea
două şanţuri de apărare, iar după refacerea în p1atră s-a mai adăugat încă unul.
Important de notat este că sub temelia zidului de incintă s-a dat peste o gaură de stâlp, largă de 70 cm, de formă rotundă, care pătrunde în adâncime 1 m
de la nivelul humus-ului antic. Partea superioară a gropii de sthlp este încălecată
de baza zidului de incintă şi de valul
castrului de pământ, din a cărui construcţie trebuie considerat că făcea parte integrant~ Ca poziţie în valul de pământ
al vechiului castru, stâlpul se afla cu ceva
mai spre exterior de creastă.

superioq.ră, iar la suprafaţă era căpăcuită
cu un strat de moloz, rezultat din demolarea zidului de incintă în epoca modernă, moloz care se întrepătrunde parţial cu
solul arabil.
Şanţul II are dimensiuni mai
mici :•
lărgimea 4,50 m şi adâncimea 1,70 m.
Pantele sale sunt mai line, cea exterioară
măsurând 2,50 m., iar cea interioară 3 m.
lungime. Vârful acestui şanţ apare mai
bont şi se opreşte în stratul de lut galben
neumblat, pe care l-a străpuns 1,30 m în
adâncime. Distanţa între aceste două şan
ţuri de apM-are era de 2,50-3 m. Umplutura şanţului II este similară cu a şan
ţului I, dar mai săracă în resturi arheologice şi obiecte romane.
Şanţul III, despărţit
de precedentul
doar printr-un prag de pământ cruţat
larg de numai 1 m, are aproximativ forma de şea, cu panta exterioară scurtă şi
aJbruptă (1,80 m lungime), iar cea interioară puternic albiată. Dimensiuni: lărgi
mea la gură 3,80 m, adâncimea maximă
1,40 m, iar penetraţia în pământul galben
1 m. Conţinutul acestui şanţ apare foarte
sărac în restmi arheologice romane, umplutura lui fiind formată mai mult din
pământ, iar spre suprafaţă din neînsemnate urme de moloz din faza de demolare
modernă a zidului de incintă.
Berma are lăţimea de 1,60 m şi este
formată din marginea exterioară a valului de lut galben al castrului de pământ
anterior, care se suprapune, vizibil în profiL peste humus-ul antic.
Lăţimea suprafeţei
ocupate de bermă
şi cele trei şanţuri de apărare măsoară în
total 20 m, ceea ce înseamnă că eventualii
atacatori ai castrului erau ţinuţi la distanţă de peste 20 m de la ziduri, în bă
tia eficace a balistatelor, catapultelor şi
săgeţilor apărătorilor
romani din interior.
Zidul de incintă al castrului, în epoca
modernă, a fost scos aici în întregime, inclusiv temelia, dar locul lui se distinge uşor în profilul secţiunii prin pământul de
umplutură amestecat cu moloz. Notabilă
este observaţia că fundaţia lui era amplasată în qgger-ul castrului de pământ.
pe care îl taie pe o adâncime de ,85
în partea exterioară, atingând puţin şi
humusul antic. Baza ·zidului· nu intra in

ln secţiunea III (56X1 m), multe din
elementele stratigrafice şi ale sistemului
de fortificaţie al castrului s-au repetat,
dar au apărut totodată şi situaţii noi. Astfel, s-a confirmat existenta castrului de
pământ mai 'Yechi, cu resturi de agger
şi două şanţuri de apăr~re, prezenţa gropilor de stâlpi sub val, (două la număr)
şi implantarea zidului de incintă al castrului de piatră în vechiul val reutilizat.
Ca elemente noi menţionăm: adăugarea
de gropi şi a unui şanţ mai mic la cele
două şanţuri mari de apărare,
prezenţa

em
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unui

şanţ

de castru în spatele agger-ului

castrul de piatră succede pe acelaşi loc
(sau alături) unei singure faze de pă
mânt.
Materialul arheologic descoperit în 1979
constă din ceramică obişnuită, bucăţi de
•cărămizi, olane şi ţigle romane, monede
din vremea Imperiului, cuie şi piroane de
fier, fibule şi alte mărunţişuri, frecvente
in orice castru roman. Inscripţii, monumente sculpturale şi ţigle ori cărămizi
ştampilate nu s-au găsit.
In concluzie, se poate afirma că săpă
turile din 1979 au adus date noi, interesante. privind fazele, sistemul de construcţie şi dimensiunile castrului,
corectând
unele date şi informatii puse în circulaţia ştiinţifică pe baza cercetărilor făcute
de C. Torma. In acelaşi timp, însemnăta
tea acestui castru pentru apărarea fron-·
tierei romane din zona respectivă şi pentru latinizarea populaţiei băştinaşe din
ţinut din ce în ce mai mare, pe măsura
extinderii săpăturilor şi cercetărilor arheologice, a căror continua!I'e pe scară mult
mai .mare se impune şi în anii viitori. Nu
trebuie pierdut din vedere că vestigiile
postromane, inclusiv materialele paleacreştine din regiunea Beclean-Dej, se leagă în primul rând de comunită.ţile
de
populaţie romană provincială, rămasă pe
lângă castrele părăsite de 8!I'mată, iar aici
lagărul de la Ilişua, cu toate fortificaţiile
ce-i aparţineau în zona de frontieră, constituia un pilon solid.

şi existenţa unei gropi cu oase de animale
chiar la capătul de sud-est a secţiunii
(spre Cristeşti). Precizăm că aici fundatia

zidului nu a fost scoasă complet, încât
grosimea ei s-a putut măsura cu exactitate : 1,35 m. Zidul de elevaţie putea avea grosimea de LI0-1,15 cm.
In privinţa dimensiunilor castrului (la
C. Torm_a : 180X180 m), notăm că măsu
rătorie noastre, făcute cu teodolitul de la
zid la zid (feţele interioare), ne-au dat
182,2 m (lat1,1ra de nord-est) şi 181,5 m
(cea de sud-est), fapt care arată că lagă
rul este orientat cu lungimea pe direcţ.ia
Ilişua-Cristeşti.
O con~tatare importantă se dovedeşte a
fi prezenţa şanţurilor de castru în spatele

agger-ului de pe laturile scurte, ceea ce
duce la presupunerea (de verificat în viitor) că au existat dcuă faze ale castrului
de pământ. Cu alte cuvinte, iniţial s-a
construit un castru mic cu şanţ şi val de
pământ, care mai târziu a fost. nivelat şi
pe locul lui s-a ridkat alt castru de pă
mâr.t mai mare, ale cărui dimensiuni şi
traseu coincid cu cele ale lagărului de
piatră. Asemenea situaţii, când pe acelaşi
loc castrul de piatră a fost precedat de
două castre de pământ, primul mai mic şi
al doilea mai mare, se cunosc şi în alte
părţi ale Daciei, bunăoară la Bologa şi
Gilău. Oricum, situaţiile de acest fel nu
sunt prea frecvente, nici în Dacia şi nici
în alte provincii romane. In mod obişnuit,

D. PROTASE, G. MARINESCU,
C. GAIU

Raport
ln continuarea lucrărilor arheologice
din 1978 şi 1979, între 20 iunie şi 20 iulie
1980, Universitatea din Cluj-Napoca, în
colaborare cu Muzeul judeţean de istorie
din Bistriţa, a efectuat săpături organizate la castrul roman de la Ilişua, cu
scopul de a obţine date noi referitoare
la sistemul de apărare şi la stratigrafia
acestui lagăr militar, precum şi pentru a
descoperi material arheologic. Pentru atingerea obiectivului propus, au fost tra-
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sate trei sectiuni (notate, în continuare.
cu IV, V. VI) peste laturile de NV, NE
şi SE, secţiuni pe care le prezentăm în
cele ce urmează, împreună cu principalele
rezultate obţinute.
Secţiunea IV (110 >< 1 m) a fost amplasată pe latura de NE a castrului. la 70 m
distanţă de colţul estic. Din lungimea totală de 110 m aproape două treimi (70 m)
se află în exteriorul castrului. traversând
herma şi şanţurile de apărare.
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jându-i escarpa dinspre agger. Intre m 15
m 26, s-a surprins o locuinţă-bordei
(nr. 2) de dimensiuni mari, reprezentată
iarăşi prin arsură, chirpic, cărbune şi cioburi de vase. Pe baza asemănării cu locuinţa precedentă şi a ceramicii de netă
factură dacică descoperită în interiorul
ei, locuinţa aceasta se dovedeşte a fi, de
asemenea, de tipul celei menţionate mai
sus. Începând de la m 26 şi până la m 39,
se întinde valul castrului de piatră, val
care aparţinuse castrului al doilea de pă
mânt. El are grosimea maximă de 1,20 m
şi este făcut din lut galben şi cafeniu,
foarte bine bătut. în escarpa exterioară
a acestui c:gger s-a fixat fundaţia zidului
de incintă al castrului de piatră, fundaţie
care nu atinge nivelul de călcare din vremea romană, oprindu-se la stratul de pietriş aşezat deasupra acestuia. Intre m 37
şi m 38,20 se află temelia de la zidul casirului, făcută din piatră spartă de carieră,
nelegată cu mortar. In faţa zidului, între
m 36,60 şi m 38,40 s-a înâlnit herma,
formată din pământul galben-brun şi indesat al valului de la al doilea castru de
pământ. De la m 3B,40 spre exterior se
profilează gura primului şanţ de apărare
al castrului de piatră, care nu a putut fi
cercetat mai adânc, din cauza apei freatice.
care a inundat şi restul secţiunii. Pe bermă şi în gura şanţului s-a găsit un strat
de moloz, gros de 20-60 cm, provenit
din demolarea zidului de incintă.

ln acest loc stratigrafia este următoa
rea : peste pământul neumblat, dens şi
de culoare brună-gălbuie, aflat la adâncime de 1,20-1,40 m, se constată un
strat de depunere de 0,40-0,50 m grosime, negru la culoare, conţinând slab:
resturi arheologice din epoca bronzului.
Deasupra acestui strat se găseşte o fâşie
de prundiş şi nisip gal!ben-roşcat, gros de
5-10 cm, după care urmează stratul cu
resturi arheologice din epoca romană. In
anumite porţiuni, pestC' şi în stratul roman s-a întâlnit un nivel de locuire din
perioada postromană, reprezentat prin
puternice urme de incendiu (arsură, cenuşă), ceramică romană şi dacică specifică, îndeosebi lucrată cu mâna, având
uneori motive decorative caracteristice
olăriei dacice (şir de alveole şi brâu alveolar).
înregistrarea amănunţită a diferitelor
elemente şi situaţii arheologice întâlnite
de-a lungul acestei secţiuni - mergând
din interior spre exterior -- ne arată stratigrafia următoare. Între m 2,70 şi m 6,50,
s-a prins un şanţ de apărare al primului
castru de pământ, şanţ adânc de 2,75 m,
astupat în epoca romană, fapt dovedit de
fâşia de prundiş care îl căpăcuieşte. Peste
acest şanţ nivelat s-a suprapus o locuinţă-bordei (nr. 1), de la care, în urma unui incendiu, au rămas arsură, cenuşă şi
bucăţele de chirpic ars la roşu, ceramică
romană şi modelată cu mâna, de factură
dacică. Această locuinţă, prin deschiderea
un·ei casete (CJ), s-a degajat şi cerceta1
integral. Între m 9 ~i m 15, a apărut
încă un şanţ aparţinător şi el primului
casiru de pământ. Din cauza apei freatice,
care se infiltra mereu în săpătură, acest
şanţ nu a putut fi săpat integral. Totuşi,
s-a putut observa că şantul de aici este
mai mare decât precedentul (deschiderea
6 m şi adâncimea estimată la 3,20 m) şi
că la gură a fost umplut cu un strat de
pietriş şi dărâmături, a cărui grosime
(1 m la centru) se ridică până la baza
solului cultivabil. lntre m 26,60 şi m 28.
s-a identificat un şanţ de dimensiuni reduse (deschiderea circa 1,50 m şi adâncimea 1,60 m), care, fiind situat la poala
valului castrului de piatră, socotim că
nu poate fi decât rigola dintre agger şi
sagularis. Peste acest şanţ nivelat, în
epoca feudală s-a săpat o groapă, deran-

.Şi

Secţiunea V (47 X 1 m) a fost deschisă,
la distanţă d~ 25 m de colţul nordic, peste
latura de NV a castrului, spre a verifica
datele obţinute în secţiunea 1 (1978). Din
lungimea ei totală. 15 m se află în exteriorul, iar 32 m în interiorul castrului
de piatră.
Inregistrând elementele stratigrafice şi
obiectivele întâlnite în săpătură, de la interior către exteriorul secţiunii, situatia
se prezintă în felul următor. Intre m O
şi m 7,50, s-a dat peste un strat de moloz. şi dărâmături, care începe din solul
vegetal şi continuă în .adâncime sub 2 m,
unde nu a mai fost urmărit. Avem de a face
cu o umplutură şi nivelare modernă a
unei gropi ori chiar cu locul de unde s-au
scos zidurile unei clădiri romane. Sub o
paDe a stratului de moloz s-a!l descoperit
resturile unei locuinţe (nr. 3) de tipul ce-

via
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lor două precedente, având ca inventar
cioburi de oale. multe lucrate cu mâna,
de factură dacică. De la m 7,60 până la
m 15.20 sub stratul de moloz ce se întinde ·la baza solului cultivabil, s-a surprins agger-ul primului castru de pământ
şi gaura unui stâlp puternic de sw;ţinere,
care pătrundea, sub val, în pământul viu.
Intre m 15 şi m 20,70 s-a prins un şanţ
de apărare al primului castru de pământ,
adânc de 2,60 m şi larg de 5, 70 m, având
escarpa interioară în formă de şa. Ea
este cu mult mai lungă şi mai lină decât
dea exterioară. De la m 23 la m 27,50
s-a întâlnit al doilea şanţ de apărare al
primului castru de pământ, larg de
4,50 m şi adânc de 2,60 m. Şi aici panta
interioară prezintă o înclinare cu ceva
mai mică decât cea exterioară. Intre cele
două şanţuri există un prag de pământ
cruţat, lat de circa 2 m, în care s-a identificat gaura unui stâlp, ce pătrundea până
la stratul de lut virgin. Peste primul şanţ
se intinde o fâşie de pietriş, iar deasupra acestuia se află depunerea groasă de
moloz şi dărâmături, care acoperă integral pragul amintit şi aproape toată des'chiderea celui de al doilea şanţ de apă
rare. Şi in umplutura acestui şanţ s-a
descoperit o locuinţă-bordei incendiată
(nr. 4), marcată printr-o impresionantă
cantitate de pământ ars, cărbune şi cenuşă, locuinţă în care s-a găsit şi ceramică dacică lucrată cu mâna. Intre m 27.50
şi m 37 'se află valul celui de al doilea
castru de pământ, val format din lut gallben-cafeniu, bine tasat, a Gărui înălţime
maximă măsoară acum 1,20 m. În panta
lui exterioară s-a infipt temelia zidului
de piatră, gros de 1,05 m, care se opreşte
la nivelul de călcare roman, fără a-l stră
punge. In faţa zidului, se găseşte herma,
lată de circa 1,80 m, constituită din lutul
galben-cafeniu, îndesat, de la marginea
externă a valului aparţinător castrului
al doilea de pământ. Acest val, reamenajat, a servit ca agger şi pentru castrul de
piatră. De la m 37,50 începea primul şanţ
(din cele trei) al castrului durat în piatră de carieră, şanţ care nu a putut fi
săpat decât în partea lui superioară, din
cauza pânzei de apă freatică. De altfel,
profilul pentru cele trei şanţuri de apă
rare pe această latură a fost bine precizat in secţiunea 1 (1978), aşa încât nu

mai este neapărată nevoie de o reluare
a săpăturii in acest punct.
Secţiunea

VI (46 )(1 m) a fost amplape laiura de SE, la 55 m distanta
de coltul estic, cu scopul de a surprinde
şaniurile de apărare ale primului castn;.
de pământ. De-a lungul ei, mergând spre
exterior, s-au întâlnit următoarele situaţii arheologice.
Până la m 3,50 s-au descoperit resturile unei locuinţe-bordei de tipul celor
precedente (nr. 5). Cenuşa, cărbunele şi
chirpicul ars. existente în cantitate mart:.
demonstrează că şi aici locuinţa a fost
mistuiă de incendiu. Sub acest strat de
arsură. de la 50 cm în jos, se întinde o
fâşie de dărâmături, groasă de 25-35 cm,
amestecată cu pământ gălbui, ce se constată în tot profilul acestei secţiuni, suprapunându-se peste un strat de pietr~,
gros de 5-10 cm, cu resturi romane. Dedesubt se află un strat de pământ compact cu fragmente ceramice din epoca
bronzului şi, eventual, din Latene. Apoi,
apare lutul galben neumblat, la adâncimea medie de 1,40-1,50 m, faţă de nivelul solului actual. Intre m. 3,60 şi m 6,
adâncită până la 2,25 m în lutul galben virgin, s-a dat peste groapa unui bordei din epoca bronzului. De la
m 10,50 până la m 12,50, străpungând un
strat de moloz roman. s-au descoperit urmele unei locuinte (nr. 6), reprezentată
prin elementele obişnuite : arsură, cenuşă, chirpic şi ceramică specifică, lucrată
cu mâna şi la roată. Aceleaşi tipuri de
locuinţe mistuite de incendiu, s-au mai
întâlnit de la m 14 la m 18 (nr. 7) şi între m 30,50 şi m 35,50 (nr. 8), în ambele
locuri sub nivelul podinei, identificându-se câte o gaură de la stâlpii de susţi
nere. Vestigii de locuire curmată prin foc
(nr. 9), se constată de asemenea între
m 38 şi m 42,60, unde a fost deranjat
valul castrului al doilea de pământ, val
din care se mai vede doar o mică porţiune din marginea lui interioară. Aici,
între m 35 şi m 36 există o groapă, probabil de la un alt bordei din epoca bronzului, acoperită parţial de valul roman.
Zidul castrului de piatră - care a fosţ
scos până la temelie şi din care a rămas
doar moloz - şi-a lăsat urma clară între
m 42,75 şi m 44. Urmează apoi berma,
sată
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1980 la Ilişua şi-au atins scopul. Astfel.
s-a putut preciza din nou că în punctul
unde se află castrul s-au găsit materiale
sporadice din mai multe epoci : Bronz,
Hallstatt timpuriu, Latene târziu dacic,

acoperită cu moloz, şi începutul primului
şanţ de apărare al castrului de piatră.
Secţiunea nu a fost prelungită, spre a
descoperi cele trei şanţuri de apărare de
pe această latură, deoarece situaţia de
aici s-a clarificat prin secţiunea III/1979.
Pe lângă datele ştiinţifice privind castrul şi fazele de locuire din acest punct,
săpăturile din vara anului 1980 au furnizat şi o cantitate însemnată de ma1.erinl
arheologic. Astfel, s-a achiziţionat ceramică din epoca bronzului şi dacică, iar
din vremea funcţionării castrului s-au
descoperit fragmente de vase produse în
Dacia sau de import, vârfuri de lance şi
de suliţă, un interesant coif de fier placat cu bronz, o fibulă romană de fier
(târzie), un denar de la Antoninus Pius
şi o monedă de bronz cu Prov. Dacia,
precum şi mult material de construcţie
roman : cărămizi. tigle, olane, scoabe, piroane şi cuie de fier. O menţiune aparte
merită şi o inscripţie funerară romană
(CIL, III, 815), descoperită în secolul trecut, recuperată de la un sătean din Cristeştii Ciceului. Pe de altă parte, o semnificaţie particulară prezintă descoperirea
pentru prima oară în acest castru a unor
vase întregi şi fragmente de ceramică
dacică modelată cu mâna.
Deşi timpul ploios a stânjenit într-o
oarecare măsură desfăşurarea lucrărilor,
totuşi putem spune că cercetările din

romană, post-romană

(?) şi feudală.

Referitor la castrul roman, s-a stabilit
cu certitudine că inainte de a fi construit
din piatră şi cu trei şanţuri de apărare,
el a fost precedat pe acelaşi loc de două
faze de pământ. Primul castru de pă
mânt, prevăzut cu două şanţuri de apă
rare, era orientat cu lungimea pe direcţia
NE-SV, iar al doilea, de asemenea cu
două şanţuri în exterior, coincide ca mă
rime, traseu şi orientare cu castrul de
piatră, care măsoară 181,5 X 182,2 m.
Castrul de piatră, printr-o oarecare ajustare, a folosit agger-ul şi cele două şan
ţuri de apărare ale castrului de pământ
anterior, peste care s-a suprapus. In plus,
s-a săpat un nou şanţ de apărare, mai
mic, in exteriorul celor două existente,
adaptate la incinta de zid.
O atenţie specială merită să se acorde
in cercetările viitoare locuinţelor - eventual barăci militare - aflate pe locul
castrului, locuinţe distruse de un puternic incendiu, la o dată şi în împrejurări
ce sperăm că vor putea fi precizate prin
explorarea arheologică din anii următori.
D. PROTASE, G. MARINESCU, C. GAIU

Raport
Cercetările din acest an s-au desfăşu
rat între 1 şi 20 iulie, urmărindu-se, în
continuarea celor din anii precedenţi, obţinerea de date privind sistemul şi fazele
de fortificare şi de locuire ale castrului
roman. La fel ca în trecut, şi în 1981 lucrările au fost îngreunate de existenţa
culturilor agricole, fapt ce ne-a impus
atât traseul, cât şi extensiunea săpături
lor. Din acelaşi motiv, nu s-a putut efectua nici dezvelirea integrală a unor barăci militare, boroeie şi gropi sesizate in
profilul secţiunilor. In funcţie de suprafata cultivată cu porumb şi a forţei de
muncă disponibile. au fost trasate doua
secţiuni : S.VII şi S.VIII.

1 9 8 1
Secţiunea Vll, lungă de 33 m şi lată
de 2 m, a avut drept scop principal verificarea şi clarificarea observaţiilor stratigrafice făcute în S.IV/1980, unde iuStseră surprinse urme. clare de locuire din
perioada postromană. Din observaţiile inregistrate în timpul săpăturilor şi potrivit cu profilul peretelui de nord al secţiunii, stratigrafia se prezintă în felul următor, începând de la capătul de SV spre
cel de NE.
Intre m O şi 7, stratigrafia apare clară
şi simplă : peste stratul din epoca bronzului se suprapune cel roman, cu urme
de arsură şi cu şanţurile de fundaţie ale
barăcilor militare sau ale altor construc-
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ţii de lemn. Semnalăm între m O şi 1,40
o groapă databilă în perioada postromană
(sec. III/IV).
între m 7,20 şi 8, precum şi între m O
şi 2 stratul roman cu resturi de barăci
este întrerupt de o străpungere cu pă
mânt negru-albicios, similar celui din
groapa precedentă, fapt ce impune şi datarea acestei gropi (bordei ?) tot în epoca
postromană (sec. III/IV).
Intre m 8 şi 11,50, peste stratul preroman se întinde o bandă subţire de nivelare (pietriş maroniu-roşcat), peste care
se aşează un strat gros de pământ cafeniu-negricios, steril, ce pare să aparţină
agger-ului primului castru de pământ.
Urmează apoi nivelul roman cu arsură şi
urme de construcţii militare.
Intre m 11,50 şi 15,50 a fost identificat
primul şanţ al castrului de pământ, şanţ
umplut cu lut cafeniu-negricios, steril din
punct de vedere arheologic, peste care se
suprapune stratul roman cu arsură şi
urme ·de barăci. Sub solul vegetal, între
m 12,30 şi 14,30 s-a surprins o groapă locuinţă (?), care se adânceşte 50 cm în
stratul roman şi care datează, după puţinele cioburi din interiorul ei, din sec.
III/IV.
Între m 15,50 şi 1!3, peste pământul
virgin, la adâncimea de 1,40 m, se gă
seşte stratul preroman. încălecat de o
bandă de nivelare (nisip maroniu), peste
care vine stratul roman.
Între m 18 şi 24 se plasează şanţul exterior al primului castru de pământ, şanţ
oare, din cauza infiltraţiilor de apă, a
fost cercetat doar parţial, până la adâncimea de 2 m. Şanţul este umplut în
partea .superioară cu blocuri de piatră,
moloz, pietriş maroniu, depuneri care au
grosimea de circa 1,40 m. Cel puţin deocamdată, nu putem explica satisfăcător
prezenţa acestor depuneri în umplutura
şanţului. În orice caz, este vorba de o
intervenţie ulterioară, probabil o nivelare
din faza castrului de piatră, dacă nu cumva avem de a face cu un deranjament
şi mai târziu.
între m 24 şi 33, peste pământul virgin
de culoare oenuşie-gălbuie, ce se află la
adâncimea de 1,20-1,40 m, se suprapune
un strat subţire cenuşiu-negricos cu urme sporadice din faza târzie a epocii
bronzului. Acest strat este încălecat de

un pământ de nivelare gălbui nisipos, databil în vremea romană, peste care vine
stratul compact roman, gros de 50-60 cm,
format din pământ cenuşiu-negricios cu
rămăşiţe de arsură, cenuşă şi material
arheologic. Aici, în dreptul metrului 24,50,
la adâncimea de 50 cm, s-a găsit un as,
foarte tocit, de la Traian. In stratul roman (m. 31,50 ; 29,50 ; 29 şi 26,50) s-au
identificat urmele unor şanţuri de fundaţie, aparţinând unor construcţii romane
de lemn (barăci, grajduri etc.).
Secţiunea VIII, lungă de 137,5 m şi lată
de 1 m, a fost trasată paralel cu precedenta şi prin săparea ei am urmărit să
stabilim stratigrafia în castru şi să depistăm urmele de construcţii romane sau
postroma:ne. Aşa cum reiese din profilul
laturii de nord a secţiunii, sub raport
stratigrafic, s-au putut face observaţiile
pe care le redăm mai jos.
Intre m O şi 61, pământul virgin de
culoare cenuşie-roşcată, apare la 1,501,70 m, peste el găsindu-se un strat subţire cafeniu-negricios,
conţinând puţine
cioburi de vase din epoca bronzului.
Acestui strat îi aparţine o groapă de bordei situată la m 47--48,50, în care s-au
descoperit mai multe materiale ceramice
din perioada târzie a bronzului. Peste
acest strat de pământ urmează depunerile din vremea romană, care, în anumite
porţiuni, prezintă două niveluri clare,
unul timpuriu, reprezentat prin pământ
cafeniu-negricios, fără arsură şi cu puţine materiale arheologice, iar celălalt,
suprapus, este format dintr-un strat gros
cu multă arsură şi bogat în urme arheologice. S-a înregistrat observaţia sigură
că ambele niveluri erau brăzdate de şan
ţuri de fundaţie ale unor construcţii romane.
Intre m O şi 2,5 nivelul roman a foot
intrerupt prin săparea unui bordei, a că
rui umplutură, formată din pământ negru-măzăros, cu cenuşă şi arsură, era absolut identică cu cea din bordeiele întâlnite în S.IV /1980 şi S.VII/1981, pe care
le-am atribuit perioadei postromane. Un
bordei similar a apărut şi între m 12,5015,30, unde a fost prins doar parţial în
cadrul secţiunii. Aceste două bordeie nu
au fost dezvelite în întregime, dar prin
materialul ceramic găsit în porţiunea
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Pe baza cercetărilor din 1981 şi a celor din anii precedenţi, s-au putut stabili
cu certitudine trei faze de construcţie ale
castrului : două de pământ şi una de piatră, care s-au succedat pe acelaşi loc.
Primul castru de pământ (ciroa 140 X
135 m), orientat pe direcţia NE-SV, se
află în perimetrul celui de piatră şi era
prevăzut cu două şanţuri de apărare (precis identificate pe trei laturi). Pe laturile
de NV şi NE, cele două şanţuri se găsesc
în interiorul castrului de piatră. Pe latura
SE s-a identificat un şanţ tot în interiorul acestei ultime faze a castrului, iar pe
cea de SV, datorită şi terenului accidentat, cele două şanţuri ale primului castru
se pare că au fost refolosite, atât în
a doua fază a castrului de pământ, cât şi
1a construirea celui de piatră. Primul
castru de pământ a aparţinut probabil
cohortei Il Britanica, atestată aici prin
două
ştampile tegulare,
publicate de
C. Torma. Al doilea castru de pământ, de
formă pătrată şi de dimensiuni mai mari.
a fost ridicat de ala I Tungrorum Frontoniana care, ulterior şi în aceleaşi limite.
l-a transformat în piatră.
Din faza castrului de pământ, în S.VIII
s-a surprins un nivel de locuire reprezentat prin şanţuri de fundatie ale bară
cilor şi prin puţi:n material arheologic,
iar în S.VII au fost întâlnite si resturi de
agger. Probabil că în faza de piatră pe
traseul şanţului exterior al castrului mic
de pământ s-a plasat via sagularis, întâlnită şi pe latura de SV, în S;VIII la
m 122-126, sub forma unei depuneri df'

secţionată pot fi datate în perioada postromană (sec. III/IV).
între m 16 şi 24, peste nivelul preroman se suprapune o bandă de prundiş
maroniu-roşcat, mărginită de două lentile
formate din lut galben amestecat. Această
amenajare constituia probabil spaţiul de
circulaţie dintre barăci. O situaţie asemănătoare s-a întâlnit între m 41 şi 51,
unde s-a identificat iarăşi prundiş, piatră şi

lut galben.
La m 58-60, s-a descoperit şi dezvelit
integral o groapă ovală, care pătrundea
în adâncime până la 1,15 m, groapă în
interiorul căreia s-au găsit mai multe
vase romane (sparte, dar întregibile) împreună cu o mare cantit~e de deşeuri
de bronz, provenite probabil dintr-un atelier roman. Tot în această groapă s-au
mai descoperit şi două monede romane
de bronz (una de la Traian : Strack, 403,
p. 168).
Intre m 61 şi 83, 87 şi 112, 116 şi 128
stratul de cultură roman este răscolit de
săpăturile făcute în secolul trecut de
C. Torma. Doar în anumite porţiuni am
putut surprinde resturi din nivelul roman timpuriu, considerat proba:bil pământ
steril de către cercetătorul maghiar.
În porţiunile neatinse de săpăturile lui
C. Torma situaţia stratigrafică esţe, în linii generale, la fel cu cea dintre m O şi 61.
Observăm însă că între m 112 şi 116, 128
şi 138 au fost surprinse trei niveluri de
locuire din epoca romană : peste cel timpuriu, înregistrat şi în restul secţiunii,
vin două nivele distincte, ambele prinse
în stratul de arsură, unde erau clar separate printr-o bandă de cărbune şi bârne
arse. In toate trei nivelurile romane menţionate se găseau şanţuri de fundaţie ale
unor cc;mstrucţii de lemn.
De-a lungul acestei secţiuni a ieşit la
iveală ceramică romană locală şi de import, olărie dacică lucrată cu mâna, o
fibulă romană de bronz, un opaiţ cu
marca Fortis, două vârfuri de lance, o
daltă şi fragmente dintr-o cămaşă de zale
din fier, 9 monede eşalonate de la Traian
până la Filip Arabul (Prov. Dac., an 1),
cuie, scoabe şi alt material mărunt, obiş
nuit într-un castru roman. Menţionăm
şi o cărămidă cu ştampila trupei ala 1
Tungrorum Frontoniana, unitate care a
staţionat în castru.

prundiş gălbui-roşcat.

Barăcile identificate în
păturile noastre au fost

castru prin să
construite. în
toate fazele, din lemn. Facem însă precizarea că nu am găsit urme de bârne
carbonizate, nici în pământul de umplutură şi nici în şanţurile de fundaţie. Mai
notăm de asemenea că încă nu am constatat în castru clădiri de piatră, cu toate
că ele, în mod sigur, au existat. O dovadă despre existenţa unor construcţii de
piatră în castru ne-o oferă şi faptul că
în secţiunea VIII, unde, între m 61 şi 128,
am nimerit peste săpăturile lui C. Torma,
acesta marchează mai multe clădiri de
piatră, ale căror ziduri au fost scoase până
la temelie.
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Săpăturile din 1981 au confirmat constatările făcute în anul 1980, cu privire
la locuirea postromană în castru, reprezentată prin bordeie care străpung nive-

donat de trupa romană. Referitor la încadrarea cronologică a bordeielor postromane -până la descoperirea unor materiale arheologice cu putere de datare
mai restrânsă - înclinăm să credem că
ele ar putea fi plasate spre sfârşitul sec.
III şi la începutul sec. IV. Aşteptăm ca
săpăturile viitoare să furnizeze materiale
documentare noi, mai sigure, în această

lurile de locuire romane. Din nefericire,
materialul arheologic descoperit în aceste
bordeie se reduce la ceramică şi nu oferă
elemente noi faţă de cele cunoscute în
1980. Totuşi, trebuie remarcată prezenţa
în aceste bordeie a ceramicii de factură
dacică modelată cu mâna, fapt care indică etnicul noilor veniţi în castrul aban-

problemă.

D. PROTASE, G. MARINESCU,
C. GAIU

Raport
Campania de săpături din anul 1982,
perioada 15 august-15 sepfixat ca principal obiectiv
dezvelirea turnurilor din colţurile de NE
şi SE, precum şi poarta de pe latura de
NV a castrului. Totodată, prin prelungirea secţiunii IX spre interior, trasată peste
turnul din colţul nordic, s-au verificat şi
precizat unele observaţii înregistrate în
anii trecuţi.

1 9 8 2
funerare, ceea ce arată o refacere graba acestuia, după o distrugere provocată de un atac extern, lucru remarcat
şi în trecut, încă de C. Torma.

desfăşurată în
tembrie, şi-a

nică

Turnul din colţul estic a fost cercetat
printr-o secţiune (S.XI, 16 X 1 m) şi dezvelit apoi integral în cadrul unei casete.
Deşi laturile sale se dovedesc a fi mult
mai slab conservate decât la turnul din
colţul nordic, totuşi dimensiunile turnului au putut fi determinate pe baza urmelor de zid rămase în agger: 2,85 m
latura mică dinspre interior, 3,5 m cele
laterale şi 6,30 m latura lungă dinspre
exterior. Grosimea zidului de incintă este
de 1,20 m, iar cea a laturilor turnului de
circa 1 m. în interiorul turnului nu s-a
descoperit material arheologic. Sub solul
arabil se întindea un strat de dărâmături
(piatră şi cărămidă) ce se suprapune peste
agger-ul castrului mare de pământ în
care era înfiptă temelia turnului.
Poarta de pe latura de NV a fost identificată printr-o secţiune longitudinală şi
apoi descoperită în întregime prin deschiderea unei casete.
Bastioanele porţii au formă patrulateră,
şi faţada ieşită în afară cu 1,30 m, în raport de linia zidului de incintă. Acesta
are aici grosimea de 1,10 m, fiind construit deodată cu bastioanele. Temelia
acestora este făcută din blocuri de piatră fără mortar, iar zidul în opus incertum. Intrucât zidul de incintă, lângă bastionul de nord-est, se înclinase în afară,
el a fost sprijinit acolo printr-un contra-

Turnul din col.ţul de NE a fost identificat prin secţiunea IX, care a fost apoi
prelungită spre interiorul castrului, având
in final o lungime de 72,5 m şi o lăţime
de 1 m. El a fost dezvelit integral prin
deschiderea unei casete.
Turnul are un plan aproximativ trapezoidal, cu dimensiunile de : 4 m latura
dinspre interior, 7,20 m latura arcuită
opusă şi câte 3,75 m celelalte două. Grosimea zidului de incintă măsoară 1,20 m,
iar cea a laturilor interioare 1 m. Zidul
a fost scos de către localnici pe latura
mică şi cea vestică, el păstrându-se relativ bine pe celelalte laturi. Temelia zidului este construită din blocuri fără
mortar, fiind înfiptă în agger până la pă
mântul viu. In interiorul turnului nu s-au
observat resturi de locuire propriu-zisă
şi nici vreo amenajare specială a pardoselii. Din materialele provenite din dărâ
marea turnului s-a format înspre exteriorul acestuia un strat gros de pietre,
cărămizi şi olane. Printre pietrele provenite din prăbuşirea turnului s-au găsit
şi fragmente de edicule şi de inscripţii
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de 1 m, ce pornea de la nivelul zidurilor
exterioare ale bastioanelor, dar care nu
s-a păstrat decât pe o lungime de 1 m.
Dinspre bastionul de vest, la 2,4 de la
faţadă, se afla un prag lung de 3,5 m,
cu baza pe stratul de pietriş, prag ce servea la fixarea axului porţii. De notat că
aici pragul nu se întindea peste toată
lungimea acesteia.
!n spaţiul porţii s-a descoperit mult
material arheologic, în special ceramică,
locală şi de import. Din ultima categorie
remarcăm mai multe fragmente de terra
sigillata. Ceramica locală cuprinde cioburi de vase stampilate, din pastă fină,

fort din blocuri mari de piatră, gros de
1 m şi lung de 2,2 m.
Bastionul de nord-est are laturile lungi
(măsurate în exterior) de 7,10 m, cele
scurte de 6,5 m, iar grosimea zidurilor de
1,1-1,25 m. In interiorul bastionului,
lipsit de vreo amenajare specială a podelei, se afla un strat de dărâmături (piatră, cărămidă, olane), ceramică, obiecte
din fier şi bronz. Un bogat material arheologic s-a descoperit în interiorul şi în
jurul bastionului. Semnalăm de aici fragmente dintr-o placă de bronz deteriorată
de foc, cu urme de inscripţie, descoperită
spre colţul exterior al acestuia. In interiorul turnului s-au găsit, de asemenea,
două fibule, una în formă de T şi alta de
tipul "cu piciorul întors pe dedesubt",
ambele databile pe la mijlocul sec. III.
Bastionul de nord-vest are laturile lungi
de 7,5 m, de 6,8 m şi 6,5 m (cele dinspre V şi E). Zidurile măsoară 1,2 m grosime şi sunt construite în opt+S incertum.
In interiorul turnului materialul arheologic este destul de sărac. Amintim un vârf
de suliţă şi un călcâi de lance, precum
şi cioburi de vase romane diverse.
Lărgimea porţii este de 8,40 m. Sub
humus-ul vegetal se constată depuneri
arheologice care încalecă un strat de pietriş gălbui-roşcat, puternic tasat, gros de
70-80 cm. In jumătatea estică a spaţiu
lui porţii au fost surprinse urmele unei
amenajări, ce s-ar putea eventual interpreta ca o intrare în bastion. Aici, peste
stratul de pietriş s-a amenajat un pavaj
din bolovani de râu, lat de 3 m, în continuarea căruia, spre interiorul castrului,
se întindea un rând de lespezi cioplite,
având o bordură pe faţa de sus, bordură
care întrerupea pavajul. In continuare,
la 1 m distanţă de zidul bastionului, se
găsea o porţiune de zidărie în formă de
U, făcută din blocuri de piatră fără mortar, cu lăţimea de 30-55 cm. Aici s-a
aflat mult moloz, nisip, arsură, diverse
materiale arheologice. In jurul acestei
arnenajări, la adâncimea de 70-90 cm,
a apărut un strat de arsură, rezultat din
incendierea unei construcţii de lemn. Imprejurarea că arsura era acoperită de
stratul de prundiş amintit dovedeşte că
avem de a face cu două faze de construcţie. In zona mediană a porţii au fost surprinse urmele unui pinten de zidărie, lat

roşie

şi

cenuşie, ceramică zgrunţuroasă
cenuşie-negricioasă şi cărămi
zie-gălbuie. Multe sunt şi obiectele de metal : cuie, piroane, cuţite, dăltiţe, foar-

de culoare

feci, un vârf de lance etc., toate din fier,
precum şi aplici, catarame, chei, o pensetă
şi un clopoţel din bronz. Ca elemente de
datare, menţionăm două fibule, una cu
port-agrafa înaltă şi alta de tipul cu piciorul întors pe dedesubt şi o monedă de
bronz (sestertius), care, deşi tocită, se
poate spune că aparţine unui împărat din
sec. II. Remarcăm de asemenea mai multe cărămizi cu stampila alei Frotoniana,
frecvente şi în descoperirile anterioare.
Aşa cum arătam mai sus, secţiunea IX,
trasată peste turnul din colţul estic, a
fost prelungită mult şi în interiorul castrului, cu scopul de a urmări modul în
care se arcuiesc aici şanţurile castrului
mic de pământ şi pentru a obţine noi
date referitoare la stratigrafia din castru.
De-a lungul acestei secţiuni pământul
virgin a apărut la adâncimea de 1,601,70 m. Urmează apoi o fâşie de pământ
cenuşiu-negricios groasă de 10-15 cm,
conţinând pigmente de cărbune şi rare
fragmente ceramice. Acest nivel, surprins
de asemenea în toată partea de răsărit
a castrului, aparţine unei locuiri din epoca bronzului. La acest nivel de locuire
trebuie ataşat şi mormântul (M.2) descoperit în carou! 59. Ne referim la mormântui de incineraţie în urnă, acoperită
cu o lespede,. găsit la adâncimea de
1,80 m şi databil, după forma şi factura
oalei-urnă, la sfârşitul epocii bronzului.
Următorul nivel de locuire îl reprezintă castru1 mic de pământ, înregistrat
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rile de fundaţie. Barăcile au fost mistuite df' un tmternic incediu. după care nu
mai avem dovada că ele au fost refăcute.
Cercetările din anii următori şi studiul
materialelor descoperite urmează să aducă precizări, pe cât va fi posibil, în legătură cu momentul acestei incendieri.
Din nivelul de locuire al barăcilor provine un bogat material arheologic. Relevăm în primul rând marea cantitate de
ceramică. atât de import, cât şi locală. În
cadrul primei categorii amintim fragmente de terra sigillata şi câteva fragmente
de opaiţe romane. Ceramica locală cuprinde unele recipiente stampilate, vase
lucrate la roată. toate romane, şi cu mâna, de factură dacică. Din prima grupă
au apărut puţine cioburi, iar din a doua
fac parte oale, străchini, căni, ulcioare,
capace, patue din pastă fină sau zgrunţuroasă roşie, cenuşie, şi cărămizie. Vasele lucrate cu mâna, dacice, sunt reprezentate printr-un număr mic de fragmente. Notăm în mod deosebit apariţia
unei ceşti dacice cu toartă, în dreptul metrului 17,5. la adâncimea de 70 cm, ceaşcă
ce avea imprimat un F, înainte de ardere.
Menţionăm. de asemenea, un opaiţ lucrat
cu mâna. S-au mai descoperit numeroase
obiecte de fier (un călcâi şi un vârf de
lance. vârfuri de săgeţi, chei, cuţite, cuie,
piroane) şi de bronz : o fibulă de tipul
"cu genunchi'·, aplici şi alt material mă
runt.
Situaţia stratigrafică dintre m 2,5 şi 7
repune în discuţie situaţiile înregistrate
în S.IV, S.VII şi S.VIII de pe aceeaşi latură a castrului, în care au apărut, într-un strat de arsură şi cenuşă albicioasă,
vase lucrate cu mâna, considerate a aparţine de locuiri postromane. In profilul
secţiunii nu s-a putut sesiza o diferenţiere clară între nivelul barăcilor şi stratul de cenuşă albicioasă. Putea fi sesizată
doar o nuanţă de păm~nt măzăros în carourile respective, dar fără a avea siguranţa că stratul taie nivelul roman. Ră
mâne ca în viitor să se precizeze raportul
dintre barăci şi stratul cu cenuşă albicioasă. Se impune însă sublinierea că
numai în acest "pat" de cenuşă apar în
mod constant oale-borcan lucrate cu mâna din pastă brun-cărămizie. O astfel de
oală .a apărut şi în S.IX, la m 4,5 si la
1,20 m adâncime.

Şl m anii trecuti. El reprezintă a1c1, m
mod cert, primul nivel de locuire romană.
Intre m 6-21 s-a întâlnit un strat de
pământ amestecat, de culoare brună-găl
buie, fără materiale arheologice, care nu
este altceva decât un rest din valul castrului mic de pământ, nivelat cu ocazia
construirii castrului mare de pământ.
Intre m 21-26 şi m 29,3-35,6 apar
şanţurile de pe latura de răsărit a castrului mic de pământ. Deschiderea lor la
gură este mai mare pe profil decât în
realitate, deoarece ele au fost traversate
oblic de secţiune. Adâncimea şanţurilor
măsoară 1,5 m (primul) şi 2 m (şanţul
al doilea). Pământul gălbui-castaniu, ce
formează umplutura
şanţurilor, provine
din agger-ul cu care s-a nivelat zona respectivă la construirea celui de al doilea
castru.
Intre m 41-47 şi m. 50-56 urmează
alte două şanţuri ce se adâncesc cu 1,75 m,
respectiv, 1,5 m. Umplutura lor constă
dintr-un pământ brun-gălbui, amestecat
(în primul şanţ) şi dintr-un pământ mai
negricios, în şanţul al doilea. Acestea sunt
şanţurile de pe latura de nord a primului castru de pământ, constatate şi în
S.l/1978 şi S.V/1980. Deocamdată nu putem explica în alt mod prezenţa celor
patru şanţuri surprinse în cadrul secţiu
nii. Pentru aceeaşi interpretare pledează
şi duetul şanţurilor. Mai puţin explicabil
apare lipsa de comunicare dintre şanţu
rile de apărare de pe cele două laturi,
întrucât normal era ca ele să se întâlnească si să fuzioneze, iar prelungirea lor
nu avea sens. Două ipoteze se pot emite:
fie că şanţurile de pe o latură nu fuzionau
cu şanţurile de pe cealaltă latură, pentru
a asigura scurgerea apelor, fie că formează etape diferite în evoluţia fortificaţiei.

. Nivelul de locuire al castrului de piaeste repreZ€ntat de pământul negru
cu multă arsură, cărbune şi materiale arheologice diverse. Din acest nivel pornesc
şanturile de fundaţie ale barăcilor. Urmele acestora apar între m 8-23 şi
m 39,75-45. Lipsesc şi aici fundaţiile de
piatră, aşa cum s-a remarcat şi în celelalte sectiuni, adeverindu-se din nou că
barăcile au fost făcute exclusiv din lemn.
Aşa se explică şi prezenţa masivă a arsurii în acest nivel şi mai ales în şanţutră
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stalaţiilor

din interiorul castrului. Materialul arheologic cu putere de datare, atât cel descoperit în acest ;m, cât şi cel
cunoscut din trecut (monede, fibule) se
opreşte la domnia lui Gallienus, ceea ce
indică sfârşitul garni-~oanei romane de la
Ilişua în timpul acestui împărat.
După retragerea romanilor, se pare că
pe teritoriul castrului a luat fiinţă o aşe
zare cu bordeie, în care se găseşte ceramică dacică lucrată cu mâna. La rândul
lor, şi aceste bordeie dacice au fost distruse de un violent incendiu. Dar certitudinea deplină cu privire la poziţia stratigrafică, cronologică a punctelor în care
apare ceramica dacică rămâne s-o dobândim în cercetările viitoare, când se_~or
face dezveliri întinse în interiorul castrului roman. Până acum datele informative
s-au obţinut doar prin secţiuni de dimensiuni reduse. Prin degajarea unor suprafeţe mari sperăm să obţinem datele necesare clarificării acestei probleme de

· Intre m 36-40. sub multe dărâmături,
s-a dat peste un ~trat de pietriş, care era
'probabil o alee printre barăcile soldaţi
lor, iar peste şantul nr. 2 (nivelat) de pe
latura de nord a primului castru de pă
mant au apărut două benzi de pietriş,
care ar putea constitui resturi din via
sagularis a castrului de piatră.
De la m 55 la m 66 se întinde agger-ul
castrului mare de pământ, format dintr-un strat de lut castaniu. în care sunt
înfipte fundaţiile turnului şi ale zidului
de incintă. in faţa acestuia apare berma
lată de 1 m, după care începe escarpa
primului şanţ al castrului de piatră. nesăpat în întregime.
1n concluzie, prin săpăturile din 198'2
s-au degajat integral cele două bastioane
de colţ, poarta de nord-vest şi s-au obtinut unele date noi priv~nd condiţiile stratigrafice în care apare ceramica dacică
modelată cu mâna. De asemenea, s-a adeverit din nou incendierea generală a
ba răcilor de lemn din ultima perioadă de
existenţă a castrului de piatră, incendiere care poate fi pusă fie pe seama unui
atac inamic din afară, fie pe seama romanilor, care la retragere au pus foc in-

certă importanţă istorică.

