Bronzurile cu email
din castrul roman de la Ilişua
Corneliu GAIU

Prin apariţia lucrării Alta şi tehnica emailului în Dacia romană 1 , dispunem de o imagine globală privind
accesoriile şi piesele de echipament militar cu decor smălţuit din provincia nord-dunăreană, din care rezultă
o concentricitate a acestor artefacte în zona limesului nordic, în castrele şi centrele romane ale Daciei
Porolissensis, între care şi Ilişua. În completarea amintitului catalog ne-am propus să prezentăm bronzurile
emailate descoperite prin cercetările arheologice din ultimele decenii de la Ilişua. Numărul mare de obiecte,
majoritatea descoperite în contexte stratigrafice clare, varietatea categoriilor şi tipurilor de piese, bogăţia şi
splendoarea elementelor decorative şi faptul că doar câteva au fost anterior publicate sau ilustrate2 , în general
fără o descriere completă şi fără precizarea contextului în care au fost găsite, sunt de natură să demonstreze
utilitatea unui altfel de demers. Acesta vine să completeze şi să confirme multe dintre concluziile studiului
menţionat, inclusiv în ceea ce priveşte existenţa unor ateliere locale în care se produceau şi obiecte cu aplicaţii
de email. Catalogarea emailurilor dintr-o staţiune sau alta pot contribui la cunoaşterea tipurilor de obiecte
lucrate în această tehnică, a ariei de difuzare a unor anumite categorii de piese şi elementelor decorative
promovate de un atelier sau grup de artizani. Pentru Dacia romană au fost realizate astfel de inventare doar
pentru piesele de bronz cu decor emailat de la Tibiscum3 şi Porolissum4, centre cu o concentarare mai mare de
bronzuri smălţuite, unde, de altfel, există şi alte mărturii privind funcţionarea unor oficine în care se puteau
lucra şi obiecte decorate cu email.
Multă vreme s-a considerat că asemenea obiecte, care presupun o tehnologie complexă, au fost produse
doar în centre meşteşugăreşti din provinciile vestice, unde tehnologia îmbinării metalului cu emailul a fost
preluată de către romani de la artizanii celţi, care utilizau aceasă procedură de decorare a pieselor de metal încă
din secolul al V-lea a.Chr., după cum, la dezvoltarea acestei tehnici decorative în cadrul Imperiului tradiţia
meşteşugărească a Orientului a putut să contribuie prin preluarea şi difuzarea unor modalităţi specifice de
obţinere şi depunere a smalţului pe obiectele din metal.
Intrate în moda portului şi harnaşamentului militar roman, accesoriile din bronz cu email au fost semnalate
în principalele centre urbane şi în majoritatea castrelor din Dacia, în număr mai mic, chiar şi în unele localităţi
rurale din provincie. Cele mai multe exemplare au fost înregistrate la Porolissum, unde au fost identificate 166
de piese 5 , urmat de Ilişua cu 134 de accesorii încrustate cu email.
Concentrarea de emailuri de la Ilişua se poate explica, pe de o parte, prin prezenţa unei trupe de cavalerie,
alaI Tungrorum Frontoniana, care a staţionat aici aproape pe toată durata proviciei, în harnaşamentul căreia
se întâlnesc multe dintre accesoriile smălţuite consemnate, dar laturile mari de piese de acelaşi tip şi condiţiile
de descoperire conduc către existenţa unei activităţi artizanale locale, pe care vom încerca să o argumentăm pe
parcursul expozeului nostru. Dacă bronzuri cu email au apărut peste tot în interiorul fotificaţiei, majoritatea
pieselor au fost găsite într-un strat de incendiere a unei construcţii amplasate între via principalis dextra şi
clădirea pretoriwn-ului. La dezvelirea laturii de nord-est a pretoriului, în faţa zidului care delimita curtea, au
putut fi urmărite amprentele unei construcţii din lemn a cărei plan nu a fost stabilit, întrucât săpătura pentru
dezvelirea acesteia nu a fost dezvoltată. Construcţia, care a aparţinut fazei castrului mare de pământ, a fost
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distrusă de un incendiu mistuitor, marcat de un strat gros de cenuşă, cărbune şi pământ vitrifiat. În stratul
corespunzător