D. PROTASE, G. MARINESCU,
C. GAIU

Raport
Cercetările
arheologke din 1983, în
continuarea celor din anii trecuţi, s-au
desfăşurat timp de o lună (25 iulie-25
august), în două sectoare, la porta praetoria şi în clădirea comandamentului
(principia), sectoare mai puţin afectate de
exploatarea pietrei pentru nevoile de construcţii locale din epoca modernă-contem
porană şi de săpăturile lui C. Torma din
secolul trecut. In aceste două puncte a fost
astfel posibilă observarea mai bună a
stratigrafiei, a diferitelor faze şi etape
constructive din cadrul castrului, precum
şi a modului de
realizare şi folosire a
construcţiilor respective.

Porta praetoria,

1 9 8 3
82 m. Ea a fost amplasată în agger-ul
castrului mare de pământ. unde se disting clar în profil şanţurile de fundaţie
ale celor două bastioane şi ale zidului de
incintă. Prin identificarea certă în săpă
turile din acest an a porţii pretoria pe la:tura amintită, înspre "barbari cum", se
<;:unoaşte acum şi orientarea generală a
castrului, care în trecut era fixată doar
ipotetic.
Bastioanele porţii, construite concomitent cu zidul de incintă, au fundaţia din
piatră nefasonată, aşezată pe un strat de
bolovani de râu, iar zidurile de elevaţie
sunt făcute în opus incertum din aceeaşi
piatră de carieră (gresie,
tuf vulcanic,
mamă) care se întâlneşte şi în restul zidă:dei din castru. Grosimea zidurilor nu
Foste uniformă pe toate laturile, ea variind
intre 1,25 şi 1,50 m, diferenţă rezultată
din unele refaceri ale bastioanelor. Se pot

dezvelltă

integral, este
situată pe latura nord-estică a castrului,
distanţa între parametrele
celor două
curtine ale pretenturei şi faţa exterioară
a turnurilor care o flanchează fiind de
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distinge două faze. Pe laturile unde zidul
se păstrează mai bine, s-a remarcat duetul lui diferit în cele două faze. In faza
a doua, pe unele laturi. el se deplasează
uşor spre exterior de la linia fundatiei,
ceea ce face ca marginea interioară '-'·
acestei2 să rămână neacoperită de zidul
de elevaţie. Interiorul bastioanelor era
pavat în ambele faze cu bolovani de râu.
Dedesubtul pavajului s-a înregistrat un
nivel cu urme de incendiu aparţinând
castrului anterior de pământ. A vând formă trape~oidală cu latura scurtă spre interior, ambele bastioane ies în afară ct;
1,70 m, faţă de linia zidului de incintă.

care aceasta culisa. Pe sub culoarul nordic trecea un mic canal, făcut din patru
cărămizi, două aşezate _pe lat,
formând
fundul şi capacul canalului, iar alte două
puse pe cant, alcătuind pereţii acestuia.
La un moment dat - probabil in s?colul III. sau poate chiar mai târziu ambele culoare ale porţii au fost blocate
cu două ziduri rudimentare, făcute din
pietre de gresie, marnă, bucăţi de râşni
tă, fragmente arhitecturale, prinse laolaltă cu lut. Cele două ziduri de bloc0j
erau fixate intre pereţii bastioanelor şi
pinter,ul despărţitor al porţii. Dacă in culcarul nordic zidul-blocaj era aşezat în
spatele ieşindului de la capul pinten.ului
median. în cel sudic s-a fixat puţin mai
în faţă, legându-se chiar de capul pintenulJ.li. Aici, în spatele blocajului. nivelul
de călcare apa~;e cu ceva mai sus decât in.
culoarul nordic. Din lips::l de indicii demne de luat în seamă, nu ştim dacă şi în
ce măsură s-ar putea vorbi de o eventuală diferenţă cronologică
între blocarea
celor două culoare ale porţii praPioric...
Oricum, în faţa acestui blocaj, peste nivelul de călcare şi sub mormanul de dă
râmături s-a dat peste un strat do luL
g<1lben bătătorit, amestecat cu pietre. In
stratul de lut galben s-a găsit un denar al
lui Geta. Aici s-au găsit, între altele, mai
multe cărămizi cu ştampila alei I Tungrmum. Frontoniana, o monedă de bronz,
probabil de la împăratul Hadrian, şi o
statuetă. tot de bronz, a zeiţei
Venus.
Restul depunerii intenţionate a stratului
de pământ galben rămâne deocamdată

Bastionul de nord are laturile scurte
în exterior) de 6,30X5,90 m ..
iar cele lungi de 8,25 m. Stratul de depuneri din interioare relativ gros şi bogat
,în conţinut, ceea ce aratrt folosirea intensă şi îndelungată a bastionului. Intrarea,
largă de l m şi având pragul bine păs
trat, se află, retrasă, pe latura dinspre
spatiul porţii.
(măsurate

Bastionul de sud, puţin mai mare, f'.!'t'
dimensiunile (în exterior) de 7X5,f35V
8,50 m. Intrarea, largă de 1,25 m, era plrsată tot spre spaţiul porţii, ca şi la pandantul său nordic. Merită relevat faptul
că pe latura din spate şi in colţul lui sudvestic bastionul a suferit o evidentă >:efacere în ultima sa fază de funcţionare.
Spaţiul porţii măsoară pe linia din fa:{\
a bastioanelor 8 m, iar pe cea din spate
8,50 m. Un pinten de zid împarte lărgi
mea porţii în două culoare egale. Acest
pinten pătrunde adânc în vechiul agger
al castrului mare de pământ şi este clă
dit solid din blocuri de granit fasonate,
legate cu mortar. Gros de 0,90 m, el începe de pe linia din spate a bastioanelor
~i măsoară 4, 70 m în lungime. Blocul de
piatră de la capătul dinspre faţadă a fost
cioplit cu un ieşial de 15-20 cm, dând
astfel pintem:llui median forma unui T,
desigur cu scopul de a proteja poarta de
lemn faţă de loviturile vehiculelor care
-circulau pe aici. De-a curmezişul culoarului sudic al porţii s-au păstrat, la nivelul de călcare antic. lespezile masive de
piatră cu un prag in faţă, de care se sprijinea la închidere poarta de lemn şi pe

neclară.

In interiorul bastioanelor şi în spaţiul
s-au descoperit multe materiale arheologice : ceramică romană locală şi de
import, ţigle, cărămizi, vârfuri de lance
şi de suliţă. chei, o daltă, c•.1ie, piroane,
scoabe, o fibulă şi diverse aplici de bronz,
mon.ede. Dar descoperirea care trebuie în
mod special subliniată o constituie mai
multe bucăţi dintr...o mare statuie romană de bronz, care după cum indică
fragmentele - aparţinea unui bărbat.
porţii

In spaţiul porţii, la adâncime de 70 cm,
s-a descoperit şi uh denar de billon de la
Iulia Maesa, iar în turnul nordic un as
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al lui Hadrian şi un quinar nedeterminabil (probabil emis pe la începutul sec.
III).
Clădirea comandamentului (principia) a
fost identificată prin trei secţiuni. Una
(S 12 = 48,50Xl,50 m) a traversat în diagonală întregul edificiu, oferind în acelaşi
timp şi importante elemente de stratigrafie, iar două (S 13 =30Xl m, St4=8X1 m)
au fost trasate peste laturile de nordvest şi sud-est, pentru stabilirea dimensiunilor clădirii. Principia, cum e şi firesc, este situată la distanţă egală faţă
de laturile pe care se află cele două porţi
principales ale castrului şi la vreo 47 m
de porta decumana.
·
Precizăm că, având intenţia să dezvelim în întregime clădirea comandamentului, în prezentul raport nu vom înfăţişa
descriptiv lucrările efectuate, nici nu vom
face aprecierile obişnuite în asemenea
cazuri. ci ne vom mulţumi cu comunicarea câtorva elemente strict necesare,
urmând ca totul să fie înfăţişat amănun
ţit după ce întregul complex va fi descoperit.

Chiar

după

primele

secţiuni şi

decoper-

tările începute, putem aprecia că princi-

pia, care ocupă o suprafaţă de aproximativ 36>::34 m, prezintă în general forma şi
împărţirea obişnuită în castrele de trupe
auxiliare din Dacia. Notăm că în curtea
interioară (atrium), străbătută de s,2, s-e.
surprins o porţiune de pavaj din lespezi,
mari, în apropierea căreia s-au descoperit câteva blocuri mari de piatră şi o inscripţie închinată împăratului
Hadrian
(a. J31) de ala I Tungrorum Frontoniana.
trupa care a constituit garnizoana permanentă a castrului. Rămâne de stabilit
dacă această înscripţie onorifică stă sau
nu în legătură cu edificarea din piatră a
clădirii comandamentului. Pe latura din
spate a edificiului s-au dezvelit patru încăperi (notate 'Cu A, B, C, D), trei în întregime şi una numai parţial. Nu vom
prezenta acum aceste încăperi cu detaliile
înregistrate, ci ne vom limita la menţio
naxea materialului arheologic găsit aici.
Ceramica romană de toate categoriile
(roşie, neagră, cenuşie, negricioasă) şi de
forme diverse, apare peste tot, în cantităţi

variabile. Dintre obiectele mai semnificative, în afară de materiale de
construcţie (ţigle, cărămizi, olane, cuie,
piroane, scoabe) amintbn: numeroase vârfuri de săgeţi, doi stili de
bronz, un topor de fier, mai multe litere
tăiate din tablă de
bronz, o tcslă, un
candelabru cu două opaiţe de fier. mai
multe cărămizi şi ţigle cu ştampila trupei
ala I Tun9rorum Frontoniana. Monedele,
de bronz şi argint, găsite aici în săpătură,
în număr de 15, se eşalonează de la Traian la Severus Alexander.
Important de subliniat este că sub principia castrului de piatră s-au descoperit
urmele unei mari construcţii de lemn, care
a fost neândoielnic clădirea comandamentului în castrul mare de pământ. Planul
ei general începe a se contura din ce în
ce mai clar pe teren prin pământ ars,
cărbune şi alte
resturi, el urmând a fi
sta;bilit pe măsura înaintării săpăturilor
în acest sector. Dar, chiar de pe acum, se
vede destul de clar că principia cea veche de lemn a fost mistuită de un incendiu. care se pare că poate fi extins la
scara întregului castru mare de pă.mânt.
In stratul de arsură s-a găsit o monedă
de bronz a lui Traian.
Din punct de vedere stratigrafic, releîn S1 2, între m 41 şi m 44.70 (adică spre capătul de vest al acestei secţ.iuni), sub stratul de dăTâmături şi tăind
ultiffiul nivel cu depuneri din epoca romană, se află groapa unui bordei, care
nre fundul acoperit cu un strat de pă
mânt negru afânat şi cu cenuşă albicioasă. Aici s-a găsit un fund de vas modelat
cu mâr..a dintr-o pastă analoagă vaselor
de factură dacică descoperite în anii trecuţi în praetentura sinistra, în condiţii
aproape identice. Situaţia stratigrafică şi
materialul ceramic modelat cu mâna arată din nou că în toate aceste locuri din
castru avem de a face cu bordeie instalate după plecarea romanilor, spre sfârşitul sec. III sau în veacul următor. Relevant este faptul, tot sub !raport stratigrafic, că în profilul aceleiaşi 812, la principia s-·au surprins următoarele trei niveluri romane, care se leagă de castrul
mic de pământ, castrul mare de pământ
şi de castrul de piatră, care sfârşeşte cu

văm că
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un incendiu. La acestea se adaugă nivelul
postroman, reprezentat prin bordeiele cu
ceramica dacjcă modelată cu mâna. şi acestea trecute prin foc.
In încheiere facem precizarea că, deşi
dispunem de unele date referitoare la perioada de ridicare în piatră a clădirii co-

şi a întregului castru, totuşi preferăm să nu abordăm acum această problemă, considerând că e mai bine

m(lndamentului
gă aşteptăm

înaintarea

tinerea unei

documentaţii

săpăturilor şi

ob-

mai bogate.

D. PROTASE, C. G_\IU

Raport
In continuarea celor din anii trecuţi
(1978-1983). cercetările arheologice din
1984 la castml roman de la Ilişua s-au
desfăşurat în două reprize (1-26 iulie şi
15-29 octombrie) şi în acest an ele s-au
concentrat la dezvelirea clădirii comandamentului (principia), începută în anul
precedent, la dezgroparea porţii decumana de pe latura scurtă de sud-vest şi b
degajarea unei clădiri situată în partea
stângă a comandamentului (latus praetorii sinistrum), unde terenul nu a făcui:
obiectul săpăturilor lui C. Torma, în secolul trecut.

1 9 8 4
dimensiunile sale precise

şi

planul arni'\-

mnţit.

Poziţia clădirii în castru, cu privire la
care avem acum măsurători raportate la
zidurile de incintă. se constată că respec~ă
regulile generale ale castrametaţiei. Zidul
din fat8 curţii interioare are grosimea de
G3 cm, esle întrerup 1; la mijloc de o deschidere, largă de circ3. 6 m, care constituia
poarta. Curtea e :rnvată cu lespezi mari
de piatră (cel puţin m porţiunile atinse
de săpăturile noastre) şi flancată de do'.lu
încăperi marginale, largi de 4,50 m (cea
de pe latura sudică) şi de 3.90 m (cea de
pe l<!tura nordică). Aceste două încăperi,
dezvclite doar parţial, au zidurile dinspre
curte scoHse integral, inclusiv temelia.
Padimentul lor era format dintr-un strat
de prundiş." fără alt,; amenajări.
În partea din spate, clădirea de piatră
a comanda~ntului avea şase încăperi,
patru descoperite în anul tTecut, iar două
prin săpăturile din acest an.
Din clădirea de lemn a comandamentuLui au fost identificate fundaţiile încăpe··
rilor din partea posterioară. Aceasta aYea
lăţimea de 27 m şi era compartimentată
in cinci încăperi. In jurul ei se găsea o
alee acoperită cu pietriş, alee surprinsă
in profilul secţiunii care a travers~ cam.cra E.
Depunerile arheologice din incăperiln
degajate în 1984 se prezintă în felul următor. In camera E, peste nivelul antic,
străpuns de şanţul de fundaţie al clădirii
de lemn, se află un strat de lut castaniu
de nivelare, urmat de o amenajare a padimentului. Vine apoi o nouă nivelare sau
depunere, peste care s-a turnat un padi-

Prirtcipia. Începute în anul precedent, excavaţiile la clădirea comandamentului au continuat şi în acest an, fără ca
ele s~ fie terminate, aşa încât nu avem
încă o imagine de ansamblu asupra accfitui edificiu. A fost încheiată cercetarea
încăperilor de pe latura din
spate, s-2
dezvelit partea nordică şi cea dinspre via
principalis şi s-a săpat două secţiuni
(S XVIII şi S XIX) de 20XL50 m peste
curtea interioară.
Aşa cum s-a stabilit şi în campania arheologică precedentă, principia a cunoscut mai multe faze de construcţie, reparaţii şi adăugiri. Într-o primă fază, ca:-e
corespunde în general cu domnia lui Hadrian (117 -138), exista o clădire de lemn.
ale cărei şanţuri de fundaţie au puiut fi
identificate pe linia încăperilor din spatele edificiului. Dimensiunile şi planul ei
nu pot fi încă precizate, dar s-a stabilit că
tn faza de piatră principia avea dimensiunile de circa 36X34 m. · Urmează ca,
după dezvelirea ei integrală, să fie fixate
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ment din zid şi var, ce corespunde nivelului de ddicare în piatră a întregii construcţii. Se constată apoi un alt strat de
-depunere arheologică, peste car~ se suprapune multă arsură, ceea ce dovedeşte că
aici s-a produs un puternic incendiu. Deasupra stratului gros de arsură se găsesc
p9-tru fâşli succesive de cocciopesto. Încăperea a fost prevăzută cu instalaţie ck
hypocaust, ale cărui urme constau din
re$turile canalului şi ale suspensurii aparţinătoare primului nivel al fazei de picctră şi din canalul de
dirijare a căldw·ii
de-a lungul peretelui dinspre camera F,
în faza târzie de existenţă a clădirii comandamentului. In camera F, zidurile erau complet scoase. Notăm că aici, pe linia peretelui dinspre via principalis, s-.".
·găsit un strat de
arsură,
gros de 5060 cm, care începe imediat sub nivelul
de dărâmături. S-ar putea. ca şi în acest
punct să avem de a face cu construcţia
de lemn anterioară. De la hypocaust s-a
păstrat un şir de pilae, format din cără
mizi cu dimensiunile de 16X15X7 cm.
aşezate
pe o cărămidă bază de 28'/
28X5 cm. Pereţii despărţitori ai camerelor nu au fundat.ie adâncă, ci sunt amp:asaţi la mică profunzime în stratul ro:ţnan
mai vechi Ataşată camerei F, s-a descoperit o altă încăpere (notată cu G), având
dime_nsiunile de 4,9X5 m, care se pare
că este adăugată ulterior, deoarece peretele dinspre curte nu se leagă cu zidul interior al camerelor din partea posterioară a clădirii de piatră a comandamentului.
Inventarul arheologic ieşit la lumină în
principia cuprinde o cantitate de material de construcţie (cărămizi, ţigle, olane,
scoabe, piroane, cui~ etc.), unelte (topoc>.re, dălţi, hurghiuri etc.), arme (vârfuri de
lance, de suliţă, de săgeţi etc.), .moned\',
fibule, ştampile (pe ţigle şi cărămizi) cu
numele unităţii militare (ala r Tungrorum Front.oniana) şi multă ceramică romană de toate categoriile.

nul de sud-vest) şi 6,5X4,40 m (cel de
sud-est). Int~riorul bastioanelor măsoară
4,135><3.60 m şi, respectiv, 4,60X3 m. Deci,
bastioanele sunt inegale, ca dimensiuni
La bastionul sud-vestic s-au observat două
niveluri de locuire, reprezentate de ame~
najările pardoselii, care au lăsat ca urme
două straturi succesive
de mortar alb.
Spatiul porţii are deschiderea de 4,70 m
şi el s-a găsit acoperit cu multe dărâ
mături, care zăceau pe nivelul de. călcare
antic. În sp:1ţ.iul porţii s-a dat peste un
strat de prnndiş gălbui-roşcat, aşezat pe
o fundaţie de bolovani şi blocuri de piatră. Urme de pa.\'aj nu s-au întâlnit. Poarta şi bastiocmele sale n-au putut oferi
prea multe detalii constructive. din cauza răvăşirilor intervenite în epoca modernă-contemporană, când s-a scos multă piatră de constructie de către localnici.
Doar la turnul sud-vestic se mai păstra
o parte din zidul de elevaţie, în timp ce
la pandantul său sud-estic piatra a fost
şcoasă complet (inclusiv temelia), dimensiunile acestuia putând fi stabilite numai
după şanţ'Jrile de fundaţie, săpate
în
agqer-ul castrului mare de pământ.
Material~le arheologice descoperite la
purta decumana sunt relativ puţine. Ele
constau din cărămizi, ţigle, olane, cuie.
piroane, scoabe, ceramică şi monede. Dir:-.
tre acestea, menţionăm o cizmă-miniatu
ră, făcută din lut ars şi prevăzută cu o
rozetă (sus) şi cu o frunză (pe talpă), care
servea la stampilarea vaselor. Această
piesa, relativ rară, s-a găsit în spaţiul
porţii.

Clădirea

ele lângă princtpta. - La disde 13 m spre nord-v@st de clădirea
comandamentului, s-au identificat şi dezvelit temeliile unei construcţii de piatră,
având dimensiunile de 31.7Xl1,70 m. Clă
direa aceasta. cu ziduri groase de 70 cm
este compartimentată de un zid median,
în două săli, mari de 10Xl2,80 m şi, respectiv, de 10,15X16,40 m. Lipsa unor depuneri arheologice mai groase şi absenţa
unor refaceri ulterioare pledează pentru
construirea acestei clădiri într-o perioadă
mai târzie din viaţa castrului. Sub raport
stratigrafic, s-a stabilit că aici, peste. niv.elul de călcare roman, format dintr-un
strat de prundiş, se suprapune un. strat
tanţă

Purta dec:umana. - Este flancată de
bastioane rectangulare ce depăşesc
linia incintei cu 1,25 m. Grosimea 'zidu~
rilor, construite deodată cu incinta (cu
care ele "se ţes''), este de 90 crn, iar di""
rnensiunile lor ating 6,5X5,50 m (baştio 7
două
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care conţine multă
olane. Prezenţa numeroaselor baze. fusuri şi capiteluri de coloar:e,
găsite de-a lungul zidurilor, arată monumentalitatea de altădată a construcţiei.
Semnificativ este că in corpul zidurilor
de elevaţie au fost folosite numeroase
fragmente arhitectonice, luate de la clă
diri mai vechi, şi monUJnente funerare,
aduse din cimitirul castrulul, fapt care
indică şi el data târzie a clădirii. Din interiorul acP~tui edificiu, care nu a fost
golit în întregime, provine o cantitate relativ redusă de material arheologic, ceea
ce contrastează iarăşi cu caracterul monumental al construcţiri. S-au descoperit
aici cioburi de \rase romane, cuie şi piroane diverse, olane şi ţigle. Rămâne de
văzut care a fost rostul acestei
clădiri
(valetudinarium ?).
Ca şi în anii trecuţi, la fel în 1984, au
apărut o serie de bordeie care taie de sus
până jos straturile romane din interiorul
gros de

dărâmături,

castrului, bordeie cu ceramică dacică, in-C''ndiate :;;i ele, demonstrând în continuare o locuire autohtonă după plecarea
autorităţilor
militare şi a trupei de la
Ilişua.
Astfel, în bordeiul surprins în
S1 2, ca şi în cel intersectat de 8 15 , a a-părut material arheologic care adevereşte
constatările făcute în anii precedenţi privind ocuparea castrului de o comunitate
de populaţie băştinaşă în epoca postro-

piatră, ţigle şi

mană.

CercelărilP. arheologice din anul 1984
la Ilişua, au confirmat, pe de o parte, o
serie de constatări făcute în anii trecuţi,
lărgind totodată aria de cunoaştere a organizării interioare a castrului, iar pe de·
altă parte au furnizat noi materiale arheol0gice şi de altă natură (inscripţii, monede, unelte. arme, ceramică etc.), care
îmbog~ţesc cunoştinţele noastre priyitoare
la istoria social-etnică şi politică a Daciei.

D. PROTASE,C GAIU
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tele acesteia, din prundiş galben-roşcat
s-a amenajat un drum (t,ia quintana), al
cărui. pat, prin depuneri succesive, măsu
ra 50--60 cm grosime, suprapunându-se
peste solul antic. Peste via quintana. s-a
constatat un str;:jt de arsură, care încheie
depunerea arheologică în acest loc, marcând ::>.stfel faza finală a castrului.
1ntre m 16.2!) şi m 18,30 a fost identificată o fântână rotundă (diam. 2,20 m),
săpată In stâncă. In cursul degajării ei, au
apărut fragm~nte cerarnice şi alte materiale romane mărunte. Fântâna nu a putut fi golită decât până la adâncimea de
2,30 m, din cauza nivelului ridicat al aoei freatice.
- In colţul sud-vestic al secţiunii au apă
rut fundaţiile uneia din barăcile ridicate
în retentura dextra. Baraca aceasta, construită din lemn, se dovedeşte că a sufe'rit două refaceri, indicate de şanţurile de
fundaţie, situate pe arnplasarnente diferite, corespunzătoare fiecărei faze. Până la

Săpăturile arheologice la castrul roman
s-au desfăşurat în acest an între 15 iunie
şi 20 iulie 1985. ele concentrându-se în
două sectoare, clădirea comandamentului
(principia) şi în praetentura sinistra, unde
s-au efectuat patru secţiuni (S27-S:1o) şi
două casete.

La clădirea comandamentului, pentru
completarea planului acestui edificiu, a
fost săpată secţiunea XXVII (25X4,5 m),
plasată la distanţă de 1 m faţă de zidul
vestic al clădirii. Secţiunea aceasta avea
drept scop verificarea ipotezei, dacă trei
ziduri transversale ale încăperilor din
spate nu cumva se prelungesc spre exterior. pentru eventuale camere adiacente
la corpul principal al clădirii comandamentului - a dovedit însă că zidurile nu
se continuă şi că ceea ce iniţial considerăm ca începutul unor pereţi de încăperi
sunt în realitate contraforaţi pentru peretele posterior al intregii clădiri. In spa-
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-degajarea completă a construcţiei nu putem face aprP.cieri definitive referitoare
]a raportul cronologic dintre faze, deşi succesiunea stratigrafică se anunţă relativ
clară. Totuşi, de pe acum se poate afirma
-că prima fază, construirea barăcii, aparţine castrului mic de pământ, fundaţiile
ei fiind înfiptă direct în solul antic.
Succesiunea şanţurilor de la pereţii transversali permite să se vadă că baraca avea încăperi cu o deschidere de 4 m.
-Faza a doua este marcată de o refacere a
barăcii, le.~ată de ridicarea castrului mare
de pământ. iar in ultima fază construcţia a fost refăcută cu ceva mai în spate
.şi datează din perioada castrului cu ziduri
de piatră. In :,:ecţiunea noastră a fost
prins doar pnţ-;_11 de fundatie de pe una
din laturile· lung1 ale barăcii. Cantitatea
.mare de cărbune şi arsură descoperită
constituie dovada clară că întreaga constructie a fost mistuită de un puternic
incendiu
Inventarul sectiunii XXVII, luat global.
constă din multă ceramică romană· obisnuită (inclusiv ştampilată, de productie'
locală), fără nimic demn de relevat. Menţiune specială merită o oală fragmentară
fără toarte modelată cu mâna şi având ca
ornament un bn1u împletit. o bandă de
linii în val şi al ta de linii orizontale, totul fiind plasat l>Ub gâtui şi pe umărul
vasului. Oala aceasta s-a găsit în baraci't.
împreună cu cioburi romane. Dintre pie·sele de metal găsite în cuprinsul secţiunii
amintim o cheii:' de bronz, un vârf dr~
lance (la m 1, adâncime3. 75 cm) şi un stilus de bronz.
Ultimul nivel de locuire pe teritoriul
castrului databil însă în perioada postromană. este reprezentat în acest sector
de un bordei, prius doar parţial în secţiune, între m 12 şi m 15,50. Groapa lt;~
taie <!Îa qu.intana. adâncindu-se până. la
1,50 m. In porţiunea de bordei dezvelită
nu s ·au aflat nici un fel de amenajări interioare. iar m:1terialul arheologic recoltat se reduce la ciobUL-i de oale romane
·din pastă zgrunţuroasă, fără toarte şi ornamente, de culoare negricoasă. Spre deosebire de alte puncte din castru, aici nu
a apărut deocamdată şi ceramică dacică
lucrată cu mâna.

Secţiunea

XXVIII a fost deschisă în prinexplorarea integrală
a acesteia. Ea a traversat curtea. în spaţiul dintre sectiunile XVIII-XIX, şi a
dus la constatarea că situaţia este identică cu c2a înregistrată şi în anii prece-:

cipiu.,

urmărindu-se

denţi.

in praetentura sinistra, la 15 m în faţa
laturii scurte de nord-est a clădirii A. au
fost săpate două sectiuni : S~ 9 (29X1,5 m)
şi S 30 (29X2 m). lăsându-se între ele o
fâşie de teren lată de 4 m, care a fost
apoi săpată integral. Dacă în S 29 situaţia
stratigrafică se prezintă relativ simplă peste pământul viu urmând humusul antic şi apoi două niveluri de locuire romane --- în S:lo. sub solul vegetaL urmează un strat de dărâmătură (pietre, cără
mizi, ţigle, moloz), care, între m 10 şi
m 29, atinge grosimea de 40 cm. fără îndoială că dărâmăturile acestea provin din
demolarea târzie a unei clădiri din imediata apropiere. Sub stratul de <:J.ărâmă
tură se află o depunere arheologică subţire, care încalecă un strat de balast.
Dacă în nivelul superior de locuire nu
a apărut nici o construcţie, în schimo in
nivelul cel mai de jos s-a identificat şi a
fost în mare parte dezvelită o barcă aparţinătoare castrului mic
de pământ.
Construită din lemn pe o temeli-e de bârne puternice - pentru a cărei amplasare
s-au făcut şanţuri largi de 30-35 cm,
care pătrund în solul antic circa 40 cm barca a putut fi urmărită după tra.seul
'fundatiilor, care se distingeau foarte clar
sub şi pe nivelul de călcare roman. Lipsind aici orice deranjamente ulterioare,
urmele barăcii au putut fi perfect înregistrate, pe porţiunea săpată. Dar planul
şi dimensiunile ei exacte urmează să fie
stabilite ulterior, după degajarea sa completă. Totuşi, din porţiunea cercetată până
acum. se poate vedea că a.i.ci avem de a
face cu o baracă mare, prevăzută cu încăpP.ri perechi, aşezate de o parte şi de
alta a unui ax longitudinal. Ea este orientă cu lungimea perpendicular pe via
praetoria, iar pe latura dinspre via principalis era prevăzută cu un pridvor îngust. Incăperile dezvelite în săpături au,
fiecare, deschidere de 3,20 m. In faţa încăperilor barăcii s-au descoperit, în
şir,
mai multe gropi în formă de alveolă, al
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căror rost nu-l
deocamdată.

putea preciza, cel

puţin

in spaţiul cercetat al barăcii s-a găsit
un inventar bogat şi variat, care oferă
elemente preţioase pentru datarea ei în
perioada castrului mic de pământ. Astfel.
în afară de ceramica romană de toate felurile, inclusiv cea locală cu motive ştam
pilate sau câteva sigilate de import, şi pe
lângă fragmentele de oale dacice lucrate
cu mâna (uneori împodobite pe umăr cu
alveole), subliniem descoperirea a trei fibule de bronz cu placa piciorului înaltă
(Krăftigprofilierte Fibeln), databile în primele decenii ale sec. II. Monedele de
bronz, trei la număr. de la Traian şi Hadrian, găsite în acelaşi loc, confirmă datarea barăcii în timpul împăraţilor amintiţi. Tot aici sau găsit o aplică de bronz,
o daltă mare de fier, câteva vârfuri de
suliţă şi un vârf de săgeată, un opaiţ şi
un pahar de sticlă fragmentar.
Cu privire la materialul arheologic descoperit, ceramica romană ocupă locul cel
mai însemnat, din punct de vedere cantitativ. Pe lângă puţine fragmente de terra
sigillata de import, s-a găsit foarte multă
ceramică de producţie indigenă, de toate
categoriile : ştampilată, roşie, cenuşie fină, terra nigra, cenuşie-negricioasă zgrunţuroasă. Repertoriul formelor
apare ex-

Raport

In acesţ an, săpăturile arheologice în
castrul roman de la Ilişua, au urmărit în
principal terminarea dezvelirii clădirii comandamentului (principia) şi definitiva-rea planului 'acesteia. După ce, în anii
precedenţi, au fost degajate zidurile
de
margine, încăperile de pe latura din spate şi după ce s-a sondat spaţiul curţii, în
anul 1986 a fost dezvelită partea acoperită a curţii interioare. Dispunem astfel
de ·un plan complet al acestui edificiu,
care a avut maj multe faze de construcţie.

La început, s-a ridicat aici o clădire de
lemn, care corespunde cronologic cu ame-

trem de variat : oale diverse, ulcioare,.
s:răchini,
cam, farfurii, cupe. patere,.
chiupuri, mortaria, fructiere etc. Alături
de ceramica romană, în cele două barăci
amintite mai sus a apărut şi ceramică dacică tipică, a cărei semnificaţie
istorică
este bine cunoscută. Armele (vârfuri de
săgeată, de suliţă şi de lance, pumnale),
materialul de construcţie ţigle, cărămizi,
cuie, piroane, scoabe de fier), piesele de
harnaşament (verigi, catarame, aplici, ză
bale), obiectele de uz cotidian (cuţite. chei,
ace), fibulele. constituie materiale obiş
nuite. care s-au găsit şi în acest an, ca
în orice castru numan al unei trupe auxiliare de cavalerie La acestea mai trebuie
adăugate cele 12 monede de
argint şi
bronz, care se eşalonează de la Traian
pflnă la Filip Arabul inclusiv', confirmând
din nou limita finală a circulaţiei monetare nu numai la Ilişua, ci şi în alte cast n· romane din nordul Daci ei,
În ansamblu, cercetările din 1985, pe
lângă lămurirea unor probleme legate de
stratigrafia şi organizarea interioară a
castrului, au flLrnizat şi materiale arheologice variate şi interesante, monede, pe
baza cărora se va putea cunoaşte mai
bine castrul, istoria trupei şi raporturile
ei cu populaţia autohtonă din regiune.
D. PROTASE,C.GAIU
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najarea şi durata castrului mic de pă
mânt. Această fază a clădirii comanda-mentului a putut fi bine urmărită după
şanţurile de fundaţie, care se adânceau
0,30-0,40 m sub nivelul antic. Umplutura
şanţurilor era formată din pământ negru
afânat, pigmentat cu arsură .,şi cărbune,
rezultat al unui puternic incendiu. Latura din spate a clădirii avea lungimea de
27 m şi cuprindea un număr de cinci încăperi. având suprafata variind intre 20
ii 32 m 2• Podina acestor încăperi este formată din lut galben bătătorit aşezat pe
un strat de nisip şi prundiş gălbui-roş
cat. Laturile de sud şi de nord ale clădi-
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rii au putut fi w"'lllărite numai până la
marginea curţii pavate aparţinătoare fazei <;te piatră a comandamentului. In interiorul curţii stratigrafia este în întregime deranjată, motiv pentru care nu s-au
putut preciza nici dimensiunile curţii şi
nici ale clădirii de lemn. a comandamentului primului castru de pământ. Pe latura sudică a construcţiei erau amenajate
alte două încăperi, cu dimensiunile de
4X4.5 m şi 5,4X4,5 m. Încă nu ştim câna
a fost înlocuită clădirea de lemn cu cea
de piatră, dar este foarte probabil că odată cu construirea castrului mare de pă
mânt. sub domnia împăratului Hr.drian,
când la Ilişua a fost adusă ala I Tun~
grorum Frontoniana. Inscripţia dedicată
de această trupă împăratului, descoperită
în principiu (în curtea acesteia) ar putea
fi pusă în legă tură cu încheierea acestor lucrări. In primul nivel roman au apărut
mai multe monede ale împăratului Traian şi variante timpurii ale tipului de fibulă cu corpul puternic profilat, databile
in primele decenii ale secolului II. Deci,
principiu de piatră credem că a existat
nu numai. în faza de piatră a castrului,
ci şi în faza castrului mare de pământ.
Noua construcţie din piatră a coman~
damentului avea dimensiunile de 34X
32,8 m, era formată dintr-o curte deschisă (,.porticată" lateral) încăperile de pe latura din spate şi cele două aripi care flancau curtea. Incăperile din aceste două aripi aveau o deschidere de 4..5 m pe latura sudică şi 3,9 m pe cea norpică.!.
Curtea propriu-zisă măsura 21 X 15,7 m
Accesul dinspre via praetoria în principiu
se realiza printr-o deschidere largă de
circa 6 m. Curtea era pavată cu lespezi
mari din tuf vulcanic, aşezate pe un strat
de pietriş şi aşchii de piatră de carieră. ln
curte s-a găsit un postament din blocuri
de gresie îngrijit ecarisate, postament care
susţinea desigur inscripţia amintită, dedicată împăratului Hadrian, descoperită în
imediata lui apropiere. Din cauza demantelării zidurilor şi a deranjamentelor stratigrafice, nu s-au putut face observaţii
mai precise şi nu sa putut stabili, dacă
şi in ce măsură au existat compartimentăr:i ale aripilor care flancau curtea.
Spre partea posterioară curtea era delimitată de basilica prin 4: pilaştrii aşe-

zaţi pe aceeaşi linie cu zidurile din spate
ale încăperilor marginale. Aceştia formau
elementele de susţinere ale arcadelor care
preluau presiunea transmisă de structura
acoperişului. Pilaştrii, de formă pătrată,
aveau latura de 2 m (cei mediani) şi doar
de 1,5 m (aei laterali), diferenţa explicându-se prin greutatea diferită pe care ei
trebuiau să o susţină. Astfel, în timp ce
deschiderea centrală este de 3,5 m, cele
laterale au numai 2,5 m, iar între pilaş
trii de la margine cu colţurile încăperi
lor laterale distanţa este de aproximativ
2 m. Aceşti pilaştri erau construiţi din
tuf vulcanic şi piatră de gresie prinsă cu
mortar, fundatiile lor fiind bine înfipte în
pământul viu. La pilaştrii laterali s-a observat o refacere şi o uşoară deplasare. ln
faţa deschiderii centrale s-au găsit şi două
blocuri de piatră fasonată (de 1,40X0,85X
X0.40 m şi 2,20X0,80X0,45 m), aşezate
unul în spatele celuilalt pe stratul de
prundiş, constituind foar:te probabil treptele de la intrare.
Spaţiul curţii acoperite coincide cu toată
lărgimea clădirii, lăţimea
acesteia
fiind de 12 m. Nivelul de călcare era format dintr-un strat de prundiş gălbui-roş
cat, gros de 0,30-0,40 m, care s-a folosit
de altfel, pentru amenajarea tuturor drumurilor şi aleilor din castru. Urma apoi
o altă depunere arheologică, peste care
se întindea stratul gros de dărâmături,
marcat la bază de ţigle şi olane provenite
din acoperişul prăbuşit. al bazilicii. în acest strat de dărâmături s-au găsit, alături
de alte materiale, şi câteva fragmente de
inscripţii şi monumente sculpturale.
Cele cinci încăperi (A-E) de pe latura
din spate a clădirii comandamentului aveau lăţimea de 5,8 m. Ulterior, dimensiunile a două încăperi (D şi E) s-au modificat şi a fost adăugată o a şasea încă
pere (F). In faţa acesteia din urmă se mai
amenajează o altă încăpere de 4,9X5 m.
Zidurile de compartimentare ale încăperi
lor din ultima etapă au o slabă consistenţă şi sînt aşezate peste primul nivel roman. Incăperile B, C. D şi E au podina
de cocciopesto. cu refaceri succesive.
clar observate în săpătură. Notăm că la
camerele A, B, E şi F s-au identificat şi
elemente de hypocaust.
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In anul 1986 au început şi săpăturile în
partea dreaptă a clădirii coplandamentului, unde, în secolul trecut. C. Torma a
dezvelit o mare clădire de piatră, considerată de el drept principia.
Pentru a
verifica exactitatea planului publicat de
Tom1~ şi pentru a stabili stratigrafia îr:.
acest sector, am trasat două secţiuni de
control, a căror lungime totalizează 61 m.
Cu ajutorul acestora am constatat că· zidurile de margine ale clădirii se află la
egală distanţă (17 m) de principia şi de
incinta sudică a castrului. In profilul secţiunilor noastre au apărut şi wmele sil·păturilor lui C. Torma, care,
urmărir..d
-duetul zidurilor, nu a deranjat prea mul ~
stratigrafia în acest loc, ceea ce ne-a permis să stabilim destul de uşor succesiu·nea şi delimitarea nivelurilor de locuire.
In cele două secţiuni (S::l şi S:~) fiecar:~
având lărgimea de 2 m, cu un "martor'·
intermediar de 0,5 m, s-a observat că pă
mântul viu se găsea la adâncime de 1,701,90 m, în raport de suprafaţa actuală a
terenului, şi că peste el se întindea un
strat cu slabe urme hallstattiene. In c..cest strat se profilau urmele şanţurilor
de fundaţie ale primei faze de construcţie a clădirii, şanţuri
largi de 0,400,45 m, a căror umplutură era alcătuiată
dintr-un pământ negru afânat. Atât consistenta şi cromatica pământului din aceste şanţuri, cât şi depunerea arheologică corepunzătoare acestei faze, marcată printr-un strat cu multă arsură, probează existenţa unui prim
edificu din
lemn. care a sfârşit într-un incendiu. Încă
nu avem toate datele necesare privind
dimensiunile şi planul exact al acestei
clădiri. durata ei de funcţionare.
După faza de lemn, pe acelaşi loc, urmează o primă fază de piatră a clădirii,
care a putut fi lesne urmărită, atât stra-
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ti~rafic,

cât şi după temelia zidurilor,
peste tot vizipilă în săpătură. Astfel, între m 41 şi m 42, zidul sudic al clădirii
era încălecat de instalaţia cu hypocaust
din camera n, aparţinând fazei ill'mătoare.
La fel, peretele estic al încăperilor i şi j
dublează zidul etapei anterioare. Din cauză că nu au fost descoperite obiecte cu
putere de datare mai restrânsă (fibule,
monede, sigil.latae), nu putem preciza raportul cronologic dintre această a doua
fază şi cea următoare.
Pentru ultima etapă de existenţă a
construcţiei dispunem de planul unui '1Umăr de 16 camere. Totuşi, nu avem încă
planul întregii clădiri, cu amenajările interioare şi funcţionalitatea, determinată sau
presupusă, pentru fiecare cameră in parte.
De pe acum se vede, însă, că în spaţiile
dcgajate ne găsim în prezenţa unor transformări şi reamenajări, asupra cărora nu
insistăm aici. Rămâne ca la
încheierea
cercetării acestei clădiri să facem o prezentare detaliată a situaţiei. Deocamdată,
putem spune că planul construcţiei dat de
C. Torma va trebui mult corectat, deoarece el nu corespunde realităţii, decât in
linii foarte generale.
Materialul arheologic ieşit din săpături
cu prinde ceramică locală şi de import,
vârfuri _de suliţe şi de lance, fibule, pap·
dantive, aplici, moncde etc. Remarcăm şi
aici existenţa, alături de olăria romană,
a unor fragmente ceramice de factură dacică.

In concluzie, prin săpăturile din anul
1986 s-a încheiat dezvelirea clădirii comandamentului şi s-a î.ncep_ut degajarea
u.nui nou edificiu situat în parţea sa
dreaptă, edificiu care apreciem că a fost
pretoriu! castrului.

D.PROTASE,

C.GAIU

1 9 8 7--l 9 8 8
comandamentului (principia), edificiu pe
care îl considerăm a fi praetoriul propriu-zis al castrului. Deşi ambeLe construcţii au fost scoase la lumină încă în

Excavaţiile arheologice in castrul roman de la Ilişua, în 1987 şi 1988, s-au
concentrat la porta principalis dextra şi
1a edificiul roman din dreapta clădirii
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Cele două culoare ale porţii, intens
circulate, au fost amenajate cu un strat
de prundiş, gros de 30-35 cm, care se
întindea peste lutul galben din agger-ul
castrului mare de pământ. Pe planul porţii publicat de C. Torma ambele culoare
apar barate cu un zid ridicat pe linia capătului din faţă a pintenului. Săpăturile
noastre nu au conîirmat însă existenţa
unui astfel de zid. Este adevărat că în culoarul stâng, la 0,35 m distanţă de capătul anterior al pintenului, s-a găsit o
lespede ecarisată, cu dimensiunile de
1,60 X 0,60 X 0,25 m, aşezată pe stratul
de prundiş. Dar aceasta nu constituia
.nicidecum un blocaj de zid al culoarultii,
prezenţa ei aici putând fi interpretată ca
un rest din pavajul existent în faţa porţii. Aşa se pot explica şi unele lespezi
mai mici aflate pe linia faţadei turnurilor, în ambele culoare. Cât priveşte lespezile găsite 'in culoarul stâng, acest~a
considerăm că provin de la pragul . por_ţii, dovadă fiind cioplitura lor cu o bordură şi faptul că într..,o bucată de lespede
se afla o scobitură cu diametru! de 12 cm,
în care pivota desigur stâlpul de susţi
_nere al porţii. Oricum, la această poartă
nu poate fi vorba de vreun zid de blocaj,
c;a la po1'ta praetoria.
Dacă din interiorul turnurilor, complet
răvăşite şi distruse, nu a ieşit material
arheologic, în schimb din spaţiul porţii
provin numeroase şi variate obiecte romane. Astfel, în afară de ţigle, cărămizi,
scoabe şi piroane de fier, s-au descoperit
două fibule de bronz, având piciorul prevăzut cu teacă laterală, databile pe la
mijlocul sec. III, două ace de păr făcute
din. os, un ştilus şi o cheie de bronz, un
opaiţ roşu intreg (Iără ştampilă), o aplică

secolul trecut, prin săpăturile lui C. Torma, totuşi noi, după zece ani de cercetări la acest castru, ne-am convins că nu
ne putem baza integral pe constatările şi
concluziile cercetătorului amintit şi că
este necesară o nouă săpătură, spre a vedea situaţia reală în teren şi a formula
concluziile arheologica-istorice care se
impun, în lumina întregii documentaţii
existente.
Porta principalis dextra. Aici, dezvelirea am început-o în anul 1987, când s-au
efectuat circa trei sferturi din totalul lucrărilor necesare pentru redescoperirea,
după Torma, a întregii porţi, iar în 1988
am terminat ceea ce mai rămăsese de fă
cut din anul precedent.
Poarta este flancată de două turnuri
patrulatere, ridicate concomitent cu zidul
de incintă, cu care ele se leagă ("se ţes")
în mod organic. Fundaţiile lor sunt implantate în agger-ul castrului mare de
pământ, dar fără a se adânci până în
stratul de lut neumblaL Construite din
tufuri vulcanice in Gpus irc.certum, cu temelia formată din bolovani de râu, turnurile au zidurile complet distruse pe tr.ei
laturi, iar interiorul lor este. în· cea mai
mare parte răscolit, încât orice precizări
referitoare la felul de construcţie, eventuale reparaţii, modificări sau amenajări
s-au dovedit imposibile. Ambele turnuri
au zidurile groase de 1,30-1,40 m, dimensiunile de 7,58 >< 5.50 m în exterior
şi de 4,20 .< 2,60 m Îl~ interior, iar în
afara zidului de incintă ele ies cu 1,50 m.
Spaţiul por~ii măsoară în lăţime 7,75 m
şi este împărţit in două culoare aproximativ egale, printr-un pinten median de
zid, gros de 0,90 m şi lung de 5 m, al
cărui capăt de nord-vest se aliniază cu
latura posterioară a turnurilor. Pintenul
acesta este făcut din blocuri cioplite de
formă paralelipipedică, cu dimensiuni de
până la 1,50 X O, 70 m, blocuri care-i conferă rezistenţa necesară, pentru a prelua
o parte din presiunea zidăriei de deasu·pra porţii. La partea din faţă a pintenului
blocul terminal a fost prevăzut cu câte
un ieşind, în care se opreau cele. două
aripi ale porţii de lemn. De menţionat
.că aceeaşi formă şi structură a z.idului
median s-a întâll)it şi la porta prq.etoria.

emailată

tricromă,

multă

ceramică. şi

7 monede romane, de argint şi bronz. După identificarea pe care am putut-o face
înainte de curăţire, monede1e mai bine
conservate aparţin împăraţilor Traian
'(1 sestertiHs) şi Filip Arabul (1 denar şi
1 antoniniun). Celelalte patrc~ piese (un
denar şi trei de bronz) foarte deteriorate,
urmează a fi determinate! ult2rior. Refe. ritor la ceramică, precizlim că cea de fa. bricaţie locală este, toată, de factură romană, datează din sec. II-III, iar diferitele for:r:ne de vase sunt în majoritate
de culoare roşie. Puţinele sigillate des-
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coperite aici, toate de culoare roşie, provin din ateliere provinciale locale.

de o nivelare, care marchează inceputul
fazei a doua.
In cea de-a doua fază, clădirii i s-au
adăugat noi încăperi, cu precădere în
partea dinspre zidul sudic al incintei.
Ceea ce s-a adăugat la vechiul corp al
clădirii este făcut tot în opus inccrLum,
dar zidurile au un aspect mai puţin îngrijit. ln faza aceasta se pot distinge mai
multe niveluri de locuire, cu refaceri succesive ale padimentului, precum şi cu o
serie de noi compartimentări. Astfel, in
încăperea c. un zid de cărămidă fără
fundaţie delimitează un coridor îngust,
iar în camera o, doi pereţi sunt căptuşiţi
cu un zid subţire de cărămidă. Aici s-au
descoperit şi câteva pilae din cărămizi de
la hypocaust.
Dacă pentru încăperile de pe latura
din spatele praetoriului situaţia se prezintă relativ clar, nu la fel stau lucrurile
în partea din faţă, unde - din cauza
distiugerii zidurilor prin scoaterea de
piatră de construcţie in epoca modernă
- situaţia este mai dificil de apreciat.
Raportul cronologic dintre cele două faze
şi delimitarea lor detaliată în corpul clă
dirii rămân obieclive de urmărit şi în
cercetările viitoare. Oricum, unele camere
au fost prevăzute cu hypocaust şi cu padiment in opus signium, iar praefurniu.m,
descoperit integral. se află in colţul de
sud-est al edificiului, lângă încăperea o.
Golirea depunerilor din fiecare încă
pere a praetoriului a furnizat un material arheologic variat, chiar dacă el nu
apare deosebit de bogat sau spectaculos.
Nu trebuie, totuşi, uitat că ne găsim pe
urmele săpăturilor lui Torma, care după obiceiul epocii - urmărea cu precădere achiziţionarea de materiale dintre
cele mai reprezentative : inscripţii, sculpturi. monede etc. Cu toate acestea. în încăperile cercetate in 1988, pe lângă materialele romane de construcţie (ţigle, că
rămizi, olane, cuie şi scoabe de fier), s-au
descoperit : o fibL~E't cu disc, un opaiţ
roşu, fragmente dintr-un coif de fier,
capul unui leu funerar cioplit din piatră
locală (foarte deteriorat), un ac de os
pentru păr, cioburi de sticlă (de geam
şi din anumite recipiente), o râşniţă fragmentară (meta şi catillu.s), ceramică şi
un denar de la Domiţian.

Clădirea praetm·iului. Aceasta a început
fie cercetată de noi prin săpăturile
din 1986, asupra cărora am întocmit ra5tă

portul preliminar obişnuit. In anul 1987
au fost întrerupte în acest punct,
ele fiind reluate în 1988. In cursul să
păturilor din cei doi ani menţionaţi s-a
dezvelit şi delimitat integral partea posterioară şi în mare măsură latura frontală a clădirii, pe toată lungimea ei. Până
acwn s-au descoperit din corpul edificiului un număr de 20 încăperi, care ocupă
o suprafaţă de 42 >/ 15 m. Dar clădirea
se mai întinde - încă nu ştim cât spre via p1·incipalis, aşa că planul ei nu-l
cunoaştem acum în întregime. Notăm că
Torma a descoperit în săpăturile sale şi
această mare construcţie. Dar planul publicat, mult prea sumar, fără înregistrarea amenajărilor interioare, se dovedeşte
a fi necorespunzător şi susceptibil de
multe şi importante corecţii.
Aşa cum arătam şi în raportul asupra
săpăturilor din 1986, sub clădirea de piatră a praetoriului s-au identificat şan
ţurile de fundaţie şi alte resturi ale unei
construcţii de lemn, al cărei plan, deocamdată, nu poate fi mai îndeaproape
stabilit. Considerăm însă că această construcţie datează din
perioada primului
castru de pământ, din agger-ul căruia
s-au păstrat unele resturi in partea sudică a praetoriului. De altfel, urme ale
castrului mic de pământ s-au descoperit
în multe alte puncte ale lagărului de piatră, în cursul cercetărilor din anii trecuţi.
ln faza castrului mare de pământ arată cercetările noastre- are loc ridicarea praetoriului cu ziduri de piatră.
La acest edificiu există două faze de construcţie, care pot fi determinate cu suficientă precizie, atât în plan, cât şi îr.
tehnica de clădire a zidurilor. Aşa, de
exemplu, în unele porţiuni zidurile uiti·
mei faze încalecă pe cele din prima fază,
iar în alte locuri fundaţiile de ziduri din
cele două faze au trasee diferite. Apoi,
se vede clar că zidurile camerelor din
prima fază sunt mai groase şi mai îngrijit lucrate. Prima fază a praetoriului se
incheie cu un puternic incendiu, urmat
lucrările
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registrate

In legătură cu ceramica, relevăm că şi
aici cea mai mare parte a fragmentelor
provin din diverse vase romane roşii, iar
alături de sigillatele de fabricaţie locală
există şi câteva de import, de foarte bună
calitate. Notabilă este de asemenea descoperirea unor cioburi de vase dacice modelate grosolan cu mâna, între care şi o
ceaşcă tipică, prevăzută cu o singură

şi să încercăm

a stabili func-

ţionalitatea încăperilor.

In consecinţă, putem afirma că sapaturile arheologice din 1987 şi 1988 la
Ilişua au scos la iveală un material documentar nou, care contribuie nu numai
la mai buna cunoaştere a castrului şi a
trupei cantonate aici, dar care interesează totodată civilizaţia şi istoria intre·
gii Dacii.

toartă.

Urmează ca, după dezvelirea întregii
construcţii şi prelucrarea materialului arheologic, să facem o prezentare detaliată
a tuturor constatărilor şi elementelor în-

D. PROTASE, G. MARINESCU,
C. GAIU

1 9 8 9

Raport
şi

Prin cercetările arheologice întreprinse
în septembrie-octombrie 1989 am urmă
rit definitivarea planului clădirii situate
lângă principia, în partea dreaptă clădire pe care o considerăm a fi praetorium-ul castrului - şi continuarea investigatiilor a<>upra elementelor inclntei.
După ce în campaniile anterioare au
fost săpate încăperile de pe latura din
spate a clădirii praetoriului, clădire care
are un front de 42 m, in acest an lucră
rile au urmărit clarificarea planului clă
dirii înspre via principalis, putând fi definitivat planul încăperilor de pe aripa
sudică a edificiului. Fundaţiile clădirii de
pe această latură se adâncesc în agger-ul
castrului mic de pământ şi chiar peste
şanţul umplut prin nivelarea valului.
Extinderea săpăturii spre est de clădire
a arătat că aici apare o întrerupere a
agger-ului, pe care o putem atribui plasării în acest loc a porţii de pe acea latură a castrului mic de pământ. La poala
agger-ului, s-a dat peste un strat de prundiş, mărginit de rigolă, care nu este decât via sagularis a primului castru de

mortar, in

rest neputându-se sesiza

amenajări interioare.
Odată cu sau nu mult după ridicarea
castrului mare de pământ are loc şi con-

struirea praetoriului. In corpul acestuia
s-au observat două faze distincte de construcţie, refaceri şi amenajări ce vor putea fi mai clar precizate abia după studierea întregului material arheologic descoperit.
Incăperile cercetate în 1989 pe latura
sudică a clădirii aveau zidurile in bună
măsură şi nivelurile de locuire deranjate.
Totuşi, au putut fi urmărite unele modificări, pe care încăperile le-au suferit.
Astfel, un perete al camerei u a fost refăcut şi deplasat puţin spre interior. In
faţa camerelor, spre via principalis, s-a
amenajat un fel de coridor îngust. Aici
ar putea fi vorba şi de o lărgire a încă
perilor, prin construirea unui zid, cu o
fundaţie slabă din piatră legată cu lut.
In faţa încăperilor de pe această latură,
spre principia, s-a întâlnit o bordură de
piatră, lată de 35 cm, a cărei semnificatie rămâne deocamdată neclară. Intre
cele două clădiri se găsea un strat compact de mortar, aşezat peste un strat de
bolovani de râu şi prundiş. Această amenajare se prelungeşte spre via princi-

pământ.

Inspre nord, către principia, se găseşte
o construcţie din lemn, ale cărei şanţuri
de fundaţie se adâncesc 40-45 cm în solul antic. Planul ei integral nu-l cunoaş
tem încă, dar marginea construcţiei se
opreşte la circa 20 m de buza şanţului.
O singură încăpere din această clădire
avea podeaua făcută din bolovani de râu

palis.

In partea dinspre via principalis va
exista în continuare o construcţie din
lemn, a cărei destinaţie nu o putem preciza, cel puţin deocamdată, deoarece să-
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pătura

nu este încă definitivată, iar planul clădirii nu este in intregime cunoscut. Acest nivel este marcat printr-un
strat cu multă arsură, ţigle şi material
ceramic divers, şi din el pornesc şi se
adâncesc şanţurile de fundaţie ale clădi
di din lemn.
lncăpe!'"ile degajate în acest an aveau
podeaua realizată din cocr.iopesto, fără ca
aici să se fi repetat situaţia din alte încăperi, unde pavimentul de cocdopesio
a suferit două-trei refaceri. Aici lipsesc
de asemenea urme de amenajări interioare. Doar in camera v s-a găsit, ca excepţie, un cuptor (cu latura de 1 m), fă
cut din cărămizi pătrate, cu dimensiunile
de 18 X 18 >< 6.5 cm,
Materialul arheologic găsit in 1989 constă din cioburi de vase romane diverse,
ţigle şi cărămizi, cuie, piroane, scoabe,
aplici, vârfuri de suliţă şi de săgeţi, precum şi alte mărunţişuri obişnuite într-un
castru roman. Din inventarul arheologic
relevăm patru fibule : două de tipul cu
portagrafa înaltă, una cu piciorul intors
pe dedesupt şi alta de tipul celor in formă de T. Ivlonedele, 12 la număr, se eşa
lonează de la Traian la Filip Arabul.
···Al doilea sector de săpătură a fost colţul de sud al castrului, în retentura dextra, unde s-au practicat două secţiuni şi
s-a dezvelit o mică suprafaţă. Aici, spre
deosebire de celelalte trei colţuri ale castrului, terenul prezintă o pantă abruptă,
lungă de circa 10-12 m. S-a constatat
că, după urme de locuire din Hallstatt
timpuriu, urmează un strat de nivelare cu
prundiş, pe care s-a aşezat agger-ul castrului mare de pământ. Zidul castrului de
piatră a fost înfipt în agger. ca şi restul
incintei.
Pentru a urmări traseul zidului am
deschis o casetă de 5 X 3 m şi încă b secţiune prelungită spre interior.
Din cauza deranjamentelor din epoca modernă-contemporană intervenite şi in acest
punct, unde s-a scos piatră de construcţie,
·situaţia se prezintă neclară. Totuşi, s-a
:observat că în spatele zidului de piatră şi
acoperit de agger a apărut şanţul .unei
fundaţii car.e se adânceşte în. solul antic
şi care .întrerupe banda de. prundiş de la
baza . agger-ului. Consistenţa umpluturii
:din acest ·şanţ prată că avem de a face

cu fundaţia turnului de colţ, făcut din
lemn şi aparţinător castrului de pământ,
chiar dacă elementele acestuia nu apar
clar, din cauza deranjamentelor şi distrugerilor amintite.
Materialul arheologic recoltat în acest
punct cuprinde o mare cantitate de ceramică hallstattiană şi mai puţin material roman. De menţionat sunt două monede de bronz de la Filip Arabul.
Pentru a cunoaşte cât mai bine elementele sistemului defensiv, au fost dezvelite porţiuni ale zidului de incintă atât
pe latura de sud-est cât şi pe cea de
nord-vest (în praetentura), fiind cerceta t câte un turn de curtină pe fiecare din
laturile respective.
Turnul · de curtină de pe latura de
· sud-est (în praetentura dextra) era amplasat la mijlocul distanţei dintre turnul
din colţul estic şi porta principalis dextra.
El are formă patrulateră (4,25 X 6,70 m
în exterior şi 2,30 X 4,20 în interior), iar
zidurile sale se îmbină organic cu zidul
de incintă. Din acest turn s-a păstrat doar
fundaţia de pe latura estică şi sudică. Ea
a fost făcută din blocuri de carieră, aşe
zate pe un strat de bolovani de râu. Fundaţia se înfige în agger, a cărui bază este
marcată printr-un strat de prundiş găl
bui-roo;;cat. Faţada bastionului depăşeşte
cu 30 cm linia incintei, depăşire realizată
prin îngroşarea zidului acesteia. In interiorul turnului s-a găsit o monedă de
bronz a Faustinei senior.
După săparea bastionului de curtină
de pe latura sud-estică s-a trecut la identificarea şi dezvelirea turnului de pe latura nord-vestică, situat !n praentura sinistra, la jumătatea distanţei dintre porta
principalis sinistra şi colţul nordic al castrului.
Şi aici zidurile bastionului "se ţes" cu
cele ale incintei. Zidul din spate şi cel
de pe latura vestică au fost distruse în,
întregime. Bastionul, tot" de formă patrulateră, avea dimensiunile de 5 X 6,50 m
în exterior şi de 3,2 X 4 m în interior.
Turnul, din care s-a păstrat numai fundaţia, era înfipt în agger, ca şi pandantul
său de pe latura opusă.
Cercetările din 1989 au adus noi elemente în cunoaşterea planului unor construcţii şţ elemente ale fortificaţiei roma-
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troane, căni, ulcioare etc., atât de culoare
roşie, cât şi cenuşie.
Obiectele de metal nu ies din sfera a
oeea ce este obişnuit într-un castru al
unei trupe de cavalerie, cu excepţia tnonedelor şi fibulelor mentionate.

ne de la Ilişua. Materialul arheologic, riu
prea bogat în acest an, constă în primul
rând din ceramică, atât cea de import,
cât şi cea de producţie local5.. Relevăm
ceramica dacică lucraLă cu mâna (mai
multe fragmente de ceşti dacice) şi marea
varietate a ceramicii romane : oale, cas-

D.PROTASE,C.GAIU

Raport
Săpăturile arheologice desfăşurate în
august-septembrie 1990 la Ilişua au avut ca obiective continuarea cercetărilor
în castrul roman şi sondarea aşezării civile.
La primul dintre aceste obiective au
fost efectuate cercetări arheologice în
zona barăcilor din retentura şi praetentura dextra, precum şi noi investigaţii
asupra sistemului de fortificaţie a castrului.
Turnul din colţul nordic al castrului a
fost identificat printr-o secţiune şi . apoi
dezvelit prin deschiderea unei casete. In
spatele turnului, secţiunea a intersectat
unul din şanţurile castrului mic de pă
mânt, care a fost umplut cu pietriş, la
construirea castrului mare de pământ.
Turnul avea fundaţiile înfipte în agger.
Ele erau păsLrate doar pe o latură şi,
partial, la zidul din faţă, celelalte fiind
distruse complet de locuitorii care au folosit piatra pentru construcţii. Grosimea
zidurilor era de 1,45 m (cel exterior) şi
de 1,20 m (celelalte). Ele au fost făcute
din piatră de tuf vulcanic, locală, aşe
zată pe un pat din bolovani de râu. In
interior, turnul măsoară 5,30 X 2,85 X
3, 70 m. Din cauza clistrugerilor, nu a putut fi identificată intrarea în bastion. In
spatele acestuia era amenajată o plaHormă de bolovani de râu, reprezentând nivelul de călcare din timpul funcţionării
turnului. Materialul arheologic descoperit în turn este extrem de sărăcăcios, fapt
datorat probabil răvăşirilor şi lucrărilor
agricole, care au afectat stratul de depunere din epoca romană.
In colţul de sud al castrului s-a în.cercat, în campania anterioară, prin două
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secţiuni, identificarea bastionului, fără a
se putea stabili lucruri suficient de concludente. Jn 1990 a fost trasată aici o
nouă sectiune. constatându-se că în spatele zidului de incintă. la 2,5 m distanţă,
se afla un şanţ de fundaţie larg de 1,10 m,
al cărui umplutură era formată dintr-un
pământ afânat. fără utmp de mortar sau
sfărâmături de piatră. Aceasta arată că
aici a existat un turn de lemn în faza
castrului mare de pământ, turn care probabil a funcţionat in continuare şi în
faza castrului de piatră. Oricum. în colţul sudic nu există urme ale unui turn
clădit din piatră, aşa cum s-a constatat
în celelalte trei colţuri alP. castrului. Ori
castrul de piatră a avut şi un turn de
lemn, rămas în coltul sudic de la castrul
de pământ (ceea ce este mai puţin probabil), ori a funcţionat fără un turn (ceea
ce apare mai plauzibil), prin simpla rotunjire a zidului de incintă in acest
punct, care se află deasupra unei pante
abrupte. Situatii similare s-au mai întâlnit, de pildă, la castrul mare de la
Porolissum si la cel de la Buciumi (jud.
Sălaj).
După ce, în 1989, au fost dezvelite cele
două turnuri de curtină pe laturile de
N-V şi S-E (în praetentura), în 1990

· s-a cercetat latura de N-E. unde. de o
parte şi de alta a porţii praetoria, la
mijlocul laturii dintre bastioanele porţii
şi cele de colţ, au fost identificate şi apoi
dezvelite două turnuri de curtină. Acestea au formă patrulateră şi se leagă organic cu zidul castrului, care este îngroşat în
dreptul turnurilor, ieşind cu
20-25 cm în afara zidului de incintă.
Temelia bastioanelor, înfiptă în agger,
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este alcătuită din blocuri mari de piatră
prinse cu lut, grosimea ei fiind de 1.40--1,45 m pe latura din faţă şi de o:s50,90 m pe celelalte laturi ale turnurilor.
Turnul din dreapta porţii praetoria
avea dimensiunile, în exterior, de 4,85 X
5,20 m, iar cel din stânga de 5 X 5,40 m.
Pentru a vedea modul în care au fost
dispuse barăcile în interiorul castrului şi
pentru a urmări succesiunea fazelor de
locuire, au fost trasate secţiuni atât în
retenture, cât şi în praetentura dextra,
aşa cum deja am amintit.
In retentura, unde într-o campanie anterioară a fost săpată parţial o baracă,
s-au trasat două secţiuni paralele cu via
decumana, secţiuni largi de 2,5 m şi lungi
de 20 m fiecare, la distanţă de 10 m una
de alta. Secţiunile au traversat o baracă
cu două faze ale construcţiei şi de locuire. Planul barăcii în a doua fază diferă,
ca traseu, de cel din faza iniţială.
In ambele faze, barăcile au fost construite din lemn. Fundaţiile şi nivelul de
locuire al barăcilor, în ambele etape, sunt
reprezentate printr-un strat gros de arsură, ceea ce arată sfârşitul lor ca urmare a unor incendii. Dacă incendiile au
fost întâmplătoare sau rezultatul unor
confruntări militare rămâne de stabilit
atât pentru acest castru, cât şi pentru altele, unde s-au sesizat situaţii similare.
In ambele faze, barăcile, ale căror şan
ţuri de fundaţie se adânceau cu 50-60 cm
faţă de nivelul de călcare, aveau un coridor - larg de 1,70 m în prima fază şi
de 1,10 m în a doua - şi un şir de încăperi cu dimensiunile de 3,40 X 3,80 m.
Intre cele două faze de construcţie ale
barăcilor există un strat de lut gălbui
roşcat de nivelare.
Materialul arheologic din barăci este
relativ bogat şi constă din ceramică
şi elemente de construcţie, o râşniţă şi
alt inventar mărunt.
Secţiunile trasate în praetentura dextra, paralele cu via pri.ncipalis, una de
24 X 3 m şi alta de 41 >< 1,5 m, au trecut
prin barăcile din această parte a castrului. Prima dintre cele două secţiuni a traversat o baracă din prima fază a castrului, peste care se suprapunea un strat
gros de dărâmături şi blocuri de piatră,
inclusiv fragmente de coloană, provenite
de la un edificiu situat în apropiere. Cea

de-a doua secţ.iune a intersectat coridorul
b::1răcilor din ultima fază a castrului, fără
să atingă capătul dinspre via praetoria,
unde săpătura nu a putut fi extins;ă, din
cauza culturilor agricole. La fel ca în
retentura, şi aici barăcile au fost făcute
exclusiv din lemn. Şanturile de fundaţie
sunt pline de arsură şi cărbune, aşa cum
frecvent se constată în castrul de la Ilişua. Stratul de depunere din barăci atinge grosimea de 60-70 cm şi conţine un
material arheologic foarte bogat, din care
menţionăm marea cantitate de ceramică
romană şi unele cioburi din vase dacice
lucrate cu mâna.
ln afara castrului, săpăturile arheolo~ice s-au desfăşurat în două puncte, situate la 150 şi, respectiv, 300 m distanţă
spre sud de castru şi la aproximativ
300 m una de alta. Prin aceste săpături
am urmărit să vedem cum se prezintă
locuirea în aşezarea civilă şi, pe de altă
parte, să identificăm locul unde Torma
a semnalat prezenţa unor ateliere de olari.
Primul punct de amplasare a sondajelor se găseşte pe terasa de la sud de
platoul pe care se află castrul. Aici, peste
limba mai înaltă de teren din aşezarea
civilă, au fost trase două secţiuni, una
de 24 X 1,5 m şi alta de 41 X 1,5 m. Acestea au arătat că zona mediană a ridică
turii este străbătută de un drum, larg de
6 m, amenajat din straturi succesive de
pietriş şi având trei faze de refacere. La
mijloc, straturile de pietriş au grosimea
de 80---95 cm. De o parte şi de alta a
.drumului, se înşirau clădirile aşezării civile (vicus), dependentă de castru.
ln prima secţiune, între m 9-13, peste
solul antic se găsea un strat de lut de
nivelare şi apoi o construcţie din lemn
cu şanţuri de fundaţie, largi de 70 cm şi
adânci de 30 cm, faţă de nivelul de căl
care antic. Un strat consistent de arsură
şi cărbune marchează sfârşitul acestei
ronstrucţii. O fibulă de tipul cu picior
puternic profilat permite datarea acestei
construcţii in prima jumătate a secolului Il.
Jn a doua secţiune, la nord de di'UJillul
menţionat, între m 4 şi m 9, peste solul
antic se află un pavaj din bolovani de
râu, pe care era presărat un strat subţire
de nisip. Peste acest nivel se suprapu-
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deosebire de alte cuptoare, aici avem de
a face cu un cuptor făcut din piatră legată cu lut : canalul de alimentare, camera de foc şi cea de arderea vaselor.
Canalul de alimentare, larg de 70 cm
şi înalt de 40 cm, era clădit din blocuri
de piatră puse pe cant şi acoperite cu
lespezi, care formau bolta canalului. Cu
toate că lungimea constatată a canalului
este doar de 1 m, blocurile de piatră pră
buşite în faţa gurii de alimentare arată
că acest canal a fost iniţial mai lung. El
s-a găsit plin de rebuturi ceramice, căr
bune şi multă cenuşă. Din cauza temperaturilor mari şi a folosirii îndelungate,
pietrele canalului erau calcifiate, iar degajarea sa integrală ar fi fost urmată de
pericolul prăbuşirii.
Camera de foc, de formă cit:'culară-ova
lă, avea pereţi, ca şi camera de ardere a
vaselor, construiţi din gresii şi tufuri locale, legate cu lut. Pereţii aveau grosimea de 20-25 cm şi erau uşor curbaţi
spre interior. Focarul, înalt de 40 cm,
avea vatra acoperită cu un strat gros de
cenuşă, sub care pământul era vitrificat
pe o grosime de 10 cm. In mijlocul facarului se afla, din pământ cruţat, un
pilon cu lattrrile de 50 X 60 cm, spre susţinerea grătarului. Acesta, destul de bine
păstrat, avea grosimea de 10 cm, iar marginile uşor albite la unirea cu pereţii camerei de ardere. Grătarul avea dimensiunile de 2,20 X 1, 70 m şi era străbătut de
trei rânduri concentrice de găuri, mai
strâmte în partea inferioară şi mai largi
în cea de sus. Diametru! mediu al acestora era de 5 cm. Pe grătar, se găseau
nişte vălătuci de lut, lungi de 30-32 cm
şi groşi de 10-12 cm, care se sprijineau
în partea centrală pe alţi vălătuci, aşe
zaţi circular. Rostul acestor vălătuci la
arderea vaselor ne scapă, deocamdată.
Camera de ardere, păstrată pe o înăl
ţime de 30-40 cm, avea pereţii înălţaţi
peste suprafaţa solului antic, permiţând
olarului formarea şarjei şi apoi închiderea calotei de pe nivelul de călcare.
Al doilea cuptor era contemporan cu
primul, cu care avea aceeaşi groapă de
alimentare. El este cu ceva mai mic
(diam. 1,40 m), iar elementele sale componente sunt la fel : pilon central din
pământ cruţat, grătarul perforat concentric şi prevăzut cu vălătuci etc. Dacă în

nea. între m 3,80 şi m 11,45, o constructie din lemn cu două încăperi, una largă de 4 m, cealaltă de 2,30 m. Şi această
clădire a sfârşit printr-un incendiu, dovadă fiind stratul de arstrră care marchează fundaţiile şi nivelul ei de locuire.
La sud de drum au apărut urmele unei
construcţii cu ziduri din piatră, demolate
în colţul surprins de secţiunea noastră.
Clădirea aparţine fazei târzii de locuire şi
era prevăzută cu podină de cocciopesto
şi cu hypocaut, după cum dovedesc numeroasele tegulae mammatae apărute în
dărâmături.

tn imediata vecinătate a secţiunilor
practicate de noi, după încheierea cam:Daniei de săpături, cu prilejul arăturilor
din toamna anului 1989, s-a descoperit
un altar cu inscripţie despicat longitudinal. Din întregul monument s-a păstrat
numai jumătatea din dreapta, având dimensiunile de 100 X 28 X 30 cm. Câmpul
inscripţiei măsoară 54 X 22 cm, iar literele au înălţimea de 5 cm. Din inscripţie
~-a păstrat şi se poate citi numai sfârşi
tul celor şapte rânduri componente :
... O·TERRI
... ROCBA
... R·SAL
... AEL·NO
... S·MAGG
... AET·TAEL

.cos

In sectorul în care T orma semnalase
atelierele de olari au fost trasate trei
secţiuni,· fiecare lungă de 24 m şi lată
de 1,50 m. S-au descoperit trei cuptoare
de ars ceramică. Deşi nu toate trei cuptoarele sunt la fel de bine păstrate, s-a
constatat că ele prezintă acelaşi mod de
construcţie şi acelaşi sistem de funcţio
nare.
Cuptorul nr. 1, situat între m 10 şi
m 12,70 din si şi degajat integral, prin
dezvelirea unei suprafeţe de 7 X 4,5 m,
avea formă ovală, cu diametrele de 2,5
şi 3 m în exterior şi era bine păstrat.
lnălţimea lui totală, măsurată de la nivelul antic de călcare până la partea superioară (păstrată) a bolţii, este de 1 m.
Au fost precizate groapa şi canalul de alimentare, camera de foc, grătarul şi camera de ardere a vaselor. Notăm că, spre
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primul cuptor se puteau arde vase mai
mari, chiar şi chiupuri - cum dovedesc
exemplarele găsite pe grătar şi în groapa
de alimentare - acesta se pare că era folosit pentru arderea unor vase mai mici.
Al treilea cuptor a apărut în S 2 şi este
de asemenea cu pereţi din pia tr{t. Din
acesta s-a păstrat doar focarul. Pe baza
resturilor existente, s-a putut stabili că
diametru! cuptorului era de aproximativ
1,40 m, iar pilonul de susţine:t;e a grăta
rului avea latura de 40 cm.
In aceeaşi secţiune, între m 11,70 şi
m 15,60, a apărut o groapă cu multă ceramică, inclusiv rebuturi, groapă care ar
putea aparţine de un al patrulea cuptor

de ars vase, ceea ce nu este deloc sigur.
Lărgirea săpăturii printr-o casetă nu a
dus, însă, la descoperirea cuptorului, el
putând rămâne, totuşi, în porţiunea nesăpată.

Putem spune că săpăturile din anul
1990 au furnizat noi date şi precizări în
legătură cu sistemul defensiv al castrului, iar în aşezarea civilă au dus la identificarea şi cercetarea unei baterii de
cuptoare pentru ars ceramică, precum şi
la descoperirea unei uliţe centrale cu
construcţii-locuinţe, care au oferit date
şi materiale arheologice semnificative.
D. PROTASE. C. GAIU

Raport
După ce, în săpăturile din anii trecuţi,
s-au precizat elementele de fortificaţie
ale castrului şi au fost dezvelite clădirile
din partea centrală, în acest an, în perioada 17 octombrie-20 noiembrie, investigaţiile noastre s-au concentrat asupra barăcilor locuite de soldaţi. Prin o
serie de secţiuni săpate în anii din urmă
am încercat să stabilim fazele de construcţie, orientarea şi tipul barăcilor, fără
să recurgem la dezveliri mai extinse.
Planul cercetărilor din acest an a trebuit să tină seama şi să fie modificat,
in funcţie de noul regim al proprietăţii· şi
de culturile agricole de pe suprafaţa castrului, fapt care a limitat mult posibilităţile de a dezveli complet vreuna din
barăci şi de a-i stabili dimensiunile necesare.
Săpăturile au fost amplasate în praetentura dextra. Aici s-au dezvelit, parţial,
două barăci. Prin o secţiune de 42 X 2 m,
s-au descoperit resturile unei barăci din
faza castrului mic de pământ. Tot din
această fază s-au identificat clar şanturile
de fundatie ale barăcilor şi urme din via
sagularis de pe latura sud-estică a castrului. Peste via sagularis s-a cor...statat existenta unui strat de lut de nivelare. In
nivelul castrului mic de pământ s-au gă
sit mai multe monede de la Traian şi
Hadrian, monede care asigură datarea

1 9 9 1
castrului în perioada respectivă. Remarde asemenea frecventa mai mare,
în primul nivel roman, a ceramicii dacice
modelată cu mâna. care devine mai rară
în straturile din perioadele următoare.
In a doua fază, cea a castrului mare
de pământ, s-au înregistrat două niveluri
de locuire, ambele marcate prin straturi
consistente de arsură. În ambele niveluri
barăcile au fost construite din lemn, fără
fundatie de piatră, ceea ce explică şi
grosimea apreciabilă a stratului de arsură
amintite.
Prin cercetările din anii trecuţi, s-a
înregistrat în zona barăcilor un strat gros
de cenuşă, din care au ieşit la iveală mai
multe vase lucrate cu mâna. Săpăturile
din acest an în barăci ne-au permis să
precizăm poziţia stratigrafică a stratului
amintit. El aparţir.ea primului nivel din
cea de-a doua fază, dovadă că peste stratul de cenuşă se suprapune arsura din
ultima fază de existenţă a castrului. Relevăm prezenţa, şi în această campanie
de săpături, a ceramicii dacice modelată
cu mâna în stratul de cenuşă, care atinge, in anumite locuri, 30-40 cm grosime.
In ambele faze, barăcile au fost aşe
zate, cu axa lungă, paralel cu via principalis. Dimensiunile lor rămân să fie
precizate în cercetările viitoare.
căm

58
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

târzie), provenită din ultimul nivel de locuire. La alte câteva fragment(~ de fibule,
descoperite tot aici, rămâne să fie precizată tipologia, după ce ele vor fi cură
tate în laborator. Cele 22 monede, de
bronz şi argint, găsite în acest an se înşiră de la Traian până la Filip ArabuL
Notăm că şi în această parte a castrului
s-au descoperit mai multe ţigle cu ştam
pila ala 1 Tungrorum Frontoniana. Această trupă este singura unitate militară
atestată în castrul de la Ilişua prin săpă
iurile făcute de noi, începând din anul
1978 şi până acum. Ştampile ale cohortei
II Britannice, din care C. Torma menţionează două exemplare, aflate la baia
castrului, nu s-au descoperit în săpăturile
noastre, nici în castru şi nici în aşezarea

Din materialul arheologic apărut în interiorul barăcilor menţionăm în primul
rând ceramica romană, multă şi variată
ca forme, apoi olăria de factură dacică,
precum şi câteva fragmente de terra sigillata de import. Aproape toată ceramica
romană este de producţie locală şi cuprinde oale, capace, străchini, castroane,
ulcioare, opaiţe, mortaria etc., atât de
culoare roşie, cât şi cenuşie sau brună
negricioasă. Menţionăm şi găsirea în barăci a mai multor fragmente din vase de
stklă, între care un pahar cu decor hexagonal, în formă de fagure. Inventarul
metalic constă din piese de harnaşament,
vârfuri de suliţă şi de lance, cuie de fier.
pandantive, piese de echipament militar,
un clopoţel, un instrument medical şi un
stilus de bronz. Menţiune specială, ca element de datare. merită o fibulă de tipul
cu picior întors pe dedesupt (variantă

civilă.

D.PROTASE,C.GAIU

Raport

1 9 9 2
barăci. Şi

aici, sub solul vegetal se află
un strat de pământ negru, puternic pigmentat cu chirpic şi arsură, corespunzând
ultimei faze de locuire din barăci. Atât
pe nivelul de călcare, cât şi la limita lui superioară acest strat este marcat de puternice urme de incendiu provenite de la barăcile de lemn, ale căror şan
ţuri de fundaţie erau largi de circa 40 cm
şi adânci de 50 cm. Ele sunt umplute cu
pământ înroşit de foc şi arsură continuă.
extrem de puternică. In acest strat materialul arheologic, deşi variat, nu este prea
bogat. Pe lângă obişnuitele olane, ţigle,
cărămizi, fragmente de tegula mammata,
piroane, cuie, scoabe, s-au găsit multe
fragmente de râşniţe romane. bombarde
de piatră (diam. 10-12 cm), bucăţi de sticlă, aplici şi verigi de bronz. monede şi
fibule, care prin corelare cu descoperirile
din alte campanii vor contribui la precizarea diferitelor faze de locuire din
castru. Subliniem că dezvelirea sistematică a barăcilor a format obiectivul de
bază al săpăturilor noastre din anul 1992.
Ultimul nivel de barăci ale castrului
de piatră încalecă o fază anterioară de

Săpăturile arheologice din acest an
au fost amplasate în următoarele trei
puncte : 1. Barăcile din praetentura dextra ; 2. Turnul de curtină din retentura
dextra ; 3. Fossa din faţa porţii principalis sinistra.
1. Incă din campania precedentă am
început cercetarea unor barăci din castru,
dar fără a avea posibilitatea unor dezveliri de amploare, din cauza culturilor agricole. Din acelaşi motiv, nici săpăturile
din anul acesta nu au putut fi extinse în
prelungirea celor din 1991, ele trebuind
să fie efectuate în altă parcelă, liberă de
culturile de porumb. Acest fapt a făcut
imposibilă
stabilirea planului integral
chiar şi numai pentru o singură baracb..
Suprafaţa cercetată, încorsetată de cultuturile de porumb, a atins capătul bară
cilor, dinspre via sagularis, iar spre via
praetoria ea s-a oprit la marginea drumului de câmp care traversează castrul
pe linia porţilor decumana-praetoria.
Sub raport stratigrafic, situaţia constatată nu diferă în general de observaţiile
făcute în alte sectoare ale castrului, undE:
secţiunile noastre anterioare au întâlnii
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barăci, a cărei planimetrie diferă puţin
de cea a ultimelor construcţii, Nivelul de
călcare a barăcilor din această primă fază
aparţine castrului mare de pământ şi el
este marcat printr-un strat de arsură şi
cenuşă, gros de 10-15 cm, iar şanţurile
de fundaţie - a căror tramă a putut fi
urmărită în parte- sunt marcate printr-o
umplutură de lut negricios cu striuri găl
bui. Materialul arheologic din această fază
a barăcilor se prezintă bogat şi variat. In
mai multe din încăperile barăcilor (contu.bernia) s-a constatat o depunere groasă
de cenuşă albicioasă, din care proveneau
şi vase lucrate cu mâna. Notăm că acenuşă, gros de 10-15 cm, iar şanţurilc
frecvent în acest strat. ca şi în cel care
îl precede.
Barăcile nu reprezintă cel dintâi nivel
de locuire romană în suprafaţa cercetată,
dovadă că ele se suprapun peste nivelul
castrului mic de pământ, al cărui colţ de
est a fost atins în săpăturile din acest an.
Odată cu construirea lagărului mare de
pământ, şanţul castrului mic anterior a
fost umplut şi nivelat cu lutul din propriul său agger, fapt demonstrat de uniformitatea pământului din şanţ. Dar la
buza acestuia s-a înregistrat un strat de
prundiş, gros de 5-10 cm, care acoperea
lutul "curat" din umpluturi. Nivelul de
călcare al primei faze de barăci se află
pe un strat de lut gălbui, pigmentat cu
fragmente ceramice şi arsură, strat care
aparţine primului castw de pământ. Acest strat încalecă solul antic, conţinând
sărace urme. mai ales ceramică. din epoca bronzului,
Aşadar, din punct de vedere stratigrafic, în praetentura dextra, se --constată că
peste un nivel cu sporadice resturi din
epoca bronzului s-a instalat castrul mic
şi apoi castrul mare de pământ, după care
s-a construit lagărul de piatră. Cele două
faze de barăci incendiate rezultă că aparţin ultimelor două fa~ de construcţie din
castru.
Deşi cercetările nu ne permit deocamdată reconstituirea de ansamblu şi sigură
a barăcilor, totuşi, pe baza observaţiilor
de până acum, putem cu certitudine afirma că acestea erau aşezate cu lungimea
perpendiculară pe via praetoria şi că aveau câte două şiruri de contubernia,
aşezate spate în spate. Această situaţie

confirmă constatarea făcută în sectiunile
trasate anul trecut în sectorul barăcilor
de lângă via principalis, tot în praetentura
dextra. Lărgimea barăcilor cuprinde cele
două şiruri de încăperi, puse sub acelaşi
acoperiş. In săpătura din acest an s-au
identificat două barăci din faza castrului
de piatră, barăci sub care s-au găsit urme
de barăci din faza castrului mare de pă
mânt. Din prima baracă (B I) s-a dezvelit parţial un prim şir de încăperi, iar din
cea de-a doua (B II) două şiruri de încă
peri, din care unul integral, iar al doilea
numai în parte. Suprafata încăperilor din
ambele barăci nu este uniformă. In cazurile unde dezvelirea s-a făcut complet (un
şir din B II), observăm că interiorul unui
contubernium variază între 2, 70 X 3,60 m
şi 3,05 X 5,50 m. Din prima baracă (B I)
s-a dezvelit parţial, pe un singur şir, un
număr de zece contubernia, iar din a doua
(B II) două şiruri de încăperi, din care
pe ambele şiruri, un total de 20 contubernia, din care nouă degajate integral.
Dar capătul barăcilor înspre via praetoria
nu a fost încă atins şi estimăm că ar mai fi
loc cel puţin pentru încă un contubernium
(terminal), poate chiar pentru două. Astfel, dimensiunile barăcilor ar putea fi aici
de circa 60 X 9 m, fiecare baracă având
zece perechi de încăperi, Confirmarea
sau infirmarea acestei aprecieri vor aduce-o cercetările viitoare. In nici un contubernium nu s-au întâlnit amenajări ale
podinei sau elemente de mobilier. Doar
într-o singură încăpere din primul nivel
de barăci s-a păstrat o vatră din lespezi
de piatră, cu latura de circa 1 m. Podina
barăcilor nu necesita amenjări deosebite.
Numai într-o încăpere din B I şi în alta
din B II am găsit un padiment alcătuit
din mortar. In rest. totul arată că oodina
era din pământ bătătorit.
Rămâne ca, după dezv·elirea lor completă, barăcile cercetate în acest an să fie
studiate mai amănunţit din punct de vedere tipologie şi al planului de detaliu.
inventarului. cronologiei etc.
Materialul arheologic ieşit la iveală în
barăci, deşi variat şi interesant, nu modifică constatările generale din campaniile
precedente. Notăm că cele 29 monede
(21 de bronz şi 8 denari) se eşalonează de
la Titus (1) şi Domiţian (4) până la Filip
Arabul (a. 246), de la care provine un e-
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Latura din spate a fost complet distrusă
prin scoaterea pietrei de construcţie de
către localnici, iar dimensiunile sale exacte nu se pot stabili. Zidurile laterale
au putut fi urmărite numai pe distanţă
de 1,50 m, restul fiind complet răvăşit.
Ele au grosimea de 1,15 m şi sunt înfipte
in agger-ul castrului mare de pământ, ca
de altfel întreg turnul. In interiorul acestui turn nu s-au descoperit decât puţine
fragmente ceramice romane, iar urmele
de locuire nu prezintă nimic semnificativ.
3. Şi în acest loc, săpătura a avut un
caracter de control, urmând a se stabili,
dacă în dreptul porţii exista titulus sau
fossa continuă, peste care se întindea un
podeţ (pons). Secţiunea trasată în acest
scop a arătat că nu exista titulus, iar şan
ţurile se cnntinuau fără nici o modificare
şi prin faţa porţii.
In concluzie, săpăturile din anul 1992
au adus elemente noi pentru cunoaşterea
cât mai amănunţită a castrului roman de
La Ilişua (incintă, trupă, barăci) şi au îmbogăţit cu materiale documentare importante (monede, fibule, ceramică şi diverse
obiecte) inventarul arheologic rezultat din
cercetările din trecut.

xemplar cu Provincia Dacia an. 1. Majoritatea pieselor datează, însă, de la Traian
(13). Fibulele, în număr de opt (patru întregi şi alte patru fragmentare), toate de
bronz, se încadrează ca tipologie în perioada Traian-Commodus iar cronologia lor
concordă, în linii generale, cu cea indicată
de monede. Un număr de cinci fibule, în
diferite variante, sunt de tipul cu picior
înalt şi noduli pe arc (mit hoch Nadelhalter), putându-se data în sec. Il, până
la Marcus Aurelius inclusiv. Ceramica, de
diverse forme şi culori (roşie, neagră, cen~ie fină, brună-negricioasă zgrunţuroa

să, fragmente de vase modelate cu mâna
sau de terra sigillata indigenă) se înca·drează î• paleta ceramicii bine şi demult
cunoscută în castrul de la Ilişua.
2. Săpătura din acest punct a fost relativ restrânsă şi a avut scopul de a preciza existenţa sau nonexistenţa unui turn
pe latura scurtă din retentura dextra. Aşa
cum ne aşteptam, săpătura a scos la lumină urmele turnului (foarte distrus), situat exact la jumătatea distanţei dintre
porta decumana şi colţul sudic. Faţada
turnului avea 3,20 m lungime şi prezenta
·O îngroşare de 20 cm a zidului de incintă.

D. PROTASE, C. GAIU

Raport

1 9 9 3
In praetentura dextra s-a constatat că
erau amplasate cinci barăci, toate având
lungimea perpendiculară pe via praetoria.
Patru dintre acestea erau aşezate, perechi,
spate în spate, şi una simplă, spre latus
praetorii. Un pavilion de barăci era, deci,
constituit din două şiruri de încăperi, fiecare şir fiind flancat de un culoar, larg
de 1,5-1,7 m. Barăcile au fost construite
integral din lemn, iar urmele lor se văd
foarte clar, fiind marcate de stratul puternic de arsură şi de şanţurile de fundaţie, largi de 45-55 cm, care se adâncesc în solul antic sau în straturile inferioare cu 50-60 cm, sub nivelul de căl
care.
Dacă lungimea totală a barăcilor nu o
putem preciza, în schimb lăţimea celor

In iulie-august 1993, s-au continuat
din anii trecuţi în barăcile din
praetentura dextra. Şi în acest an săpă
turile au fost amplasate şi extinse în funcţie de parcelele cultivate cu porumb şi
de drumul de câmp care traversează castrul pe direcţia porţilor decumana şi praetoria. Stingherite de cele două obstacole,
săpăturile nu au putut atinge capătul barăcilor dinspre via praetoria, aşa încât o
porţiune din lungimea acestora rămâne
necercetată, cel puţin deocamdată. De aici rezultă inconvenientul că, în momentul de faţă, nu cunoaştem exact lungimea
barăcilor şi nici numărul de contubernia
·din fiecare baracă.