acestei distrugeri au fost găsite câteva zeci de aplici şi garnituri din bronz cu decor emailat,
de alte obiecte şi fragmente din bronz, precum şi topitură şi piese deformate sau exemplare sudate între
ele din cauza temperaturii degajate de incendiul care a mistuit şi această clădire ca şi restul construcţiilor
din castru. Chiar dacă nu au fost identificate cuptoare, instrumente sau tipare pentru turnarea bronzului şi în
lipsa unui plan al clădirii, considerăm că aici a fost amenajat un atelier de bronzieri în care se turnau şi piese
smălţuite. Depunerile de zgură de pe suprafaţa pieselor nu ne ajută să stabilim dacă garniturile din care emailul
lipseşte se datorează scurgerii acestuia sau dacă erau piese în curs de prelucrare care urmau să fie umplute cu
masă vitroasă. Despre o activitate artizanală în castrul de la Ilişua există şi alte indicii: piese de bronz în curs
de prelucrare (fibule, monede) 6 , resturi de bronz şi plumb adunate în vederea retopirii, creuzete de lut în care
se topea bronzul, tipar de gresie pentru confecţionarea de catarame şi pandantive, dălţi şi poansoane pentru
prelucrarea metalului. De altfel, în multe alte castre din provincie a fost semnalată prezenţa unor artizani,
care confectionau piese de echipament şi armament pentru nevoile trupeF, chiar dacă în puţine cazuri au fost
identificate oficinele. Amplasarea unor activităţi meşteşugăreşti în cadrul sau vecinătatea pretoriului a fost
semnalată şi în castrul de la Căşei8 , iar la Ilişua, în afara atelierului menţionat, mai multe creuzete au fost găsite
în spatele pretoriului, lângă colţul vestic al clădirii.
Activitatea artizanală desfăşurată în castru şi foarte probabil în vicus era menită să completeze sau să
asigure echiparea trupei, dar şi nevoile populaţiei din jur, inclusiv a cererilor venite din barbaricum, cunoscută
fiind apetenţa acestora pentru marfa romană, inclusiv de piese emailate.
Producţia de emailate de la Ilişua cuprinde câteva tipuri de accesorii de echipament militar, alte piese, cu
decor mai elaborat, au ajuns ca importuri din centrele artizanale consacrate sau au făcut parte din echipamentul
militar din zonele de recrutare.
O departajare între producţia locală şi importuri este o intreprindere riscantă atât din cauza standardizării
la care echipamentul roman ajunge în secolele II-III p.Chr., a numărului redus de categorii de accesorii cu decor
emailat cu funcţionalităţi sau roluri decorative şi simbolice bine stabilite, cât şi a obişnuinţei de a se imita sau
prelua modele şi tipare de către atrizanii locali, care să corespundă gusturilor şi modei epocii. Frecvenţa unor
tipuri de accesorii şi particularităţile elementelor decorative dintr-un anumit centru sau dintr-o arie regională,
concentrarea de piese întrun perimetru restrâns, pot reprezenta indicatori pentru stabilirea unor centre de
productie.
Activitatea atelierelor din castrele auxiliare este privită în general ca una limitată, redusă la repararea
sau completarea echipamentului trupelor 9 , dar identificarea unor ateliere şi activităţi meşteşugăreşti tot mai
pregnante, existenţa unor fabrica dovedesc o contribuţie mult sporită a unor astfel de ateliere în viaţa economică
a teritoriului.
Urmând clasificarea propusă de către colectivul timişorean, la Ilişua se întâlnesc aceleaşi categorii de
artefacte cu decor emailate: accesorii de echipament şi harnaşament, piese de port (fibule) şi obiecte de uz
cotidian, în speţă capsule de sigiliu 10 , specifice în general mediului militar. Ponderea cea mai mare o au butonii
sau aplicele care împodobeau sistemul de curele al echipamentului trupei de cavalerie a castrului.
Butonii elipsoidali sau în formă de sâmbure de migdală (cat. nr. 1-51) decorau harnaşamentul cailor,
de aici frecvenţa lor mai mare în castrele în care au staţionat trupe de cavalerie. La Ilişua au fost catalogate
un număr de 51 de exemplare, la care putem adăuga o piesă provenind din săpăturile din sec. al XIX-lea ale
lui K. Torma't, care se pare să fi avut încrustaţii de email în două registre. Pe lângă exemplarele cu decor
emailat există acelaşi tip de accesoriu, în formă de "dublu sâmbure de migdală", nesmălţuit. Prin semnificaţia
lor apotropaică- sâmburele de migdală fiind o reprezentare stilizată a unei vulva 12 , astfel de accesorii aveau
dincolo de rolul lor decorativ şi o semnificaţie magică, de protejare a calului şi călăreţului.
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Între piesele în formă de "sâmbure de migdală" de la Ilişua, pe lângă aplici care se fixau pe curele prin două
ştifturi, se întâlnesc şi câteva pandantive cu tortiţă de atârnare situată la unul din capete. Dacă pandantivul
de mari dimensiuni [cat. nr. 44) avea doar o verigă dispusă în planul suprafaţei piesei, altele au atât ştifturi pe
partea posterioară cât şi verigă, dispuse fie în plan longitudinal [cat. nr. 8, 12, 17, 24), fie transversal pe corpul
piesei [cat. nr. 43), dovadă că ele erau legate de alte elemente ale unor garnituri compuse. Pandantive oarecum
asemănătoare, dar cu verigile dispuse pe partea ovală a pieselor, se cunosc la Porolissum 13 şi în castrul de la
Pfiinz, pe limesul raetic 14 • Piese identice cu exemplarele de la Ilişua sunt menţionate în Pannonia, nu toate cu