.săpăturile
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două barăci dezvelite este aproximativ
de 11 m. Incăperile au dimensiuni asemă
nătoare cu lungimi de 3,7-4 m şi lăţimi
de 3,80-4,20 m.
Din prima baracă au fost cercetate un
număr de opt contubernia, care au avut
două faze de construcţie, ambele aparţi
nând de castrul mare de pământ. Podina
din prima fază a barăcii este constituită
dintr-un strat de lut galben. In faza
a doua nu au fost sesizate amenajări ale
podelei, baza stratului de depunere fiind
marcată de un strat de arsură şi cărbune.
Doar într-o încăpere, spre capătul sudic al
barăcii, podeaua era alcătuită dintr-un
strat de mortar netezit. Lipsesc, în general, urme clare ale unor instalaţii de încălzire. Numai într-o singură
încăpere
s-a găsit un cuptor din piatră, cu latura
de cea. 1 m. S-a remarcat, în schimb,
stratul de cenuşă albicioasă, gros în unele
locuri de 20 cm, strat care provine din
vetrele amenajate în respectivele încăperi.
In acest "pat" de cenuşă, lucru observat
şi în campaniile anterioare, se afla un
număr însemnat de vase lucrate cu mâna
de factură dacică, împreună cu olărie romană. Atât situaţia stratigrafică, cât şi
asocierea materialului arheologic asigură
datarea acestuia în faza castrului de pia-

se suprapunea peste stratul de lut negru
rezultat din nivelarea agger-ului castrului mic de pământ.
Dacă materialul arheologic provenit din
nivelul primei faze a barăcilor este destul
de bogat, constând dintr-o mare cantitate
de ceramică şi diverse piese de echipament militar, nivelul ultimei faze, marcat
prin stratul puternic de arsură, se prezintă, cel puţin în spaţiile cercetate până
acum, relativ sărac. În afara materialului ceramic, obişnuit, de menţionat sunt
câteva fragmente din recipiente de sticlă,
mai multe bucăţi de râşniţă, bombarde şi
câteva monede.
O secţiune peste via praetoria a arătat
modul în care era amenajată aceasta. Pe
solul viu s-a aşezat mai târziu eu.n strat
de prundiş gălbui-roşcat, gros de 1015 cm, peste care s-a aşternut alt strat
de prundiş de râu, gros în partea centrală
de 30-35 cm, strat care se subţiază spre
marginile marcate de rigole. Via praetoria avea lărgimea de 6,50 m în prima
fază, fiind lărgită apoi la 8,60 m. Probabil
faza marcată prin stratul de pietriş galben-roşcat a aparţinut castrului mare de
pământ, iar lărgirea s-a făcut la construirea lui din piatră. Materialul arheologic descoperit aici se dovedeşte a fi puţin şi nesemnificativ.
Prin săpăturile din 1993, deşi nu s-a
reuşit a se dezveli integral nici una din
barăcile identificate în praetentura dextra, totuşi s-a putut preciza felul de amplasare şi adâncimea lor. Materialul arheologic descoperit, fără a fi deosebit de
bogat, prezintă mult interes, iar ceramica
lucrată cu mâna de factură dacică dovedeşte prezenţa autohtonilor în zonă si legăturile lor cu armata romană.

tră.

Din a doua baracă au fost dezvelite
de asemenea opt perechi de contubernia.
Baraca avea capătul la numai 12 m de
zidul de incintă şi a fost construită în
faza castrului de piatră. Stratul de pietriş, care acoperea nivelul antic de căl
care, sub nivelul barăcii, aparţinea probabil de via sagularis a castrului marP
de pământ.
Aleea dintre cele două pavilioane de
barăci, largă de 4 m, era marcată de un
strat de prundiş, gros de 25-30 cm. care

D.PROTASE.C.GAIU

Raport
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sinistrum, între zidul de incintă şi edificiul dezvelit in stânga clădirii comandamentului (principiu). In acest din urmă
loc, prezenţa unei dâre de arsură cu mult
grâu carbonizat, marcând nivelul de căl-

Prin săpăturile din toamna anului 1994,
s-a continuat investigarea spaţiului acoperit de barăcile soldaţilor în praetentura sinistra şi - printr-o secţiune s-a controlat situaţia din latus praetorii
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încăperile

de pe latura din spate a clă
dirii. Acest nivel de locuire şi această
fază a barăcii sfârşeşte printr-un puternic
incendiu, marcat de stratul cu arsură intensă şi pământ ars până la cărămizifi
care. Baraca este refăcută din nou pe acelaşi loc şi această a treia fază durează
până la părăsirea castrului.
In toate fazele, la fel ca în praetentura
dextra, baraca era o construcţie din lemn,
fără fundaţie de piatră. Traseul şanţu
rilor, în care se afla temelia de bârne,
arată foarte clar planul întregii construc-

corespunzător construcţiei de zid, ne
îngăduie să considerăm respectiva con-

care

strucţie drept un horreum. Intre acest
hambar şi incintă nu s-a mai ridicat nici
o clădire de piatră, dar arsura puternică
presupune o construcţie de lemn incendiată, care nu a mai putut fi urmărită în
detaliu.
După ce în anii trecuţi au fost identificate şi în parte dezvelite mai multe barăci din praetentura dextra, în acest an
s-a cercetat una din barăcile aflate în
praetentura sinistra. Intre via principalis
şi baracă s-a lăsat un spaţiu larg, fără
construcţii, acoperit cu un strat de balast
şi lespezi de piatră. Acesta acopere nivelul corespunzător castrului mic de pă
mânt, a cărui latură nordkă a fost destul de precis fixată in cursul cercetărilor
anterioare.
Baraca a cunoscut trei faze în existenţa
sa. Construită în timpul castrului mic de
pământ, ea a avut o durată scurtă, care,
după cum indică materialul arheologic, se
limitează la perioada Traian-Hadrian.
Urmează a doua fază, când baraca este
refăcută pe un alt ax şi cu o adâncime
mult mai mare, decât a primei construcţii. Dacă în faza iniţială baraca avea numai un şir de contubernia cu lărgimea
de 3 m - în faţa cărora se afla un mk
vestibul cu deschiderea de 1,35 m - în
faza a doua ea cuprindea două rânduri
de contubernia, largi de 4,5 m, respectiv
3,8 m, în faţa lor găsindu-se un culoar
de 1,7 m lărgime.
In interiorul barăcii nu s-au găsit amenajări deosebite, cu excepţia unor cuptoare de foc, făcute din bolovani de râu
sau din cărămizi, identificate în câteva
contubernia. De la instalaţiile de încăl
zire provine stratul de cenuşă, gros de
15-20 cm, care s-a descoperit în toate

ţii.

Materialul arheologic, fără a fi prea
abundent, constă din ceramică, materiale
de construcţie, piese de echipament militar, diverse ustensile, monede, fibule etc.
In ceea ce priveşte ceramica, distingem
ceramica romană de producţie locală şi
ceramica dacică, modelată cu mâna (oale
fără toartă, ceşti tipice), la care se adaugă
ceramica fină de import.
Tot în categoria produselor de import
intră, fireşte, şi vasele de sticlă, ale că
ror fragmente din diferite exemplare
s-au găsit în interiorul barăcii.
Din inventarul metalic amintim mai
multe vârfuri de hasta şi de pilum pandantive, aplici, o toartă de caserolă şi
numeroase piroar:e :;;1 cuie de fier, folosite la construcţia barăcii. Inscripţii nu
s-au descoperit.
Monedele găsite în acest an - încă
necurăţate şi nedeterminate piesă cu piesă sunt în număr de 48 şi ele se eşa
lonează de la Traian până la Filip Arabul.
Se confirmă din nou că seria emisiunilor
monetare din acest castru nu depăşeşte
anul 248-249, fapt care corespunde situaţiei constatate şi în alte castre de pe
frontiera de nord a Daciei romane.
D.PROTASE,C.GAIU

Raport
Săpăturile arheologice, în 1995, s-au
efectuat în mai multe puncte din interiorul castrului şi din afara acestuia.
1. ln castru, săpăturile s-au concentrat asupra a două din obiective : a) la-

1 9 9 5
iura de nord-est a castrului, pe care SP.
porta praetoria) latură unde să
nu s-au putut finaliza, din cauza nivelului ridicat al apei freatice, b)
barăcile din praetentura.
găseşte
păturile
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diu, după care - în faza a treia - a
fost refăcută şi a funcţionat în continuare pe acelaşi loc. La sud-vest de această baracă, spre via principalis, s-a
dat peste fundaţia peretului sud-estic al
unui edificiu, care nu a putut fi dezvelit integral. Fundaţia lui este făcută
din bolovani de râu, fără mortar, şi are
grosimea de 60 cm. Între acest edificiu
şi baracă, pe o lărgime de 4,80 m, era
amenajată o alee pavată cu lespezi, aşe
zate pe un strat de prundiş. Nivelul de
călcare in această construcţie era format
din bolovani de râu şi sfărâmături de
piatră, care acopereau şanţurile de fundaţie de la o altă baracă evident, mai
veche - din corpul căreia au fost secţionate un număr de cinci contubernia.
În praetentura sinistra s-au săpat două
secţiuni, paralele şi adiacente (fiecare de
83 X 2), în cuprinsul cărora a fost decopertată parţial una din barăcile din acest.
sector al castrului. Capetele secţiunilor
au intersectat via praetoria şi via saguZaris. Baraca încalecă în parte şanţul 1
de pe latura de nord-vest a primului
castru de pământ, şanţ nivelat cu pă
mântul din valul acestuia. Peste şanţul
TI al castrului mic, după umplere şi nivelare, s-au depus, în straturi, bolovani
de râu, sfărâmături de piatră şi prundiş,
care formau o alee largă de circa 4,50 m,
amenajată între două barăci.
Cât priveşte stratigrafia din acest sector, notăm că ea diferă prea puţin de
cea observată în alte puncte cercetate în

a) Pe latura de nord-est, în dreapta
trasat o secţiune de 28 X 1,'!5
m, cu scopul de a vedea dacă şi aici
elementele sistemului defensiv sunt la
fel ca pe celelalte laturi şi în special
pentru a stabili dacă şi aici au existat
cele trei şanţuri de apărare (fossae). Situaţia constatată se prezintă după
cum
urmează. Zidul de incintă din care
nu a mai rămas decât un singur rând
de bolovani de râu din fundaţie, restul
fiind scos complet - era înfipt în panta
exterioară din valul castrului mare de
pământ, temelia lui oprindu-se la nivelul de călcare antic. !n faţa zidului, peste solul antic - din care pornea groapa
unui bordei databil în epoca bronzului
- era aşternut un strat de pietriş, care
se opreşte la buza şanţului. Un strat de
prundiş similar s-a întâlnit şi pe latura
de sud-est, in retentura, aparţinător de
asemenea castrului mare de pământ.
Prin această secţiune s-a adeverit că şi
pe această latură - aşa cum se presupune - castrul a fost prevăzut cu trei
şanţuri de apărare. Primul şanţ, larg de
5,5 m şi adânc de 1,5 m (2,5 m de la
nivelul actual al solului), era astupat cu
lut negru. Dărâmăturile din zid căpăcu
iesc şanţul. Al doilea şanţ avea o lărgi
me de 6 m şi adâncimea de 1,5 m şi el
s-a găsit umplut cu aluviuni şi pietriş.
Şanţul al treilea, situat la distanţa de
5 m de buza celui din mijloc, avea deschiderea de 6 m şi adâncimea de 2,2 m.
Materialul arheologic ieşit la iveală este
puţin şi nesemnificativ, aşa cum s-a remarcat de altfel şi în alte sectiuni trasate peste laturile castrului. Menţiune
aparte merită doar o monedă, descoperită pe bermă, in stratul de pietriş amintit, la baza agger-ului, şi o linguriţă de
argint, găsită în stratul de dărâmături.
b) !n praetentura, s-au făcut mai multe secţiuni şi casete. In praetentura dextra s-a secţionat longitudinal o baracă,
la care lucrările de dezvelire au început
în anul 1991. !n existenţa acestei barăci
s-au precizat trei faze. Prima corespunde
castrului mic de pământ, iar a doua se
plasează în timpul castrului mare
de
pământ, când se constată că baraca s-a
prelungit peste valul şi şanţurile nivelate aparţinătoare primului castru. Baraca a fost mistuită de un puternic incenporţii, an1

praetentura.
Via praetoria a fost

prinsă la capătul
secţiunii (între O şi 6 m), constatându-se
că structura sa este formată din straturi
de pietriş, aşezate pe un "pat" de bolovani de râu şi sfărâmături de piatră.
Lespezi de pavaj nu s-au găsit.

Mergând mai departe de-a lungul secîntre m 7,50 şi m 74, au fost surprinse resturile unei barăci, care a suferit mai multe refaceri. Peste
fossa
castrului mic, nivelată cu pământ negrubrun din val, urmează, la adâncimea de
1,40-1,60 m, resturile unei barăci cu
şanţurile sale de fundaţie. La baza acestui nivel apar, la intervale aproximativ
egale, pungi de cenuşă de la vetrele din
contubernia. Baraca sfârşeşte printr-un
incendiu pustiitor, marcat de un strat
ţiunii,
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unelte (tesle, dornuri, dălţi), ustensile diil
fier (cuţite, chei) şi o mare varietate de
piese din bronz, obiecte de podoabă (fibule, inele, brăţări, pandantive, aplici)
piese de echipament militar şi de harna-

de pământ ars până la cărămizificare,
gros de 10-15 cm. Peste acest strat de
arsură urmează o depunere arheologică,
având grosimea de 40-50 cm, cu un
inventar extrem de bogat şi de variat.
Urmele de arsură şi cenuşă, care apar
pe toată lungimea suprafeţei ocupate de
baracă, dovedesc că şi această fază a clă
dirii a fost mistuită de foc. Până la curăţarea şi studierea întregului material
arheologic descoperit aici, este dificil de
stabilit relaţia dintre aceste distrugeri şi
unele evenimente militare din
spaţiul
provincial dacic. Oricum, avem aici două
niveluri clare, marcate de două incendii
puternice, care
se plasează cronologic
după nivelarea castrului mic de pământ
şi după construirea barăcilor
aparţină
toare castrului următor.
· La m 67 s-a dat peste traseul şi escarpa exterioară a şanţului I din colţul
de nord al castrului mic, iar şanţul II
se contura între m 72 şi m 79. De la m
75 la m 83, imediat sub solul vegetal a
fost secţionată via sagularis, construită
din bolovani de râu şi sfă·râmături de
piatră, puse pe un pat de pietr~.
Deşi cercetările de până acum nu ne
îngăduie reconstituirea planului integral
al barăcilor, totuşi s-au putut stabili aşe
zarea lor cu lungimea perpendiculară pe
via praetoria, dimensiunile lor, fazele de
locuire şi refacere. In toate fazele, bară
cile din castrul de la Ilişua erau construcţii de lemn, a căror compartimentare poate fi urmărită doar parţial.
Materialul arheologic descoperit în
aceste barăci cuprinde o mare varietate
de piese. Ceramica se încadrează în tipologia ceramicii romane găsite şi în anii
trecuţi în castru. Ne referim la ceramica
roşie (oale, chiupuri, căni, farfurii, mortaria capace, castroane, opaiţe), ceramica
cenuşie, fină sau bruna-negricioasă,
ceramica ştampilată de producţie irtdigenă
şi terra sigillata de import. Ceramica de
factură dacică lucrată cu mâna apare în
cantitate mai mare în fazele timpurii de
locuire a castrului şi constă din oale borcan cu suprafaţa netedă sau decorate cu
· brâuri alveolare şi crestături.
Inventarul metalic, alături de numeroase materiale de construcţie (cuie, piroane, scoabe. balamale), cuprinde arme
(vârfuri de săgeţi, de pilum, de hasta,

şament.

Alte categorii de materiale arheologice
din os (ace de păr, opritori, mânere) din
sticlă, piatră (râşnite, bombarde) vin să
întregească imaginea unei locuiri intense şi de lungă durată în spaţiile în care
vieţuia trupa.
2. Săpăturile din afara castrului au urmărit, pe de o parte, continuarea cercetărilor din zona cuptoarelor de
olărie,
iar pe de alta, sondarea zonei ocupate de
termele romane.
În primul din aceste puncte a fost să
pată o secţiune (S. IV = 34 X 2 m), situată în stânga drumului ce leagă localităţile Ilişua şi Cristeştii Ciceului, şi o
casetă (C 3 = 13 X 4 m), plasată la vest
de drum, paralelă cu secţiunile din 1990,
care au du:;; la identificarea cuptoarelor
de olari. Prin secţiunea din stânga drumului nu s-au identificat alte locuinţe.
Aici s-a constatat că sub solul vegetal
se află un strat de 20-30 cm. grosime,
care conţine resturi arheologice romane.
Urmează apoi pietrişul aluvionar, steril
din punct de vedere arheologic.
în caseta menţionată nu au apărut alte
cuptoare, dar s-a dezvelit parţial o locuinţă cu temelia făcută din piatră
de
carieră. fă.ră mortar. ln interior, lângă
latura de sud-vest. locuinta avea un
cuptor de formă pătrată, cu latura de
1,5 m, iar vatra sa lutuită era aşezată.
pe un strat de pietriş. Cuptorul avea o
. bordură din sfărâmituri de piatră. Sub
nivelul cuptorului, acoperite parţial de
'aqesta, la a...iâncimea de 1,40 m, s-au
descoperit resturile unei probabile vetre
sau ale unui cuptor de olar distrus, reprezentat prin multă arsură şi pământ
cărămizificat. Cum aceste resturi se îri' tindeau sub taluzul casetei, nu dispunem
de alte date lămuritoare. Pe suprafaţa
casetei şi în locuinţă s-a găsit o maPe
cantitate de ceramică, fapt
explicabil
eventual şi prin vecinătatea cuptoarelor
de olărie. Între piesele ceramice remarcăm o toartă de caserolă de culoare roşie cu slip, pe care este zgâriat un peş-
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te, care ar putea avea o semnificaţie
creştină, ceea ce rămâne sub semnul în-

prin

investigaţiile

de

până

acum,

arată

că este vorba de o construcţie de formă
rectangulară cu laturile de 23 X 11,50
m, din care s-au identificat şase încăperi.
Camera 1, secţionată de S 3 , S '• şi C ,,

trebării.

Spre sud-vest de castru, la vreo 160
-170 m, C. Torma a săpat două clădiri,
considerate de el baia mare şi baia mică.
Pentru a verifica şi eventual a redezveli
aceste clădiri, am procedat la sondarea
acestui sector. Printr-o secţiune (S 1 =
42 X 2 m) a fost traversată, pe axul
E-V, baia cea mare, cu încăperile de
pe latura nordică. S-a observat că ruinele acestei clădiri sunt foarte bine conservate, molozul şi dărâmăturile conţi
nând chiar şi bucăţi de tencuială. Frontul clădirii are o lungime de 27,20 m,
pereţii fiind clădiţi din blocuri de piatră
legată cu mortar. Zidul are grosimea de
80 cm şi este realizat în opus incertum.
Păstrând notaţiile lui Torma, menţionăm
constatările din sondajul nostru
pentru
încăperile D-F.
Incăperea D ( caldarium) are latura de
vest în formă de absidă cu o deschidere
de 11 m. !n pământul de umplutură s-a
găsit un strat, compact de tuburi de la
sistemul de încălzire, iar sub padiment
pilae-le instalaţiei de hypocaust, formate din cărămizi de 25 X 55 cm (llaza)
şi de 16 X 16 cm (picioarele).
Incăperea E (frigidarium) are lărgimea
de 7,60 m şi este pavată cu cărămizi de
40 X 40 cm, puse pe un strat de pietriş.
Paralel cu peretele estic, se găsesc un
canal de hypocaust.
Incăperea F, largă de 4,90 m, avea zidurile de margine la fel cu cele din camera E.
La 7,50 m distanţă, spre est de această
clădire, au apărut urmele unei alte construcţii. Pentru a obţine datele necesare.
peste ruinele acestei clădiri am trasat
patru secţiuni (S 2 = 10,5 X 2 m ; S 3
= 15 X 1,25 m; S" == 20 X 2 m; şi
S5 = 35 X 2 m).
Poziţia, planul şi alte amănunte privind clădirea arată că ea nu a fost cercetată de Torma, care plasa baia
cea
m1ca la 20-22 m spre sud-est de clă
direa precedentă. Dimensiunile stabilite

avea dimensiunile de 6 X 9 m. Un canal
de hypocaust, amenajat din blocuri de
piatră, se găsea în colţul sud-estic al încăperii.

Camera 2 (5,80 X 6 m) avea pereţii
din piatră de carieră legată cu mortar,
îngrijit lucraţi. Pe nivelul de călcare antic se aflau pilae-le instalaţiei de hypocaust, realizate din cărămizi rotunde şi
pătrate, precum şi blocuri de piatră. O
cărămidă de la una din pilae purta ştam
pila (în cartuş) a legiunii XIII Gemina.
Este singura şampilă a legiunii, descoperită până acum la Ilişua.
Într-o fază ulterioară, încăperea a fost
împărţită în două, printr-un zid de piatră de carieră şi bolovani de râu, având
ca liant un mortar de slabă calitate.
Acest zid, fără fundaţie, se sprijinea pe
podeaua de lut a încăperii.
Camera 3 are dimensiunile. în interior,
de 3,20 X 6 m. Zidul estic al încăperii,
de o factură mai puţin îngrijită decât zidurile camerei 2. a suferit la un moment
dat o distrugere, ale cărei urme se disting între m 12,80 şi m 15,40. Aici, peste stratul de lut se suprapune o aglomerare de dărâmături ale unui zid scos
până la temelie.
Camerele de pe latura din spate a clă
dirii au fost cercetate doar printr-o singură secţiune (S :;), pe baza căreia încă
nu putem preciza dimensiunile si amenajările pentru fiecare cameră în parte.
Numai pentru încăperea 4 s-au putut
fixa dimensiunile. Este vorba de un coridor de 3.30 X 11,50 m cu două niveluri de refacere. În camera 5 s-au gă
sit urmele unor pilae ale hypocaustului.
Sub nivelul roman. s-a constatat existen~a unui nivel de locuire Latene,
în
care s-au identificat trei bordeie. Materftlul ceramic recoltat arată că aici a
existat o locuire din sec. IV-III a.Ch.
D. PHOT ASE, C. GAIU
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CONCLUZII
tră (faza III). Pe latura de SV, cele două şanţuri ale sale au fost refolosite, după unele ajustări, şi în fazele II-III.
Avem aici o coincidenţă de traseu a incintelor. Şanţurile au lărgimea de 6 m

I. CASTRUL

la

Poziţia geowafică. Castrul se află
distanţă de 22 km spre nord-est
de

oraşul

Dej, pe platoul "Măgura" sau "Cetate" de la marginea sud-estică a satului
actual (astăzi numită şi "Vicinal", în partea stângă a văii Ilişua, care se varsă,
ca afluent pe dreapta, în Someşul Mare.
Drumul roman Napoca-Gherla-Dej,
după ce trecea pe la Uriu, ajungea
la
castru iar de aici mergea mai departe
către ~ord-vest. La Beclean. el se bifurca : o ramură urma cursul Someşului
Mare către Năsăud. iar alta urca pe valea Şieului spre castrul de la Orheiu
Bistriţei. lmpreună cu castrul de la Că
şei, situat la circa 7 km spre nord-vest
de Dej, castrul de la Ilişua constituia
principala bază defensivă romană în această parte nordică a Daciei, în
zona
Munţilor Ţibleş, unde exista şi o puternică reţea de burguri şi turnul'i de pază
spre barbaricum. Faţă de şoseaua naţio
nală Dej--Beclean, castrul se găseşte la
2 km spre vest şi la el se poate ajunge
fie pe drumul pietruit care vine de la
Cristeştii Ciceului (2 km), fie pe drumul
asfaltat Uriu-Ilişua (4 km) 5 .
In cursul existentei sale, castrul de la
Ilişua a avut, pe ~celaşi loc, trei faze,
două de pământ şi una de piatră.
Castrul mic de pământ (faza 1). A fost
identificat în săpăturile din primii doi
ani şi elementele lui s-au precizat din
ce în ce mai bine pe teren prin cercetările din anii următori. Acest prim castru, de formă aproape pătrată, are dimensiunile de aproximativ 140 X 135 m
(= 1,9 ha) şi este orientat cu lungimea
pe direcţia NE-SV. Porta praetoria se
pare că se găsea pe latura de NE. Castrul era încins cu două şanţuri de apă
rare (fossae) şi perimetrul său a fost cuprins ulterior în interiorul castrului mare de pământ (faza II) şi a celui de pia-

(cel exterior) şi 4 m (cel interior), iar
adâncimea de 2,50 m, în raport cu suprafaţa actuală a terenului. Distanţa (pragul) dintre ele măsoară în general 2 m.
Din faza castrului mic de pământ, în
afară de cele două fossae, s-au surprins
şanţuri de fundaţie ale barăcilor,
urme
din (principiu şi praetorium) resturi din
agger-ul nivelat, ceramică romană şi dacică modelată cu mâna, fibule şi monede.
Notăm că resturile barăcilor identificate,
toate din lemn, nu prezintă urme de incendiu. Resturi ale unor clădiri de piatră nu s-au constatat şi nici nu este de
presupus că asemenea clădiri au existat.
Datarea acestui prim castru de pământ,
construit l2 repezeală, poate fi plasată
între anii 106/107 şi 118/119, când s-a
stabilit şi a staţionat aici cohors Il Britannica sau o vexilaţie din legiunea XIII
Gemina, ambele atestate epigrafic. Din
cauză că al doilea castru de pământ s-a
construit pe acelaşi loc, dar cu extindere în trei directii (NV, NE şi SE), s-au
produs nivelări şi modificări în perimetrul iniţial, fapt care de multe ori a fă
cut imposibilă atribuirea cu certitudinE:
a unor materiale arheologice primului
sau celui de al doilea castru de pămâni.
In multe cazuri, însă, această atribuire
(separare) s-a putut face în condiţii sa·
tisfăcătoare, pe bază de observaţii stra·
tigrafice.
Pe locul castrului s-au descoperit câteva bordeie şi două morminte de incineraţie cu urmă de la sfârşitul epocii
bronzului, precum şi sporadice cioburi
hallstattiene. O aşezare din Laten2 târziu dacic, care să fi precedat instalarea
castrului pe "Măgura" nu s-a constatat
în cursul săpăturilor noastre. Aşadar, la
instalarea romanilor aici, perimertul castrului nu era locuit.

5 Pe lângă lucrările despre castru din notele precedente, mai amintim TIR, L 35, Bucureşti
J.969, p. 46 (s.v. /lişua), unde se menţionează
toată biblioJ<rafia aferentă, începând din 1861
până in 1965.

Castrul mare de pământ (faza Il). lui s-a stabilit chiar în primul an de cercetări şi s-a confirmat repetat şi din plin în săpăturile desfăşuraExistenţa
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te în cursul anilor următori, atât prin
secţiunile
trasate peste latui'ile castrului, cât şi prin secţiunile şi suprafeţele
săpate în interior. Ridicat imediat după
sau chiar concomitent cu desfiinţarea
castrului precedent, care a devenit neîn-'
căpător pentru noile efective
militare,
acest al doilea castru de pământ este
mult mai mare, putând adăposti o trupă
auxiliară cu efective maxime. De formă
aproape pătrată şi orientat cu faţada că..:
tre NE, el are aproximativ dimensiunile
celui construit ulterior din piatră, adică
de 182,2 X 181,5 m (= 3,36 ha), soco..:
tite de la marginea exterioară a valului.
Elementele castrului, toate, au ieşit foarte bine şi repetat în evidenţă pe parcursul cercetărilor.
Şanţurile de apărare (.fossae) întâlnite
pe toate laturile, sunt în număr de trei,
dintre care numai primele două considerăm că au aparţinut acestei faze, al treilea şanţ fiind adăugat in faza castrului
de piatră. Şanţul I (de lângă bermă) avea
lărgimea de 5,50 m, adâncimea maximă
de 2,50 m, escarpa exterioară scurtă şi
abruptă, iar cea interioară mai lungă şi
mai domoală (4 m). Avem de a face în
linii mari cu tipul de fossa punica. Şan
ţul pătrundea 1, 70 m în pământul galben virgin şi avea fundul uşor arcuit.
Şanţul II este similar ca tip precedentului, dar el avea dimensiuni cu ceva mai
mici : 4.50 m lărgime, 1,70 m. adâncime,
iar pantele de 2,50 m (spre exterior) şi
3 m (spre interior). El pătrunde 1,30 m
in părnântul galben neumblat şi se termină cu un vârf mai bont. Distanţa între cele două jossae era de 2-3 m. Şan
ţul lll, despărţit de şantul II doar printr-un prag de pământ cruţat, lat de 12 m, are fundul în formă de şea. El mă
soară la gură 3,80 m şi pătrunde
în
aidâncime 1,40 m, oprindu-se în lutul
galben. În acest prag, pe latura de NV,
s-a descoperit o gaură de stâlp puternică, indiciu al existenţei unei palisade.
Berma, surprinsă clar pe toate laturile
castrului, se poate numai aprecia că avea.
lăţimea de cir·ca 2 m. Această estimare
ţine seama de trei elemente constatate
în săpătură : amplasarea ulterioară a zidului rle piatră, existenţa unei pal.i.Sade
de sprijin în partea exterioară a valului
de pământ şi marginea interioară a pri-

· mului şanţ de apărare. Se pare că ea
era cu ceva mai lată, decât în faza castrului de piatră.

Valul, întâlnit pe toate laturile şi format din pământ scos din <->ele două şan
ţuri de apărare, are, în forma aplatizată
de acum, lăţimea de 7-8 m şi înălţimea
maximă (păstrată lângă zid) de 1 m. Aşe
zat direct pe solul antic, el este constituit cUn pământ galben bine tasat şi lipsit de resturi arheologice. Faptul că in
secţiunea III (1979) de pe latura de sudest s-a descoperit sub val, chiar sub temelia (scoasă) a zidului de incintă, o gaură de stâlp puternic reprezintă indiciul
că lagărul a putut avea un agger sprijinit pe bermă de o palisadă solidă. Sigur că în perioada sa de utilizare valul
nu avea o lăţime mai mare de 5-6 m,
iar înălţimea lui nu depăşea 3 m. Ele~
mente sau resturi ale unui Holzerdemauer
nu s-au întâlnit.
Din această fază, în interiorul castrului s-au constatat : existenţa unui nivel
de barăci incendiate în praetentura, res-:turi abundente din principia de lemn mistuită de foc, urme din praetorium, conturul turnului de lemn din colţul sudic
~i via sagularis, amenajată cu pierti~ de
râu.
Castrul mare de pământ apreciem că
a fost construit la începutul domniei lui
Hadrian de ala I Tungrorum F1'Dntoniana, pentru care vechiul castru era prea
mic. Cât timp a durat castrul acesta, până când a fost înlocuit exact pe acelaşi
loc cu castrul de piatră, este greu de
precizat. Oricum, datele rezultate din să
pături indică sfârşitul lui printr-un
incendiu general, observat în special în
principia şi la toate barăcile cercetate.
Nu ar fi exclus, ci dimpotrivă, ca trecerea prin foc a castrului să fi fost cauzată de evenimentele din timpul atacurilor marcomanice, sub domnia lui Marcus Aurelius. Tipul bastioanelor de la cele patru porţi ale castrului refăcut din
piatră, bastioane care ies mult în afara
zidului, fibulele şi seria monedelor din
primul nivel de barăci arse sprijină această reală pasibilitate.
·
Castru,l de piatră (faza III). - Acesta
a furnizat elementele cele mai multe. şi
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sus, pentru a corespunde în continuare
drumului de rond.

·mai sigure din întreg sistemul castrametaţiei. Aşa cum am arătat mai
sus,
componentele structurii sale
defensiv~
coincid ca traseu, cu cele ale castrulm
mare de pământ (faza II). Cu alte cuvinte, castrul de piatră are dimensiunile de
182,2 X 181,5 m (3,36 ha) şi se suprapune întocmai peste cel mare de pământ,

şi

Via sagularis, identică cu cea din faza
a fost surprinsă în câteva
puncte, unde s-a constatat că ea avea
lărgimea de 2,50-3 m, şi era făcută din
prundiş de râu, aşternut în strat gros pe
nivelul de călcare. Rigola, care o separa
de val, a fost observată în mai multe
locuri, prezentându-se ca un şanţ larg de
0;60-0,70 m şi cam tot pe atâta
de
adânc.
Cele patru porţi ale castrului - deoarece am considerat că au fost săpate de
C. Torma necorespunzător exigenţelor de
astăzi le-am cercetat integral şi amă
nunţit, înregistrând date şi constatări noi
şi sigure, deosebit de interesante. Ele. au
fost amplasate exact pe locul porţilor
castrului de pământ anterior.
anterioară,

Şanţurile I şi II, prezentate mai înainte, au fost utilizate în continuare, fără
modificări semnificative. La acestea s-a
adăugat şanţul III, având forma şi
dimensiunile precizate mai sus, motiv pentru care nu insistăm asupra lor.

Berma veche a rămas de asemenea în
eventual cu o neînsemnată îngustare.

funcţiune,

Zidul de incintă, pe toate laturile, a
fost complet demolat şi scos până la temelie în epoca medievală-modernă.
A
rămas doar fundaţia lui, dar şi aceasta
numai pe unele porţiuni. Totuşi, datele
obţinute în săpături arată că temelia zidului era făcută din bolovani de râu şi
piatră spartă de carieră, fără mortar. Ea
avea grosimea de 1,30-1,35 m, înălţimea
de 0,80-0,90 m, şi era înfiptă în panta
exterioară a valului de la castrul de pă
mânt, fără a depăşi -· de regulă - în
adâncime nivelul de călcare roman şi
humus-ul antic. La zidul de elevaţie,
construit desigur în opus incertum, s-a
utilizat în general piatra locală de carieră şi bolovani de râu. Grosimea
lui
poate fi estimată la circa 1,10 m, ceea
ce concordă cu datele rămase de la C.
·Torma, când zidurile castrului se vedeau
la suprafaţa terenului, prevăzute fiind
şi cu un mortar de foarte bună calitate 6 .
Din descoperiri anterioare, se ştie că zidurile castrului, mai ales pe laturile de
SE şi SV, au fost reparate in grabă cu
monumente epigrafice şi sculpturale romane luate din cimitir '·
Agger-ul castrului de piatră nu era
altul decât valul castrului anterior, adaptat necesităţilor, aşa cum am arătat mai

Porta praeto1·ia este situată in mijlocul laturii scurte de NE, spre "barbaricum", distanţa dintre bastioanele care
o flanchează şi curtine fiind de 82 m. Ea
a fost fixată în agger-ul castrului mare
de pământ. Bastioanele, de formă trapezoidală, cu latura scurtă spre interior, au
fost construite concomitent cu zidul de
incintă, în opus incertum, din piatră locală de carieră (gresie, tuf vulcanic, marnă), ca şi zidul de incintă. Temelia lor,
din piatră nefasonată de carieră, fără
mortar, este aşezată pe un strat de bolovani de râu. Grosimea zidurilor variază
între 1,25 şi 1,50 m, diferenţă datorată
unei refaceri a bastioanelor. Ele ies în
afara zidului de incintă cu 1,70 m. Interiorul bastioanelor în ambele faze era
pavat cu bolovani de râu, iar sub pavaj
s-a înregistrat un nivel cu urme de incendiu din faza castrului de pământ.
Bastionul din stânga porţii (spre Ilişua) ·are laturile scurte de 6,50 şi 5,90 m,
s Notăm că rlouă turnuri, cele de pe curtinele dintre porţile principales şl. colturile din
ret.entura. au fost dezvelite nu in 1995, ci la
·inceputul campaniei din anul_ 1996. Mentio:
narea lor aici şi trecerea pe planul castrulw
o faieem din motive care privesc promptitudinea si utilitatea informaţiei.
9 Vezi trimiterea din nota 3, cu bibliografia
unde se află publicată si comentată pe ·larg
'această inscriptie.

a C. Torma, loc. cit.
7 Ibidem.

·mota 2.

Vezi şi D. Protase. trimiterile din
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iar cele lungi de 8,25 m (măsurate in
exterior). Intrarea în bastion, largă de
1 m, se afla pe latura dinspre spaţiul
porţii.

Bastionul din dreapta porţii (spre Crismai mare, are laturile lungi
de 8,50 m (în exterior), iar cele scurte
de 7 şi 5, 70 m, iar intrarea tot dinspre
poartă (1,25 m lărgime). In ultima fază,
acest bastion a suferit o evidentă refacere.
Spaţiul porţii măsoară în faţă 8 m, iar
în spate 8,50 m, fiind despărţit în două
culoare egale printr-un pinten de zid în
formă de T, retras spre interior. Ambele
culoare fuseseră pavate cu lespezi mari
de piatră, din care s-au păstrat in situ
doar câteva, împreună cu o parte din
pragul din faţă al porţii. Sub culoarul
din stânga s-a descoperit un mic canal,
făcut din cărămizi.
La o dată greu de fixat cu precizie,
ambele culoare au fost blocate, probabil
succesiv, cu câte un zid rudimentar, fă
cut din pietre de gresie, marnă, bucăţi
de râşniţă, fragmente arhitecturale. toate prinse laolaltă cu lut. Peste vechiul
pavaj al porţii, s-a constatat un strat de
lut galben bătătorit, amestecat cu pietre, în care s-a găsit un denar al lui
Geta. Intre altele, tot aici s-au descoperit cărămizi cu ştampila ala 1 Tungrorum
Frontoniana, o statuetă de bronz a zeiţei Venus şi un denar de la Hadrian.
!n interiorul bastioanelor şi în spaţiul
porţii, pe lângă cele menţionate, s-au mai
descoperit : ţigle, cărămizi, vârfuri de
lance (pilum) şi de suliţă (hasta), cuie,
piroane, scoabe, chei, o daltă, aplici de
bronz, o fibulă, ceramică romană locală
şi de import, monede
(Hadrtan, Iulia
Maesa), precum şi mai multe fragmente
dintr-o statuie romană de bronz, reprezentând un bărbat.
teşti), puţin

Porta decumana, situată la mijlocul laturii scurte de SE, spre Uriu, era flancată de două bastioane rectangulare, inegale, care depăşeau linia zidului de incintă cu 1,25 m. Construite deodată cu
incinta, bastioanele au zidurile groase de
0,90 m, iar dimensiunile lor exterioare
ating 6,5 X 5,5 m (bastionul de sudvest, dinspre Ilişua) şi 6,5 X 4,4 m (cel
de sud-est, dinspre Cristeşti). Interiorul

bastioanelor măsoară 4.65 X 3,60 m şi,
respectiv, 4,60 X 3 m. Şi această poartă
a fost amplasată în agger-ul castrului
mare de pământ. La bastionul sud-vestic
s-au constatat două faze în amenajarea
pardoselii. Spaţiul portii are deschiderea
de 4, 70 m şi s-a găsit acoperit cu pietriş
gălbui-roşcat, aşezat pe o fundaţie
de
bolovani de râu şi blocuri din piatră de
carieră. Urme de pavaj cu lespezi
nu
s-au întâlnit. Notăm că poarta a fost demolată şi zidurile scoase aproape integral
in epoca medievală-modernă.
Materialul arheologic descoperit aici
este puţin şi sărăcăcios. El constă din
ţigle, olane, cuie, piroane, scoabe, ceramică şi monede. O menţiune aparte merită o cizmă-miniatură de lut ars, prevă
zută cu o rozetă (sus) şi cu o frunză (pe
talpă), care servea la ştampilarea vaselor. Ea s-a găsit în spaţiul porţii.
Porta principalis dextra, plasată pe latura de SE (spre Cristeşti) la distanţă de
94 m (centrul ei) de la linia faţadei castrului, era prevăzută cu bastioane dreptunghiulare împlântate în agger-ul castrului de pământ. Bastioanele, distruse
în cea mai mare parte, aveau zidurile în
opus incertum cu fundaţia din bolovani
de râu. Ambele bastioane, cu ziduri
groase de 1,30-1,40 m, măsurau 7,50 X
5,50 m în exterior şi 4,20 X 2,60 m în
interior, ieşind cu 1,50 m în aîara zidului de incintă. Intrarea în bastioane nu.
s-a putut identifica, din cauză că zidurile lor ercw scoase până la temelie, dar
presupunem că se află pe latura dinspre
poartă. Spaţiul porţii are lărgimea
de
7,75 m şi este împărţit în două culoare
egale, printr-un pinten median de zid,
gros de O, 75 m şi lung de 4,50 m, de
tipul celui de la porta praetoria, dar fără
formă de T. In ambele culoare s-a găsit
câte un strat de prundiş, gros de 30-35
cm, peste care se întindea pavajul din
lespezi mari de piatră, din care s-au mai
păstrat doar unele resturi. Pe planul publicat de C. Torma, poarta apare blocată
cu un zid, dar săpăturile noastre nu au
confirmat asemenea situaţie.
Dacă în bastioanele distruse şi răvăşi
te nu s-au găsit material~ arheologice,
in schimb din spaţiul porţii provin numeroase obiecte romane. In afară
de
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materiale de construcţie, s-au descoperit
·două fibule de bronz având piciorul prevăzut cu teacă laterală (databile pe
la
mijlocul secolului III), două ace de păr
făcute din os, un stilus şi o cheie
de

un strat de arsură, rezultat de la incendierea unei construcţii de lemn, care nu
putea fi decât poarta castrului mare de
pământ.

ln spaţiul porţii s-a descoperit mult
material arheologic, în special ceramică,
locală şi sigillate de import. Dintre obiectele de metal, în afară de cuie, piroane,
un vârf de lance, amintim câteva aplici,
catarame, chei, foarfeci, dăltiţe, o pensetă şi un clopoţel de bronz. La acestea
se adaugă un sesterţ (foarte tocit) de la
un împărat din secolul II, două fibule una de tipul cu picior întors pe dedesubt
şi alta cu noduli pe arc şi portagrafa
înaltă şi mai multe cărămizi cu ştam
pila trupei ala 1 Tungrorum Frontoniana.

bronz, un opaiţ . roşu, întreg (fără ştam
pilă), o aplică emailată tricromă, multă
ceramică romană, toată de fabricaţie locală, şi 7 monede de argint şi bronz, eşa
lonate de la Traian până la Filip Arabul.
Porta principalis sinistra se află pe latura de NV, spre Ilişua, la distanţă de
94 m (centrul ei), în raport de faţada
castrului. Bastioanele porţii au formă de
dreptunghi şi ies în afara zidului cu 1,30
m. Fundaţia lor, fixată în valul castrului
de pământ, este făcută din piatră diformă de carieră, nelegată cu mortar, iar
zidul de elevaţie, gros de 1,20 ro, prezintă obişnuitul opus incertum.
Deoarece zidul de incintă lângă turnul de
nord-est se înclinase în afară, el a fost
sprijinit acolo cu un puternic contrafort
din blocuri mari de piatră, gros de 1 m
şi lung de 2,20 m.
Bastionul de nord-est (elin dreapta) are
laturile lungi de 7,10 m (in exterior), cele scurte de 6,50 m, iar suprafaţa sa interioară (4 X 2,45 m) nu pare să fi avut
o amenajare specială. Ca descoperiri, sub
stratul de dărâmături, semnalăm cioburi
de vase romane diverse, două fibule de
bronz (una în formă de T şi alta de tipul
cu picior intors pe dedesubt, amândouă
databile pe la mijlocul secolului III). O
menţiune aparte merită câteva fragmente
dintr-o placă de bronz deteriorată de foc,
descoperită în colţul nord-vestic al turnului, placă pe care se disting cu greu
UIIme de litere. Nu este vorba de un
fragment de diplomă militară.
Bastionul de nord-vest (din stânga) are
laturile lungi de 7,50 m, cele scurte de
6,50 m (măsurate pe feţele exterioare),
iar interiorul de 4,10 X 2,50 m. Zidurile,
construite din piatra locală, măsoară 1.20
m grosime. Inventarul arheologk
din
turn este foarte sărăcăcios. Pe lângă cioburi de vase romane obişnuite, s-au gă
sit un vârf de suliţă şi un călcâi de lance.
Poarta are lărgimea de 8,40 m şi pinten median de zid, lat de 1 m, care desparte cele două culoare, prevăzute cu
pavaj de lespezi, aşezat pe un strat de
prundiş. Sub aceqstă poartă s-a surprins

Turnuriie de colţ. - Castrul s-a dovedit că avea numai trei turnuri de piatră şi anume în colţurile de nord, de est
şi de vest. ln colţul sudic, cu toate insistenţele depuse în cursul săpăturilor, nu
s-au identificat nici un fel de urme, care
să arate existenţa unui turn
construit
din piatră. Nota comună a celor trei turnuri, toate dezvelite integral, rezidă în
faptul că ele au formă aproximativ trapezoidală şi fundaţia îngropată in valul
castrului anterior, atingând pământul
neumblat.
Turnul. din colţul nmdic are următoa
rele dimensiuni : 4 m latura dinspre interior, 7,20 m latura arcuită (opusă) şi
câte 3,75 m celelalte două. Grosimea zidului de incintă (rotunjit), măsoară aici
1,20 m, iar pe celelalte trei laturi 1 m.
Zidurile turnului, sprijinit pe o fundaţie
din blocuri nelegate cu mortar, au fost
scoase de localnici în cea mai mare parte. ln interior nu s-a observat o amenajare specială a podelei. Printre pietrele
provenite din dărâmăturile turnului s-au
găsit şi fragmente de edicule şi de inscripţii funerare, ceea ce arată o refacere
în grabă, după stricăciuni produse de un
atac inamic, lucru consemnat şi în trecut
de C. Torma.
Turnul din colţul estic, mult mai distrus şi cu ceva mai mic decât precedentul, are latura arcuită de 6,30 m, cea
opusă dinspre interior de 2,85 şi celelalte
două de 3,50 m. Grosimea zidurilor şi
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sunt ca la turnul nordic. ln turn
în apropierea lui imediată nu s-a descoperit material arheologic demn de consemnat.
fundaţia

.6,50 X 4,20 m. Aşa, de exemplu, turnul
dintre porta principalis dextra şi colţul
din retentura al castrului, mai bine păs
trat, are dimensiunile de 6,30 X 4,60 m (în
exterior), cu ziduri groase de 1 m şi suprafaţa
interioară
de 4,30 X 2,60' m
(= 11,18 m2). Materialul arheologic găsit
în aceste turnuri intermediare este foarte
sărăcăcios, reducându-se în general la

şi

Turnul din colţul vestic, distrus in IJlMe
parte de localnici, care au folosit piatra
pentru construcţii, avea grosimea zidurilor de fundaţie de 1,45 m (cel arcuit) şi
de 1,20 m (celelalte). Ele au fost clădite
cu piatră locală de tuf vulcanic, ru;;ezată
pe un pat de bolovani de râu. In interior
turnul măsoară 5,30X2,85X3,70X3,70 m.
Din cauza distrugerilor, ca şi în celelalte
cazuri, nu a putut fi identificată intrarea în bastion, dar este de admis că ea se
afla pe latura din spate. Aici este amenajată o mică platformă de bolovani de
râu, utilizată în timpul funcţionării turnului. Materialul arheologic descoperit
aici este extrem de sărăcăcios, din cauza
lucrărilor agricoLe şi a răvăşirilor care
au dislocat stratul de depunere din epoca

ceramică.

r.Lădirea

comandamentului (principia).

A fost
curtea
cetarea

descoperită
propriu-zisă

ţiuni,

fără

integral, în

afară

de

(atrium), unde cer-

limitat la câteva ·seco dezvelire .,sistem covor". Cu dimensiunile de 34 X 32,80 m,
ea are în general forma, poziţia în incintă şi împărţirile obişnuite în castrele
de trupe auxiliare, potrivit principiilor
castrametaţiei : cu faţ.ad.a orientată spre
porta praetoria, Ja egală distanţă de laturile lungi şi având în faţă via principalis. Sigur că aici ne raportăm :la principia
construită din piatră, cu părţile ei componente c!asice : atrium, "sala sacră"

romană.

In colţul de sud al castrului nu s-a
găsit decât locul rotunjit al zidului de
incintă scos complet, iar la 2,50 m distanţă în spatele lui s-a identificat un
şanţ larg de 1,10 m, umplut cu pământ
afânat, fără nici o urmă de mortar sau
sfărâmături de piatră, şanţ rămas de la
turnul de lemn al castrului m.a.re de pă
mânt. Aici s-au găsit şi două monede de

şi

s-a

oecus.