locuri de descoperire cunoscute 15 şi în castrul roman de la Gherla 16 •
Aplicile cu corpul în formă de sâmbure de migdală de la Ilişua de pot grupa în trei variante:
- Aplici cu corpul elipsoidal, cu două registre de email concentrice şi două ştifturi de fixare;
- Aplici cu corpul elipsoidal, cu protuberanţe globulare la capete, având acelaşi sistem de fixare şi
câmpul organizat tot în două registre;
- Aplici cu corpul romboidal, cu protuberanţe la capete.
Din păcate, doar câteva piese au păstrat emailul pentru a avea o imagine completă asupra combinaţiei
de smalţuri depuse pe suprafaţa aplicilor. Se remarcă combinaţia de emailuri verde cu albastru, albastru cu
galben, mai multe registre având aplicatii în mozaic, cu motive geometrice sau de tip millefiori.
Aplicile în formă de "sâmbure de migdală" cu decor emailat se concentrează pe limesul nordic al Daciei
Porolissensis, exemplare similare fiind înregistrate la Porolissum (8 ex.), Buciumi [1 ex.)1 7 şi Gherla [1 ex.)1 8 •
Prin însăşi distribuţia lor, cu preponderenţă în castre unde au staţionat trupe de cavalerie, se recunoaşte rolul
lor în cadrul accesoriilor harnaşamentului de cavalerie.
Accesoriile cu corpul în formă de migdală, smălţuite sau simple, au fost încadrate cronologic în secolul al
III-lea p.Chr 19 , dar lotul de la Ilişua, găsit în "atelierul" care a funcţionat în a doua treime a secolului al II-lea
p.Chr., dovedeşte faptul că se confecţionau încă din a doua jumătate a secolului al II-lea p.Chr., la Ilişua fiind
executate piese emailate cu decor complex, în care stilulmillefiori era bine stăpânit.
O a doua categorie de accesorii, prezentă în număr mare în cadrul emailatelor de la Ilişua, o formează butonii
circulari (cat. nr. 63-98), folositi la împodobirea echipamentului de cavalerie şi a pieselor de harnaşament.
Dimensiunile lor variază între 1,2 şi 3 cm, şi se fixau prin ştifturi cu capul lăţit pe curele sau alte componente
ale uniformelor. În funcţie de diametre, suprafaţa lor era împărţită de la unu la trei registre concentrice, în
care se fixa emailul. Câmpul central era în toate cazurile monocrom şi eventual cu o bulină de altă culoare
la mijloc. Registrele următoare au fie email de culori diferite, simple, dar de obicei împărţite prin casete
alternante sub formă de raze şi segmente romboidale de culori diferite, cu o mare varietate de combinaţii. Ceea
ce particularizează piesele de la Ilişua este utilizarea decorului millefiori la aplicile discoidale, decor care nu se
regăseşte în alte centre ale provinciei2°. Piesele de la Ilişua aveau decorul millefiori dispus sub formă de casete
succesive în registrele exterioare, sau în casete despărţite de segmente monocrome.
Cele mai multe aplici discoidale cu decor smălţuit au fost identificate în materialul arheologic de la
Porolissum 21 , exemplare similare fiind înregistrate şi în alte castre din provincie: Buciumi, Românaşi, Gilău,
Tibiscum, Brîncoveneşti, Apulum 22 •
Butoni circulari de dimensiuni variate, cu email dispus în registre concentrice se cunosc şi în provinciile
învecinate la Brigeto, Aquincum, Siscia23 , Carnuntum 24 sau în provinciile vestice: Germania, Raetia, Belgica
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sau Gallia 2S, cu preponderenţă tot în mediul militar. După cum o dovedesc şi descoperirile de la Ilişua, astfel
de artefacte se regăsesc pe toată durata provinciei, fără a putea deocamdată opera cu departajări cronologice
în funcţie de motivele decorative sau de alternanţe coloristice. Ca şi în cazul aplicilor în formă de migdală
paleta coloristică, detreminată de oxizii utilizaţF 6 , subliniază combinaţiile variate şi armonioase care să dea
fast şi strălucire echipamentului militar. Decorulmillefiori, destul de rar utilizat în decorarea unor accesorii
mărunte 27 , cum sunt aplicile discoidale, pot să fie explicate şi prin zona de recrutare a trupei de la Ilişua
- Belgica şi Gallia- unde tehnica email ului a cunoscut o mai mare înflorire în sec. II-m p.Chr. 28 , dar în evoluţia
tehnicii emailului în lumea romană nu trebuie neglijată participarea unor artizani originari din provinciile
orientale în care arta emailului a deţinut o îndelungată tradiţie, tehnica millefiori avându-şi originile în Egipt 29 ,
de unde a pătruns în Siria şi în alte regiuni ale Orientului Apropiat.
Distribuit oare le de curele de formă rom boi dală cu protuberanţe circulare la colţuri (cat. nr. 52-58) fac
parte din categoria accesoriilor de harnaşament, folosite pentru fixarea curelelor în punctele de joncţiune de
la crupă şi piept 30 , fiind fixate pe curele cu ajutorul ştifturilor cu butoni laţi amplasate în spatele celor patru
protuberanţe. Atât câmpul cât şi terminaţiile circulare erau decorate cu registre de email care urmau conturul
piesei- în câmp trei registre romboidale sau cerc înscris în romburi, aceleaşi culori regăsindu-se, de obicei, şi
în proeminenţele circulare.
Toate exemplarele cunoscute se concentrează în castrele din Dacia Porolissensis: Buciumi (1 ex.j3 1,
Porolissum (1 ex.jl 2 , Gilău (1 ex.j3 3 , Gherla (2 ex.j3 4 şi Ilişua (8 ex.), nefiind semnalate în alte provincii ale