Intrarea in principia se afla spre via
principalis şi avea deschiderea de 6 m.
Curtea (atrium) are lungimea de 21 m şi
lăţimea de 15,70 m. Ea era pavată cu lespezi mari din tuf vuk-anic aşezate pe un
strat de pietriş şi nu a fost prevăzută cu
acoperiş. In curte s-a descoperit un postament din blocuri de piatră îngrijit cioplite, aproape de care s-a găsit o inscriptie dedicată în anul 131 împăratului Ha.drian de ala I Tungrorum Frontoniana
(pl. LXXXVI).
De o parte şi de alta curtea era f.lancată de câte un armamentarium, de
4,50X 15 m pe latura sud-estică şi de
3,90 X 15 m pe cea de sud-vest. Compartimentarea acestuia nu a putut fi stabilită, din cauza răscolirii terenului şi a
demolării zidurilor. :&te însă de admis
că fiecare din aceste două armamentafia
era împărţit în vreo patru-cinci cămă
ruţe pentru păstrarea armamentullui trupei. Resturi de la un posibil porticus nu
s-eu înregistrat, oel puţin deocamdată.
De "sala sacră" (basilica) atrium eL"a
· despărţit prin patru pilaştri aşezaţi în
linie, care susţineau arcadele pe. care se
sprijinea acoperişul. ,!>,..vând fundaţia . de

bronz de Ja Filip Arabul. De altfel, castre auxiliare de piatră cu numai trei turnuri de colţ se cunosc, bunăoară J:a Porolissum şi la Buciumi (jud. Sălaj).

Turnurile de curtină, în număr de opt,
patru în praetentura şi patru în retentura, sunt plasate simetric de o parte şi
de alta a fiecfu'ei porţi, exact la jumă
tatea distanţei dintre poarta respectivă
şi turnurile de colţ. In mare parte distruse de localnici prin scoaterea pietrei
de construcţie, tumurile au formă dreptunghiulară, sunt inegale ca dimensiuni
şi, prin îngroşarea zidului de incintă . cu
20-40 cm, căpătau aspectul unei uşoare
înaintări pe bermă. Clădite din piatră
locală, în acelaşi fel şi concomitent cu
zidul de incintă, fundaţia turnurilor stră
punge valul oa.c;.trului mare de pământ,
in care este puternic fixată. Ca mărime,
turnurile măsoară în exterior în jur de
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comandamentului. A v~m, deci, principia
de piatră în castrul mare de pământ.
Inventarul arheologic din principia luat
global - în afară de inscripţia amintită
şi de fragmentele epigrafice ori sculpturale menţionate - este foarte bogat. El
constă din materiale de construcţie, unelte, arme, ştampile cu sigla trupei ala 1
'"i'ungrorum Frontoniana, opaiţe de lut ars,
monede, multă ceramică romană de toate
categoriile, de import şi majoritatea ind:ir-

formă pătrată, cu latura de 2 m (pilonii
centrali) ~i 1,50 m (cei latcrali), ci erau
clădiţi din blocuri de tuf vulcanic şi gresie locală. Deschiderea centrală măsura
3,50 m în lărgime, iar cele laterale num<li 2,50 m. In faţa deschiderii centrale
s-au identificat treptele de la intrare,
formate din blocuri masi \"C' de piatră fasonată. La pilaştri laterale s-a observat o
refacere şi o mică deplasare, deoarece fundaţiile lor nu corespund cu cele iniţiale.
"Sala sacră" are lărgimea de 12 m, iar
lungimea de 24 m, corespunzând cu lăr
gimea întregii clădiri. Ea fusese acoperită cu ţigle. Pe nivelul de căLcare a fost
.aşternut un strat de pietriş, gros de
30-40 cm. Peste acesta s-au găsit urmele unui pavaj de lespezi. La un capăt,
către exterior, sala mai avea o încăpere
cu pereţi de zid, adăugată ulterior. Printre dărâmăturile provenite din acoperiş
(ţigle ,olane) şi din pereţii de piatră, ală
turi de alte materiale arheologice mai
putin rel:evante, s-au găsit şi câteva fragmente de inscripţii şi monumente sculpturale.
Grupul de încăperi din spatele clădirii
(oecus), în număr de cinci, plus una adău
gată in partea vestică, sunt aşezate peste
nivelul din faza II, iar patru dintre ele
au podina de cocciopesto, cu refaceri succesive, şi erau prev[l?.Utc cu hypocaust,
Incăperea din centru constituia capela
(sacellum), cu subsolul obişnuit (thesaurus). Peretele din spate, comun tuturor
încăperilor, a fost consolidat ulterior prin
contraforţi. Poziţia şi destinaţia acestor
încăperi se încadrează în normele pentru
principia din castrclc auxiliare, fără nimic deosebit.
Important de relevat este că întreaga
principia construită din piatră se suprapune peste una anterioară de lemn, de
la care s-au identificat şanţuri de fundaţie şi abundente urme de incendiu mis!tuitor : pământ ars la roşu, ceramică şi
ob~ecte trecute prin foc, cărbune şi alte
resturi. În stratul de arsură s-a descoperit şi o monedă de la Traian, trecută
prin foc, principia din lemn a fost refă
cută pe acelaşi loc din piatră şi a durat
până la sfârşitul existenţei castrului. In~
scripţia amintită, dedica!tă de trupă lui
Hadrian în· anul 131, considerăm că mar~
chează edifLcarea din piatră a clădirii

genă

Mai notăm şi faptul că în spatele clă
d.irii comandamentului, la 1,5 m distanţă
de sacellum, s-a identificat o fântână circulia.ră (diametru! 2,20 m), săpată în stâncă, fântână care, din cauza apei freatice,
nu a putut fi cercetată mai adânc de
2,80 m. Inventarul ei nu prezintă elemente demne de relevat în mod special.

Praetorium. - Dezvelit şi publicat cu
plan necorespunzător încă în secolul trecut de C. Torma, care credea că este clă
direa comandamentului, praetorium este
situat în latus praetorii dextrum, la egală
distanţă (17 m) de principia şi zidul de
incintă de pe latura sud-estică a castrului.
Sub praetoriu s-au identificat rămăşiţe din
praetoriul de lemn, neincendiat, al primului castru şi resturi}~ unei construcţii
de lemn incendiată, care reprezintă praetoriul castrului mare de pământ. Odată
cu sau nu mult timp după construirea
castrului mare de pământ, ridicarea praetoriului cu ziduri de piatră. El ocupă o.
suprafaţă de 42 X 36,5 m, unde s-au descoperit 20 de încăperi. Dar clădirea se
mai extinde către via principalis, planul
ei complet urmând a fi stabilit prin cer~
cetările viitoare. !ntr-o fază ulterioară se
constată adăugiri de camere şi modificări interioare. Zidurile camerelor din
J>["ima fază sunt mai groase şi mai îngri~
jit lucrate, decât cele din faza a doua.
Acestea, în unele porţuni, au traseu diferit sau încalcă pe ce!e din faza anterioară. Atât zidurile mai vechi, cât şi celemai noi sunt făcute în opus incertum din
piatră locală de carieră. Unele camere au
fost prevăzute cu hypocaust şi cu padi"'ment de cocciopesto, iar praefurnium-uri,
·descoperite integral, erau plasate în ex.:.
terior. la colţul sud-vestic, res.oectiv
nord-vestic al ediiiciulrui.
7~.

10 -

Hevista

Blstriţel

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

In urma golirii depunerilor din fiecare
s-au obţinut materiale arheologice variate. In afară de ţigle, cărămizi,
olane. cuie, piroane şi scoabe s-au des:..
coperit fragmente dintr-un coif de fier,
cinci fibule de bronz, capul unul leu funerar cioplit din piatră, o râşniţă, un ac
de os pentru păr, cioburi de sticlă de
geam şi din diferite recipiente, ap::ici,
vârfuri de suli•ă ~i de săgeţi, 13 monede
din perioada Domiţiăn - Filip Arabul,
ceramică romană de fabricaţie locală şi
sigilate de import, precum şi ciobul'i de
vase dacice modelate cu mâna, intre care
o ceaşcă dacică tipică.
In faţa praetoriului. s-au identificat
resturile unei clădiri de lemn, planul şi
destinaţia căreia rămân de precizat în să
păturile viitoare.
încăpere,

Valetudinarium. - Această dcsii:1aţle
presupunem că a avut-o clădirea situaL
la 13 m distanţă lJa nord-vest de principia. Ea avea dimensiunile·de 31,7X 11,7 m;
eu ziduri groase de 70 cm, şi era corn.:.
partimentată în două săli mari, fiecare
măsurand câte 10X 12,80 m şi 10,15X
16,40 m. Datarea ei într-o perioadă mai
târzie din viaţa castrului este indicată de
prezenţa în zidurile sale a numeroase
fragmente arhitectonice luate de la edificii mai vechi şi a unor monumente funerare aduse din cimitir. Bazele, fusurile
şi capltelurile de coloane găsite de-a lungul zidurilor arată monumentalitatea de
altădată a edificiului şi pledează totodată
pentru destinaţia sa ca valetudinarium,
nu pentru un simplu hambar (horreum).
Materialul arheologic descoperit aici este
extrem de puţin şi nesemnificativ.
La nord-vest de valetudinarium şi paralelă cu acesta a ex1stat o clădire de
lemn incendiată, care, după cum arată
grâul carbonizat descoperit în săpătură,
a fost un horreum.
Barăcile. In total s-au cercetat unele partial, iar altele aproape integral - un număr de şase barăci, dintre
oare patru în praetentura dextra şi două
in praetentura sinistra.
·,
· S-a coiliStatat că barăcile erau constru"itet din lemn, fără fundaţie sau o bază de
piatră, şi ·erau aşezate cu •lungimea per;..
pendicular pe via praetoria: Cu excepţia
uneia singure, fiecare baracă din castrul

piatră
încăperi

se compunea din două şi.niri d~
(contubernia), aşezate spate în
spate sub acelaşi acoperiş cu două pante~
Fiecare şir de încăperi era prevăzut cu
un culoar propriu, larg de 1,50-1,70 · m.
Spaţiul alee dintre două barăci avea lăr
gimea de 4-4,60 m şi era pietruit. Lăr
gimea totală a unei barăci măsura circa
11 m. Din cauza unui drum şi a culturilor agricole, nu au putut fi cercetate
capetele barăcilor din praetentura dextra,
moti-.. pentru care nu le cunoaştem, cei
puţin în momentul de faţă. ln praetentura sinistra, însă, am putut ştabili că
lungimea barăcilor era de 65 m. Mări
mea unui contubernium varia între
3/:3.70 mx4/4,50 m. ln interiorul acestu1a exista un cuptor, ale cărui resturi
s-au găsit în mai multe locuri. Podina
era din pământ băiătorit. Au fost identificate trei faze în existenţa barăcilor,
corespunzătoare celor trei faze ale castrului. Barăcile din castrul mic de pă
mânt aveau un singur rând de încăperi.
lmporLant de relevat este că două diri
cele trei faze de barăci s-au terminat
printr-un puternic incendiu, care a lăsat
urme clare şi abundente, bine surprinse
în cursul săpăturilor.
Cât priveşte materialul arheologi.c descoperit în barăci, acesta se dovedeşte a
fi extrem de variat şi bogat. El constă:
din multă ceramică romană de toate tipurile, locală ~i de i ~n port, la care ·se
adaugă olăria dacică mode1ată cu mâna:
(oale şi ceşti tipice}, aceasta fiind mai
frecventă în barăcile din cele două faze
ale castru',ui de pământ. Inventarul metalic. pe lângă materialele de construc~le obişnuite, cuprinde arme (vârfuri de
pilum, de hasta ~i de săgeţi}, unelte (dălţi,
dornuri, tes~e), piese de harnaşament şi
de echipament militar. o mare varietate
de piese mărunte din bronz, cuţite; chei,
un stilus, un dopoţel, obiecte de podoabă (inele, brăţări, pandan.tive, aplice) şi
fragmente din recipiente de sticlă. Nu.:..
meroase sunt monedele, care se eşalo
nează de la Nero-V·espasian (câteva piese) până la Filip Arabul. Fibule!e, de di.,.
ferite tipuri şi variante, care de aseme•
nea au apărut în număr mare, se înea.:..
'drează cronologic de la Traian până ·Jfa
începutul domniei lui Gallienus, cel· mai
târziu. Alte categorii de obiecte din Os
(ace de păT, mân-ere, opritori), din sticlă
de
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şi piatră sau lut ru-s (râşniţe, bombarde)
vin. să întregească tabloul unei vieţi militare într-un castru auxiliar, timp de
peste un secol ~i jumCltate. Inscripţii sau
scUlpturi nu s-au g~lsi t.
Notăm că abWldenţa materialului arheologic mărunt descoperit în barăci se
explică şi prin faptul că aici nu au ajuns
săpăturile lui C. Torma care au urmă
rit doar construcţiile de zid a!e castrului - şi nici răscolirile terenului în cău
. tarea pietrei gata ciopl!ite pentru necesităţ.i constructive-goopodăreşti din epoca medievală-modernă şi contemporană.

Drumurile din castru nu s-au bucurat
până

acum de o cercetare sistematic&,
printr-o dezvelire de supra·
faţă extinsă, operatiune care se va efec·
·taa în anii viitori. În momentul de faţă
dispunem numai de unele date sumare
privind dimensiunile aproximative şi
structura lor concretă, aşa cum rezultă
din ·secţiunile care le-au traversat sau
pur şi simplu le-au întâlnit.
· Despre via praetoria ştim că avea tra'seu comun în fazele II şi III, era lungă
de circa 76 m şi larg de 6,50 m (în cas. trul de pământ) şi 8,60 m (în cel de piatră). Structura ei consta din două straturi de bolovani de râu şi piatră spartă
de carieră. Lespezi de pavaj nu s-au întâlnit, deocamdati:l. Aceeaşi structură pare
să fi avut şi via principalis, .!argă de circa
8. m şi egală, ca lungime, cu distanţa
dmtre cele două porţi principale, adică
de aproximativ 172 m. Via quintcma, mai
_îngustă (circa 6 m) şi mai: scurtă (34 m).
se pare cii. peste fundatie avea aşternut
_oo· strat de prundi:ş. fără pavaj de lespezi. La fel era şi via sagularis, a cărei
lăţime o apreciem la circa 5 m. Nimic
concret nu putem spune despre drumul
de rond. Precizăm însă că datele despre
drumurile din castru urmează să fie ve'rificate şi completate prin săpături mai
"e:lctirliSe, care vor putea aduce şi unele
stăruitoare,

modificări.

· . Categorii de materiale descoperite în
săpături. Aici vom consemna foarte
~-

scurt categoriile principale de materiale. ieşite' din să păturile noastre . fără
ana}izarea lor amănunţită, raportân,du-ne
.totodată şi la cele descoperite de C. Torma
:seco~ul XIX sau după aceea; mai aleis
·ll'i:Scripţii; ~lpturi sau· sta.iuete -de bronz.

'!nr

Inscripţiile pe piatră scoase la lumină
de noi se reduc la cinci, UJca întreagă
găsită în principia şi alta fragmentată,
descoperită în aşezarea civilă. La acestea
se adaugă şi alte trei bucăţi litice cu litere disparate. Dacă la cele 47 epigrafe (întregi şi fragmente, majoritatea funerare)
publicate de Torma 111 , se adaugă cele trei
pubLicate ulterior 11 , plus micile fragmente
menţionate aici, ajungem la un total de
54 inscripţii lapidare de diferite catcgonii, ctmoscute acum din castrul şi cele
două băi din vicus-ul militar de la Ilişua, ceea ce reprezintă o "recoltă" mai
puţin obişnuită.

Ştampilele

referă la trei
una la un detaşament
din legiunea XIII Gem:na, găsită la baie,
şi două la colwr.-> II Britannica 12, acestea
din urmă fiind descoperite, încă din secolul trecut, de C. Torma, tot în clădirea
băii. Dar majoritatea covârşitoare, câteva
zeci în patru-cinci variante, provine din
castru şi aparţin trupei ala I Tungrorum
Frontoniana, unitatea care neîntrerupt a
staţionat aici timp de aproape un secol
unHăţi

tegulare se

milă.tare,

şi jumătate 1:!.

~.-frnedele apărute în săpăturile noastl·e, 299 la număr, încep cu trei denari
repubHcani şi se opresc la Filip Arabul.
Ultimele emisiuni sunt piese de bronz cu
Provincia Dacia, din anul 248 (vezi catalogu~). Impreună cu cele 115 exemplare
publicate de C. Tor~~1a (gflsite în castru şi
~n cek_ două băi), care se înşiră de la
Vespa~1an la Filip Arabul, totalul monedelor din castrul de la Ilişua şi vicus-ul
apart.inător totalizează acum 412 exemplare, emise între anii 66 a Chr. ·.1
s· 248.
p. Chr.

Fibule s-au descoperit, marea majoritate, în castru şi puţine în aşezarea civilă
numărul lm ridicându-se acum la 72 d~
exemplare. Dintre acestea vreo 56 prO19 Supra. notr1 1.
tţ. Supra, notele 2 şi 3.
t.! ·c. Torma, iri op. cit., p. 55, si ol. XIV·:
CIL, III, 8074, II a-b .
n ~en\.ionăm că !X• o hucăţiră de hrririz.
groasa de . 1 .cm; se pot · desluşi câteva urme·
c!e-.litere. Precizăm însă că ,nu, estP-. vorba' de
un fragment dintr-o diplomă militară.
.
.::
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vin din săpăturile noastre, i.ar celelalte
·16 s-au d€Scoperit cu precădere în secolul trecut. Ele se încadrează în următoa
rele tipuri : celtic, puternic profilate, ,.cu

o sumară observare - că ea provine in
general din atelierele din Gallia (Lezou.x),
Rheinzabern şi Pannonia.
Olăria indigenă, care constituie majoritatea zdrobitoare (peste 950fo), este prO.:.
dusă in mare parte in cuptoarele din aşe
zarea civilă de la Ilişua, iar cea de factură superioară provine, pe calea comerţului intern, din atelierele specializate,
rurale sau urbane, ale Daciei nord-transilvane : Napoca, Potaissa, Porolissum.
A.pulwn, Cristeşti, Micăsasa şi din alte
cer.tre. Ca forme şi funcţionalitate, inregisti·ăm oale, căni, urcioare, tigăi. castroane, stJ.·ăchini, mortaria, farfurii, fructiere cu picior, chiu puri ( dolia) cupe-pahare, capace. Amforele sunt rara aves.
Unele ntsc reprezintă forme sau ornamenţe norico-pannonice. Olăria de culoare
roşie apare in cantitate mult mai mare,
decât cea neagră şi cenuşie fină (împreU:1ă), rivalizând cu cea brună-negricioa
s;l zgrunţuroasă, mai ales în secolul II.
Deseori elemen.tel:e ornamentale lipsesc,
iar când - destul de rar - există, ele
an<.~r extrem de simple )i sărăcăcioase' ca

genunchi", în formă de trompetă, "sarmatice", cu arbaletă, cu piciorul întors
pe dedesubt, plate şi în formă de T. Majoritatea fibulelor datează din sec. II, iar
cele mai târzii, câteva exemplare în formă
de T cu butoni la capete, se plasează cronologic cu probabilitate, în al treilea sfert
al secolului III ~'>.

Armele, armamentul şi piesele de echipament militar descoperite sunt cele obic;.nuite într-un castru de trupă auxiliară :
vârfuri de hasta, de pilum şi de săgeţi.
~ălcâie

de lance. La acestea se adaugă
numeroasele bombarde de lut puternic
ars şi de piatră, care indică existenta
dotare şi folosirea balistelor. Mai amin:..
tim aici şi câteva fragmente de coif ş.i
bucăţi din cămăşi de zale din fier şi bronz.

în

Piesele de harnaşament sunt reprezen·tate prin diverse verigi, aplici, catarame,
plăcuţe de la şa, psalii, care sunt fireşti
intr-un castru al unei unităţi de cavalerie.

inspi-raţie tematică.

Referitor la recipientele indigene de
calitate superioară, unele sunt prevăzute
cu decor, la altele ÎiliSă lipseşte total ornamentaţia şi numai rareori ea este reprezentată prin benzi sau mioi suprcdeţe
de vopsea roşie sau maronie. Decorul,
când el există, în special pe olăria roşie,
este realizat prin ştampilare cu motive
vegetale-florale (mai a 1es) sau cu tipare
speciale, în care caz ornamentaţia în relief se caracterizează printr-o mai mare
varietate : motive vegetale şi animali-ere,
spirale. Este aşa-numita terra sigillata
indigenă. Nu lipsesc nici vasele împodobite cu rotiţa dinţată sau, mai rare. în
tehnica barbotinei.
Stic!a este reprezentată pl'intr-un pahar conic, fragmente de flacoane sau a~te
r-ecipiente şi prin bucăţe!le de sticlă plată
de geam.
Un loc aparte ocupă opaiţele de culoare
roşie nu prea numeroase - majoritatea fără ştampilă. Opaiţele ştampilate se
dovedesc a fi foarte rare şi ele poartă.
cunoscuta marcă Fort7.s.
Material~e de construcţie din cerami-că,
ţigle; cărămizi, olane, · tuburi de · apeduct
sau piese de conducerea· aerului. 'cald, te-

Uneltele de muncă sunt reprezentate
prin dălţi, dornul'!i, tesle, un fier de plug,
topoare.
Ceramica romană l:l reprezintă materialul cel mai bogat descoperit în castrul,
atât în cursu]i cercetărilor noastre, cât şi
in cele din trecut. Olăria propriu-zi.să ne
oferă o mare varietate de tipuri şi forme,
tn culorile roşu, gri, negru, cărămiziu,
brun-negricioasă şi de calităţi foarte diferite. Nu vom insista aici descriDtiv asupra olăriei, ci ne vom Limita ~a sublinierea unor categorisiri şi trăsături generale.
Din punct de vedere a] locului sau provinciei unde diferitele vase au fost produse, distingem două grupe : olărie indigenă şi cea de import (terra sigillata).
Despre aceasta din unnă, relativ puţină,
care încă nu este curăţată şi determinată
amănunţit, putem spune acum după
t' Vezi studiul nostru citat in nota 4.

Pentru Dacia sudică : Gh. Popilian. eeramica romanii din Oltenia, Craiova, 1976.
15
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pişcoturi de padiment,
sunt cele obişnuite ca forme şi dimensiuni şi s-au descopevit frecv'ent în ruinele băii şi în cons.trucţiile de zid din
interiorul castrului. Unele ţigle şi cără
mizi - aşa cum am amintit - poartă
ştampile militare tipice. ln mod special
menţionăm în cadrul ceramicii romane o
caserolă roşie cu slip, de factură superioară, pe care s-a zgâniat un peşte, a că
rui semnificaţie creştină şi data:re (în
epoca romană sau ulterior) pot fi luate h
discuţie. Caserola s-a descoperit în 1995,
intr-o locuinţă din aşezare civilă, aproape
de cuptoarele de ars vase.

_gulae mammatae,

dacică modeliată cu mâna e.ste
aproape peste tot în ca_c;tn.,
dar mai cu seamă în barăcile soldaţilor.
Mai des ea a apărut în cele două faze de
pământ ale castrului, dar ~i în perioada
·castrului de piatră, totdeauna în asociere
cu olărie şi a:lte obiecte romane. Unele
recipiehte întregi şi numeroasele ciobt.iri
arată că avem de a face cu ceştHe tipic','
şi diferite forme de oale fără toartă, prevăzute cu ornamentele
caracteristice :
brâmi alveolare sau crestate, butoni. şi
ruri de alveole şi altele. Olăria dacică
modelată cu mâna aju!lJSă în castru a fost
produsă, desigm, de localnicii autohtoni,
ca:re mereu erau în legătură cu garrnizoana romană 16.

Ceramica

prezentată

Unităţile
llişua sunt

militare atestate epigrafic 1~
cele amintite mai sus. Relevăm că numărul de piese epigrafice care
menţionează trupele respective este cu
totul disproporţionat. Astfel, ref.eritor la
cohorta britanică dispunem de două ştam
pile (COH II BR oo şi COH n BRIT ANN) ti despre care C. Torma spunea că
le-a găsit în terme. Noi. însă în cursul
celor 18 campanii de săpături, ~u am descoperit asemenea ştampile tR. Despre pretr, De~.pre ceramica dar.ică si semnificatia ei
_In r.a~trele romanp din Dacia :· D.
Protase.
Autohtonii in Dacia. vol. 1. Bucureşti,
198(),
p. 136-154.
7
1 Ve1.i trimiterea bibliografiqă din nota 12
18 Cu privire la · locul de provenienţă
al
acestor două ştampile de la Ilişua s-au exprimat unele indoieli : D. Protase. in SCIV A: 36,
.nr. 3, 1!>85, o. 250, nota 15.

zenţa aici a unei vexillaţii din legiunea
de la Apulum - preconizată cu zece ani
în urmă 19 informaţia· documentară
concretă o furnizează doar o singură
ştampilă tegulru-ă (LEG XIII GEM/PONT
FORTI), descoperită abia în 1995, tot la
terme. În schimb, numele alei I Tungrorum Frontoniana apare, încă de la mijlocul secolului trecut şi până astăzi, în numeroase inscripţii lapidarre şi ştampile pe
ţigle şi cărămizi.

!n contextul documentaţiei actuale, problema care se pune rezidă în a şti care
trupă a construiJt castrul mic de pământ
şi a staţionat în el între anii 106 şi 118/
119, înaiinte de venirea şi instalarea alei
Frontoniana în castrul mare de pământ,
pe care ea l-a ridicat şi l-a refăcut mai
târziu din piatră. Admiţând că cele două
ştampile al1e cohortei II Britanwica provin în adevăr de la Ilişua, două rămân
modalităţile cu care se poate opera : ori
deta'iamE'ntul din legi unea de la Apulum
ori cohorta II britannică a construit şi a
ocupat primul castru de pământ în timpul
domniei lui Traian. Este greu de presuf1US c[l amb0le tnl]W chiar dacă admitem c[l doar jum:1tatc din cohortă era la
Iliu.'ia, cealalh'1 fiind la Că.'iei - au staţi
anat concomitent aici, într-un castru mai
mic de două hectare. O cantonare succesi\'ă, într-o perioade• de 12-1::3 ani, cel
puţin teoretic, nu ar fi imposibilă, deşi
dovedirea apare extrem de dificilă.
In cazul când cele două ştampile ale
cohortei britanice au ajuns în colecţia lui
Torma din altă parte, atunci prima trupă
romană care s-a insta]at şi a l'l1mas la
Ilişua, sub domnia lui Traian a fost un
detaşament din legiunea XIII Gemina.
Cazuri similare se mai întâlnesc la Tihău
(jud. Sălaj) 2o şi Hoghiz (jud. Braşov) 21,
de exemplu, sau în alte castre din Dacia
transiJvană, înainte şi după reforma politico~administrativă a lui Hadrian. ·
Oricum ar fi, castrul mare de 1a Illşua
b f.aza lui de pământ şi în cea de pia1rr;ă
se leagă de prc•zenţa .'ii activitatea cohor19

rbidem.

20

D. Protase, Castrul roman de la

Tihău ....

tn EphemNap, IV, 1994, p. 75-101.
21 V. Moga. Din istoria militară a Daciei. romane. Legiunea XIII
Gemina, Cluj-Napoca,
1985, p. 54-75; I. I. Russu, IDR, III/4; 1988,
P·· 182 şi 71-73 (pentru Boiţa, jud. Sibiu)-.· ·
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tei de Tungri germaniei de la Rin, care
în permanenţă a asigurat aici paza limesului spre regiunile dacilor liberi, timp
de aproape un secol şi jumătate.
Sfârşitul existenţei castrului este marcat de un incendiu general, care a pus
capăt vietii şi activităţii milli.tare de aici,
cum nu se. mai întâlneşte în general la
alte castrc auxiliare din Dacia. Dacă la
trecerea prin foc a castrului a recurs însăşi trupa romană la retragerea ei sau
dacă distrugerea a fost cauzată imediat
după aceea de factori externi, nu putem
să facem decât ipoteze mai mult sau mai
puţin verosimile. Totuşi, având în vedere
că în perimetrul lagărului s-au descoperit
mai multe bordeie postromane ale unei
comunităţi de daci liberi intrati în fosta
provincie, legătura cauzală dintre aceş
tia şi incendiu apare foarte plauzibilă.
Când a avut loc plecarea trupei de la
llişua ? La această întrebare numai materialul documentar cu putere de datare
restrânsă ne poate oferi unele informaţii. Iată cum se prezintă acum situaţia.
Inscripţiile databile nu depăşesc domnia
lui Severus Alexander (222-235), iar monedele ce1e mai târzii se opresc, ca dată
de emisinne, la Filip Arabul, în anul 248
Fibulele cele mai evoluate - trei exem·
plare - pot fi datate cu aproximaţie nu
mai târziu de anul 260. Cu celelalte co.
tegorii de materiaJe arheologice, - la în
cadrări cronologice cât de cât acceptabilt,
pentru o perioadă de 15-20 de ani- nu
se poate opera eficient. Prin urmare, daci?
ţinem cont de. documentarea existent~,
trPbuie să admitem că în acest castru, ce.
şi în toate celelalte din nord-estul Det·
· cici 22 , prezenţa militară romană se încheie în prima parte a domniei lui Ga.llenus 23.

2:l Este vorba de castrele de pe limes : Ti-hă\J, . C~ei, Orheiu
Bi~triţei.
Brâncoveneşti,
· Călpgăreni, .Sărăţeni, Inlăceni, Odorheiu · SPcuiesc, Olteni, Comalău, Boroşneu Mare, Breţ
~:u.

La acestea se

Râşnov,
şi

altele.

. . 33' In

Sighişoara.

adaugă

cele din interior :
Gherla

Războieni-Cetate,

legătură cu abandonarea. oficială
a
Daciei de căU:el armata şi admi11istraţia roma-n~,: -pe timpul lui. Gal!ienus ori sub domnia
lui- .Aurelian, · .ve2)i D. Protase, Autohtonii in
,·D(l~; vol. .I; · Bu~ure.5ti, 1980, p. · 253-265, unde
6e traţe~â;' ~U: biblivgrafia- veche şi nouă; in-

:. D~tpă romani, în interiorul castrului nu.
s.,.au descoperit urme sigure, care să iridice .vieţuirea în continuare a unor gru,puri de populaţie provincială. In schimb,
s-au întâlnii.t în mod repetat bordeiE: şi
gropi adânci, care străpung toate stratu.rile romane. În interiorul lor s-a descoperit exclusiv ceramică neromană, lucrată de regulă cu mâna, care poate fi atribui-t-ă dacilor liberi şi datată în a doua
jumătate a secolului III şi în veacul următor. Şi aceste bordeie au fost mistuite
de foc, dovadă cantitatea mare de ce. nuşă, arsură şi cărbune găsită în interiorul lor. Aşadar, rezultă că, după retragerea trupei, în castru s-a putut instala
o. comunitate de daci liberi, veniţi probabil din nord-vest 24 , care a locuit aici
o anumită perioadă de timp, până când
locuinţele lor au fost de asemenea dis•
truse prin foc. Este greu de spus, dacă
. :>fârşitul acestei mici aşezări se leagă sau
m,1 de invazia hunilor şi de mişcările de
. popu1aţii produse de acest eveniment. dar·
lucrul nu este imposibil.

II.

Aşezarea civilă

(vicus)

Este situată în apropierea imediată. a·
castru1ui, spre sud, 'sud-est şi sud-vest de
aceasta, unde a fost i:dentificată de C.
Torma, care a cercetat în apropierea ei
nemijlocită cele două băi ale castrului, a
semnalat cuptoare de olari, a descoperit
monede şi diverse materiale arheologice 25.
Săpăturile noastre în vicus, cel puţin
până acum, s-au limitat la puţine sondaie
şi la decopertări reduse ca extensiune,
făcute abia în anii 1990 şi 1995.
l.;·~h ~uf-i990, s-au descoperit trei cuptoare de am vase, jumătatea din dreapta
a unui altar cu inscripţie despicatîn lungime, resturile a două 1oculi.nţe de lemn
(una·· cu două încăperi) din prima jumă
tate a secolului II, ambele distruse de un
treaga problematică. Recent, parasirea oficialA·
.il Provinciei sub Gallienus ·este reluată si s'lis~
ţinută de C. C. Petolescu, Scurtă istorie 'a Pa>'cl.ei romane, Bucureşti, 1995', p. 117-126.

2-' Despre pătrunderea şi 'aşezarea de daci
liberi lintitoofi in spaţiul fostei Dacii roman.e,.
;0. Protase, op. cit., p. 217~2::!7.
25 Supra nota L
-.. ;

:,

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

irlcendiu. In apropiere, s-a dat peste corpul
:alitei construcţii, ffiai târzii, cu ziduri de
piatră (acum complc't dl'molate). prevC\·zută cu hypocaust şi cocciopesto. Pe limba
de pământ, unde se pare că se află centrul aşezării s-a identifiicat şi un drum_
larg de 6 m, format din steaturi groase
de prundiş. De o parte şi de alta a lui,
există indicii că se înşir-au locuintele şi
alte construcţii din vicus.
In anul 1995, cercetările au fost mai
extinse şi s-au desfăşurat în două puncte:
in apropierea cuptoarelor de o1!ărie amintite şi la sud-vest de castru, unde se află
termele.
ln primul punct, s-au descoperit fundaţiile de pi,atră ale unei locuinte, care
avusese în interior un cuptor cu vatră
bine .1utuită şi cu bordmă din sfărâmă
turi de piatră. totui :lliind aşezat pe un
strat de prundiş.
- La terme, s-a făcut o verificare printr-o largă secţiune peste corpul clăditrii
.săpată de C. Torma şi considerată pe
drept cuvânt a fi ba~ia mare a castrului.
Au fost traversate trei încăperi, intre
care caldarium. şi frigidarium.
ln apropierea imedliată, spre ·răsărit de
;baia amintită, prin patru seeţiuni, s-a cer-

cetat o clădire, din piatră, de formă
dreptunghiulară (23 X 11,50 m). S-au degajat şase camere. La trei dintre ele s-au
găsit rresturi: de hypooaust. Aici a apăru~

şi cărămida (din suspensura) cu ştampila"
legiunii XIII Gemina. Fundatiile acestei
clădi'I'i şi porţiuni din 2'Jidurile de elevaţie sau din padiment se mai păstrează
încă in situ. Se pare că aici avem de a
face cu "baia cea mică", cercetată doar
parţial de C. Torma.
ln ceea ce p~iveşte aşezarea civilă a
castrului în ansamblul ei, pe temeiul să
păturilor mai vechi şi al sondajelor noastre. se poate constata că aici, spre deosebire de alţi viei militares cunosc~.lţi
acum în Dacia, se întâlnesc construcţii
solide din piatră, case care vor fi fost desigur arătoase şi alte elemente elevate
de civilizaţie romană, care· rrterită o cercetare susţinută în viitor. În momentul
de faţă, la acest vicus nu-i cunoaştem
structura, întinderea, trăsăturile sale definitorii şi nici raportul lui topografic
faţă de terme. Săpăturile noastre din anii
care urmează sperăm să aducă în circuitul
ştiinţific noi şi impor:tante date despre
această aşezare, prea puţin cercetată şi
cunoscută.

MONEDELE DESCOPERITE IN CASTRU

ŞI

VICUS

'(1978-1995)

CATALO(}

MONEDE REPUBLICANE

2. Denar; 1. Mussidiu:s Longus IIJ.,_vir
a.p.f. ; CS ; 17,9 X 16,6 m.m, 2,81 g,
axa 1 ; Crawford 494/42a: (Roma, a.
42 a. Chr) ; 1994, descoperire for-

·1. DenaT ; Q. Pomponius Musa ; CS ;
17;7 X 17,4 mm, 2,87 g, aXa- 6;
· Crawford 410/9b (Roma, a. 66 a.
Chr.) ; 1994,: praetentura sinistra,
baraca V, - 1,10 m.

tuită.

3, .Denar ; M. Antonius III . vir ; DT ;
18,7 -X 15,9 mm, 2;40 g, axa 3 ; ne-
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detenninabil -

c.f. Crawford 544
a 32-31 a.
Chr) ; 1994, praetentura sinistra,
baraca V,- 0,30 m.
(monetărie

LICITAS
PVUBLICA ?) ;
1993~
praet. dex., baraca I, - 0.40.

itinerantă,

12. As; DT; 27,8 X 26,2 mm, 7,22 g, axa
? ; nedeterminabil, 1981, S 8, m 31,
-0,95 m.

MONEDE IMPERIALE

Augustus (27 a. Chr. -

13. As DT; 26,9 X 25,1 mm, 5,47 g, axa
? ; nedeterminabil ; 1989, praet<r
rium, coridor II, - 1,10 m.

14 p. Chr.)

4. As ; CM ; 26,5X25,8 mm ; 10,5 g ;
axa 1 O ; RIC I, p. 79, nr. 192 (Roma,
a. 7 p. Chr.); 1989, praetorium, 0,80 m.

14. As: DT; 26,1 X 26 mm, 4,75 g, axa
6 ; nedetenninabil, 1995, praet. dex.,
clădirea
din faţa viei principalis
dextra, - 0,92 m.

5. Denar ; CM ; 18,5 X 17,9 mm, 2,99
g, axa 10 RIC I 2, p. 55, nr. 207
(Roma, a. 7-6 a. Chr.) ; 1993, praet.
dex., baraca L - 0,60 m.

Titus (79-81)
15. Denar; FBC 17,5 X 17 mm, 3,04 g,
axa 5 ; RIC II, p. 119, nr. 24 a (Roma, 1 ianuarie - 1 iulie 80) ; 1995,
pe stratul de la baza agger-ului, în
faţa zidului de incintă, latura NE, 1,20 m.

6. As ; DT: 28,1 X 26,6 mm, 4,07 g,
axa 6 ; Nedetenninabil (pare a fi
·.emis în prima jumătate a sec. I P·
Chr.) ; 1987, pe castru.

Titus : pentru Domitianus Caesar

Nero (54-68)

16. Denar; FBC; 19,7 X 17,3 mm, 3,18 g,
axa 6 ; RIC II, p. 122, nr. 50 (Roma,
a. 80) ; 1984 ; principi:a, camera f, 1,10 m.

7. Denar; FBC; 18,5 X17,4 mm, 2,76
g, axa 5 ; RIC I 2, p. 153, nr. 53 (Roma, a. 64-65); 1994, praet. sin.,
baraca V, - 0,35.

Domiţian

Vespasian (69-79)

(81-96)

17. Denar; FBC: 18,7 X 18,1 mm, 3,01
g ; axa 7 ; RIC II, P· 170, nr. 140
8. Denar ; CS (suberat) ; 18,5 X 17 mm,
(Roma, a. 88-:-89) ; 1992, praet. dex.,
2,30 g, axa 7; RIC II, p. 24, nr. 89: >i"
baraca I, -·0,70 m.
(Roma, a. 75) sau p. 25, nr. 99 (Roma, ·
a. 76) ; 1994, praet. sin., baraca V; ,
18. Denar suberat ; CM ; 17,9 X 17,6 mm,
-0,60 m.
1,76 g, ax.a 6; RIC II, p. 171, nr.
150 ? (Roma, a. 90) ; 1988, pretoriu,
9. Denar ; Domiţian ; 17,8 X 16,2 ; 1,81
camera
i, - 0,20 m.
g ; axa 6 ; RIC II p. 43, nr. 242 (R<>- , ,
ma, a. 77-78); 1992, praet. dex~, ·' · 19. As ; CS ; 27,9 X 27,1 mm, 9,66 g, axa
baraca II, - O, 75 m.
5 ; RIC II, p. 203, nr. 397 sau p. 205,
nr. 409 sau p. 206, nr. 424 A (Ro10·.· Dupondius ; . CM ; 26,8 X 26,2 mm ;
ma, a. 90-96}; 1992, baraca II, 10,58 g ; axa 6 ; RIC II, .p. 84, nr.
1,10 m.
· 594 ·(Roma, a. 77-78) ; 1992. praet.
20. Denar; CB; 18,3 X 18,1 mm; 2,73dex~, baraca II, - 0,85 m.
g; axa 6; RIC II, p. 173, nr. 166
11. Dupondius ; DT ; 26 X 25,3 mm, 8,39
(Roma, a. 92) ; 1992, praet. dex., ba· g, ·axa , 5 ; nedeterminabil (tip FEraca II, - 0,65 m.
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21. Sestertius ; DT ; 33,8 X 32,5 mm,
22,63 g, axa 6 (?) ; nedeterminabil,
(Domiţian ?) ; 1994, praet. sin., baraca V, -1,00 m.

32. As ; CS ; 25,8 X 26,8 mm ; 9,66 g ;
axa 6 ; RIC II, p. 281, nr. 519 ? (Roma, a. 103-111) ; 1991, baraca IV,
-·· 0,90 m.

22. Dupondius : CS ; 28,7 X 27,2 mm,
10,38 g, axa 5 ; RIC II, P· 195, nr.
331 (Roma, a. 86) ; 1994, praet. sin.,
baraca V, - 0,90 m.

33. As ; CS ; 25,2 X 26,4 mm ; 8,08 g ;
axa 6 ; RIC II, p. 282, nr. 536, 540,
542, 543? (Roma, 103-111); 1991,
praet. dex., pe aleea din faţa barră
cii nr. IV, - 0,60 m.

23. As ; DT ; 26,3 X 26,1 mm, 6,04 g,
axa? ; nedeterminabil (Domiţian ?) ;
1993, praet. dex., baraca I,- 0,45 m.

34. As : CB ; 36,6 X 26,8 mm ; 9,38 g ;
axa 7 ; RIC II, p. 280, nr. 492
(Roma, a. 103-111) ; 1992, praet.
dex., baraca II, - 1 m.

Nerva (96-98)

24. Sestertius ; CB ; 33,4 X 32,8 mm,
25,95 g, axa 6 ; RIC II, p. 228, nr.
85 (Roma, a. 97) ; 1994, praet. dex·,
baraca I , - 0,70 m.

35. As ; CM ; 26,9 X 26,8 mm ; 9,91 g ;
axa 7 ; RIC II, p. 280, nr. 493
(Roma, a. 103-111) ; 1992, praet.
dex., baraca I, - 0,80 m.

·25. Dupondius; DT; 27,6 X 26,1 mm,
8,82 g, axa ? ; nedeterminabil (Nerva ?, Traian în primii ani ?) ; 1994,
praet. sin·, baraca V, - 0,95 m.

36. As ; CB ; 27,5 X 26,4 mm ; 10,35 g ;
axa 6 ; RIC II, p. 281, nr. 515
(Roma, a. 103-111), varianta, av.;
bust l·aureat, dn., fără drapaj pe
umărul stg. ; 1992, praet. dex., baraca II, - 0,50 m.

Traian (98-11 7)

26. Denar; FBC; 18,7 X 19 mm; 3,73
g ; axa 6 ; RIC II, p. 245, nr. 1 O (Roma, a. 98-99) ; 1992, praet. dex.,
baraca II, - 0,80 m.

37. As ; CS ; 26,7 x 27,8 rnm; 9,82 g;
axa 6 ; RIC II, p. 285, nr. 584
(Roma, a. 103-111 ; 1992, praet.
dex., baraca II, - 0,60 m.

27. As; CS; 25,5 X 25,7 mm; 6,63 g;
axa 1 ; RIC II, p. 274, nr. 417 (Roma, a. 99-100) : 1991, praet. dex.,
baraca III, - 1,10 m.

38. Dupondius ; CS ; 24,8 X 25,5 mm ;
10,26 g ; axa 7 ; RIC II, p. 280,
nr. 505 (Roma, a. 103-111 ?) ; 1992,
praet. dex., baraca I, - 0,45 m.

28. As ; CS ; 26,2 X 25,6 mm ; 6,18 g ;
axa 5 ; RIC II, p. 275, nr. 424 ? (Roma, a. 101) ; 1991, praet. dex., baraca III, - O, 70 m.

39. Denar; CM ; (suberat ?) ; 18.8 X
17,3 mm ; 2,33 g ; axa 5 ; cf. RIC II,
p. 252, nr. 118 (dar Au.) (Roma, a.
103-111) ; Nota: turnat? fals? ;
1994, praet. sin., BV, - 0,70 m (la
baza nivelului baracii).

29. Dupondius; CB; 28,1X28,1 mm,
10,67 g ; axa 6 ; RIC II, p. 275, nr.
428 (Roma, a. 101-102) ; 1992, praet.
sin., baraca II, - 0,85 m.

40. Denar; CB; 19,1 X 17,5 rnm; 3,12 g;
axa 7 ; RIC II p. 253, nr. 128 (Roma,
a. 103-111); 1986, pretoriu, 0,65 m (la baza niveLului de dărâ

30. Denar de potin ; BC ; 18,1 X 16,"1
mm, 2,19 g; axa 6 ; RIC II, p. 248,
nr. 58 (Roma, a. 101-----<102); 1993,
• praet. dex., baraca I, - 0,20 m.

mături).

41. Sestertius ; CS ; 33,5 x 32,2 rnm ;
22,04 g ; axa 6 ; d. RIC II, p. 277,
nr· 459 (Roma, a 103-111) sau p.
286, nr. ·. 604 (Roma, a. 112-114) ;
1985, praet. sin., baraca din faza cas-

31. As ; CB ; 27,6 X 27,6 mm ; 8,87 g ;
axa 7 ; RIC II, p. 280, nr. 503 (va. riantă, av. fără egidă), (Roma, a.
103-111) ; 1991 baraca IV, - 1 m.

sr
11 -

Revista

Bistriţei
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trului mic, caseta 2, carou 9, 1,10 m (Din şanţul de fundatie a ba.-

53. As; CB; 27,5 mm; 10,50 g;
Cohen2,
505 = Strack I, 361 : (a. 108-111);
1983, principia. incăperea A, 0,60 m, !a baza stratului de incendiu.

răcii).

42. Sestertius ; CS ; 31,3 x 30,6 mm ;
21,82 g ; axa 5 ; RIC II, p. 280, nr.
492 (Roma, a. 103-111); 1981, S8,
m 31. - 0,95 m.

54. Denar suberat; CB; 18,2 x 19,8 mm;
?-.42 g : axa 7 : RIC II, p. 263, nr. 269
(Roma, a. 112-114) : 1992, praet.
dex., baraca II. - 0.50 m.

43. Sestertius ; CS ; 32,1 x 30,9 nun ;
17,64 g ; axa 5 ; cf. RIC II, P· 281,
nr. 510 (Roma, a. 103-111); 1!:181,
S8, m 118. - 1,25 m.

55. Dupondius ; CS ; 27 x 25,9 mm ;
9,91 g ; axa 6 ; hibrid ; RIC II, p. 289,
r.r. 641, dar cu legenda av. de la
nr· 638 (Roma. a. 112-114) : 1991,
via principalis, - O. 75 m.

44. Sestertius ; CS ; 32 x 31,7 mm ;
19,73 g; axa 6 ; RIC II, p. 281, nr.
530 (Roma, a. 103-111); 1994, praet.
sin .. baraca V, - 0,35 m.

56. Denar de potin : CB : 19,7 x 18,3 mm;
3,24 g ; axa 7 ; RIC II, p. 264, nr.
292 (Roma, a. 112-114) ; 1986, pretoriu, - 0,40 m.