imperiului. Nu doar prin număr dar şi prin condiţiile de descoperire- cele mai multe exemplare fiind găsite în
"atelierul" aflat în castru - Ilişua se evidenţează ca un posibil centru în care aceste accesorii de harnaşament
erau produse. Trebuie să remarcăm, şi în cazul acesta preferinta artizanului pentru decorulmillefiorP 5 şi să
deplângem faptul că o parte dintre artefacte au pierdut emailul pentru a restitui toată bogăţia şi strălucirea
harnaşamentului trupei cantonate în castru.
Alte câteva piese fragmentare încheiate cu protuberanţe circulare 36 (cat. nr. 59-62) tot de la garnitura de
harnaşament, unele - cele la care corpul se evazează - au aparţinut distribuitorelor romboidale descrise mai
sus, cele la care corpul se îngustează se încadrează în seria de a plici cu corpul în formă de baghetă, alcătuit din
două segmente trapezoidale simetrice 37 • Pentru una din piese se poate constata inserarea în câmpul acesteia
a unui decor millefiori cu smalţ albastru şi petale albe. Dacă în restul imperiului ele se datează în secolul 1, în
Dacia, au fost datate fără a avea contexte exacte, în secolul III. Sub acest aspect exemplarele de la Ilişua nu
contribuie la clarificări, fiind găsite fără contexte arheologice 38 •
Alte tipuri de aplici cu rosturi decorative, rare în cadrul pieselor cu email din provincie, sunt cele în formă
de floare sau de "de elice" (cat. nr. 107) şi cele în formă de fluture (cat. nr. 109). Ele erau fixate pe diverse
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părţi ale echipamentului sau harnaşamentului prin ştifturi subţiri. Cele mai apropiate analogii provin din
Pannonia39 , încadrarea lor cronologică rămâne una largă, în secolele II-III 40 •
În ansamblul accesoriilor de harnaşament se încadrează şi o aplică circulară, cu corpul bombat care avea
pe margini patru verigi dispuse în cruce prin care erau trecute capetele unor curele ale hamului. O piesă cu o
funcţionalitate similară, de data asta doar cu trei verigi, a fost găsită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 41 • Contextul
din care provine asigură piesei o datare în sec. II.
Altă categorie de bronzuri cu decor emailat ilustrată la Ilişua prin două variante diferite, o formează
plăcile de centură. Unul dintre exemplare (cat. nr. 104) cu o lăţime de 4 cm şi dispunând de un decor elaborat
alcătuit din şiruri de casete umplute cu pastile millefiori42 era fixată pe o cingătoare lată prin ştifturi cu capetele
lăţite care susţineau gladiusul 43 • Exemplare identice au fost descoperite în castrul de auxiliar de la Eining4 4 •
Motivele decorative şi montura emailului de pe garnitura de centură de la Ilişua are similitudini cu modul de
decorare ale unor pereţi de călimară şi pe strigilis45 • Cum cele mai multe analogii provin din provinciile de pe
limesul germanie putem aprecia ca piesa noastra a fost lucrată într-unul din centrele meşteşugăreşti din aceeaşi
regiune.
Cel de-al doilea exemplar (cat. nr. 105) provenind de la Ilişua aparţine unei serii de plăci de centură care
erau articulate prin balamale de veriga cataramei şi care se fixau pe curele cu lăţimi sub 2 cm. Având câmpul
organizat în trei şiruri de casete rombice, triunghiulare sau dreptunghiulare, astfel de piese se găsesc în toate
provinciile romane fiind datate, în general, în secolul II p.Clu 46 •
Pandantivele sunt utilizate pe scară largă atât ca obiecte de podoabă, prinse în şiraguri sau aplicate
pe piesele de port, dar şi ca elemente ale harnaşamentului cailor. Pa lângă funcţia decorativă pentru unele
tipuri au fost evocate şi valenţele lor magice, legate de protejarea soldaţilor şi a familiilor, prin caracterul lor
apotropaic.
În cele mai multe cazuri pandantivele cu încrustaţii de email îşi găsesc corespondent în exemplarele cu
suprafaţa nedecorată şi, chiar dacă cele dintâi îşi fac apariţia odată cu dezvolatarea tehnicii emailului, cele
două categorii rămân în uz concomitent.
Pandantivele în formă de lunulă (cat. nr. 124-132) prin caracterul lor apotropaic au cunoscut o largă
difuzare, fiind întâlnite, astfel de piese, atât în mediul militar cât şi în cel civil, atât în forma lor simplă, cât
şi cu decor smălţuit. La Ilişna ele sunt reprezentate printr-un număr apreciabil de exemplare, fie în forma
simplă, fie cu încrustaţii de email, dovadă a credinţei în rolul protector deţinut de aceste amulete pentru
militari şi animalele de luptă ale acestora. Cele opt exemplare cu email se pot grupa în trei varinate distincte:
a) pandantive cu coarnele subţiate şi depărtate; b) pandantive cu coarnele încheiate cu butoni la capete şi c)
pandantive cu butoni sudaţi la capete. Ele erau purtate în coliere la gât, o reprezentare ilnstrativă o avem chiar
pe un relief de la Ilişua, dar şi în harnaşamentul cabalin - cel puţin una dintre piese, de dimensiuni mai mari,
putem aprecia că a fost atârnată pe căpăstrul calului. Smalţul era depus în casete- una trapezoidală la mijloc,
sub veriga de prindere, şi două sau patru casete spre vârfulJunuJei umplute cu smalţ în culori diferite, sau pe
un fond de aceeaşi culoare se introduceau pastile de alte culori. Se întâlneşte, din nou, decorulmillefiori cu
desen meandric sau floral. La două amulete smalţul era fixat în mici casete care acopereau suprafaţa piesei.