45. Dupondius ; CS ; 25,9 X 25,6 mm ;
7,66 g ; axa 7 ; RIC II, P· 2fl2, nr. 545
(Roma, a. 103-111) ; 1994, praet.
sin., baraca V, - 0,55 m.

57. Sestertius ; CS : 32,4 ·~ 31,7 mm;
19.68 g : axa 7 : RIC II ; p. 286, nr.
599 (Roma, a. 112-117) ; 1994 ;
praet. sin .. suprafaţă.

46. Dupondius ; CS ; 27,9 x 27,1 mm;
6, 73 g ; axa 5 ; RIC II, p. 285, nr.
586 (Roma, a. 103-111) ; 1995, praet.
dex .. baraca IV, - 1.10 m.

58. Sestertius ; CS : 32.2 x 31,7 mm ;
19,01 g : axa 4 : RIC II, p. 288,
nr. 621 (Roma, a. 112-117) : 1995,
praet. sin. baraca VI. - 1.20 m.

47- As; CS; 27,6 x 27,2 mm: 11,41 g;
axa 7 ; RIC II, p. 280, nr. 506 (Roma,
a. 103-111) ; 1994, praet. sin., baraca V,- 1,15 m.

59. Sestertius ; CS : 33.7 X 33,3 mm;
22,21 g; a..-xa 6: RIC II, p. 289, nr. 642
(Roma, a. 114-117) ; 1994, praet.
sin., baraca V,- 1,00 m.

48. As; CB ; 26,5 x 25.5 mm: 11,32 g :
axa 7 ; RIC II, p. 280. nr. 506 ·(Roma.
a. 103-111); 1986, pretoriu.
0,20 m.
49. As; CB; 27,8 x 27,6 mm; 11.21 g;
axa 7 ; RICII, p. 281, nr. 515 (Roma,
a. 103-111); 1987, pe castru.

60. Sestertius ; CS ; 34,1 x 33,4 mm ;
23.99 g ; axa 6 : RIC II, p. 290, nr.
651 (Roma, a. 114-117) ; 1994, praet.
sin .. baraca V, - 1,06 m.
61. Sestertius : CB : 33,9 x 35,1 mm ;
26 g : axa 6 : RIC II, p. 292, nr. 672
(Roma, a. 114-117) : 1991, praet.
dex., baraca IV - 0,85 m.

50. As; CB ; 26,1 X 25,4 mm; 9,10 g;
axa 7 : RICII, p. 281, nr. 519 (Roma,
a. 103-111); 1981, S8, m 59.
0,90 m-

62. Sestertius : CB ; 33,5 x 33,8 mm ;
20,80 g ; axa 6 : RIC II, p. 290 nr.
651-652 {Roma, a- 114-117) ; 1992,
praet. dex., b2raca II, - 0,85 m.

51. As : CS : 26,5 X 26,3 mm : 9.01 g ;
axa 6 (ars ?) ; RIC II, p. 283, nr. 561
(Roma, a. 103-111); 1995, pe castru.

63. As : CM ; 213.7 / 23,3 mm : 6,24 g ;
axa 6 ; RIC II, p. 292. nr. 675 (Roma,
a. 114-117} ; 1989, praetoriu~ încăperea v, 0,40 m.

: 5Z::As; CS; 27,7 X 25,4 nun; 9,20 g;
-;-';'~ alea 5 : RICII, p. 285, nr. 587 -dar
:2 ::.Dp:'(Roma, a. 103-111); 1987, porta
· (f.I :prn]cipalis dextra. turn I 0,70 m
-c:,:;:; -(in

agger'; · .

64- Dupondius ; CS : 26 x 25,9 mm ;
11,39 g ; axa 6 ; RIC II, p. 292, nr.
674, variantă av. : din legendă lip-

'
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76. As ; DT; 26,7 X 25,2 mm; 5,86 g;
a:;a ? ; nedetrminabil : j 903, praet.
dex., baraca I, - 0,90 m.

seşte NER (Roma, a. 114-117);
1992, praet. dex., baraca I, - 0,50 m.

65. Dupondius; CS ; 26,1 X 25,8 mm;
11,87 g ; axa 6 ; RIC II, p. 292, nr.
674 (Roma, a. 114-117) ; 1992, praet·
dex., baraca II, - 0,50 m.
66. Dupondius; CM ;
12,03 g ; axa 5 ;
nr. 676 (Roma,
praet. dex., baraca

26,6 X 25 mm ; 8,19 g ;
axa? ; nedeterminabil ;
1981, S7,
m. 24,50, - 0,50 m.

77. As ; DT ;

78. As (?) ; DT ; 26,4 X 25 mm ; 11,38 g;
axa ? ; nedeterminabil (Traian), 1995,
descoperire fortuită.

27,7 x 27,3 mm;
RIC II, p. 292,
114-117), 1992,
II, - 0,65 m.

79. As; DT; 26,4 X 24,9 mm; 10,66 g;
axa 6 ; nedeterminabil (după legenda
Av. - post 103) ; 1994, praet. sin.,
baraca V, - 0,60 m.

67. As ; CS; 27,8 X 26,4 mm; 6.93 g;
axa 6 ; RIC II, P· 273, nr. 395, 402
(Roma, a. 98-99) p. 274. nr. 417
(J1oma, a. 99-100) ; p. 275, nr. 434
(Roma, a. 101-102) ; 1987, pe castru.

30. As ; DT; 25,9 X 25,7 mm; 7,87 g;
axa 6 (?) ; nede'terminabil (după legenda Av. a. 98-102) ; 1995,
p1·aet. sin., lJaT:lca V, - 0,80 m.

68. Sestertius ; DT ; 34,2 X 33,7 mm;
23,33 g; axa ?; nedeterminabil (după
silueta portretului - a. 98-100) ;
1994; praet. sin-, baraca V, - 1,06 m.

(lipsă cea.
117) ; 25,5 X
23,2 mm ; 5,52 g ; axa ? ; nedeterminabil; 1987, pe castru.

21. As ; DT ;

82. As ; DT; 27,1 X 27,1 mm; 9,81 g;
axa 7 : nedeterminabil; 1992, praet.
dex., baraca II, - 0,30 m.

69. Dupondius ; DT: 26,7 X ~5,4 mm:
4,91 g; axa?; nedeterminabil : 1993.
pmet. dex., baraca I, - 0,60 m.

.

83. Sestertius ; DT ·, 32 8 x 32 2 mm ·
'
'
22.17 g ; axa 6 ; nedeterminabil
·
1992, praet. dex., baraca IL
'
0,35 m.

70. Dupondius ; DT; 26,2 X 25,9 mm;
E,51 g; axa 12 ; Incus (Rv. = Av. în
negativ) : nedeterminabil : 1985 ;
praet. s~n., baraca din faza castruu1i mic,- 0.70 m.

Hadrian (117-138)

71, Dupondius ? : DT ; 26 x 25,7 mm;
1O. 08 g ; axa 7 : nedeterminabil ;
1994. descoperire fortuită.

84. Denar ; CM : 18,4 X 16,9 mm ; 2,05g;
axa 6 ; RIC IT, p. 345, nr. 44 (Roma,
e. 118) ; 1994, praet. sin., baraca V.
L10 m.

72. As ; CS : 27 >< 25,9 mm ; 9,99 g ;
axa 6 ; cf. RIC II, p. 288, nr. 623 dar Dp. (Roma. a. 112-114) ; 1985,
S27, m. 6, - 0,95 m (în stratul de
lut negricios-gă!bui de sub nivelul
drumului).

85. Dupondius ; CB ; 26,3 >< 25,5 mm ;
13,76 g; axa 7 ; RIC II, p. 409, m-.
555 (Roma, a. 118) ; 1994, praet. sin.,
baraca V, - 0,55 m.

73. As ; DT ; (ars ?) ; 28,6 x 26,5 mm ;
8,31 g : axa 7 ; nedeterminabil, 1979,
S2, în şanţul II de apărare - 1,20 m.

86. Der:tar; CB; 16,7 X 16,6 mm; 2,81 g;
axa 6 ; RIC II, p. 345, nr. 45 (Roma,
a. 118) ; 1995, praet. dex., aleea din
faţa barăcii IV, 0,50 m.

74. As : DT ; 27,3 X 25,8 mm ; 6,08 g ;
axa ? ; nedeterminabil ; 1993, praet.
dex., baraca I, - 0,90 m.

87. Dupondius; CS: 25,4 X 25,3 mm;
7.86 g ; axa 6 ; RIC II, p. 409, nr. 557
(Roma, a. 118) ; 1985, praett. ,sin., baraca din faza castrului mic, S 29,
m 14,- 0,80 m.

75 As · DT · (ars ?) · 26 7 >< 25 3 mm ·
. 8,26 g ; a~a 7 ; ~edete~minabil ; 1995:
praet. sin., baraca VI, - 1,50 m.
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88. Dupondius; CM; 27,8 X 25,9 mm;
11,66 g ; axa 6 ; RIC II, p. 409, nr.
555 sau RIC II, p. 412, nr. 570 (Roma,
119-121) : 1991, praet. dex., baraca
IV,- 0,85 m.

99. Dupondius ; Sabina ; FBC ; 27,4 X
26,4 mm; 14,19 g: axa 6 ; RIC II,
p. 467, nr. 1024 (Roma, 118-136);
1992, praet. dex., baraca I , - 0,70 m.
100. Sestertius ; CS ; 33,5 X 32,4 nun;
19,97 g ; axa 5 ; RIC II, p. 411, nr.
563 (Roma, a. 119-122) ; 1995, praet.
sin., baraca VI, - 1,20 m.
·

89. Dupondius : CM ; 26,7 X 26,8 mm;
11,07 g : axa 6 ; RIC II, p. 418, nr.
604 a (Roma, 119-121) ; 1991. baraca IV, - 0,90 m.
90. Sestertius; DT; 32,7 x
17,7 g ; axa 6 ; probabil
419, nr. 610 (Roma, a.
1992, praet. dex., baraca

101. N3 ; CS ; 25,6 x 24,5 mm ; 8,41 g ;
axa 6 ; RIC II, p. 420, nr. 616 b
(Roma, 121-122) ; 1989, S 34, curtea
pretoriului, - 1, 70 m.

31,2 mm:
RIC II, p.
119-121) ;
I, - 1 m.

102. As; CS; 25,7 mm; 5,83 g;
Cohen 2,
1141 = Strack II, 575 (a. 123-128);
porta praetoria, bastion I, nivel I.

91. Dupondius : CB ; Rv. mai corodat ;
27,4 X 25,6 mm ; 13,43 g ; axa 6 ;
RIC Il, p. 417, nr. 596 d (Roma, a.
119-121); 1985, S 27, m 7,- 0,95 m.

103. As ; CM ; (ars ?) ; 27,3 X 23,7 mm;
10,13 g ; axa 6 ; RIC II, p. 427, nr.
667 (Roma, a. 125-128) ; 1995, descoperire fortuttă pe suprafaţa castrului.

92. Dupondius ; CS ; 25,8 X 25,2 mm ;
10,25 g ; axa 7 ; RIC II, p. 418, nr.
604 a (Roma, a. 119-121) ; 1995,
praet. sin., sub nivellu.l barăcii VI,
- 1,20 m (în agger, castru mic sau
şanţ astupat).

104. As ; CS ; 26,6 X 23,6 mm; 6,84, g;
axa 6 ; RIC II, p. 427, nr. 669 (Roma,
a. 125-128) : 1994, praet. sin., baraca V, - 0,80 m.

93. Dupondius ; FBC ; 25,8 X 25 mm ;
12,17 g ; axa 6 ; RIC II, p. 418, nr.
604 a (Roma, a. 119-121) ; 1993,
praet. dex., baraca I, - 0,50 m.

105. As ; CS ; 25,5 x. 24 mm; 7,68 g;
axa 6 ; RIC II, p. 427, nr. 669 (Roma,
a. 125-128) ; 1994, praet. sin., baraca V, - 0,85 m.

94. As; CM; 25,5 x 24,3 mm: 10,85 g;
axa 6 ; RIC II, p. 41Q, nr. 574 (Roma,
a. 119-121) ; 1994, praet. sin .. baraca V, - 0,65 m.

106. As : CM ; 25,1 x 25 mm; 5,13 g;
axa 5 ; RIC II, p. 427, nr. 669 (Roma,
a. 125-128) ; 1987, praet. dex.

95. As ; CS ; 26,2 x 24,9 nun ; 9,07 g ;

axa 6 ; RIC II, p. 412, nr. 578 (Roma,
a. 119-121) ; 1995, praet. dex .. baraca IV, - 1,20 m.
96. Denar ; FBC ; 18,3 x 16,9 mm;
axa 6 ; RIC II, p. 351, nr. 88
a. 119-122) ; 1984, S 26, m.
0,60 m (exteriorul clădirii A
letudinarium).

107. As ; CS ; 28,9 x 25,6 mm; 10,03 g;
axa 6 ; RIC II, p. 427, nr. 679 (Roma,
a. 125-128) ; 1994, praet. sin., baraca V, - 0,28 m.

3,18 g;
(Roma,
13, - va-

108. As ; CS ; (ars ?) ; 27,4 X 25,9 mm;
9,51 g ; axa 6 ; RIC II, p. 427, nr. 679
(Roma, a. 125-128) ; 1995, praet.
sin., baraca VI, - 0,85 m.

97. Denar ;

FBC ; 18,6 x 17,6 nun ;
2,54g ; axa 6 ; RIC II, p. 352, nr. 100
(Roma, a. 119-122 ; variantă : bust
dr. cuilrasat) ; 1992, praet. dex., baraca I, - 0,65 m.

109. A:s; CM; 27.6 >< 25,9 mm; 11,66 g;
axa 6 ; RIC II, p. 427, nx. 669 (Roma,
a. 125-128), 1991, praet. dex., baraca IV, - 0,90 m.
110. Dupondius; CM; ·24,5 X 25 nun;
9,28 g ; axa 6 ; RIC II, p. 426, .nr.
658 (Roma, a. 125-128) ; 1990, sector cuptoare, caseta A, - O, 70 m.

:98. As ; CB ; 27,3 X 26,4 mrn ; 9,26 g ;
axa 7 ; RIC II, p. 420, nr. 616 b
(Roma, a. 119-122); 1992; praet. dex.,
baraca I, - 0,65 ·rti. ·
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111. As ; CB ; 28 X 26,3 mm; 11,85 g;
axa 6 ; RIC II, p. 427, nr. 609 (Roma,
a. 125-128) ; 1991, praet. dex., baraca IV, - 0,80 m.

123. Sestertius; CM ; 33,1 X 32,4 mm;
26,61 g ; axa 6 ; RIC II, p. 468, nr.
970 (Roma, a. 138-139, postumă) ; 1995, praet. dex., baraca IV.

1U. As ; CB; 26,4 X 25,4 mm; 9,78 g;
axa 6 ; RIC Il, p. 427, nr. 669 (Roma,
a. 125-128) ; 1991, praet. dex., baraca IV, - 0,60 m.

124. As (postum) ; CB ; 26,4 X 25,3 mm;
9,40 g ; axa 6 ; RIC II, p. 469, nr. 975
(Roma, a. 138-139) ; 1990, sector
cuptoare, caseta A, - 0,80 m.

113. As ; CM : 26,1 X 27 mm ; 9,64 g ;
axa 6 : RIC Il, p. 427, nr. 673 (Roma,
a. 125-128) ; 1991, praet. dex., baraca IV,- 0,25 m.

125. As (postum) ; CB ; 28 X 27,4 mm;
10,06 g ; axa 6 ; RIC II, p. 469, nr.
· 975 (Roma, a. 138-139)'; 1991; ptaet.
dex., baraca IV, - 0,80 m.

114. As ; CM ; 25,8 X 24 mm ; 3,85 g ;
axa 5 ; RICII, p. 427, nr. 678 (Roma,
a. 125-128) ; 1991, S 2, - 0,85 m.

126. Sestertius ; postum, CS ; 32,5 x
31,2 mm ; 23,02 g ; axa 6 ; RIC Il,
p. 468, nr. 970 (Roma, a. 138-139);
1989, praetorium, - 0,75 m.

115. As; CS; 23,2 x 23,4 mm; 4,03 g;
axa 6 ; RIC II, p. 427, nr. 669 (Roma,
a. 125-128) ; 1990, vicus, S 2.
0,70 m.

127. Sestevtius (postum) ; CB ; 33 X
33,1 mm; 21,64 g; axa 6 ; RIC II,
p. 468, nr. 970 (Roma, a. 138-139);
1992, praat. dex.,
baraca II.
0,65 m.

116. As : CM ; 27,2 X 26,1 mm ; 7,86 g ;
axa 5 ; RIC II, p. 427, nr. 669 ?
(Roma, a. 125-128) ; 1992, praet.
dex., baraca I, -- 0,60 m.
117. As; CS; 27 >< 25.1 mm; 12,43 g;
axa 6 ; RIC III, p. 427, nr. 669 (Roma,
a. 125-128) ; 1990, sector cuptoare.
caseta A, - 0,80 m.

128. Iudeea răsculată. Moneda provincială
de bonz ; foarte bine conservată. Simon Bar Cochba: 24,3 mm; 9,43 g;
David R. Sear, Greek Imperial Cains, Seaby, s.a., p. 558 ; a. 133 ; 1983,
principia, - 0,40 m.

118. As ; CS : 25,3 X 23,4 mm ; 8,58 g ;
axa 6 ; RIC II, p. 432, nr. 714 (Roma.
a. 132-134) ; 1995, găsi!tă pe suprafaţa castru1ui.

129. Dupondius; DT; 28,1 x 27 mm;
10,24 g ; axa 6 ; nedeterminabil
(Hadrian ?) ; 1979, 83, m 48.
0,50 m.

119. DupondiUIS (?) ; CS ; (ars) ; 25 X
24,2 mm ; 5,06 g ; axa 7 ; RIC II,
p. 444, nr. 827 (Roma, a. 134-138):
descoperire fortuită.

130. As; DT ; 25,1 X 24,3 mm; 7,83 g;
axa 7 (?) ; nedeterminabil ; 1993, baraca I,- 0,75 m.

120. Dupondius (?) ; CS; 24,1 x 23,3 mm;
5,64 g ; axa 7 ; RIC II, p. 444, nr. 831
(Roma, a. 134-138) ; pe castru. ·

131. As; DT; 26,7 X 24,8 mm; 7,07 g;
axa 7 ; nedeterminabil ; 1995, praet.
sin., baraca VI, din ş.anţul castrului
mic- 1,75 m.

121. As ; CS; 25,7 X 25,5 mm; 10,54 g;
axa 5 ; RIC II, p. 454, nr. 889, (Roma. a. 134-138) ; 1995, găsită pe
suprafaţa castrului.

132. As; DT; 26,3 X 26,1 mm; 11,41 g;
axa ? ; nedeterminabil (Hadrian ?) ;
. 1987, porta pr. dex., spaţiul porţii,
-0,50 m.

122. As; DT; 25,2 X 25 mm; 12,67 g;
axa 11 ; tip ADVENTUS, (Roma, a.
134-138) ; 1993, praet. dex. baraca II, ...:_ 1,10 m.

133.

As ; DT ; perforat· în trei locuri ;
26,1 x 24,1 mm ; 6,21 g ; axa ? ; nedeterminabil (Hadrian) ; 1992, S 5,
m 22,-0,45 m.
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134. As ; DT ; 26,8 X 26,1 mrn ; 9,18 g ;
axa ·5 ; nedeterminabil ; 1992, praet.
dex., baraca II, - 0,70 m.

e reprezentată Pax. Datare : anii
138-156 (?) ; 1984 vicus. sector cuptoare.
144. Sestertius; CB; 30,9 X 30,5 mm:
24.17 g ; axa 5 ; RIC III, p. 107, m.
597 (Roma, a. 140-144) ; 1985, via
quintana, - 0,55 m.

Hadrian pentru Sabina
135. Denar de potin; CM; 17,2X16,4 mm;
1,85 g ; axa 6 ; RIC II, p. 387, nr. 398
(Roma, a. 132-134); 1994, praet.
sin., baraca V,- 0,35 m.

145. Sestertius : CM ; 31,3 x 3Q,7 mm;
21,54 g ; axa 6 ; RIC III, p. 109, nr.
609 (Roma, a. 140-144) ; 1994, praet.
sin., baraca V, - 0,90 m.

136. As ; CM ; 26,8 X 24,8 mm ; 9,45 g ;
axa 5: RICII, p. 476, nr. 1024 (Roma,
a. 132...:..._134) ; 1986, castru.

146. As ; Aurelius Caesar; CS ; 24,8 X
23,3 mm ; 6,98 g ; axa 11 ; RIC III,
p. 174, nr. 1238 (Roma. a. 140-144);
1989, praetorium, - 0,45 m.

137. As ; CS ; 25,8 X 24,9 mrn ; 8,61 g ;
axa ? ; RIC II, p. 476, nr. 1024
(Roma, a. 132-134) ; 1993, praet.
dex., baraca I, - 1,00 m.

147. As ; AureHus Caesar; CM; 25,6 X
25,9 mm; 7,10 g; axa 12 ; RIC III,
p. 174, nr. 1240 a (Roma, a. 140J44) ; 1992, praet. dex., ba·raca I, 0,40 m.

138. As ; CM ; 25 x 24,3 mm ; 9,16 g ;
axa 6 ; RIC II, p. 476, nr. 1024
(Roma, a. 132-134); 1994, praet.
sin., baraca V, - 1,20 m.

148. Denar ; Faustina I ; CB ; 17,5 X
18,2 mm; 2,71 g; axa 6 ; RIC III,
p. 71, nr. 361 (Roma, a. 141) ; 1992,
praet. dex., baraca I, - 0,40 m.

139. As; DT (ars?) ; 25,8 x 25,4 mm ;
10,74 g; axa 5 ; nedeterminabil (Sabina ?) ; 1986, pretoriu, lângă zidul
S-E,- 1,80 m.

149. As; CS ; 25,6 X 22,8 mm; 6,56 g;
axa 6 ;:.· RIC III, p. 168, nr. 1187
(Roma, după a. 141) ; 1990, vicus,
S1,- 0,25 m.

140. As (?) ; DT; 25,3 x 24,6 mm; 4,89 g;
axa ? ; nedeterminabil (Sabina ?) ;
1995. praet, dex.. baraca IV.
1,25 m.

150. Sestertius ; Diva Faustina ; CB ; 31 X
31,2 mm ; 25,25 g ; axa 1 ; RIC III,
p. 163, nr. 1122 (Roma, după a. 141);
1989, turnul de curtina din praet.
dex., pe latura de sud-est.

141. As; DT; 27,2 x 25,1 mm; 2,77 g;
axa ? ; nedeterminabil (Sabina? Marciana ?) ; 1994, praet. sin., baraca V.
-0,30 m.

151. AS; CS; 26,3 X 24,8 mm: 9,34 g;
axa 11 ; RIC III, p. 115, nr. 675
(Roma. a. 140-144) ; 1995, praet.
dex., baraca VI.

Antoninus Pius (138-161)
142. Sestertius ; CS; 30,2 X 29,1 mm;
15,32 g ; axa 8 : pobabil RIC III,
p. 106, nr. 580 (Roma, a. 138), 1992.
praet. dex., baraca II, - 0,25 m.

152. Sestertius ; Aurelius Caesar; CM ;
31,8 >~ 31,7 mm; 21,61 g: axa 11 ;
RIC III, p. 176, nr. 1252 ; varianta
av.: AVRELIVS CAES. AVG. PII F
(Roma, a. 145); 1991, baraca III, 0,25 m.

143. Sestertius; CS; 30 X 29,1 mm;
19,90 g ; axa 11 ; cf. RIC III, p. 96,
nr. 519, 520-521 (Roma, a. 138),
p. 98, nr. 531 (Roma, a. 139), p. 101,
nr. 547, 549 (Roma, a. 139), p. 109,
nr. 616 (Roma, 140-144), p. 143,
nr. g45 (Roma, a. 155-156). Pe rv.

153. Sestertius ; CS ; 31,1 X 29,8 mm ;
16,17 g ; axa 11 ; RIC III, p. 123,
nr. 756 (Roma, a. 145-161) ; 1995.
găsită pe suprafaţa castrului.
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.154. AB ; CB ; 25,1 X 23,8 mm ; 8,09 g ;
axa 6 ; RIC III, p. 130, nr. 826 (Roma,
a. 145-161) ; 1994, praet. sin., baraca V, - 0,55 m.

gaei, Lupa Capitolina ; 1983, porta.
praetoria, turn sud-estic, - 0,60 m.
164. Denar ; CB ; 17,2 x 16 mm ; 2,42 g;
axa 12 ; RIC III, p. 60, rn-. 286 a
{Roma, a. 158-159) ; 1992, praet.
dex., baraca II. - 0,30 m.

155. AS; CM: 27 x 25,9 mm: 12,03 g;
axa 12 ; RIC III, p. 129, nr. 818
(Roma, a. 147) ; 1989, praetorium,
latura de nord,- 0,25 m.
156. Sestertius ; FBC ;
23,59 g ; axa 12 ;
nr. 855 (Roma, a.
sector cuptoare, S
0,50 m.

165. As ; DT; 26,9 X 24,5 mm; 7,01 g;
axa ? ; nedetenninabil (Antonius
Pius ?) ; 1995, praet. sin., baraca VI,
-1,45 m.

31,1 X 30,5 mm ;
RIC III, p. 133,
148-149) ; 1990,
1, caseta A, -

166. As (?) ; DT (ars) ; 24,9 x 24,1 mm ;
9,26 g ; axa ? ; nedeterminabil (Antoninus Pius ?) ; 1995, praet. sin ..
baraca VI, - 0,90 m.

157. Denar suberat; CS; 18,8 x 18 mm;
2,12 g ; axa 6 ; RIC III, p. 48, nr. 179
(Roma. a. 148-149) ; 1991, baraca
IV, - 0,65 m (în strat de cenuşă).

Antoninus Pius pentru Faustina senior
158. Denar ; CB (suberat) ; 17,7 X 17 mm;
3.2 g ; axa 5 ; RIC II, p. 52, nr. 216,
(Roma, a. 151-152) ; 1994, praet. sin.,
baraca V, - 0,50 m. ·

167. As; CM; 26,3 X 24,8 mm; 11,02 g :
axa 12 ; RIC III. p. 160, nr. 1095
(Roma, a. 138-141) : 1984, principia
- 0,45 m.

159. Sestertius ; CB ; 23,9 X 33 mm ;
25,14 g ; axa 5 ; RIC III, p. 139, nr.
906 (Roma, a. 152-153) ; 1989, praetorium, pe pavimentul de cociopesto,
suprafaţa V.

168. Denar suberat ; DT; 17,6 X 15.6 mm,
1,98 g ; axa 5 ; cf. RIC III, p. 94, nr.
504 - dar Au (Roma, a. 145-161) ;
1984.- 0,40 m_

160. Dupondius ; CM ; 29,3 X 27,8 mrn ;
12,25 g ; axa Il ; RIC III, p. 142,
nr. 933 (Roma, a. 154-155) sau RIC
III, p. 144, nr. 950 (Roma, a. 155156) ; 1989. praetorium, încăperea X,
pe paviment.

Antoninus Pius : diva Faustina
169. AB: CB; 27,4 X 25,5 IDR\, 9,71 g;
axa 11 ; cf. RIC III, p. 167, nr. 1171
(Rqma, după a. 141). Varianta Rv:
imaginea nepotrivită, legenda cu litere aberante. Imitaţie ? Fals ? 1987,
porta pr. dx., turn 1, - 0,40 m.

161. Dupondius ; CS ; 24,3 X 22,6 mm ;
9,16 g ; axa 5 ; RIC III, p. 144, nr.
956 - dar As (Roma, a. 155-156) ;
1995, găsită pe suprafata castrubi.
162. Sestertius ; CS ;
19,53 g ; axa 12 ;
nr. 983 (Roma, a.
praet. sin., baraca

170. As ; CM ; 25,6 X 24,7 mm, 11,24 g ;
axa 1 ; RIC III, p. 167, nr. 1164 (Roma, după a. 141) ; 1995, găsit pe suprafaţa castrului.

32,4 x 29,3 mm ;
RIC III, p. 147,
157-158) ; 1995,
VI, - 0,40 m.

171. As; CB Av., CS Rv. ; 27,7 X 25,8
mm, 9,41 g ; axa 12 ; RIC III, p. 166,
nr. 1163 a (Roma, a. 141-161) ; 1986,
pretoriu, lângă zidul de pe latura
S-E,- 1,20 m.

.163. Sestertius ; CS ; are o "codiţă" deasupra - rest de la turnare, iar pe
muchie se văd urmele valvelor ;
piesa falsă, lucrată prin turnare (în
castru ?) ; 33,1 x 30;1 (plus "codiţa"
de 12,5 mm; grosimea 5,1 mm);
27,34 g; axa 6; RIC III, p. 147, nr.
986 (Roma, a. 1'57-158). Desen 'stân-

172. As (?) ; CS; 26,1 X 24,2 mm, 13,92
g, axa 1 ; RIC III, p. 168, nr. 1190
(Roma, după a. 141) : 1984, princi. p:i:a, camera f, :.._· 0,55 m.

87·:

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

p. 268-272, Rv. RIC III, p. 273, nr.
746 (Roma, a. 176 ?) ; 1995, praet.
sin., baraca VL- 0,60 m.

Antoninus Pius : Aurelius Caesar
173. Denar; CB ; 17,5 mm 2,68 g ; axa
12 ; RIC III, p. 78, nr. 417 a (Roma,
a. 140) ; 1994, praet. sin., baraca V,
- 1,30 m.

Commodus (180-192)

174. Denar ; CM ; 18,9 X 17,5 mm, 2,84
g ; axa 11 ; RIC III, p. 87, nr. 466 a
(Roma, a. 155-156) ; 1994, praet.
sin., baraca V,- 0,30 m.

183. As; CS ; 27,1 X 25,7 mm, 14,95 g;
axa 11 ; RIC III, p. 422, nr. 480 (Roma, a. 186) sau p. 426, nr. 517 (Roma, a. 187-188), 1987 ; porta pr.
dex., bastion II, - 0,45 m.

175. Quadrans (? sau tessera ?) ; CS ;
19,7X16,8 mm, 4,83 g; axa 7 ; nedeterminabil ; RIC II, p. 217, nr. 14,
Roma, a. 81-161 p. Ch.) ; 1993, retentura sin., izolată.

184. Denar ; CB ; 17,3 X 16,3 rnm ; 3,63
g ; axa 11 ; RIC III. p. 395, nr .. 248
(Roma, a. 192) ; 1989, praetormm,
jncăperea V, 1,20 m.
185. Sestertius · CS (ars ? ; 29 X 27,8 mm,.
15,59 g ; ~xa 12 ; nedeterminabil.:
1995 ; găsit pe suprafaţa castrulu1.

Marcus Aurelius (161-180)
176. Dupondius; CB - Av., CM-Rv.;
25,5 X 23,5 mm, 10,84 g; axa 12;
RIC III, p. 279, nr. 828 (Roma, dec.
161 - dec. 162) ; 1980, 86, m 24, 0,45 m.

186. Denar suberat; CS; 20,8 X 19,17
mm 1,57 g ; axa ? ; nedeterminabil
(Cr~pina ?) ; 1995, praet. dex., clă
direa dintre via principalis şi baraca IV, - 0,60 m.

177. Denar; FBC; 16,5 X 17 mm; 2,98
g ; axa 6 ; RIC III, p. 221, nr. 112
(Roma, a. 163 dec.- 164 dec. ); 1990,
sector cuptoare, caseta A, - 0,35 m.

Septimius Severus (193-211)
187. Denar; CB ; 16,6 X 15,8 rom, 2,71
g; axa 11 ; RIC IV/1, p. 142, nr. 377
(Emesa, a. 194-195); 1984, porta
decumana. turn sud-estic, - 0,40 m.

178. Sester.tius ; Faustina iunior, diva ;
CB ; 29,5 mm ; 21,42 g ;
Cohen 2
28 = RIC III, 1158 ; (a. 176), 1983,
principia, "sala sacra", - 0,40 m.

188. Denar suberat; CS; (ars?); 17,3X
16,7 mm, 1,66 g; axa 5; RIC IV/1,
p. 102, nr. 92 a (Roma, a. 196197) ; mai puţin probabil RIC IV/1,
p 157, nr. 491 a (Laodicea ad Mare,
a. 196-197) ; 1995, praet. sin., bacara VI, - 0,25 m.

179. Denar de b1lilon; Faustina iunor,
diva: CM; 18 mm; 2,76 g; . Cohen 2 71 = RIC III, 1158, (a. 176180) ; 1983, principia, încăperea A,
-0.60 m.

Macus Aurelius pentru Faustina Junior

189. Denar suberat; CS ; 18,8 X 16 mm,
2,33 g; axa 11 ; RIC IV/1, p. 102, nr..:
95 (Roma, a. 196-197) ; 1990, făra
precizarea locului de descoperire.

180. Denar suberat ; CS (ars/) ; 18,6 X
16,7 mm, 2,16 g; axa 11 ; RIC III,
p. 269, nr. 677 (Roma, a . 161-176) ;
1995, praet, sin., baraca VI, - 0,20 m.

190. Denar suberat ; Iulia Domna ; FBC;
19 X 18"5 rom, 2,73 g; axa 7; RIC
IV/1, p. 166, nr. 546 (Roma, a. 196211) ; improbabH RIC IV/1, p. 177,
nr. 636 (Laodicea ad Mare, a. 196202) ; stil roman, nu provincial oriental; 1990 ; retent. dex., S :300,20 m.

181. As ; CS ; 24,6 X 21,6 mm, 7,65 g ;
axa 4 ; cf. RIC III, p. 343, nr. 1650
(Roma, a. 161-176) ; 1987, porta pr.
dx., spaţiul porţii, - 0,40 m.
182. Denar suberat ; CS ; 18 X17,4 mm,
1,93 g; axa 5 ; hibrid- Av. RIC III,
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191. Denar suberat ; Iulia Dornna ; CS ;
16,2 X 15,5 rnm; 2,70 g; axa 12;
RIC IV /1, p. 178, nr. 640 (Laodicea
ad Mare, a. 196-202) ; mai puţin
probabil RIC IV/1, p. 168, nr. 560
(Roma, a. 196-211), datorită aspectului oriental al monedei ; 1990, retentura dextra, S 29, m 12, 0,35 m.
192. Denar suberat; CS; 18,9 X 17,7 mm,
3,09 g ; axa 7 ; RIC IV /1, p. 124, nr.
265 (Roma, nedatat). Nota : este
FVNDATOR PACIS şi ar putea fi
din perioada de pace (a. 200-202) ;
1995, praet. sin., baraca VI,- 0,70 m.
193. Denar; CB ; 18,4 mm;
Cohen 2 454 = RIC IV/1,
ma, a. 200) ; 1983, "sala
faţa încăperii C, 0,60

3,07 g;
150 ; (Rosacra". în
m.

194. Denar suberat ; CB ; 18,5 mm ; 2.59
g,
; Cohen 2 207 = RIC IV /1, 23
(Roma, a. 200-202) ; 1983, porta
pmetoria, în lutul galben din spaţiul
porţii, în faţa zidului de deviere a
intrării.

196. Denar suberat ; Caracalla ; CS ;
19,6 X 19,6 mm; 2,34 g; axa 12;
RIC IV/1, p. 231, nr. 127? (Roma,
a. 201-206) ; 1991, baraca III, 0,20 m.
197. Denar suberat; Iulia Domna; DT;
19,8 X 18,9 mm; 2,42 g;
; Cohen 2
164 = RIC IV/1, 576. Monetaria Roma ; 1983, porta praetoria, spaţiul
porţii, O, 70 m.

Septimius Severv.s : pentru Iulia Domna
198. Denar; CB ; 17,6 X 16,7 rnm, 3,48
g, axa 11 ; RIC IV /1, p. 178, nr. 639
(Laodicea ad Mare, a. 196-202);
1984, porta decumana, turn (I) nordestic, - 0,20 m.

i99. Denar suberat; CB; 17,9 X 16,8 mm,
2,07 rn, axa 12 ; RIC IV/1, p. 178, nr.
44 (Laodicea ad Mare, a. 196-202);
1985, S 27, m 23;80, - 0,55 m.

Bistriţei

Septimius Severus pentru Caracalla
202. Denar
2,45 g,
10-11
porta

subera:t ; CS ; 16,6 X 15 rnm,
axa 11 ; RIC IV /1, p. 213, nr.
(Roma, a. 196-198 ?) ; 1987,
principalis dextra, spaţiul

porţii.

203. Dena:r ; CB ; 17,2 X 15,3 mm, 2,29
g, axa 7 ; RIC IV /1, p. 213, nr. 13 a
(Roma, a. 196-198 ?) ; 1995, aşeza
re civilă, cuptoare. caseta III,
0.45 m.

Septimius Caesar pentru Geta

195. Denar suberat ; CS ; 14;9X14,4 rnm ;
1,37 g, axa 6 ; RIC IV/1, p. 316, nr.
20 a (Roma, a. 200-202), 1992, praet.
dex., baraca II, - 0,60 m.

12 - Revi&ta

200. Denar suberat ; CM (ars ?) ; 20,2 X
17,8 mm, 2,95 g, axa 1; RIC IV/1,
p. 168, nr. 559 (Roma, a. 196-211).
Aspect neîngrijit ; fals ? ; 1987, porta pr. dex., turn 1 - 0,40 m.
'
'
201. Denar suberat ; CS ; 16,4 X 15 rnm,
2,48 g, axa 7 ; nedeterminabil (atelier oriental ?) ; 1987, porta principa1is dextra, spaţiul porţii, - 0,40 m.

204. Denar suberat; Geta Caesar. DT;
15,9 mm; 1,74 g; (?) ; a. 198-204;
1983, descoperire întâmplătoare pe
suprafaţa castru1ui.
205. Denar de potin ;
mm, 2,67 g; axa 6
nr. 18 (Roma, a.
praet. sin., baraca

CB ; 18,2 X 17,6
; RIC IV/1, p. 316,
200----<202) ; 1994;
V, - 1,20 m.

206. Denar ; DT ; 18,2 ; 1,42 g ; Cohen 2
68 = RIC IV/1, 88 (Roma, a. 210212) ; 1983, principia, pe zidul din~
încăperile A şi B.

Caracalla : divus Severus
207. Denar subera:t; CB ; 18,7 X 17,7 mm,
2,19 g, axa 12 ; RIC IV/1, p. 239, nr.
191 c (Roma, a. 211-21•2) ; 1988,
pretoriu, - 0,20 m, încăperea i.

Caracalla

(211~217)

an

'208. Denar ; . CB ; 18,6 mm. 2,09 g,
1 ; RIC IV/1, p. 248, rir. 254 (Roma,
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a. 215) ; 1980, pe latura de NE a.
ca.strului.

75, nr. 55 (Roma, a. 226) ; 1993, retentura sin., izolată.

209. Denar suberat ; Iulia Domna ; Cb ,
19,1X17,2 mm, 2,96 g; axa 1 ; RIC
IV /1, p. 272, nr. 373 A (Roma, o..
211-217) ; 1990, praet. dex., baraca
I I - 0.30 m.

219. Denar suberat; CM : 16,8 X 15,7 mm,
2,08 mm, a.xa 11 ; RIC IV/2, p. 81,
nr. 133 (Roma, a. 222-228) : 1993,
baraca I. - 0.50 m.
2,20. Denar; CB ; 18,8 X 18,3 mm; 3,18
g ; ax.a 12 ; RIC IV /2, p. 83, nr. 165
(Roma, a. 222-228) : 1991, lângă via
princ., - 0,45 m.

Elagabal (218-222)
210. Denar suberat ; CM ; 19,6 mm, 2,22
g, axa 7 ; RIC IV/2, p. 32, nr. 63
{Roma, a. 218-222) ; 1995, praet.
dex., clădirea de la E de via principald.s dextra, - 0,30 m.

221. Sestertius ; CB ; 26,2 X 29,8 mm ;
11,83 g; axa 12 ; RIC IV/2. p. 114,
nr. 552 (Roma, a. 222-231) : 1992,
pe castru.

211. Denar (suberat ?) ; FBC; 18,7 X 17,8
mm, 2,50 g, axa 11 ; RIC IV /2, p. 43,
nr. 191 (Antiohia, a. 218-222), 1994,
praet. sin., baraca V, - 0,90 m.

222. Sestertius ; Iulia Mamaea ; 29,3 X
27,4 mm; 21,90 g; axa 1 ;RIC IV/2,
p. 127, nr. 708 (Roma, a. 222-235) ;
1991, praet. dex., baraca IV- 0,30 m.
i ; Cohen 2 36 ; a. 222-235 ; 1983,

Severus Alexander (222-235)

223. Sestertius ; CB ; 29,1 mm; 14,75 g;
principia, încăperea A, 0,50 m.

212. Denar suberat; CS; 17,7 X 17,2 mm,
2,28 g, axa 6 ; RIC IV/2, p. 71, nr.
5 (Roma, a. 222) ; 1995, praet. dex.,
clădirea de lângă via principa~lis,
0,70 m.

224. Denar FBC : 19,3 mm; 2,30 g; l ~
Cohen 2 32 ; a. 222-235 : 1983, principia, "sa]!a sacră" in faţa încăperii
C,- 0,30 m.

213. Denar; CB; 18,6 mm; 3,14 g; j :
Cohen 2 108 = a. 222 ; 1983, principia, ,,;sala sacra", în faţa încăperii
C, - 0,55 m, sub nivelul coridorului.

Severu._c; Alexander pentru Iulia Mamaea
225 Denar;
g : axa
(Roma,
- 1,40

214. Denar (suberat ?) ; CB ; 20,8 X 17,7
mm, 1,92 g ; axa 12 ; RIC IV /2, p.
73, nr. 27 (Roma, a. 223) ; 1995, praet.
sin., baraca VI, - 0,60 m.

CB; 17,6 X 16,7 mm, 2,65
11 ; RIC IV/2, p. 98, nr. 331
a. 222-235) ; i986, preoriu,
m.

226. Sestertius ; CB ; 31,9 X 30,7 nun,
16,8 g; axa 11 : RIC IV/2, p. 125,
nr. 676 (Roma, a. 222-235) ; 1994,
praet. sin., baraca V, - 0,90 m.

215. Denar; CS ; 19,3 X 17,9 mm, 1,90 g,
axa 11 ; RIC IV /2, p. 73, nr. 27 (Roma, a. 223) ; 1981, pe castru.
216. Denar de potm ; FBC ; 19 X 18,3
mm, 1,86 g; axa 6 ; RIC IV/2, p.
73, nr. 37 (Roma, a. 224) ; 1987, porta
principalis dex., - 0,35 m.

Elagabal sau Severus Alexander
227. Denar de pot.in ; DT ; 17,8 >:. 17,6
mm, 2,04 g, axa ? : nedeterminabil
(silueta portretului : Elagabal ? Severus Alexander ?) ; 1987, porta principalis dex.,- 0,40 m.

217. Denar suberat ; CS (ars) ; 18,3 X
17,7 mm, 1,68 g, axa 11 ; RIC IV/2,
p. 74, nr. 50 (Roma, a. 225) ; 1995,
praet. dex., aleea dintre baraca IV
şi clădirea B, 0,60 m.

228. Denar ; DT. ; 17,9 X 17,2 mm, 1, 79
g ; axa 7 ; nedeterminabil {silueta
portretului : Iulia ?) ; 1993, via pretoria, - 0,40 m.

_218. Denar (suberat ?) : CB ; 18,5 X17, 7
nun, 2,26 g ; axa 6 ; RIC IV /2, p.

90.
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229. As; DT; 24,7 X 22,4 mm, 5,17 g,
axa ? ; nedeterminabil (silueta portretului Iulia ?) ; 1995, gă5;it pe suprafaţa castrului.

239. Antoninian ; CB ; 22,3 X 19,8 mm,.
2,63 g, axa 1 ; RIC IV /3, p. 76, nr.
71 (Roma, a. 244-245) ; 1993, retentura sin., izolată.

230. Denar; DT; 18 mm; 2,41 g; J . Nedeterminabil ; principia, încăperea A,
-0,40 m.

240. Antoninian suberat ; CS ; 22,6 X 22,2
mm, 4,64 g; axa 5 ; RIC IV/3, p. 71,
nr. 28 c (Roma, a. 244---247) ; 1995,
găsită pe suprafaţa castrului.

Gordian III (238-244)

241. Sestertius ; CB ; 29,1 X 25,1 mm,
16,56 g; axa 12; RIC IV/3, p. 91, nr.
187 (Roma, a. 244-249) ; 1993, retentura sin., izolată.

231. Denar suberat ; DT rupt ; 19,1 X 13,3
mm, 1,77 g, axa ? ; nedeterminabil
(Roma, martie-mai 240 - vezi legenda Av., RIC IV/3, p. 21-32);
1995, şanţ 1, umplutură, latura de est.

242. Sestertius, Philippus Caesai' ; CS ;
27,7 X 25,5 mm; 15,80 g; axa 12;
Martin. 2.80-2.86 ; a. 247-248 ;
Ulpia Traiana Sarmizegetusa; 1990,
praet. dex., baraca II, - 0,25 m.

232. Antoninian ; CS (rupt, ars ?) ; 20,9X
20 mm, 2,35 g, axa 12; RIC IV/3,
p. 29, nr. 137 (Roma, a. 241) ; 1985,
S 27, m 4,- 0,25 m.

243.

233. Denar (suberat ?) ; FBC ; 20,6 X 18,6
mm, 1,82 g, axa 12; RIC IV/3, p.
28, nr. 129 A (Roma, a. 241. vara) ;
1995, prae1. dex., baraca IV,
0,80.

Antoninian ; CS ; 21,8 X 21 mm ;
3,46 g, axa 6; RIC IV/3, p. 70, nr.
19 (Roma, a. 248) ; 1990, fără precizarea condiţiilor de descoperire.

244. Antoninian ; CS ; 23,4 X 22,4 mm ;
2,47 g; axa 6 ; RIC IV/3, p. 70, nr.
19 (Roma, a. 248), în exerga U ; 1990,
colţul sudic al oastrului, 0,;20 m.

234. Denar suberat; CS; 18,4 X 17,"1 mm,
1,89 g, axa 11 ; RIC IV/3, p. 27, nr.
115 (Roma, a. 241-243) ; 1993, via
praetoria, - 0,45 m.

245. An.toninian ; CM ; 21 X 20,5 mm;
2,51 g; axa 12; RIC IV/3, p. 78,
79 b (Antiochia, a. 249) ; 1994, praet.
!Sin., baraca V, S 3, m 19, - 0,45 m.

nr.

235. Antoninian suberat ; CS ; 21,9 X 20,4
mm; 4,89 g; axa 6; RIC IV/3, p.
25, nr 89 (Roma, a. 242) ; 1989, praetorium, încăperea V, - O, 70 m.

Filip Arabul pentru
Marda Otacilia Severa

236. Antoninian ; CB ; 20,1 X 19,3 mm;
4,15 g; axa 6 ; RIC IV/3, p. 25, nr.
84 (Roma, a. 241-243) ; 1990, pra~
torium, în faţa clădirii, - 0,40 m.