'" Sellye 1939, G8, pl. II/G,7.
° Fengere 2002, 79-80, fig. G/G.
41
Alicu et alii 1994, 51, pl. 35/700.
42
Garnituri de cingulum cu decor încrustat în tehnica millefiori au fost datate în a doua jumătate a sec. II p.Clu,
exemplare asemănătoare fiind semnalate în diverse coleqii fără locuri de descoperire precizate (Bonis, Scllye 1983,
19, fig. 9- un exemplar în Muzeul Na1ional din Budapesta; Fliigel, Blumenau, Deschler-Erb et co. 2004- piesă într-o
colectie privată din Germania cu veriga având capetele în formă de volută, care asigură o încadrare în a doua jumătate
a sec. II p. Chr.).
4
'
Fliigel, Blumenau, Deschler-Erb et co. 2004, 541, fig.7.
44
M.Gschwind, Abusina. Das romische Auxiliarkastell Eining an der Donau vom 1.- 5. Jahrhundert n. Chr., în Munchen
Beitrage Vor- und Friihgeschichte, 53, 2004, taf. 48 C439, C440, apud Fliigel, Blumenau, Deschler-Erb elco. 2004,539,
fig 5/2-3.
45
Sellye 1939, pl.XVI/3; Bonis 19G8, pl. 9/3-5; Fliigel, Blumenau, Deschler-Erb et co. 2004, fig. 3 şi p. 544, nota 27.
4
G Analogii şi discu!ie pe larg la Benea et alii 200G, 118-121. Acelaşi tip de garnitură de centură dar cu decor niello apare
în echipamentul militar din sec. 1 p.Chr. (Deschler-Erb 2000). Piese similare dar cu smalt mono sau bicolor la Gudea,
Tamba 1992, 319, pl. XII; Benea et alii 200G, 100-102, pl. XIV/4-G; Sellye 1939, 82, pl. XIV/5,9.
4
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În provincia nord-dunăreană pandantive de tip lmmlă cu decor emailat au fost găsite la Porolissum (3
ex.) şi câte un singur exemplar la Gilău, Romita, Tibiscum, Ulpia Traiana Sarmizegetusa47 şi Orheiu Bistritei 48 ,
remarcându-se aceeaşi distributie a decorului, mai putin decorul millefiori prin care bronzurile de la Ilişua aduc
o notă specifică, datorită numărului mare de piese lucrate în această tehnică. Spre deosebire de majoritatea
exemplarelor lucrate dintr-o bucată, cu o tortită fixată la mijloc pentru atârnare, la două dintre piese apare
un orificiu circular sub tortită în care, aşa cum o arată exemplarele complete, erau fixate amulete mobile 49 ,
pandantivele de acest tip fiind fixate pe căpăstrul cailor până în epoca modernă 50 • Pandantivele de tip ]unuia
cu decor emailat, au fost încadrate în general în veacul al II-lea p.Chr. 51 dar, aşa cum o dovedesc şi contextele
descoperirilor de la Ilişua, se găsesc deopotrivă în secolele II şi III p.Chr.
Pandantivul romboidal cu terminatia în formă de pelta (cat. nr. 110) având două inele laterale în care erau
fixate pandantive mobile, face parte, de asemenea, din categoria accesoriilor de harnaşament cu rol preponderent
decorativ. Fără a dispune de analogii foarte apropiate, forma şi sistemul de constructie aminteşte de accesorii
de harnaşament cu funcţie similară 52 , datate după mijlocul secolului II şi în prima jumătate a secolului III
p.Chr53 • În aceeaşi categorie intră şi aplicile şi pandantivele dreptunghiulara cu terminatie trilobată 54 , care au
câmpul marcat de o casetă în care era fixat emailul. Cea mai apropiată analogie o reprezintă pandantivul găsit
la Aquincum 55 • Aplicile de acest tip dar care nu păstrează emailul au fost catalogate aici prin analogia oferită de
pandantivul identic ca formă şi care păstrează decorul mozaicat, aplici care au fost găsite în presupusul atelier
din fata pretoriului, unde se datează în a 2/3 a secolului II p.Chr.
Piesele de podoabă cu decor smăltuit de la Ilişua constau în cinci fibule şi o brătară cu butoni circulari.
Fibulele, apartinând unor tipuri şi variante diverse, au fost prezentate în studii separate şi încadrate tipologie
anterim· 56 , încât o reluare a lor este superfluă. Cronologic ele apartin unor tipuri de fibule, de la piesa de schemă
Late ne C (cat. nr. 99), prezentă ca o relicvă între piesele de port din epoca romană, la fi bulele plate, cu corpul
rotund (cat. nr. 100-102)- tipul24 în tipologia fixată de către Sorin Cociş, încadrate în general în secolul al II-lea
p.Chr 57 • Dacă majoritatea au emailul monocrom sau nu se mai conservă, unul dintre exemplare, cu corpul în
formă de fluture (cat. nr. 103), se remarcă prin strălucirea decorului multicolor albastru, alb şi verde dispus în
casete care acoperă întreaga suprafată a piesei.
Din "atelierul" de bronzuri din castru provine şi o piesă discoidală cu corpul organizat în şase registre
concentrice (cat. nr. 122) care avea o prelungire rectangulară pe circumferintă care ne sugerează funcţionalitatea
ca phalerae58 • O bună analogie şi prin alternanta de registre cu decor millefiori şi benzi monocrome provine din
atelierul de sticlărie de la Tibiscum 59 •
O piesă singulară în grupul de bronz uri emailate de la Ilişua o reprezintă capacul unei capsule de sigiliu (cat.
n.r. 134). Capsulele de sigiliu erau folosite pentru protejarea sigiliului de ceară care autentificau documentele
şi constau dintr-o cutie, în care era topită ceara şi aplicat sigiliul, prin care trecea şnurullegat de document.
Capacul era fixat pe cutie printr-o urechiuşă care intra în balamaua cutiei. Exemplarul de la Ilişua aparţine
tipului de capsulă de sigiliu cordiform, tipul VII în tipologia întocmită de 1. Bajus pentru acest tip de artefacte60 ,
de altfel cel mai frecvent între descoperirile din Dacia romană 61 • Câmpul piesei de la Ilişua este împărţit într-un
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Benea et alii 2006, 111-113, pl. XVI/3,5-9,11.
Protase 2007, în prezentul volum.
Benea el alii 2006, 110, pl. XVI/3; Galcstin 2001, 494-497, fig. 9.
Galcslin 2001, 497, fig. 11.
Alicu el alii 1994, 51; Oldenslein 1976, 163-1964; Jilek 2005, 177.
Benca et alii 2006, 106-108, pl. XVI/10.
Exner 1939, 71; Oldenstein 1976, 181-183; Jilek 2005, 187.
Gudea 1989,666, pl. CCXVII/12; Găzdac 408,415, lig. 11/105-106.
Scllyc 1939, 69, pl. VII/26.
Protasc, Cociş. Gaiu 1993, 51-53, nr. 2, 41,44,46; Gaiu, Cociş 2001, nr. 17, pl. 11/17; Cociş 2004.
Cociş 2004, 122-125.
Sellye 1939, 52, pl. IV/7a-b.
Benea, Regep-Vlascici, Crânguş 2004, pl. 5; Benea ct alii 2006, 135-136, pl. XX/1.
Bajus 1995,
Benea et alii 2006, 141.
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registru în formă de lunulă cu email verde sub care se desenează un registru cordiform cu smalţ albastru, piese
identice fiind întâlnite la Porolissum62 şi în alte centre militare ale Imperiului 63 •
Din inventarierea bronzurilor cu email de la Ilişua se remarcă prezenţa pe toată durata funcţionării
lagărului militar, alături de numeroase alte categorii de artefacte, a unui număr apreciabil de astfel de piese,
care se leagă de viaţa militară, de echipamentul soldaţilor şi harnaşamentul ecvestru. Una dintre explicaţiile
numărului ridicat de accesorii emailate descoperite în castru o oferă caliatea trupei şi utilizarea unei mari
diversităţi de piese ornamentale în harnaşamentul cabalin. Pe de altă parte, lotul cel mai consistent de piese
emailate au fost recoltate din presupusa fabrica care a funcţionat în interiorul castrului, de unde şi numărul
mare de piese identice, rezultate din activitatea artizanilor locali.
Dacă argumentele noastre în favoarea producţiei de bronzuri emailate la Ilişua va fi susţinută prin
continuarea investigatiilor în perimetrul respectiv, putem adăuga un nou centru de producţie a acestor categorii
de artefacte la cele invocate anterior: Tibiscum, Porolissum, Buciumi.