246. Ses.tertius ; CB ; 29,7 X 28,5 mm,
12,25 g, axa 1 ; Pick 17 ; Martin
2.69.2 (Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
a. 246-247); 1980, S 6, m 24, 0,35 m, pe aleea dintre barăcile r
şi II.

237. Denar subemt ; CS (ars ?) ; 18.9 X
18,4 mm, 2,79 g; axa 12; nedeterminabil (Gordian III ?) ; 1987, porta
princ. dex., spaţiul porţii, - 0,30 m.

247. Ses>tertius; CS; 27,2 X 26,7 rmn,
11,07 g, axa 2 ; Pick 20 ; Ma.rti!n
2. 73.3 (Ulpia T:ratan.a Sarrmizege~
a. 247-248) ; 1995, praet. sin., baraca VI, - 0,45 m.

Filip Arabul (244-249)
238. Sestertius; FBC;
28,7 X 28 mm;
14,58 g ; axa 6 ; Martin 2.56,1 ; Pick
6 ; a. 245, Ulpia Traiana Sannize. getusa ; 1991, praet. dex., lângă via
principalis - 0,80 m.

248. Antoni.ndan; CS ; 19,2 X 18,7 mm,
1,96 g, axa 6 ; RIC IV/3, p. 83, nr•
128 A (Roma, a. 246-248) ; 1995,.
găsită pe suprafaţa castrului.
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FUip Arabul : Philipus Caesar

259. Sestertius ; CM ; 28,6 X 27,6 mnt,
13,00 g, axa 8 ; Rick 7 ; Ma!'tin 2.57.1
(Ulpia Traiana Sarmizegetus,a, a.
247-248) ; 1993, praet. dex., baraca
I, carou 4, - 0,25 m.

249. Sestertius ; CM; 27,7 X 27 mm, 15,29
g, axa 7 ; Pick 27 ; Martin 2.81.1
(Ulpia Traiana Sarmizegetusa, a.
246-247) ; 1985, praet, sin., lângă vi8.
principalis, - 0,30 m.

260. Sestertius; CB ; 27,5 X 27,2 · mm,
15,17 g, axa 7 ; Pick 7 ; Martin 2.57.3
(Ulpia Traiana Sarmizegetusa, a.
247-248); 1987, porta pr. dC'K, spaţiul porţii, 0,40 m.

.250. As ; CB ; 19,4 X 18,6 mm, 3,52 g ;
axa 1 ; Pick 28 ; Martin 2.82.i (Ulpia Traiana Sarmizegetusa, a. 246--.:...
247) ; 1987, porta princ. dex., în umplutura şanţului din faţa incintei, 0,70 m.

261. Sestertrl.us; CS ; 27,7 X 26 mm, 12,90
g, axa 1 ; Martin 2.60.1 ; Pick 9 ? ;
(l!l.pia Tra!Î.ana Sarmizegetusa, a.
248) ; 1989, turnul de colţ S, 0,15 m.

251. Sestertius ; CM ; 27 X 26,8 mm, 11,28
g, axa 1 ; Pick 1 ; Martin 2.51.1-2
(Ulpia Traiana Sarmizegetusa, a.
246-247) ; 1995, găsit pe suprafaţa
castrului.

262. Sestertius ; Marcia Otacilia Severa ;
CB; 27,4 X25,9 mm, 14,87 g, axa 7;
Martin 2.74.2, Pick 21, varianta; rv.
PROVINCIA DACIA, (Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, a. 248) ; castru, 1990,
turnul din colţul sudic, - 0~15 :r'n.

'252. Sestertius ; CM; 28 X 27,5 mm, 13,34
g, axa 1 ; Pick 1 ; Martin 2.51.3 (vipia Traiana Sarmizegetusa, a. ·246247) ; 1981, S 8, m 29, - 0,45 m.
253. Sestertius; CS; 28,1 X 27,3 mm,
8,90 g ; axa 7 ; Pick 3 ; Martin 2.
53.1 (Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
a. 246-247) ; 1995, găsită pe suprafaţa castrului.

"PROVINCIA DACIA"
sau "PROVINCIA MOESIA"

Emitent necunoscut
263. Sestertius ; DT; 26,7 X26,1 : m.m.,
9,40 g, axa 9 (?) ; nedete:rn1inabil
(Mijlocul sec. III (?)) ; 1994, praet.
sin., baraca V, - 0,10 m.

254. Sestertius; CS; 28,2 mm, 14,00 g;
axa 1 ; Pick 4 ; Martin 2.54.3 (Ulpia
Traiana SaJI"Illizegetusa, a. 246-247) ;
1995, praet. sin., baraca VI,
0,25 m.

NICEEA (BITHYNIA)

255. Sestertlius ; CB ; 28,8 mm, 13,6 g ;
j ; Pick 6 ; a. 247 ; 1983, porta praetori.a, spaţiul porţii, - 0,40 m.

Severus Alexander (?)
264. Moneda; CS ; 20,3 X 20,1 mm, 3,85
g, axa 1.
A v ... A E ... Bust dr. laureat şi. ţiJrapat
(Severus Alexander ?).
Rv. Trei stinda.rde nnild.tare romane,
între ele NI-KA-(IE)-( .Q N). Cerc perlat, cf. Mionnet, Suppl. .V, p. 138139, nrr. 795-798 (Niceea, a. '222235 (?) ; 1984, prlinci.pia - curte, 0,40 m.

256. Sestertius ; CM ; 29,2 X 27,6 ffitn,
15,52 g ; axa 7 ; Martin 2.51.1 ; Pick
1 ; a. 247, tnpia Traiana Sarmizegetusa ; 1992, praet. dex., baraca II,
-0,40 m.
257. Sestertius ; CB ; 29 X 27 mm, 15,89
g; axa 7; Martin 2.51.1 ; Pick 1-;
(tnpia Tra:iana Sarmizegetusa, a.
247) ; 1992, praet. dex., baraca II, 0,45 m.

ORAŞ

:258. Sestertius; CB; 29,1 X 28,3 mm,
16,66 g ; axa 7 Pick 6 ~ Martlfu
2.56.1 (Ulpi.a Traiana Sa:rmizegetusa,
a. 247-248) ; 1984, porta deeuman.a,
turn· SE, - 0,35 m.

GRECESC

NEIDENTIFIC~T
···,.

. Severus Alexander (?) : :. ~
!

265. Moneda lE ; CS (ars) ; '26,2X 25,4
mm, 8,17 g, axa 7.
"
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275. As (?) ; DT ; 22X19,64 rnrn, 2,01 g,
axa ? ; nedeterminabhl ; 1993, praet.
dex., baraca I, --:- 0,50 m.

Av ... Cap dr., laureat (Severus Alexander ?).
Rv ... Athena (?)în picioare spre stânga cu coif, în dr. ţine o ramură de
măsJin (?), în stg. ]lancea vertical ;
1987, pe castru.

276. Denar suberat; DT ; 18,5 X 17,6 mm,
1,27 g, axa ? ; nedeterminabil ; 1984,
clădirea A valetudinarium,
0,40 m.

Caracalla

277. Denar suberat ; DT ; 17,5 X 15,8 :nun.
1,37 g, axa ? ; 1984, pe suprafaţa
castrului.

:266. Moneda lE; CS (ars); 26,7X 25,1
mm, 10,42 g; axa 7.
Av ... AYT K M A ANTON ... Bust
dr., laureat, drapat şi cuirasat. c~
periat.
·
Rv ... Vultur cu picioarele depărtate,
stând în faţă cu aripile semistrân5e,
corpul înclinat spre stânga. cu capul
întors spre dr. sus. Cerc perlat. Cea.
198-211 (portretul pare. imberb) ;
1985, praet. sin., la est de via principalli.s, - 0,80.

278. Denar suberat ; DT ; (rupt în :mari
mul~e bucăţi); 18,4 X 17,9 mm, 0,95
g, axa ? ; nedeterrnri.n:abil ; 1984, clă
direa A, - 0,60 m.
279. As (?) ; DT ; 25,4 X 23,9 nun, 3,90 g,
axa ? ; nedeterminabil ; 1985, praetorium, - 0,50 m.
280. Denar su"!:>erat ; DT (rupt în Ina!i
muHe bucăţi, nu se poate măsura)";
3,15 g, axa ? ; nedetermin.abil; 1983,
porta praetoria, ··turn 'I (nord),
0,70 m.

EMITENT NECUNOSCUT
"267. As; DT (ars) ; 26,3 X 25,4 mm, 8,18
g, axa ? ; nedeterminabill. ; 1994,
praet. sin., baraca V, - 0,80 m.

281. As (?) ; DT (ars?) ; 24,7 mm, 4,92 g,
axa ? ; nedeterminabil ; 1981, S 8, m
117,60 - 1,55 m.

268. As (?) ; DT ; 27,5 X26,8 mm, 3,93
g, axa. ? ; hedetermi.nabfl ; . 1994,
praet. sin., baraca V, - 0,65 .· m. '

282. As(?) ; DT ; 25,9 X 23,9 rilm., 5,45 _g,
axa ? ; nedeterminabil·; 19.81, S 8, m
27,- 0,80 m.

269. As; DT; 22,5 X 22,3 mm, 5,79 g,
axa ? ; nedeterm!iinabil ; 1994, praet.
sin., baraca V, - 0,30 m.

283. As : DT (ars?) ; 25,7 X 25,4 mm,
5,52 g, axa ? ; nedeterminabi.~ ; 1981,
S 8, m 127, - 1,20 m.

270. Fragment (denar suberat ?) ; DT ;
16,2 X 9,9 nun, 0,72 g, axa ? ; nedeterminabil; 1994, praet. sin., baraca
V,- 0,60 m.

284. Sestertius ; DT ; 34,7 X 33,9 mm,
17,96 g, axa ? ; nedeterminabil ; 1995
praet, slin., baraca VI, în umplutura
şanţului castrului mic de pământ.

271. As ; DT (ars ?) ; 26,9 X 25,6 mm, 7,45
g, axa ? ; nedeterminabil ; 1994,
praet. sin., baraca V, - 0,90 m.

285. As ; DT; 27,2 X 25,7 mm, 5,25 g,
axa ? ; nedeterminabil; 1995, praet.
!Sin., baraca VI, - 1,10 m.

272. As ; DT ; 23,9 X 23,6 mm, 8,35 g,
axa ? ; nedeterminabil ; 1994, praet.
sin., baraca V, - 0,50 m.

286. As (?) ; DT; rupţ; 22,7 X 20,8 nun,
1,93 g, axa 5 (?) ; nedeterminabil;
1995, praet. dex., bairaca VI, 0,70 m.

273. Denar suberat ; DT ; 18 nun, 3,27 g,
axa ? ; nedeterminabil ; 1993, retentura sin., iJzo1ată.

287. As fragmentar (?); DT; 23,5 X 7,3
mm, 1,03 g, axa ? ; nedeterm:imabil ;
1995, praet. sin., baraca VI, - 1,20 m.

'274. As ; DT ; 24,8 X23,5 nun, 3,20 g,
axa ? ; nedeterm!inabil ; 1993, praet.
dex., baraca I, - 0,45 m.
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(?); DT; 25,6 X 24,3 mm,.
? ; nedeterminabil; 1995,
baraca VI, şanţul castru1,60 m.

288. As fragmentar (?) ; DT ; 24,2 X 20,4
mm, 1,86 g, axa ? ; nedeternti.nab.i:l ;
praet. sin., baraca VI, - 1,20 m.

294. Dupondius
8,38 g, axa
praet. sin.,
Jui mic, -

289. Denar subcrat (?),; DT; 18.4 X 17
rnm, 2,09 g, axa ? ; nedeterminabil;
1995, praet. dex., baraca VI, 0,90 m.

295. As fragmentar (?); DT; 25,6 X23,7
mrn, 3,45 g, axa ? ; nedeterrninabil ;
1995, pe castru.
296. As ; DT ; 23,4 X 22,9 nun, 4,94 g,
axa 6; nedeterminabil (pe rv. se vede·
un tempilu în hexastyl) ; 1987, porta.
pr. dex.

290. As (?) :firagrnentar; DT ; 23,2 X 22,6
mm, 3,62 g, axa ? ; nedeterminabH ;
1995, praet. sin., baraca VI,
0,85 m.

297. As ; 27,1 X 25,8 rnrn, 6,25 g, axa ? ;
nedeterminabil; 1987, pe suprafaţa
castrului.

291. As ; DT (ars) ; 24,3 X 22,3 mm, 6,09
g, axa 7 (?) ; necieOOrminabil ; 1995,
găsit pe suprafaţa castruJ.ui.

298. As (?) ; DT ; 24,9 X 23,3 mm, 7,53 g,
axa 7 ; nedeterminabil ; 1987, pe
castru.

292. As (?); DT; 24 X 21,7 mrn, 3,88 g,
axa 6 (?) ; nedeterminabil; 1995, gă
sit pe suprafata oastJrului.

299. Quadrans ; CS ; 17,2 X 16,6 mm, 3,27
g, axa ? ; nedetermmabhl (sec. II ?) ;
1992, praet. deX't:ra, baTaca II, -0,40 rn.

293. As (?) ; DT (ars?); 26,6 X 25,3 mm,
4,85 g, axa ? ; nedeterminabil; 1995,
praet. dex., baraca IV.

Nota
către dr. Radu Ardevan, cercetător ştiin
ţific principal la Instfututul de Arheologie

Cu excepţia piesei nr. 128, toatte monedeJ.e au fost determinate la Cabinetul
numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Clluj-Napoca, de

şi

Istoria Artei

dăn
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aoe.Laşi oraş.

LE CAMP ROMAIN ET L'gTABLISSEMENT CIVIL
D'll..IŞUA (D:tPARTEMENT DE BISTRITA-NASAUD)

(Rapports

preliminaires

et

conclw;ions concernant

effectuees dans le courant

des

On sait que ce camp fait partie des
<eamps auxiliaires romains peu nombreux
de Dacie, qui a beneficie de recherches
methodiques et qui - avec de nombreux
·et importants materiaux archeologiques,
inscriptions, monnaies, monuments sculpturaux - est entre dans la litterature de
specialite des le milieu du siecle passe
grâce aux fouilles entreprises par C. Torma 1• Ulterieurement, il n'a plus ete entrepris de recherches archeologiques systematiques mais des decouvertes fortuies
ont continue a enrichir les collections des
musees depuis plus de 13 decennies, surtout celles de Cluj-Napoca, Bistriţa et
de Dej, avec des inscriptions, des sculptures, des statuettes, de la ceramiques,
·des armes et autres object,g romairu; 2.
Ce n'est qu'en 1978 qu'ont ete repri.ses leş fouilles archeologiques dans le
camp et l'etablissement civil (vicus), qui
s'imposaient necessairement, par l'etroite
et fructueuse collaboration entre l'U niversite de Cluj-Napoca et le Musee Departemental de Bistriţa, qui ont reuni
leurs fonds et efforts personnels dar.s
1

es

annees

les

fouilles

archeologiques

1978-1995).

l'interet des investigations et de la
connaissance archeologiques-historique. A
partir de ce mwnent et jusqu'a pr~sent,
les fouilles ont ete poursuivies tous les
ans, sans interruption, et ontl debouche
sur des resultats importants, aussi bien
en ce qui concerne le camp et l'etablissement civil qui en dependait, que l'unite
militaire cantonnee sur les lieux, mais
aussi la mise au jour d'importants materiaux d'interet scientifique.
Les rapports preliminaires sur les fouilles effectuees chaque annee, bien que
dresses et remis a temps. ayant ete presentes aux sessions nationales annuelles,
n'ont pas ete publies - a une ou deux exceptions pres - pour des raisons sans
doute fondees, qui etaient etarngeres a
notre volonte et a nos desirs. C'est pourquoi, afin de mettre a la disposition des
chercheurs et de tous ceux pouvant etre
in.teresses a l'evolution des travaux et des
principaux resultats qui en ont decoulE~,
nous publions ici les rapports preliminaires-tels qu'ils ont e!te dresses initialemeni -- des 17 campagnes de recherches.
Meme si les travaux presentes sous une
forme plutât sommaire ou lacunaire, manquant quelquefois des encadr~ents chronologiques, typologiques et aulturels ou
d'autres details necessaires a une comprehension plus complexe de la situation,
nous n'en estimons pas moins que ces
brefs apen;us sont fort utiles du fait
qu'ils apportent un grand voLume de
donnees nouvelles, d'informations et de
constatatiqns precises, qui rehaussent sen-

Torma K., Az Als6-llosvai romai all6tabor
muemlekei (Le camp romain d'Ilişua et ses

monuments), dans EME, III, 1864-1865, p. 10•67 et 16 planches. Les inscriptions publiec:> par
Torma ont ete reprises et etudiees par Th.
Mommsen, dans CIL, III, 786-820, 7626-7629
(inscriptions sur pierre) et 1633, 8074,
8076,
8077 (estampilles tegulaires).
2 D. Protase, Două inscripţii latine inedite
de la Ilişua, dans Materiale, IV, 1957, p. 319323 ; idem, Noi monumente sculpturale romane
.dtn nordul Daciei, dans Apulum, IV, 1961, p.
127-138.
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1. Le camp fortifie

siblement par rapport au passe la qualitk
des connaissances portant sur. le camp.
fortifie, la troupe et l'etablissement civil'

'· ' Posiition geographique. -

Le camp est
situe a une distance de 22 km nord-est
de la viile de Dej, sur le plateau ,,Măgu
ra" ou "Cetate", â la limite sud-est du
village actuel (denomme actuellement Vi
cinal"), sur le versan~ gauche de la v;lle;
Ilişua; · qui se verse, comme affluent sur
la droite, dans le Someşul Mare. La route
romaine Napoca-Gherla-Dej, apres avoir
traverse Uriu, touchait le camp pour
continuer ensuiţe vers le nord-ouest. ·Elle
se bifurquait â Beclean : une ramification suivait le cours du Someşul Mare
dans la direction de Năsăud, tandis qu'une
autre remontait la vallee du Şieu vers le
camp fortifie de Orheiu Bistriţei. A vec le
camp de Căşei. situe a 7 km environ de
Dej en direction nord-ouest, le camp d'Ilişua constituait la principale base de defense romaine dans la partie septentrionale de la Dacie, dans la zone des Monts
Ţibleş, ou existait aussi un puissant reesau de bourgs et de tours de guct oriente vers le barbaricum. Par rapport â la
route nationale Dej-Beclean, le camp fortifie se trouve â 2 km ouest et l'on peut
y acceder soit en suivant la route empierree venant de Cristeştii Ciceului (2
km), soit en empruntant la route asphaltee
Uriu-Ilişua (4 km) 5.
Dans le courant de son existence le
camp d'Ilişua a eu, sur le meme emplacement. trois phases, deux en terre et une
en pierre.
I~e petit camp en terre (phase I).
Les
fouilles l'ont identifie des le deux premieres annees et ses elements ont ete precises de mieux en mieux sur le terrain
grâce aux investigations poursuivies dans
les annees d'apres. Ce premier camp, de
forme presque carree, a les dimensions de
~40:XJ35_ m ~nviron (=1,9 ha}, sa longueur
etant onentee dans la direction NE-SO_
Il paraît que la porta praetoria se trou-.
vait sur le câte NE. Le camp etait ceint
de deux fosses de defense (fossae) et son
perimetre a ete inclus ulterieurement a
l'interieur du grand camp de terre (phase
II) :t _du camp en pierre (phase III). Sur
le cote SO, les deux fosses ont ete reemployes apres certains ajustements executes durant les phases II-III. Ici
constate une coincidence de trace des en-

d'Ilişua.

Si les textes des rapports sont restes
sous la forme dans laquelle ils ont ete
rediges apres les fouilles effectuees chaque annee, en revanche l'illustration des
materiaux archeologiques et les monnaies
seront presentees globalement, par categories, parce que, â present, ils ne se pnetent pas â un groupement en fonction de
l'annee de leur decouverte.
Nous croyons qu'il n'est pas denue
d'interet de mentionner ici que jusqu'a
cette heure ont ete investigues tous les
portails. les bastions d'angle, huit tours
de courtine, principia, praetorium, valetudinarium, les chemins interieurs, plusieurs baraques et le systeme defensif durant les trois phases de construction de
l'existence du camp fortifie. Dans l'etablissement civil se trouvant â proximite
(vicus) il a ete execute des sondages dans
les thermes, ou l'on a .znis au jour une
"batterie" de fours destines a la cuisson
de vases. Toutes ces recherches sont presentees et commentees dans la partie finale.
_Nous mentionnons qu'entre temps, parnu les materiaux qui ont ete mis au jour
a la suite de nos fouilles, ont ete publiees
une inscription latine dediee a Hadrian
(a. 131) 3 ainsi que 43 fibules decouvertes
jusqu'en 1992 ". Bien entendu que celles-ci
s'ajoutent a la bibliographie plus ancienne
concernant le camp 5• Pour ce qui est des
autres materieux, plans, profils, etc., ils
sont restes en bonne partie inedits. Nombre d'entre eux, au terme d'une selection
indispensable, sont publies ici pour la premiere fois.

3
D. Prota~, D~te noi despTI! Ala 1 Tungrorum Frontomana m Dacia, dans SCIVA, 36, No.
3, 1985, p. 249-253 ; idem, dans Festschrift fur
A~tur Betz ... , Wien, 198~, p. 495-504.
D. Protase, S. Coc1ş, C. Gaiu, Fibule din

castrul roman şi aşezarea civilă de la Ilişua

dans RB, VII, 1993, p. 51-61.
'
5 .f: P<!rt les travaux concernant le camp,
menbonnes, dans les notes pn!cedentes, nous
rappelo?s TIR, L:!s. Bucur~ti, p. 46 (S. V. mşua), ou e~st si~alee toute la
bibliographie
afferente, a partir de 1831 jusqu'en 1965.

on
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annee de recherches et elle a ete confirmee plcinement et plus d'une fois au
cours des Iouilles realisees dans le courant
des annees qui ont suivi, aussi bien par
des sections tracees par-dessus les c6tes
d•J camp, que par les sections et les surfaces creusees a l'interieur. Erige peu
apres ou en meme temps qu'etait demoli
le camp precedent, trop petit pour pouvoir abriter les nouveaux effectifs militaires, ce deuxieme camp fortifie est
beaucoup plus grad, pouvant abriter une
troupe auxiliaire aux effectifs les plus
importants. De forme presque carree ei.
oriente avec sa fa~ade vers le NE, ses dimensions sont approximativement les
memes que celles du camp en pierre erige plus tard, c'est-a-dire 182,2X181,5 m
(=:{,36 ha), a compter de la limite exterieure du ''allum. Tous les elements du
camp ont ete parfaitement mis en evidence au cours des investigations.
Les fosses de defense (fossae), qui existaient sur tous les câtes, sont au nombre
de trois, clont nous considerons que seuls
les deux premiers ont appartenu a cette
phase, le troisieme fosse ayant ete ajoute
pendant la phase du camp en pierre. Le
I -er .fosse comptait 5,50 m en largeur, la
profondeur maxima etant de 2,ŞO m ;
l'escarpe exterieure etait courte et abrupte
et l'escarpe interieurc plus longue
et moins prononcee (4 m). En grandes
lignes on a affaire au type de fossa punica. Le fosse penetrait a 1,70 m daus la
terre jaune vierge et etait l'egerement
nrque vers le fond. Le II-e .fosse est semblable comme type au precedent, ayant
cependant des dimensions legerement plus.
petites : 4,50 m en largeur, 1,70 m en
profondeur et les pentes de 2,50 m (vers
l'exterieur) et de 3 m (vers l'interieur). Il
penetre dans la terre jaune vierge et
s'acheve par une cime obtuse. La distance entre les deux fossae etait de 2 a 3 m.
Le III -e josse, qui n'etait separe du II-e·
que par 1ln seuil de terre, large de 1 a
2 m, a un fond plat. A son embouchure il
mesure 3,80 m et penetre en profondeur
a 1,40 m, s'arretant dans la terre glaise
jaune. Sur ce seuil, du câte NO, il a ete
mis au jour un trou de pilier massif, lequel indique l'existence d'une palissade.
La berme, surprise clairerement sur·

ceintes. Les fosses sont larges de 6 m (le
fosse exterieur) et de 4 m (le fosse interieur), tandis que la profondeur mesure
2,50 m par rapport a la superficie actuelle
du terrain. La distance qui les separe {le
seuil) mesure en moyenne 2 m.
A part les deux fossae, il a ete identifiE> comme appartenant a la phase du
petit camp en terre des fosses de fondation des baraques, des traces de principiu
et de praetorium, des restes de l'agger
nivele, de la ceramique romaine et dacique model~ a la main, des fibules et
des monnaies. Il est a noter que les vestiges des baraques irlt:•ntifiees, toutes etant
construites en bois. ne presentent pas dP
traces d'incendie. On n'a pas mis au jour
des restes appartenant a des bâtiments en
pierre et il n'est meme pas a supposer
que des bâtiments de ce genre aient existe. La datation de ce premier camp en
terre, construit a la hâte, peut etre placeee entre les annees 106/107 et 118/119,
quand s'y est etablie et a stat.'ionne la
cohors II Britannica ou une vcxillatio de
la legion XIII Gemina, les deux attestees
epigraphiquement. Du fait que le deu·
xieme camp en terre ait ete construit sur
lf' meme emplaccment, mais avec une
extension dans trois direction (NO, NE
et SE), il s'est produit des nivellements
et des modifications dans le perimetre
initial. ce qui a rendu souvent impossible
d'attribuer avec certitude certains materiaux archeologiques au premier ou au
second camp de terre. Mais, dans !1ombre
de cas, cette attribution {separation) a pu
etre realisee dans des conditions satisfaisantes, en vertu d'observations stratigraphiques.
Sur l'emplacement du camp, il a ete
mis au jour des huties et deux tombEs
d'incineration avec urne, datant de la fin
de l'âge du bronze, ainsi que des tessons
sporadiques hallstattiens. Au cours des
fouilles, on n'a pas constate l'existence
d'un etablissement appartenant au Latene
tardif dacique, qui aurait precede l'installation du camp qui coiffe la "Măgura".
Par consequent, lors de l'installation des
Romains sur ces lieux, le perimetre du
camp n'etait pas habite.
Le grand camp en terre (phase II). Son
existence a ete constate des la premiere
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tous les cotes du camp, pouvait bien .mesurer 2 m environ en largeur. Cette estlmation resulte de. trois elements constates lors des fouilles : l'emplacement ulterieur de mur de pierre, l'existence d'une
palissade d'appui a la partie exterieure
du vallum en terre et 1e reborc;J. interieur
du premier fosse de defense. Il semble
qu'elle a ete un peu plus large que dans
la phase du camp en pierre.
Le vallum, present sur tous les cotes
et forme de la terre creusee dans les deux
fosses de defense, comporte, sous sa forme
aplatie actuelle, en largeur entre 7 et 8 m
et en hauteur (maxima), conservee a proximite du mur, 1 m. Place directement
sur le sol antique, il est constitue de terre
jaunc bien tassee et ne contient pas de
restes archeolo~iques. Le fait que, dans
la troisieme section (1979), sur le câte
sud-est, on a mis au jour, sous le vallum,
me.me sous la fondation (enlevee) du mur
d'enceinte, le trou ou avait ete enfonce
un gros pilier constitue un indice que le
camp a pu avoir un agger s'appuyant sur
la benme et etaye par une :solide palissade. Il est st1r que durant sa periode d'utilisation le v:~llum ne m~urait pas en
larguer plus de 5 a 6 m et que sa hauteur
ne depassait pas 3 m. Il n'a pas ete decouvert de vestiges ou d'elements d'une
Holzerdemauer.
·
A l'interieur du camp fortifie on a constate pour cette phasse : l'existence d'un
niveau de baraques incendiees dans la
praetentura, des restes abondants dans la
principia consume€ par le feu, des traces
du praetorium, le contour de la tour en
bois de l'angle sud et la via sagularis,
amimagee avec du gravier.
Nous supposons que le grand camp en
-terre a ete erige au debut du regne d'Hadrien par ala 1 Tungrorum Frontoniana,
pour laquelle l'ancien camp fortifie etait
trop exigu. Il est pourtant .malaise de preciser combien de temps a dure ce camp
et jusqu'a quel moment il a ete remplace
sur les memes lieux par le camp en pierre.
Quoi qu'il en soit, les donnees fournies
par les fouilles indiquent qu'il a ete consume par un incendie general, qui se revele plus specialement dans la principia et
dans le cas de toutes les baraques etudiees. Il ne serait pas exclu, bien au con-

traire. que l'incendie qui a ravage le camp
ait ete cause par les evenements qui se
sont deroules lors des attaques des Ma,rcomans sous le regne de Marc-Aurele; L~
type des bastions qui jouxtent les quatre
portails du camp r.econstruit en pierre,
les bastions qui avancent en saillie par
rappourt au mur, les fibules et la serie Q.e
monnaies du premier niveau de baraques
incendiees semblent confirmer cette possibilite n~elle.
Le camp en pierre (phase III). Celui-ci
a fourni les elements les plus nombreux
et les plus surs du systeme entier. Tel
que nous l'avons montre ci-d~sus, les
composantes de sa structure defensive
coincident, pour ce qui est du trace. a
celles du grand camp en terre (phase II).
En d'autres termes, le camp en pierre a
les dimensions de 182,2 X 181,5 m (3,36
ha) et se superpose exactement sur le
grand camp en terre.
Les fosses I et II presentes ci-dessus,
ont continue a etre utilises, sans avoir
subi de modifications significatives. On y
a ajoute le fosse III, dont la forme et les
dimensions ont ete precisees plus haut,
raison pour laquelle nous n'insistons pas
sur eux.
L'ancienne bermc est egalement demeurec en fonction, peut etre un peu plus
etroite.
'
Le mnr d'enceinte a ete demoli sur .tous
ses cotes et enleve jusqu'a la fondation
a l'epoque medievale-moderne. Seuls les
fondements sont demeures mais ces derniers ausşi sur quelques portions seulement. Cependant, les donnees fournies par
les fouilles revelent que la fondation du
mur a va it ete realisee en pierres de riviere et cn pierres brisees de carriere, sans
mortier. Elle etait epaisse de 1,30 - 1,35
m, haute de 0,80 - 0,90 m et enfoncee
dans la pente exterieure du vallum du
camp eQ terre, sans depasser - dans la
plupart du temps - en profondeur le
niveau romain et l'humus antique. P.our
le mur d'elevation, construit en opus incertum, il a ete utilise generalement de
la pierre locale de carriere et de grosses
pierres de riviere. Leur volum~ peut etre
estime a 1,10 m environ, ce qui concorde
avec les donnees qu'avait sigp~IJ C. Torma, pour l'epoque ou les murailles. du

98

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

ca;mp fortifie apparaissaient encore a Ia
surface du terrain, prevues d'un liant
d'excellente qualite 6_ Des decouvertes ant~ieures nous apprennet que les murailles
du camp, en particulier sur les câtes SE et
SO, ont ete refaites a la hâte, ce a quoi
ont servi des monuments epigraphiques
et sculpturaux preleves du cimetiE~re 7• ·
• L'agger du camp en pierre n'etait autre
que le vallum du camp anterieur, adapte
aux necessites, tel que nous l'avons signale ci-dessus, afin qu'il correspondît par
Ia suite au chemin de ronde aussi.
La via sagularis, identique a celle de la
phase anterieure, a ete surprise sur quelques points ou l'on a constate qu'elle mesurait 2,50 - 3 m en la.rgeur. et qu'elle
a\rait ete realisee en gravier de riviere
etp.le en couche epaisse. La rigole qui la
se}Jarait du vallum a ete decouverte en
plusieurs endroits, se presentant comme
un fosse large de 0,60 a O, 70 m et presquc
tout autant en profondeur.
Les qu3.tre portails du camp - attendu
qu'on a estime que C. Torma n'avait pas
realise des fouilles correspondant aux exigerces actuelles - ont ete soumis a une
investigation integrale et .detaillee, les
recherches debouchant sur des donnees et
des constatations nou\.relles et de certitude, particulierement interessantes . Ces
·portails etaient emplacees. exactement a
l'endroit ou avaient ete eriges les portails du camp en terre anterieur.
·
La porta praetoria est placee au milieu
du câte court nord-est, orientee vers le
·"barbaricum", la distance entre les bastions qui la flanquent et les courtines
etant de 82 metres. Elle a ete fixes dans
l'agger ·du grand camp en terre. Les rbastţcins, de forme trapezoidale, au câte court
'vers l'interieur, ont ete eriges en meme
teinps que le mur d'enceinte, en opus
·incertum, le materiau utilise etant
Ia
pierre locale de carriere (gres, tuf volcanique, marne), tout comme le mur d'enceinte. L'assise des bastions, en pierre non
'fas:onnee de carriere, sans mortier, est
placee sur une couche de gr6sses pierr.es
de · riviere. L'epaisseur des murs varie

c::.

Torma, loc. cit.
Voir aussi D. Protase, renvois de
la note 2.
. 6

. ,? Ibidem.

eritre 1,25 et 1,50 m, difference qui est
di.le a une rHection des bastions. Ils excedent le niveau du mur d'enceinte_de 1,70
m. Dans les deux phasses l'interieur d~s
bastions etait pave de pierres de riviere,
et sous le pavage il a ete enregistre un
niveau contennat des traces d'incend1e
dans Ia phase du camp en terre.
Le bastion situe a gauche du portail
(vers Ilişua) a les cotes courts de 6.50 et
5,90 m, tandis que les câtes longs, mesures a l'exterieur, ont 8,25 m. L'entree
dans le bastion, large de 1 m, se trouv~
sur le cote ou avait ete l'espace du portail.
Le bastion qui se trouve a droite du
portail (vers Cristeşti), un peu plus grand,
a Ies cotes longs de 8,50 m (a l'exterieur.)
et les câtes courts de 7 et 5,70 m; l'entree, câte portaj.l, mesure 1,25 m en largeur. Au cours de la derniere phase, ce
bastion a subi une refection evidente.
L'espace du portail mesure en face 8
m et a l'arriere 8,50 m, etant separe en
deux couloirs egaux par un eperon de
mur en forme de T, retire vers l'interieur.
Les deux couloirs avaient ete paves de
grandes dalles de pierre, dont quelquesunes seulement se ~ont conservees in situ,
en meme temps qu'une partie du seuil
qui fait face au portail. Sous le couloir
de gauche on a mis au jour un petit canal,
realise en briques.
A une date difficile a fixer avec precision, les deux couloirs ont ete bloques,
sans doute successivement, par un mur
rudimentaire, confectionne en pierres de
gres, en marne, fragments de meule, fragments architectura1,1x, agglutines ensemble dans la terre glaise. Par-dessus l'ancien pavage du portail, al a ete mis au
jour une couche de glaise jaune foulee.
melange avec des pierres, ou a ete trouve
un denier datant de Geta. Entre autres,
on y a decouvert aussi des briques portant l'estampille ala I Tungrorum Frontnniana, une statuette en bronze de la
deesse V enus et un denier d'Hadrien.
. A l'interieur des bastions et dans l'espace du portail, a part les decouvertes
mentiOIIlflees, il a ete mis au jour : des
tuiles, des pointes de lance (pilum) et de
j.aveline (hasta), des clous, des clous a
'crochet, de~ agrafes, des cles, un ciseau,
des appliques en . bronze, une . fi bule, de
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la ceramique romaine locale et d'importation. des monnaies
(Hadrien.
Iulia
Maesa) et plusieurs fragments d'une st«tue romaine en bronze, representant un
homme.
La porta decum..ana, placee au milieu du
câte court de SE, vers Uriu, etait flanquee
de deux bastions rc:ctangulaires, inegaux.
qui depassaient la muraille d'enceinte de
1,25 m. Construits en meme temps qup
l'enceintc. les murs des bastions avaJcnt
une epaisseur de 0,90 m. tandis que lcur~;
dimensions exterieures atteignent 6,5 x
5,5 m (pour le bastion câte sud-ouest, vers
llişua) ~t 6,5 x 4,4 m (pour le bastio:.
oriente vers le sud-est, vers Criste~ti).
L'interieur des bastions mesure 4,65 x
3,60 m et, respectivement, 4,60 x 3 m.
Ce portail a egalement ete emplace dans
l'agger du camp precedent. Dans le ca~
du bastion de sud-ouest, il a ete constate
deux phases dans l'amenagement du plancher. L'espace du portail, dont l'ouverturc
mesure 4.70 m, a ete trouve recouvert de
gravier jaune-rougeâtre, place, sur un fondement de pierres de rivieres et de blocs
de pierre de carriere. Il n'a pas ete trouve
de traces de pavage â dalles. Notons qu~
le portail a e.te demoli et que les murs
avaient ete enleves presque en entier a
l'epoque medievale-moderne.
L'inventaire archeologique qui a ete mLc;
au jour sur ces lieux est plutot pauvre.
Il consiste en tuiles, tuyaux, clous. clous
a crochet, agrafes, ceramique et monnaies.
Une mention speciale t'St duC' a une bottPmini ture f'n tL'rrc cui tf".
pren1e d 'unc
rosette (en haut) et d'une feuille (a la
base), qui servait â l'estampillage des vases. Elle a ete trouvee dans l'espace du
portail.
La porta principalis dextra, placee sur
le cote SE (vers Crisieşti). a une distance
de 94 m (son centre) de la ligne de fa~ade
du camp, etait prevue de bastions rectangubires implantes dans l'agger
du
camp cn terrf'. Les bastions, detruits en
bonne partie, avaient les murs construit~
en opu) incertum, la fondation etant consti
tuee de pierres de riviere. Les deux bastions. aux murs epais de 1,30 - 1,40 m,
mesuraient 7,50 X 5,50 m a l'exterieur et
4,20 X 2,60 m a l'interieur, avan~ant de
1,50 m au-dehors de la muraille d'enceinte.

L'entree dans les bastions n'a pas pu etre
identifiee, les murs ayant ete enleves
jusqu aux fondcnwnt'>, mais il est a supposer qu'elle avait ete placee sur le cote
vers le portail. L'espace du portail mc·sure 7,75 m en largeur et est divise en
deux Couloirs egaux par Un epC1"0:1 median de muraille, epais de O, 75 m et lor:g
de 4,50 m, du type de celui de la porta
praetoria, mais sans forme de T. Dans
les deux couloirs on a trouve une couche
de gravier, epais de 30 a 35 cm. par-dessus laqucllc s etalait !(' r~a\·agc cn grandes dall€5 de pierre. don'!. ne se conservent que quelques restes. Sur le plan
etnbli par C. Torma, le portail appamît
comme etant bloque d'un mur. mais !1os
fouilles n'ont pas confirme cette circonstance.
Si dans les bastions demolis et bouleverses on n'a pas pu depister de mate·riaux archeologiques, en revanche l'espace
du portail a revele de nombreux objets
romains. A part des materiaux de construction, il a ete mis au jour deux fibules cn bronzf' <~y<mt lC" pierd prC>vu d'un
fourreau latf>ral (datable de la moitie du
III-e siecle), deux epingles a cheveux en
os. un stilus et une ele en bronze. un lunignon rouge, entier (sans estampille). une
applique emaillee trichrome, beaucoup de
ceramique romaine de fabrication locale
et sept monnaies en argent et en bronze,
echelonnee~ de Trajan jufqu'a Philippe
!'Arabe.
La porta principalis sinistra se trouve
sur le cote NO. vers Ilişua, a une distance
de 94 m (son centre), par rapport a la
fa~adf' du camp fortifie. Les bastions du
portail sont de forme rectangulaire et
avancent dC' 1,30 a•.1-dchors de la muraille.
Leur fondation, fixee dans le vallum du
c::unp en tcrre, a l'tl: !'l'~:liscf" cn pierre
difformc de carrierc, sans mortier, tandis
quc le mur d'elevation, epais de l ,20 m,
presrnte l'habituel opus incertum, Du fait
qt.:e la muraille d'enccintc, proche de la
tour r..ord-est, s'etait inclinee, clle a ete
etayee par un puissant contrefort execute
en blocs massifs de pierre, epais de 1 m
et long de 2,20 m.
Le bastion nord-est (de droite) a les câtes longs de 7,10 m (a l'exterieur) et les
cotes courts de 6.50 m, tandis que la sur-
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Dans l'angle sud, oo depit des efforts
faits au cours des fouilles, il n'a ete identifiee aucunc trace qui attestc l'existence
d'une tour construite en pierre. La note
commune des trois tours, toutes deterrees
integralement, reside dans le fait qu'elles
ont une forme trapezoidale et une fondaticn enterree dans le vallum du camp
anterieur, atteignant la terre vierge.
La tour de l'angle nord. Il a les dimensions suiventes : 4 m pour le cote regardant vers l'interieur, 7,20 m le câte arque
(oppose) et 3,75 m pour les deux autres.
L'epaisseur du mur d'enceinte (arrondi)
mesure ici 1,20 m. tandis que les trois autres câtes ne mesurent que 1 m. Les
murs de la taur, qui repose sur une fondation de blocs qui ne sont pas reHes
par du mortier, ont ete demolis par les
habitants de l'endroit presque en entier.
A l'interieur il n'a pas ete observe t;n
amenagement special du plancher. Parmi
les pierres provenant des decombres de
la tour, il a ete trouve aussi des fragments d'edicules et d'inscriptions funeraires. ce qui parte a croire QU'elle a ete
refaite a la hâte, au terme de degâts produits par une attaque de l'ennemi, ce qv.e
consignait aussi C. Torma.
La tou·r de l'angle est, qui a subi des
destructions beaucoup plus importantes et
qui est un peu plus petite que la precedente, a le câte arque de 6,30 m, le cote
oppose wrs l'interieur de 2,85 m et les
deux autres de 3,50 m. L'epaisseur des
murs et la fondation sont pareilles a celles de la tour nord. Dans la tour et a
proximite de celle-ci il n'a pas ete decouvert de materiei archeologique digne
d'etre consigne.
La tour de l'angle ouest, demolie en
bonne partie par les habitants des environs, qui ont utilise les pierres pour des
constructions, avait les murs des fondements epais de 1,45 m (le câte arque) et
de 1,20 m (les autres ootes). Ils ont ete
eriges en pierre locale de tuf volcanique
si.<:e sur une couche de grosses pierres de
riviere. A l'interiE:ur, la tour mesure 5,30
x 2,85 x 3, 70 x 370 m. A cause des dest.ructions, comme dans les autres cas, on
n'a pas pu identifier l'entree dans le bastion, mais l'on peut admettre qu'elle avait
existe le cote arriere. Il y etait amenagee

face interieure (4 x 2,45 m) semble ne
pas avoir beneficie d'un amenagement
special. En ce qui concerne les decouvertcs
que recelait la couche de decombres, nous
signalons des tessons de vases romains
divers. deux fibules en bronze (une d'elles epouse la forme d'un T, tandis que
la seconde est du type a pied retourne
en bas. les deux pouvant dater du milieu
du Ili-e siecle). A souligner est la presence de quelques fragments d'une plaque
de bronze deterioree par le feu, mise au
jour dans l'angle nord-auest de la tour,
plaque sur laquelle on distingue difficilcment des trucc's de ldtrcs.
Le bastion nord-ouest (de gauche) a les
câtes longs de 7,50 m et les câtes courts
de 6,50 m (mesures sur les faces exterieures), tandis qu'a l'interieur ils mesul'ent 4,10 x 2,ao m. Les murs, construits
en pierre locale, mesurent 1,20 m en
epaisseur. L'inventaire archeologique d~
la tour est tres pauvre. A part des tessons de vases romains habituels. il a ete
trouve une pointe de lance et un talon
de lance.
Le portail est large de 8,40 m, etant
prevu d'un eperon median de mur, large
de 1 m, lequel separe les deux couloirs
paves de dalles fixees sur une couche de
gravier. Sous ce portail on a surpris une
couche de matiere calcinee, resultant de
l'incendie d'une construction en bois, laquelle ne pouvait etre que le portail du
grand camp en terre.
Dans l'espace du portail il a ete mis
au jour un materiei archeologique important, plus specialement de la cerarnique,
locale et sigillata d'importation. Parmi les
objets de metal, a part les clous, les clous
a crochet, une pointe de lance, signalons
quelques appliques, des boucles de ceinture, des cles, des ciseaux. de petits ciseaux, une pincette et une petite cloche
en bronze. Il s'y ajoute un sesterce (tn~s
use) datant d'un emperetJT du II-e siecle,
deux fibules - une d'elles du type a pice
retourne en bas et une autre a nodules
d'arc et a porte-agrafe haute - et plusieurs briques portant l'estampille de la
troupe ala I Tungrorum Frontoniana.
Les tours d'angle. Il s'est avere que le
camp n'avait que trois tours en pierrc,
a savoir aux angles nord, est et auest.
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une petite plateforme en pierres de riviere, utilisee au temps ou la taur fonction"nait. Le materiei archeologique mis au
jour est extremement pauvre en raison
des travaux agricoles et des bouleversements qui ont disloque la couche datant
de l'epuque romaine.
A l'angle sud du camp fortifie on n'a
trouve que l'endroit arrondi du mur d'enceinte dant il ne reste aucune trace, et
a 2,50 m de distar:i.ce derriere son emplacement il a ete identifie un fosse large
de 1,10 m, rempli de terre ameublie, sans
la moindre trace de mortier ou de debris
de pierre. fosse jouxtant la tour en bois
du grand camp en terre. On y a trouve
aussi deux monnaies de bronze datant de
Philippe l'Arabe. D'ailleurs, des camps
auxiliaires en pierre avec seulement trois
tours d'angle sont connus, tels ceux de
Porolissum et de Buciumi (departement
de Sălai).
Les tours de courtine, au nombre de
huit, quatre dans la praetentura et quatre
autres dans la retentura, sant placees symetriquement des deux cotes de chaque
portail, exacternenti a la moit'ie de la
distance entre le portail respecti! et les
tours d'angle. Det:ruites en bonne partie
par les gens du pays, tentes par le pierre de construction, les tours de forme
rectangulaire sont inegales comme dimensions et, par le grossissement du mur
d'enceinte de 20 a 40 cm, acqueraient
l'aspect d'un lE~ger avancement sur la
berme. EdiiiE>.e en pierre locale, de la
meme maniere. et en meme temps que
·le mur d'enceinte, la fondation des tours
perce le vallum du grand camp en terre,
dans lequel elle est solidement fixee. En
ce qui concerne la taille, les tours mesurent a l'exterieur 6,50 x 4.20 m environ.
Ainsi, par exemple, la taur situee entre
8 Notons que de1,1x totirs, celles des courtines
P.ntre les portails 'prtncipales et les angles de
f'etentura, ont ete mises au jour non en 1995,
rnais au commencement de la campagne de
1996. La mention ·que nous en faisons et l'inscription dans le plan du camp reposent sur
des raisons concerriarit la promptitude et l'utiJite de l'information.
9 Voir le renvoi a la note 3, avec la biblio~raphie ou est publiee et commentee ampl!;i
ment cette inscription.

la porta principalis dextra et l'angle de
la retentura du camp, mieux conserve, a
les dimensions de 6,30 X 4,60 m (ă l'exterieur), des murs gros de 1 m et la superfiei€ interieure de 4,30 x 2,60 m (= 11,18
m 2 ). Le materiei archeologique mis au
jour dans ces tours intermediaires est
extremement pauvre, se reduisant a de
la ceralnique.
.
Le bâti1nent du commandement (principia). Il a ete mis au jour integralement,
excepte la cour proprement dite (atrium),
ou les investigations se sant limitees
a quelques sections, sans faire appel
a la mise au jour "systeme tapis;<.
Mesurant 34 X 32,80 m, il a en general la forme, la position dans l'enceinte et les divisions habituelles des
camps de troupes auxiliaires, conformement aux principes de la castrametation,
c'est-a-dire a la fa'9ade orientee vers la
porta praetoria, a egale distance des cotes longs et ayant en face la via principalis. Ici nous nous rapportons evidemment _a la principia construite en pierre,
avec ses parties composantes classiques :
!'atrium, la "salle sacree" et l'oecus.
L'entree dans la principia se trouvait
vers la via principcilis et avait 6 m d'ouverture. La cour (atrium) a 21 m en longtieur et 15,70 m en largeur. Elle etait
pavee de grandes dalles en tuf volcanique
placees sur une couche de gravier et
n'etait pas prevue d'un toit. D11-ns la cour
a ete decouvert un socle forme de blocs
de pierre soigneusement ciseles ; non loin
a ete trouvee une inscription dediee a
l'an 131, a l'empereur Hadrien par la ala
I Tungrorum Frontoniana.