CATALOG
1.

Aplică informă

de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=40 mm; 1=18 mm; grosime=0,84; grosime ramă=1 mm;
Stare de consenrare: fragmentară;
Descriere: piesă în formă ovală cu două protuberanţe circulare dispuse longitudinal la capete din care se
păstrează doar unul, câmpul în două registre; sistem de fixare cu două cuie cu capetele rupte. În ambele registre
emailul este căzut.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21257
2.

Aplică

în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=42,2 mm; l= 18 mm; grosime=2, 1 mm; grosime ramă= 1,3 mm; lungimea cuilelor de fixare= 17,2
mm.

Stare de conservare: fragmentară.
Descriere: aplică identică cu cea anterioară, emailul nu se conservă; sistem de fixare prin două ştifturi cu
capetele lăţite.

Datare: a doua jumătate a secolului secolului II p.Chr.
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21258
3.

Aplică informă

de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier";
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=43 mm; 1=16,2 mm; grosime=2,8 mm; grosime ramă=1 rnm; lungimea cuielor de fixare=16,4 mm;
Stare de consenrare: piesă cu rama parţial ruptă şi capetele niturilor;
Descriere: aplică de acelaşti tip, cu două registre de email care nu se conservă; sistem de fixare cu două ştifturi
cu capetele lăţite.

Datare: a doua jumătate a secolului secolului II p.Chr.
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21259
''

2
3

u

Bajus 1995, pl. IV/13
Sellye, 1939, 85, pl XV/23; Sliglilz 1986, pl 4/10; Jobst 1987, 222, plll/125, unde astfel de piese sunt datate în sec. II

p.Chr.
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4.

Aplică informă

de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=39 mm; 1=16 mm; grosime=2,4 mm; grosime ramă=1,5 mm; lungimea cuiului de fixare=? mm;
Stare de conservare: întreagă, emailullipsă, deteriorată de foc;
Descriere: aplică similară cu cea anterioară, cu două registre pentru email; emailul nu se păstrează.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Ch.
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21260
5.

Aplică

in formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=29,6 mm; 1=18 mm; grosime=2,2 mm; grosime ramă=1,2 mm.
Stare de conservare: fragmentară;
Descriere: aplică similară cu cea anterioară, cu două registre pentru email; în ambele registre emailul este
căzut.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr.inv. 21261
6.

Aplică

în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=29,1 mm; 1=11 mm; grosime=1,2 mm; grosime ramă=1 mm; lungime cui de fixare=12 mm;
Stare de consel'Vare: întreagă, trecută prin foc;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu două proeminente circulare în axul longitudinal; sistem de fixare prin
două ştifturi

cu capul lăţit.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21262
7.

Aplică

în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=28,1 mm; 1=11,8 mm; grosime=2,1 mm; grosime ramă=1,2 mm; lungime cuie de fixare=10
mm;

Stare de conservare: întreagă. trecută prin foc;
Descriere: aplică similară cu cea anterioară, urme de email albastru în registrul exterior.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21263
8.

Aplică informă

de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=32 mm; 1=11,2 mm; grosime=2,1 mm; grosime ramă=1,2 mm; lungime cui de fixare=5 mm;
Stare de conservare: întreagă, trecută prin foc, unul din cuiele de fixare rupt;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu două registre de email, emailul distrus de foc; la unul din capete o verigă
de atârnare, capătul opus cu buton; ştift cu capul lăţit.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21264
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9.

Aplică

în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=27,2 mm; 1=10,3 mm; grosime=1 mm; grosime ramă=1,2 mm; lungime cui de fixare=6 mm;
Stare de conservare: întreagă, trecută prin foc;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu două registre de email, două proeminente dispuse longitudinal, emailul
distrus de foc.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21265
10. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email:
Dimensiuni: L=28 mm; 1=10 mm; grosime=1,1 mm; grosime ramă=1 mm; lungime ştifturi=6,1 mm;
Stare de conservare: întreagă, trecută prin foc;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu două registre de email, două proeminente dispuse longitudinal, fixare
prin două ştiftnri cu capetele lăţite.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21266
11. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=25 mm; 1=21,8=10 mm; grosime=1,2 mm; grosime ramă=1,1 mm; lungime cuie de fixare=6,2 mm;
Stare de conservare: fragmentară, trecută prin foc; lipsă proeminenţele de la capetele piesei şi unul din cuiele
de fixare rupt;

Descriere: descriere similară, emailul distrus.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21267
12. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=28,3 mm; 1=10,1 mm; grosime=2 mm; grosime ramă=1,2 mm; lungime cuie de fixare=5 mm;
Stare de conservare: fragmentară, veriga de atârnare ruptă, piesa deteriorată de foc;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu buton în partea inferioară şi verigă de susţinere la capătul opus; sistem
de fixare prin

două ştifturi

cu capetele

lăţite.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21268
13. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=28,3 mm; 1=10,1 mm; grosime=2 mm; grosime ramă=1,2 mm; lungime cuie de fixare=5 mm;
Stare de conservare: fragmentară, trecută prin foc; lipsă un cui şi jumătate din ramă, emailul distrus;
Descriere: aplică cu corpul romboidal, cu două registre de email; sistem de fixare prin două ştifturi.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21269
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14. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=27,4 mm; 1=10,9 mm; grosime=1,4 mm; grosime ramă=1,1 mm;
Stare de conseiVare: fragmentară, deteriorată de foc;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu butoni în axul longitudinal, cu două registre de email; sistem de fixare
prin două ştifturi cu capetele lăţite.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21270
15. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=23 mm; 1=12,4 mm; grosime=1,7 mm; grosime ramă=1,3 mm;
Stare de conseiVare: fragmentară, unul din capete rupt, cuiele de fixare rupte, piesa deteriorată de foc;
Descriere: aplică similară cu cea anterioară.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21271
16. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=21,3 mm; 1=14,6 mm; grosime=2 mm; grosime ramă=1,4 mm;
Stare de conseiVare: fragmentară, se păstrează doar jumătate din corpul piesei, trecută prin foc;
Descriere: aplică de acelaşi tip, emailul topit.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21290.
17. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=20,1 mm; 1=14,7 mm; grosime=1 mm; grosime ramă=1,2 mm;
Stare de conseiVare: fragmentară, emailul distrus, trecută prin foc, cuiul rupt;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, păstrat doar pe jumătate din lungime, cu veriga de prindere

ruptă,

fixare

prin ştifturi.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21291
18. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=20 nun; 1=13,3 mm; grosime=1,4 mm; grosime ramă=1,6 mm; lungimea cuiului de flxare=6 nun;
Stare de conseiVare: fragmentară, trecută prin foc, păstrată doar jumătate;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu butoni în axul longitudinal, cu două registre de email - în registrul
exterior email de culoare verde, cel din interior degradat de foc; sistem de fixare prin
lăţite.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21292.
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două ştifturi

cu capetele

19. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=18 mm; 1=12 mm; grosime=0,8 mm; grosime ramă=1,7 mm;
Stare de conservare: fragmentară, trecută prin foc;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal din care se păstrează doar 2/3 din piesă, cu două registre de email deteriorat
de foc, cuiele de fixare rupte.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21293.
20. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişna, castru, în fata praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=18 mm; 1=12,2 mm; grosime=1,6 mm; grosime ramă=0,7 mm;
Stare de conservare: fragmentară, se păstrează doar 40% din piesă, deteriorată de foc;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu butoni la capete, două registre de email: cel interior verde, cel exterior
albastru.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21294.
21.

Aplică

în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=45 mm; 1=18,3 mm; grosime=2,3 mm; grosime ramă=2,6 mm;
Stare de conservare: întreagă dar cu capetele cuielor rupte, trecută prin foc, emailul calcifiat;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu butoni la capete, cu două registre de email calcifiate, cel exterior posibil
albastru.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21295.
22. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperiTe: Ilişua, castru, în fata praetorium-ului, "atelier".
Material, telmică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=40,2 mm; 1=21 mm; grosime=2 mm; grosime ramă=3 mm;
Stare de conservare: fragmentară, unul din capete rupt, unul din cuie rupt, trecută prin foc, emailul calcifiat;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu butoni la capete, cu două registre de email calcifiate.
Datare: a dona jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21296.
23. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=29,8 mm; 1=10 mm; grosime=1 mm; grosime ramă=1,2 mm; lungimea cuiului de fixare=6 mm
Stare de conservare: întreagă, uşor degradată pe laterală;
Descriere: aplică cu corpul alnngit oval, cu butoni la capete, cu două registre de email; sistem de fixare prin
două ştifturi

cu capete lătite.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21298.
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24. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=25 mm; 1=11 mm; grosime=1,2 mm; grosime ramă=1,4 mm;
Stare de conseiVare: fragmentară, veriga de fixare şi unul din cuie rupte, trecută şi deformată de foc;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu verigă la unul din capete şi două ştifturi cu cap lăţit, cu două registre
de email, calcifiat.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21297.
25.

Aplică informă

de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=35,2 mm; 1=15 mm; grosime=1,3 mm; grosime ramă=1,6 mm; lungime cui de fixare=6,5 mm;
Stare de conseiVare: întreagă, unul din cuie rupt, emailul nu se păstrează;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal cu butorni la capete, cu două registre de email; sistem de fixare prin două
ştifturi

cu capetele lăţite.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21299.
26. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=22 mm; 1=9,3 mm; grosime=1,2 mm; grosime ramă=1,4 mm;
Stare de conseiVare: fragmentară, deteriorată de foc;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, două registre de email distrus de foc; sistem de fixare prin două ştifturi cu
capetele lăţite.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21300.
27. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fala praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=24,7 mm; 1=18 mm; grosime=1,4 mm; grosime ramă=2,6 mm; lungime cui de fixare=6 mm;
Stare de conseiVare: fragmentară, se păstrează cea 60% din corpul piesei;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu butoni la capete, cu două registre de email calcifiate, cel exterior posibil
albastru.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21301.
28. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, telmică: bronz, turnare, email;
Dimensitmi: L=28 mm; 1=12 mm; grosime=1,2 mm; grosime ramă=1,6 mm;
Stare de conseiVare: fragmentară, cuiele de fixare şi un buton rupte, deteriorată de foc;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu două registre de email; sistem de fixare prin două ştifturi.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21302.
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Fig. 1. Aplici emailate în formă de migdală
Fig. 1. Appliques emaillees en amande [v. le cataloque)
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Fig. 2. Aplici emailate în formă de migdală
Fig. 2. Appliques emailles en amande (v. le cataloque)
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29. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=36,8 mm; 1=16,7 mm; grosime=1,2 mm; grosime ramă=1,6 mm; lungime ştifturi=5 mm;
Stare de conservare: fragmentară, lipsă un buton, deteriorată de foc, suprafaţa calcifiată, emailul degradat;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal cu butoni la capete, cu două registre de email; sistem de fixare prin două
ştifturi.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21303.
30. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=42 mm; 1=18 mm; grosime=1,4 mm; grosime ramă=1,6 mm;
Stare de conservare: fragmentară, ruptă veriga de prindere şi ştifturile, deformată de foc, email calcifiat;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu verigă deprindere, cu două registre de email; sistem de fixare prin două
ştifturi.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21304.
31. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=29 mm; 1=12,4 mm; grosime=1,6 mm; grosime ramă=1,7 mm; lungime ştift=6 mm;
Stare de conservare: întreagă, rupt unul din ştifturi, trecută prin foc, email calcifiat;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal cu butoni la capete, cu două registre de email degradate; sistem de fixare
prin două ştifturi.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21306.
32. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=24 mm; 1=12,2 mm; grosime=1,2 mm; grosime ramă=1,6 mm;
Stare de conservare: întreagă, deteriorată de foc, emailul calcifiat;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu butoni în axul longitudinal, cu două registre de email; sistem de fixare
prin două ştifturi cu capetele lăţite.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21307.
33. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=20,3 mm; 1=8,4 mm; grosime=0,8 mm; grosime ramă=1 mm;
Stare de consenrare: fragmentară, rama ruptă parţial, ştifturi rupte, trecută prin foc, emailul scurs;
Descriere: piesă de mici dimensiuni, corpul îngust, cu două registre de email; sistem de fixare prin două ştifturi.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21308.
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34. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=28 mm; 1=9,8 mm; grosime=1,2 mm; grosime ramă=1,4 mm; lungime cui de fixare=5,5 mm;
Stare de conseiVare: întreagă, unul din cuiele de fixare rupt, trecută prin foc, emailul calcifiat;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, împărţit în două registre concentrice emailate, prelungit printr-un buton
circular; sistem de fixare prin trei ştifturi.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21309.
35. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=22,6 mm; 1=11,8 mm; grosime=1,2 mm; grosime ramă=1,4 mm;
Stare de conseiVare: fragmentară, cu capetele rupte, cuiele de fixare păstrate parţial,

trecută

prin foc, emailul

lipseşte;