Sur ses deux câtes la cour etait flanquee d'un armamentarium mesurant 4,50
x 15 m sur le cote sud-est et 3,90 x 15
m sur le c6te sud-auest. Son compartimentage n'a pas pu etre etabli a cause du
bouleversement du terrain et de la demo11tion des rrmrs. On peut pourtant admettre que chacun des deux armamentaria
etait divise en quatre ou cinq petites pieces reservees a l'armement de la troupe.
Des restes d'une possible porticus n'ont
pas ete enregistres, du moins pour l'instailt.
De la "salle sacree" (basilica) le atrium
etal.t separe par quatre pilastres alignes,
qui soutenaient les a.rcac:J;es qui soutena-
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ient le toit. Ayant la fondation de forme
carn~e. aux câtes de 2 m (les piliers centraux) et de 1,50 m (les piliers lateraux),
ils etaient construits en bJocs de tuf volcanique et de gres local. L:ouverture centrale mesurait 3,50 m en largeur et les
câtes lateraux 2,50 m seulement. Devant
l'o.uverture centrale il a ete identifie les
marches de l'entree formees de blocs
ma.ssifs en pierre fa~onnee. Il a ete re~
marque que les pilastres lateraux avaient
ete refaits et qu'ils avaient subi un vague
deplacement, vu· que leur fondation ne
correspondait plus a la fondation initiale.
La ,.salle sacree" mesure 12 m en largeur et 24 m en longueur, correspondant
a la largcur du bâtiment entier. Elle avait
eu une toiture "'n tuiles. Le sol etait recouvert d'une couche de gravier, epaisse
de 30 a 40 cm., sur laquelle on a surpris
les traces d'un pavage de dalles. A l'une
des extremites, vers l'exterieur, la salle
avait une piece recouverte de gravier de
muraille, ajoutee ulterieurement. Parnli
les decombres provenant du toit. (tuiles)
et des murs en pierre, a câte de mat~riaux
archeoll>giques peu relevants, ont ete mis
au jour quelques fragments d'inscriptions
et de monuments sculpturaux.
Le groupe de pieces qui se trouvent a
l'arriere du bâtiment (.oecus), au nombr~
de cinq auxquelles s'a.toute encore une
dans la partie ouest, es; place au-dessus
du niveau de la II-e phase ; quatre de
ces pieces sont prevues d'un plancher en
cocciopesto ; on y remarque des traces de
refections successives et l'existence q'un
hypocauste. La piece centrale est la capelle (sacellum), au soussol habituel (thesaurus ). La paroi arriere, commune a toutes les pieces, a ete consolidee ulterieu.,.
rement gar des contreforts. La position et
la destination de ces piece~ s'ericadrent
dans les normes pour la princi.pia des
camps auxiliaires, ne se signalant par rien
de particulier.
Il importe de souligner que la principia
entiere, edifiee en pierre, est superposee
a une autre, anteneure, en bois, ou ··ont
ete identifies des fosses de fondation et
d'abondantes tracE:s d'incendie ·.· deva.sta.,trice : terre brU.lee, ceramique et objets
passes par le feu, du eharbon et. d'autres
rcstes. Dans la couche de calcinaţion il

a ete decouvert une monnaie datant de
Trajan, passsee par le feu. La principia
en bois a ete refaitP. sur le meme emplacement et construite en pierre ; elle a
dure jusqu'a la fin de l'existance du camp
fortifie. Nous sommes de l'avis que l'insciption mentionnee, que la troupe a dedie a Hadrien en 131, marque l'edification en pierre du bâtiment du commandement. La principia en pierre existe dane
dans l0 grand camp en terre.
En grand, l'inventaire archeologique mis
au jcur dans la principia - a part l'inscription mentionnee et les fragments epigraphiques ou sculpturaux mentionnes est tres riche. Il consiste en materiaux
de construction, outils, armes, estampilles
avec le sigle de la troupe ala I Tungrorum Frontoniana, lumignons en terre
cuite, monnaies, beaucoup de ceramique
romaine de toutes les categories, d'impor,..
tation mais en majorite indigene.
Notons en outre que <;ierriere le bâti-:nwnt du commandament, a 1,50 m de
distance du sacellum, il a ete identifie
une fontaine circulaire (au diametre de
2,20 m), creusee dans la roche, fontaine
qui, â cause des eaux phreatiques, n'a
pas pu etre investiguee au-dela de 2,80
m. Son inventaire n'a pas d'el8,ments
dignes d'etre releves.
Le praetorium. Degage et publie (avec
un plan ne correspondant pas a la realite) «;ies le siecle passe par C. Torma,
qui croyait qu'il s'agissait du bâtiment
du commandement, le praetorium est situe dans latus praetorii dextrum, a une
distance egale (17 m) de la principia et
du mur d'enceinte du câte sud-est du
camp. Sous le pretoire ont et{ identifies
les vestiges du pretoire de bois, epargne
par le feu, du. premier camp, et les restes
d'une construction en bois incendiee, qui
represente le pretoire du grand camp en
tern~. En meme temps ou peu apres que
le grand camp en terre a ete construit,
a eu lie.u aussi l'erection du pretoire aux
murs de pierre. Il occupe upe superficie
de 42 x 15 m, ou l'on a mis au jour vingt
pieces. Mais le bâtiment s'etend vers la
via principalis et son plan aura a etre
etabli par les investigations a venir. Dans
une phase ulterieure on constate ·que des
pieces ont ete aj<;>utees et qu'ont ete rea-
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sa destination comme raletudinarium et
r.on comme une simple grange (horreum).
Les vestiges archeologique qui y ont ete
mis au jour sont a la fois peu nombreux
et depourvus de signification.
Au nord-ouest du valetudinarium et
parallelement â celu-ci a txiste un bâtim·~nt en bois incendie, qui, tel que le
demontre le ble carbonise decouvert, a
ete un horreum.
Les baraques. Six baraques ont ete
investiguees - les unes en partie, d'autres presquc integralement - dant quatre
dans la praetentura dextra et deux dans
la praetentura sinistra.
H a ete constate que les baraques etaient construites en bois, sans fondation ou
base en pierre et qu'elles etaient placees
avec le cote long perpendiculairement
sur la via praetoria. Excepte une seule,
chaque baraque du camp de pierre etait
composee de deux suites de pieces (contubernia), placees dos a dos sous la meme
toit a deux pentes. Chaque rangee de pieces etait prevue d'un couloir propre, large de 1,50-L70 m. L'espace-allee entre
deux baraques avait une largeur de 44,60 m et etait empierre. La largeur totale d'une baraque mesurait 11 m environ. A cause d'un chemin et des cultures agricoles, on n'a pas pu investiguer
les extremites des baraques de la praetentura dextra, raison p9ur laquelle nous
n'en savons rien, du moint en ce mo~
ment. Mais dans la praetentura sinistra,
on a pu etablir que la longueur des baraques etait de 65 m. La dimensions d'un
contnbernium variait entre 3/3,70 mX4
4,50 m. A l'interieur de celui-ci il y avait
un faur dant les restes ont ete retrouves
en plusieurs endroits. Le plancher etait
en terre 'battue. On a identifie trois phases dans l'existence des baraques, correspondant aux trois phases du camp. Les
baraques du petit caiiTlp en terre avaient
une seule rangee du pieces. Il nous sembie important de souligner que deux des
trois p_hases des baraques se sant achevees par un incendie devastateur, qui a
laisse des traces nettes et abondantes, qui
ont ete surprises au cours des fouilles.
Pour ce qui est du materiei archeologique mis au jour dans les baraques,
celui-ci s'est avere etre extremement va-

lisees des modifications interieures. Les
murs des pieces de la premiere phase
sont plus epais et realises avec plus de
soin que celles appartenant a la seconde
phase. Dans les dernieres portions, ceuxci ont un trace different ou chevauchent
ceux de la phase anterieure. Les murs
plus anciens ainsi que ceux qui sant plus
recents sant edifies en opus incertus, de
pierre locale de carriere. Certaines pieces
ont ete prevues d'un hypocauste et ont
un plancher en cocciopesto, tandis que les
prae.furnium, mis au jour integralement,
etait place a l'exterieur, dans l'angle sudauest et dans l'angle nord-ouest de l'edifice.
Apres l'evacuation des dep6ts contenus
dans chaque piece, il a ete obtenu des
materiaux archeologiques varies. A part
les tuiles. les briques, les clous, les clous
a chevron, les agrafe, on a decouvert un
haume en fer, cinq fibules en bronze, la
tete d'un lion funeraire sculpte dans la
pierre, un moulin a bras, une epingle a
cheveux en os, des tessons de vitre et,
dans divers recipients, des appliques, des
pointes de javelot et de fleches, 13 monnaies datant de la periode de Domitien Philippe l'Arabe, de la ceramique romaine
de fabrication locale et sigillata d'exportation ainsi que dPs tessons de vases daciques modeles a la main, parmi lesquels
une tasse dacique typique.
En face du pretoire, on a identifie les
restes d'un bâtiment en bois, dont le
plan et la destination devront etre precises lors des fouilles a venir.
Le valetudinarium. C'est la destination
que nous supposons avoir eue le bâtiment place a 13 m de distance au nordauest de la principia. Ses dimensions etaient de 31,7Xl1,7 m, ses murs epais de
70 cm et il etait divise en deux grandes
salles, chacune mesurant 10X12,80 m et
IO,l5X'l6,40 m. Sa datation a une periode
plus tardive de la vie du camp est etayee
par la presence dans ses murailles de
nombreux fragments
architectoniques
appartenant a des edifices plus anciens et
des monuments funeraires deplaces du
cimetiere. Ses bases, futs et chapiteux de
colonne qui ont ete trouves le long des
murs dimotent la monumentalisation de
jadis de l'edifice et plaident â la fois pour
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Pl. III - Harta Daciei Porolissensis

carte de la Dacia Porolissensis.
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Ilişua. La position geographique.
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Pl. VI - Vestigiile romane de la lli~ua, după planul făcut de K.Torma (A- castru, B- specula, Ca~ezarea civilă E, F-Therme, T- cuptoare de ars ceramică)
-Les vestiges romaines d'llişua, selon le plan dresse parC. Torma.
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Pl. VII - Planul castrului roman de la Ilişua
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PL VIII - Amplasamentul

săpăturilor arheologice efectuate în

anii 1978-1996 în castrul roman de

Ilişua.

la

-L'amplacement des fouilles archeologiques effectuees pendant les annees 1978-1995 dans le
camp
romain d'Ilişua.
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Pl. X - Profilul seC\iunii l pe latura
- Plan de profil de la section

PL XI - Profilul secţiunii II pe latura
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- Plan de profil de la section II

de nord-vest a castrului
1 sur le cote nord-ouest du camp .

.

de sud-est a castrului
sur le cote sud-est du camp.
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Pl. XIII -Profilul secţiunii XXXVI pe latura de nord-est a castrului 1- humus actual; 2- strat de
dărâmături; 3 -lut de nivelare din aggerul castrului mic de pământ; 4- valul de pământ; 5- strat
de nivelare amestecat; 6- humus antic; 7- aluviunuri depuse în şanţuri; 8- groapă de stâlp; 9lut negru; 10- pământ virgin; 11- strat de petriş de umpluturi; 12- pietriş de carieră; 13umplutură scursă în şanţ; 14 -lut de umplutură; 15- aluviunuri
-Plan de profil
de la section XXXVI
sur le cât6 nord-est du camp.
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Pl. XIV _ Planul porţii pretoria
- Plan de la porte praetoria.
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Pl XV - Planul porţii principalis dextra
de la porte principalis dextra.
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PL XVI -Planul bastioanelor din col\urile de nord (a) şi est (b.) ale castrului
- Plan des bastions
des coins nord et est du camp.
http://cimec.ro
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şi proftlul bastion
.
PLXVII -- Planul
du cam
colţulp. de vest al castrului
Plan du bastion de coin ouest
ului din
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PL XVIII - Planul

şi profilul secţiunii prin bastionul de curtină estic din praetentura dextra
-Plan et plan de profil sur !'axe est-ouest du bastion de courtine ouest de la praetentura sinistra.
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PL XXI -Profilul secţiunii peste via praetoria (a) şi profil transversal B m
- Plan de profil de la section sur la via praetoriu et plan de profil transversal de la baraque m
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PL XXII - Profilul secţiunii trasate longitudinal prin baraca V
-Plan de profil
de la section tracee le long de la baraque V.
http://cimec.ro
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PL XXIII - Profllul secP,unii peste latura de sud-vest a praetorium-ului
- Plan de profil de la section sur le cOlt sud-ouest du praetorium.
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PL XXIV -Vârf de Jaoce (1) fÎ
târziu(~

seeceră

(2} fragmentare, ace de par (3-4)

fi baUstatt-ului timpuriu (7-8)

şi ceramică

aparpnând bronzului

- Pointes dex hasta (1), et de fauciUe (2), 6pingles a cheveux de bronze (3,4) et ceramique
appartcoalllll'epoque
du Bronze
D.
http://cimec.ro
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PL XXV - Ceramică Latene timpuriu
- Ceramique travaillee aIa main de l'epoque Latene ancienne.
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PL XXVI -Vase terra sigillata
de vases terra sigillata.
http://cimec.ro- /Tessons
http://complexulmuzealbn.ro

PL XXVII - Vase terra sigillala

Tessons de vases terra sigil/ata.
http://cimec.ro /- http://complexulmuzealbn.ro
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PL XXVIII -Vase terra sigillata
- Tessons de vases terra sigillata.

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
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Pl. XXIX -Vase terra sigillata
- Tessons de vases terra sigillata.
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Pl. XXXI - Ceramică romană cu decor ştampilat
- Cerarnique romaine estampillee.

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
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- Ceramică romană cu decor ştampilat
romaine estampillee.
http://cimec.ro Ceramique
/ http://complexulmuzealbn.ro
Pl. XXXII
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Pl. XXX/li -Ceramică romană cu decor ~tampilat
- Ceramique romaine estampillee.
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ştampilat

decor
. . >lll •.tna cu
'Il,
Il
·ne estampt ee.
Pl. XXXIV - C.:ramh.:a
·que
romat
_ Ceranu
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Pl. XXXV - Ceramică romană cu decor ştampilat

- Ceramique romaine estampillee.
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Pl. XXXVI

Ceramică romană cu decor în relief
- Ceramique rornaine au decor en relief.

-
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PL XXXVII - Ceramică romană cu decor în relief
romaine au decor en relief.
http://cimec.ro- Ciramiqut:
/ http://complexulmuzealbn.ro
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Pl. XXXVlll - Opaiţe
-Lampes romaines
·
rouges.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

PL XXXIX - Opaite
- Lampes romaincs rougcs.
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PL XL - Opai!C
- Lampes romaiiles rouges.

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

~c::.::::::J!

PL XU - Opaiţe

s romaines rouges.
http://cimec.ro / -Lampe
http://complexulmuzealbn.ro
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Pl. XLII -Piese figurate din ceramică; statuete antropomorfe
- Statuettes en terre
cui te.
http://cimec.ro
/ http://complexulmuzealbn.ro
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PL XLIII -Ceramică romană brun-negricioasă {1,8-9) şi cenuşie (2-7) lucrată la roată
- Pots romains bruns-noirâtres
(1,8-9) et gris (2-7).
http://cimec.ro
/ http://complexulmuzealbn.ro

5

6

2

' ~:;;:;:::==:::::. . . J

4
8

PL XUV

-Ceramică cenuşie zgrunţuroasă (1-6,8) şi brun-negricioasă lucrată la roată
- Fragmcnts de pots romains gris (lo.fi,S) et bruns-noirâtres.
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PL XLV -Ceramică romană roşie (4-11) şi cenuşie (1-3, 12-15)
- CCramique romaine rouges (4-11) et grise (1-3, 12-15).
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PL XLVI -Ceramică romană cenuşie (l-6,9) şi roşie (7-8, 10)
- C6ramique rornaine gris (1-6,9) et rouges (7-8, 10).
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-Ceramică romană roşie (1-4, 6-11, 13) cenuşie (5) şi brun-negricioasă (12)
PL XLVII - CCramique romaine rouges (1-4, 6-11, 13) et grise (5 ... ) et bruns-noirâtres (12).
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PL XLVIII -Ceramică romană roşie

- CCramique romaine rouges.
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PLXUX

-Fragmente ceramice lucrate la roată (1-9)

şi

cu mâna (10-13)

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

- Fragments ceramiques travailles au tour (1-9) etala main (10-13).
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PL L - Amfore, căni şi urcioare de culoare roşie
- Amphores, cruches et, cruchons de couleur rouge.
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-Farfurii din pastă cărămizie ~i terra nigra (17-18)
- Assieues romaine
rouge (l-16, 19-22) el noirgs (17-18).
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( 1-10; 13-15) şi brun-negricioasă ( 10-12)
- CCramique romăine gris (1-10, 13-15) et bruns-noirâtre (10-12).
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PL Ull - Străchini din pastă cărămizie
- Jattes romaines rouges.

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
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PL UV - Ceramică romană cărămizie
ceramique romaine rouges.
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Pl. LV

\J:f

-Străchini şi strecurătoare

(4) din pastă cărămizie
Poelons
romains
rouges
(4) et Jattes
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PL LVI

-Străchini

din pastă cărămizie (1,4-8, 10-14) ~i cenuşie (2-3,9)
- Jatles romaines rouges (1,4-8, 10-14) et gris (2-3,9)
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PL LVII - Mortaria (1-3), torţi de caserolă (10,12) şi fusaiole (5-8,11)
- Fragments de mortaria (1-3), casseroles (10,12) et rondelles (5-8,11)
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PL LVIII - Ceramică dacică lucrat! cu mina
- CCramique dace travaillese a la main.
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PLUX

- Ceramică daci că lucrată cu mâna
- CCramique da.:e travaillese a la main.
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PL LX - Ceramicl dacici lucrati cu mina
- CCramiquc dace travaillesc ala main.
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PL LXI - Ceramică dacu.:ă lucrată cu mâna
dace travaillese Ala main.
http://cimec.ro- /Ceramique
http://complexulmuzealbn.ro
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PL LXII -Vase de

sticlă

- Vases de verre.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
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PL LXIII - Cupt de plug (1) şi tesle din fier (2-4)
- Couteau/Ahttp://complexulmuzealbn.ro
charrue (1) et henninettes en fer (2-4).
http://cimec.ro
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PL LXIV -Topoare (1-3), celt (4) şi domuri (5-6) din fier
- Haches
(1-4) et poin~ns (5-6) en fer.
http://cimec.ro
/ http://complexulmuzealbn.ro

..

o
:1

'
'

:'

.-: ~~

··. .-:.:::~:
·... ·. ~

··.:_;

\:· . :.:y(;.

· ... :;

... :;
·';.·

...·:.:
_·._..
'.';;.:·

•'·;'

: ·.·i

.... ·_· ..
-A&

•.•

. -~.":":.. ;o,:.

·...

..

·-~·;:

·.· ..

:-.····.·

.· :!:-:_.·..

·.;

~·

'·'· ·~. :-<,:<. . . :.·. ~:::<:·.:.::.:·,;.;. ·:.:.· ..~~., .
'W't-

.

.·~\-;\~"-~-. -

"

ietrar (1,3) din fier
PLLXV _Unelte de tâmp
• Urie
şt- deP
.. r (2,4-5)
( 4-5) et
du tai·ueur de pierre (1,3).
- Outils du menutste 2 '
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-Unelte de uz gospodăresc din fier
d'usage menager.
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PL LXVII - Chei din fier (1-6,8) şi din bronz (7)
ea fer (1-6,8) et de bronzc (7).
http://cimec.ro- /Oefs
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PL LXVIII -Virfuri de lance
- Pointes de hosta.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
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Pl. LXIX - Virf.uri de lance (1-3) de pilum (4-5) de săgeţi din fier (6-7, 9-12) şi bronz (8,13-14) şi calc!i de
lance (15)
de hasta (1-3), de pilum
(4-5) et de fl«:hes en fer (6-7, 9-12) et de bronze (8,13-14).
- Pointes http://cimec.ro
/ http://complexulmuzealbn.ro
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PL LXX - Opaiţc de bronz (1) şi fier (2-3)
- Lampes/ romaines
en fer (2-3) ct de bronze (1).
http://cimec.ro
http://complexulmuzealbn.ro
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PL LXXI - Cuie, piroane, materiale de construcţie din fier
- Clous, clous acrochet, materaiwt de construction en fer.
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PL LXXII - Fibule din bronz

- Fibules de bronze.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
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- Fibule din bronz

PL LXXlll - Fibules de bronze.
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PL LXXIV - Fi bule din bronz ( l-7, 9-l 0) şi fier (8)

- Fibules
de bronze (l-7, 9-10) et en fer (8).
http://cimec.ro
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-A~ de ph (4-10), stylus (2-3) instrumente mcdiacale (12-13) din bronz
PL LXXV - Epingles a cheveux (4-10), stili (2-3), instrwncnts Bdicaux (12-13).

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

;-.·of·
.-·~·····

z
!.

~·~ 6

4

N _y
.

.

It
·:·

.

---

7

------

:.D~
.

22

PL LXXVI -Piese de echipament: aplici (2-5, 7-8, l0-25) pandantivi (9) cataramc (1-6)
- Appliques de bronze.
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- Aplici din
LXXVII -Bouclcs
debronz
ceinture ct appliques de bronze.

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

,

0

·------~
' .

.

---- 9

:.-";,

,-.-..------r.·,-..
'·:~:~..
:

-::

_:_:_:·.~

'. . >'~·_·_ --- -- '

··•;:••J/!î:_-

t

~' ~"
.

'

.·. b

'

_:______

12

26

27

PL LXXVIII - Aplici circulare ~i verigi de bronz
Appliques et anneaux de bronze.
http://cimec.ro /- http://complexulmuzealbn.ro
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Pl. LXXIX - Aplici (1-4), buterola (5) şi tija de bronz (6)
- Appliqucs (1-4) bouterolle (5) et tigc de bronzc (6).
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Torţi de vase (1-2), ornamente pentru mobilier (4-7, 12-13) distribuitor de cwca (14), clopot (3),
nituri (8, 10) fi lanţ (11) de bronz.
- Anses (1-2), appliques (4-7, 12-13) cloche et chaine de bronze (11).

PL LXXX -
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Pl. LXXXJ -MArgele din pastA de sticlă (8-13) şi din bronz (1-7): inele, aplici şi bri\Mi din bronz
Perles en verrc et de bronze
(3), boucles d'oreille, bagues et braccllets de bronze.
- http://cimec.ro
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PL LXXXVI -Inscripţie descoperită în principiu şi dedicată împăratului Hadrian (a. 131). În timpul domniei
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rie et riche. ll consiste en une importante
quantite de ceramique romaine de tous
les types, locale ou d'importation, a laquelle s'ajoute la poterie dacique modelee
a la main (pots et tasses typiques), cette
derniere etant plus frequente dans les
baraques des deux phases du camp en
terre. L'inventaire en metal. hormis les
materiaux de construction habituels, comprend des armes (pointes de pilum, de
ha.'lta et de fleches), des outils (ciseaux,
poin<;ons, herminettes), pieces d'harnap
chement et d'equipement militaire, une
grande variete de pieces menues en bronze, couteaux cles, un stilus, une clochette,
des objets de parure (bagues, bracelets,
pendentifs, appliques) et des fragments
de recipents en verre. Nombreuses sont
les monnaies qui s'echelonnent de Neron-:
Vespasien (quelques pieces) jusqu'ă Philippe l'Arabe. Les fibules, de divers types et variantes. richement representees,
s'encadrent chronologiquement de Trajon
jusqu'au debut du regne de Gallien, au
plus tard. D'autres categories d'objets en
os (epingles a cheveux, manches, etc.), en
verre et en pierre ou en terre cuite (moulins a bras, bombardes) viennent s'integrer au tableau de la vie miliiaire dans
un camp auxiliaire, durant plus d'un sie- .
ele et demi. On n'a pas mis au jour d'inscriptions ni de sculptures.
Il est a noter que l'abondance du materiei archeologique menu mis au jour
dans les baraques s'explique aussi par le
fait que les fouilles effectuees par C.
Tonna ne sant pas arrivees jusqu'a ce
point - lesquelles n'ont poursuivi que
les constructions en muraille du camp ni les bouleversements du terrain en quete de la pierre deja degrossie, destinee
aux besoins de l'epoque medievale-moderne et contemporaine.
Les chemins du camp n'ont pas beneficie jusqu'a present d'une investigation
systematique, perseverante, ayant pour
but de fouiller une superficie etendue,
operation qui sera realisee dans les annees a venir. En ce moment, on ne dispose que de quelques donnees sommaires
concernant les dimensions approximatives et la structure concrete de ces voies
d'acces, tel qu'il decoule des sections traversees ou simplement rencontrees.

Pour ce qui est de la via praetoria, on
sait qu'elle avait un trace commun aux
phases II et III, qu'elle etait longue dP.
76 m environ et large de 6,50 m (dans
le camp en terre) et de 8.60 m (dans celui en pierre). Sa structure consistait en
deux couches de pierre de riviere et de
pierre cassee de carriere. En attendant,
on n'a pas mis au jour des dalles de pavage. La meme structure a du etre celle
de la via principalis, large de quelque
8 m et egale, en ce qui concerne Ia longueur, a la distance entre les deux principaux portails, c'est-a-dire 172 m environ. Quant â la via quintana, plus etroite
(6 m environ) et plus courte (34 m), il
parait qu'on y avait etale par-dessus la
fondation une couche de gravier, sans
pavage de dalles. Pareille etait aussi la
via sagularis, dont nous apprecions la
largeur a 3 m environ. Rien de concret
ne. saurait etre propose pour le chemin
de ronde. Mais il nous faut preciser que
les details concernant les chemins du
camp seront soumis a des verifications et
compl~tes par des fouilles plus intensives, qui pourront fournir aussi certaines
modifications.
CaUig01·ies de materiaux mis au jour
par les fouilles. Nous consignerons brievement les principales categories de materiaux que nous ont fournies les fouilles,
sans les analyser en detail mais en nous
rapportant en meme temps aux decouvertes dues a C. Torma au XIX-e siecle
et plus tard, surtout aux inscriptions, aux
sculptures ou aux statuettes en bronze.
Les inscriptions sur pierre mises au
jour par nous se reduisent a cinq, une
qui est entiere, trouvee dans la principia et une autre fragmentaire. decouverte dans l'etablissement civil. A celles-ci
s'ajoutent trois autres fragments de pierre
aux lettres disparates. Si l'on ajoute aux
47 epigraphes (entiers et fragmentaires.
pour la plupart funeraires) publies par
Torma 10, les trois publies ulterieurement 11, en y ajoutant les petits fragments mentionnes, on aboutit a un total
de 54 inscriptions lapidaires de diverses
10

Supra, note 1.
u Supra, notes 2 et 3.
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categories, connues a present dans le
camp et les deux thermes du vicus mi"'"
litaire d'Ilişua, ce qui represente une "recolte" peu ordinaire.
Les estampilles tegulaires se rapportem aux trois unites militaires, une a un
detachement de la legion XIII Gemina.
trouvee dans le hain public et deux autres a la cohors II Britanica 12 , ces detniere ayant ete decouvertes, a la fin du
siecle passe, par C. Torrna, toujours dans
le bâtiment des thermes. Mais la grande
majorite, quelques dizaines dans quatre
a cinq variantes, provient du camp et
appartient a la troupe ala I Tungrorum
Frontoniana, unite qui y a stationne sans
interruption pres d'un siecle et demi 13 .
Les monnaies mises au jour par nos
fouilles, au nombre de 299, commencent
par trois deniers republicains et s'arre~
tent a Philippe 1' Arabe. Les dernieres
emissions sont des pieces en bronze avec
Provincia Dacia, datant de 248 (voir le
catalogue). Si on les ajoute aux 115 exemplaires publies par C. Torroa (trouves dans le camp et les deux thermes),
qui vont de Vespasien a Philippe l'Arabe.
la totalite des monnaies du camp d'Ilişua
et du vicus qui en dependait se chiffre
a 414 exemplaires, emis entre 66 a. J.
Chr. et 248 apr. J. Chr.
Les jibules ont ete decouvertes pour
la plupart dans le camp et peu d'entrt:
elles dans l'etablissement civil leur chiffre s'elevant a present a 72 exemplaires,
dont environ 56 proviennent de nos fou-·
illes ei les 16 autres du siecle dernier.
Elles s'encadrent dans les types suivants ~
celtique, fortement profile, "avec genou",
en forme. de trompette, "sarmatiques", a
arbalete, au pied retourne par en bas,
plats et en forme de T. ~a majorite des
fibules date du II -e siecle et quelques
exemplaires en forme de T l_!.Vec des boutons aux extremites - les plus tardives
- sont a placer chronologiquement sans
12

C. Torma, dans o.c., p. 55 et la pl. XIV ;

CIL, III, 8074, Il a-b.
13

doute dans le troisieme quart du Il!.-f'
siecle 14
Les armes, l'armement et les pu~ce&
d'equipement militaire decouverts appartiennent a l'inventaire habituel d'un
camp de troupe auxilliaire : des pointes
de hasta, de pilum et de fleches, des talons de lance. Il s'y ajoute de nombreu~
ses bombardes en terre fortement cuite
et en pierre. qui indiquent l'utilisation des
balistes. Rappelons aussi quelques fragments d'un heaume et des fragments de
cottes de mailles en fer et en brol).ze.
Les pieces d'harnachement sont representees par divers anneaux, appliques,
boucles de ceinture, plaques appartenant
a des selles, etc., dont la presence est
normale dans un camp abritant une unite
de cavalerie.
Les outils sont represents par des Clseaux, des poin<;ons, des hermiJ1ettes, ur,
fer de charrue, des haches.
La ceramique romaine 15 represente h~
materiei le plus riche decouvert dans le
camp au cours de nos investigations et
de celles du siecle dernier. La poterie
proprement dite nous offre une grande
variete de types et de formes, en couleurs variees (rouge, gris, noir, brique,
• brun-noirâtre) et de qualites tres differente~. Nous ne nous arreterons pas a
decrire la poterie mais nous limiterons
a souligner des categories et des traits
generaux.
Du point de vue de l'endroit ou de la
province ou les divers pots ont ete produits, il est a distinguer deux groupes :
de la poterie indigene et celle d'importation (terra sigillata). A propos de cette
derniere. relativement peu nombreuse et
qui n'est encore ni nettoyee ni determinee
en detail, nous nous bornerons a dire au terme d'une sommaire evaluation qu'elle provient en general des ateliers
de Gaule (Lesoux), de Rheinzabern et de
Pannonie.
La poterie indigene, qui constitue la
majorite ecrasante (plus de 95%), etait
produite en grande partie dans les fours

Mentionnons que sur un debris en bronze,

epais de 1 cm, on peut distinguer quelqueS'

Voir notre etude citee a la note 4.
Pour la Dacie meridionale : Gh. Popilian,
Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976.

traces de lettres. Nous precisons cependant
qu"il ne s'agit pas d'un fragment de diplome
militaire.

1

~

15
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queduc ou pleces destinees a conduire
l'air chaud, tegulae mammatae. etc. sant
ceux dant formes et les dimensions sant
habituelles et qui ont ete decouverts frequemment dans les ruines des bains et
les constructions en ma~onnerie a l'interieur du camp. Certaines tuiles et briques,
tel que nous l'avons mentionne, portent
des ~~tampilles militaires typiques. Mentionnons plus specialement dans le cadre
de la ceramique romaine une casserole
rouge a slip, de facture superieure, sur
laquelle a ete gratte un poisson, dant
la signification chretienne et la datation
(a l'epoque romaine ou plus tard) peuvent etre discutees. La casserole a ete
mise au jour en 1995 dans une habitation
de l'etablissement civil, a proximite des
Iours destines a la cuisson des pots.
La cei'amique dacique modelee a la
main est presente presque partout dans
le camp, mais surtout dans les baraques
des soldats. Le plus souvent elle est apparue dans les deux phases de terre du
camp, mais aussi dans la phase du camp
en pierre, toujours en association avec de
la poterie et d'autres objets romain.S. Certains recipients entiers et de nombreux
tessons sant la preuve qu'on a affaire
aux tasses typiques et a differents formes
de pots sans anse, prevues d'omements
caracteristiques : des bandes alveolaires
ou encochees, des boutons, des rangees
d'alveoles et d'autres. La poterie dacique
modelee a la main retrouvee dans le
camp a certaineinent eu~ produite par des
autochtones de l'e:odroit qui etaient en
rapports constants avec la gamison romaine 16 .
Les unites militaires attestees epigrap~
hiquement a Ilişua sant celles que nous
avans mentionnees ci-dessus. Il est a relever que le nombre des pieces epigraphiques qui font mention des troupes en
question est totalement disproportinne.
Ainsi, pour ce qui est de la cohorte britannique., on dispose de deux estallllpilles
(COH II BR oo et COH II BRITANN) 17,

de l'etablissement civil d'Ilişua, tandis
que celle de facture superieure provient,
par la voie du commerce interne, des ateliers specialises, ruraux ou urbains, de
la- Dacie nord-transylvaine : Napoca, Potaissa, Po1"0lissum, Apulum; Cristeşti, Micăsasa et d'autres centres. Comme formes
et fonctionnalite, on enregistre des pots.
des cruchons,_ des - btbcs, . des poeles a
frire, des bols, des terrines, des mortaria,
des assiettes, des compotiers a pied, des
jarres (dolia), des coupes-verres, des couvercles. L€s amphores sant des rara aves.
Certains pots representent des formes et
des ornements norico-pannoniens. La pot('rie de couleur rouge apparaît en quantite beaucoup plus grande _que la noire et
grise fine (ensemble), rivalisant avec la
poterie brune-noirâtre grumeleuse,
en
particulier au II-c siecle. Les elements
ornementaux font souvent defaut. ei
quand ils existent - ce qui est assez rare ~ ils sant extremement simples et
pauvres comme inspiration thematique.
En ce qui concerne les recipients indigenes de qualite superieure, certains
d'entre eux sont omes d'un decor. tandis
.que dans d'autres cas l'ornementation fait
completement defaut ou, dans des cas
rares, elle est representee par des bandes
ou de petites surfaces de couleur rouge
ou marron. Le decor, quand il existe,
surtout sur la poterie rouge, est realise
par estampillage de motifs vegetaux-floraux (le plus souvent) ou par des moules
speciaux, cas dans lequel l'omamentation
en relief est caracterisee par une variete
pius grande: motifs vegetaux et animaliers, spirales. C'est ce qui est appele
terra sigillata indigene. On rencontre
aussi des pots omes de petites roues dentees ou, plus rarement, dans la technique
de la barbotine.
Le vcrre est represente par un verre
conique, des fragments de flacons ou
d'autres recipients et des morceaux de
verre plat pdur vitres.
Une place a part occupent les lumignons de couleur rouge - pas trop nombreux - la plupart sans estampille. Les
lumignons estampilles sant tres rares et
portent la marque bien connue Fortis.
Les materiaux tie construction en ce.tamique, les tuiles, briques, tuyaux d'a-

16 A propos de la ceramique dacique et de sa
signification dans les camps romains de la Dacie : D. Protase, Autohtonii în Dacia, voi. I,
Bucureşti, 1980, p. 136-154 .
17 Voir l'envoi bibliographique de la note 12.
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regne de Trajan, a ete un detachement
de la legiqn XIII .Gemina. Des cas similaires existent a Tihău departement de
Sălaj) ~n et a Hoghiz (departement de Braşov) ~~, par exemple, ou dans
d'autres
camps f.ortifies de la Dacie transylvaine,
avant el apre3 la reforme politique et administrative d'Hadrien.
Quoi qu'il en SQit, le grand carnp d'Ilişua dans sa phase de terre et de pierrc
est rattache a la presence et a l'activite
de la c8horte des Tungri germaniques
sur le Rhin, qui ont assw-e ici, en permanence, la garde du limes v.ers les regioz:s
des Daces libres, durant ores d'un siecle
et dcmi.
J... a fin de l'existence du camp est marquee par un incendie general qui a mis
fin a la vie et a l'activite militaire des
lieux, situation plutât rare dans les autres
camps miUtaires de Dacie. Si c'est la
iroupe romaine qui a mis le feu au camp
lors de sa retraite ou si la destruction a
etf. causee immediatement apres par dec;
facteurs exterieurs demeure a l'etat d'hypothese plus .ou moins vraisemblable. Ne,.
anmoins, attendu que dans le perimetre
du camp ont ete decouvertes plusieurs
huttes postromaines appartenant a &s
communautes de Daces libres, qui ont
penetre dans l'ancienne province, le lien
causal entre ces derniers et l'incendie
semble etre plausible. Quand a eu lieu le
depart de la troupe d'Ilişua? Seul le materiei documentaire. dont la precision de
datation est restreinte, peut offrir certains
renseigr:ements. La situation se presente
comme suit. Les inscriptions datables ne
depassent pas le regne de Severe Alexandre (222-235), et les monnaies les
plus tardives s'arretent, comme date d'emission, a Philippe 1' Arabe, a l'an 248.
Les fibules les plus evoluees (trois exemplaires) peuvent etre datees avec approximation pas plus tard que l'an 260. Avec
les autres categories de materiaux archeologiques - en ce qui concerne des en-

dont C. Torma di.sait les avoir trouvees
dans les thermes. En ce qui nous concerne cependant, nous n'avons pas mis au
jour de pareilles estampilles au cours des
18 campagnes de fouilles 18. Quant a la
presence sur les lieux d'une vexillatio de
la lE~gion d'Apulum - supposee il y a dix
ans - 19, l'information documentaire concrete est fournie par une seule estampille
tegulaire (LEG XIII GEM/PONT FORT!).
decouverte en 1995, toujours dans les
thermes. Par contre, le nom de l'ala Tungrorum Frontoniana apparait, a partir de
la moitie du siecle dernieret jusqu'a nos
jours, dans de nombreuses inscriptions
sur pierre et estampilles sur tuiles et briques.
Dans le contexte de la documentation
actuelle, le probleme qui se pose est de
savoir quelle troupe a construit le petit
camp en terre et y a stationne entre les
annees 106 et 118/119, avant que ne soit
venue et se soit installee l'ala Frontoniana dans le grand camp en terre, qu'ellc
a erige et refait plus tard en pierre. Si
l'on admet que les deux estampilles de
la cohorte II Britannica proviennent reellement d'Ilişua, il n'y a que deux modalites aveţ lesquelles on peut operer :
c•est ou bien le detachement de la legion d' Apulum ou bien la cohorte II Britannica qui a erige et occupe le premier
camp en terre sous le regne de Trajan.
Il n'est guere a supposer qu~ les deux
troupes-meme si l'on admet que seule la
moitie de la cohorte se trouvait a Ilişu:~
l'autre etant a Căşei - ont stationne en
meme temps dans un camp plus petit de
deux hectares. Un contonnement successif. durant une periode de 12 ou 13
ans, du moins en theorie, ne serait pas
impossible. encore qu'il soit extremement
difficile a le prouver.
Au cas ou les deux estampilles de la
cohorte britannique sont entrees dans la
collection de Torma venant d'ailleurs, alors la premiere troupe romaine qui s'est
installee et est restee a Ilişua, sous le

Tihău ....
Ephem Nap, IV, 1994, p. 75-101.
1
"
V. Moga, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea XIII Gemina,
Cluj-Napoca,
1985, p. 54-75 ; I. l. Russu, IDR, III/4, 1988,
20

ts En ce qui concerne le lieu de provenance
de ces deux estampilles d'Ilişua, il a ete exprime certains doutes : D. Protase,
dans
SCIVA, 36, No. 3, 1985, p. 250, note 15.
19

D. Protase, Castrul roman de la

d~tns

p_ 182 et 71-73 (pour
Sibiu).

Ibidem.
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Boiţa,

departement de

·eadrements chronologiques tant soit peu
acceptables, pour une periode de 15 ă. 20
-ans-il n'est pas possible d'operer efficacement. En consequence, compte t~~u de
la documentation existante, force nous est
d'admettre que dans ce camp, tout com.me
dans les autres camps du nord-auest de
la Dacie ~ 2 • la presence militaire romaine
s'acheve dans la premier.e partie du regne
de Gallien n.
Apres les Romains, il n'a pas ete decouvert ă. l'interieur du camp de traces sures
qui atteste l'existence de groupes de popu·lation provinciale. Par contre, il a etk
mis au jour plus d'une fois des huttes et
des fosses profondes qui transpercent toutes les couches romaines. A l'interieur
de celles-ci ori a decouvert exclusivement de la ceramique non romaine, facronnee le plus souvent ă. la main, qui
peut etre attribuee aux Daces libres et
datee dans la seconde moitie du III -e
siecle et au siecle suivant. Ces huttes
aussi ont ete consumees par le feu, ce
dont tl!.moigne la grande quantite de cendre. de maW~re carbonisee et de charbon
qui y a ete decouverte ă. l'interieur. Il
en resulte par oonsequent qu'apres la
retraite de la troupe, une communaute de
Daces libres a pu s'installer dans le camp,
venus orobablement du nord auest 24, et
qui a sejourne durant un temps, jusqu'a
ce que les habitations aient ete elles aussi
detruites par le feu. On ne saurait affirmer si la fin de ce petit etablissement est

rattachee ou non a l'invasion des Huns
et aux mouvements de population que cet
evenement a engendres, mais l'hypothese est plausible.

Il. L '
cus).

c i vi 1 (vi-

Il est situe a proximite immediate du
camp, vers le sud, sud-est et sud-auest
de celui-ci. ou il a ete identifie par C.
Torma, qui a entrepris des investigations
dans la zone proche des deux thermes du
camp, a signale l'existence des fours â.
cuire la poterie et a mis au jour des
monnaies et divers materiaux archeologiques 25 .
•
Les fouilles que nous avons realisees
dans le vicus, du moins jusqu'a present,
se sont bornees a des sondages peu nombreux et a des decouvertes reduites
comme etendue, datant seulement des
annees 1990 et 1995.
En 1990, nous avons decouvert trois
fours pour la cuisson des pots, la moitie
droite. d'un autel portant une inscription
fendue sur sa longueur et les vestiges de
deux habitations en bois (l'une comportant deux pieces), datant de la premiere
moitie du II -e siecle, toutes les deux detruites par un incendie. A proximite, il
a ete decouvert le corps d'une autre construction, plus tardive, aux murs de
pierre (completement demolis a present),
prevue d'un hypocauste et de cocciopesto.
Sur l'endroit ou semble avoir ete le centre de l'etablissement, il a ete identifie
un chemin, large de 6 m, compose de
couches epaisses de gravier. Sur ses deux
cc>tes il y a des indices qu'il s'y alignait
des habitations et d'autres constructions
du vicus.
En 1995, les investigations ont ete plus
etendues et se sont deroulees en deux
points :. a proximite des fours a cuire la
poterie signales et au sud-auest dtl camp,
ou se tr;ouvent les thermes.
Dans le premier cas, il a ete mis au
jour les fondations en pierre d'une habitation, ou avait existe un four realise en
terre glaise solidement collee et avec une

~~ Il s'agit des camps situes sur le !imes : Tihău, Căşei, Orheiu Bistriţei, Brâncoveneşti. Că
lugăreni, Sărăteni, Inlăceni, Odorheiu Secuiesc,
Olteni, Comalău, Bol'Oşneu Mare, Breţcu. Il s'y
ajoute
l'interieur : Râşnov, Sighişoara, Răz

a

boieni-Cetate, Gherla et d'autres.
23 En ce qui concerne !'abandon officiel de
la Dacie par rarmee et l'administration romaines, au temps de Gallien ou sous le regne
d'Aurelien, voir D. Protase, Autohtonii în Dacia, vol. I. Bucureşti, 1980, p. 253-165, ou est
traitee la question entiere, avec une bibliographie ancienne et n,ouvelle. Recemment, !'abandon officiel de la Province sous Gallien est
repris et soutenu par C. C. Petolescu, Scurtă
istorie a Daciei romane, Bucureşti, 1995, p.
117-126.
24 A propos de la penetration et de l'etablissement des Daces libres limitrophes dans l'espace de l'ancienne Dacie romaine, D. Protase,

o.c., p. 217-227.
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bordure en debris d~ pierre, le tout instane sur du gravier,
Pour ce qui est des thermes, il a ete
realise une verification au moyen d'une
large section pratiquee dans le corps du
bâtiment (dont les fouilles ont ete effectuees par C. Torma), considere a juste
titre comme etant le grand bain du camp.
Trois pieces ont ete traversees, dont le
caldarium et le frigidarium.
Tout pres, vers l'est du bain dont il a
ete question, on a mvestigue, au moyen
de quatre sections, un bâtiment en pierre,
de forme rectangulaire (23X11,50 m), inconnu integralement par le passe. Cinq
pieces ont ete investiguees ; dans trois
d'entre elles, on a depiste des restes d'hypocauste. C'est ici qu'a ete trouvee la brique (de la suspensura) portant l'estampille
de la legion XIII Gemina. Les fondations
de ce bâtiment et des portions des murs

d'elevation ou du plancher sant ericore
conservees in situ.
En ce qui concerne l'etablissement civil du caQ"lp dans son ensemble, on constate - en vertu des resultats des fouilles
plus anciennes et de nos sondages Qu'ici, a la difference d'autres viei militares connus a present en Dacie, il y a
des constructions solides en pierre, des
maisons qui doivent avoir ete tres belles
et d'autres elements de civilisation romaine, qui meritent de beneficier d'une
investigation soutenue a l'avenir. Pour
l'instant, nous ne connaissons ni la structure ni l'etendue .de ce vicus, ni ses traits
definitoires, ni son rapport topographique
par rapport aux thermes. N ous esperons
que des fouilles que nous effectuerons
dans les annees a venir resulteront des
donnees importantes qui inscriront daris
le circuit· scientifique cet etablissement
insuffisamment connu et investigue.
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