Descriere:
mai

aplică

de formă ovală, probabil cu protuberanţe longitudinale, cu două registre de email ce nu se

păstrează.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21310.
36. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=24,7 mm; 1=10,8 mm; grosime=1 mm; grosime ramă=1,3 mm;
Stare de conse1vare: fragmentară, una dintre protuberanţele longitudinale şi cuiele de fixare rupte,

trecută

foc;

Descriere:

aplică

de formă ovală cu protuberanţe în axul longitudinal, cu două registre de email, ambele

calcifia te.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21311.
37. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensirmi: L=27,4 mm; 1=9,8 mm; grosime=1 mm; grosime ramă=1,2 mm;
Stare de conseiVare: fragmentară, unul din capete şi cuiele de fixare rupte, trecută prin foc, emailul topit;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal alungit, cu protuberanţe în axul longitudinal, cu două registre de email
topit.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21312.
38. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, telmică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=26 mm; 1=11,6 mm; grosime=1,4 mm; grosime ramă=1,5 mm; lungime cui de fixare=5,4 mm;
Stare de conseiVare: fragmentară, unul din capete şi un cui de fixare rupte, trecută prin foc, emailul scurs;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu protuberanţe în axul longitudinal, cu două registre de email; sistem de
fixare prin două ştifturi cu capetele lăţite.
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Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21313.
39. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=27 mm; 1=14,7 mm; grosime=1,4 mm; grosime ramă=1,2 mm;
Stare de conse1vare: fragmentară, torsionată de foc;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu două registre cu emailul distrus.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21314.
40. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=19,4 mm; 1=13 mm; grosime=O,B mm; grosime ramă=1,4 mm;
Stare de conseiVare: fragmentară, se păstrează 65% din piesă, trecută prin foc, emailul distrus;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu proeminente longitudinale, cele două registre au emailul scurs; sistem
de fixare prin două ştifturi.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21316.
41. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=19,2 mm; 1=12 mm; grosime=1,2 mm; grosime ramă=1,3 mm;
Stare de conseiVare: fragmentară, trecută prin foc, emailul distrus;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu proeminente longitudinale, cu două registre de email; sistem de fixare
prin două ştifturi.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21315.
42. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=36,5 mm; 1=17 mm; grosime=1 mm; grosime ramă=1,6 mm;
Stare de conseiVare: fragmentară, piesa contorsionată de foc, emailul topit;
Descriere: aplică de formă ovală, cu două registre de email, emailul topit, deformată.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21318.
43. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=44 mm; 1=14,4 mm; grosime=2 mm; grosime ramă=2,1 mm; lungime ştifturi de fixare=5 mm;
Stare de conseiVare: întreagă, trecută prin foc, emailul deteriorat;
Descriere: aplică cu corpul oval care are la unul din capete o protuberanţă circulară iar la celălalt o verigă
dispusă transversal, două registre de email - cel interior cu urme de email verde, cel exterior albastru; sistem
de fixare prin două ştifturi.

197
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21317.
44. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa praetorium-ului, .,atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=89,3 mm; 1=40 mm; grosime=2,8 mm; grosime ramă=3,4 mm;
Stare de conservare: întreagă, trecută prin foc, emailul calcifiat;
Descriere: aplică cu corpul ovoidal, cu o verigă de atârnare la unul din capete, trei registre concentrce emailate:
în câmpul central emailul calcifiat, celelalte două decor "millefiori" cu petale albe în câmp albastru.
Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr;
Bibliografie: inedit;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 21322.
45. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, descoperire întâmplătoare pe suprafaţa castrului;
Material, tehnică: bronz, turnare, email;
Dimensiuni: L=35 mm; 1=15,2 mm; grosime=1,2 mm; grosime ramă=1,8 mm; lungime

ştifturi

de fixare=5

mm;

Stare de conservare: întreagă, emailul păstrat parţial;
Descriere: aplică cu corpul oval, cu proeminente în axul longitudinal, cu

două registre de email: cel exterior
de tip "millefiori" pe fond albastru, cel interior nu se păstrează; sistem de fixare prin două ştifturi cu capetele
lăţite.

Datare: secolului III p.Ch;
Bibliografie: Nemeti2001, 98, pl. IV12; Benea et alii 2006, 117, pl. Xl.X/14;
Loc de păstrare: CMBN, nr. inv. 20384.
46. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru roman
Stare de conservare: întreagă, emailul păstrat parţial.
Dimensiuni: L=39,2 mm; 1=18,2 mm; grosime=2 mm; grosime ramă=3,1 mm; lungime ştifturi=8 mm.
Descriere: Aplică cu corpul oval. Prezintă în centru email în tehnica "millefiori" cu decor geometric de culoare
albă pe fond albastru, câmpul exterior de culoare verde.
Datare: sec. II-III
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 20338.
Bibliografie: Nemeti 2001, 98, nr. 23, pl. IV11; Benea et alii 2006, p 117, pl. XIX/13.

47. Aplică informă

de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, descoperire întâmplătoare pe suprafaţa castrului.
Stare de conservare: întreagă.
Dimensiuni: L=26 mm; 1=11,6 mm; grosime=1 mm; grosime ramă=1,2 mm; lungime ştifturi=5 mm.
Descriere: Aplică cu corpul oval cu proeminenţă circulară la unul dintre capete. Registrul exterior decor cu
email în tehnica "millefiori" cu motive meandrice, alb pe fond albastm, în registrul interior emailul este sărit.
Sistem de fixare cu două ştifturi cu cap rotund.
Datare: sec. III p.Ch.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 20385.
Bibliografie: Nemeti 2001, 98, nr. 25, pl. IV13; Benea et alii 2006, p 117, pl. XIX/15.
48. Aplică informă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castrul roman, porta praetoria, spaţiul porţii.
Stare de conservare: întreagă.
Dimensiuni: L=30 mm; 1=11,7 mm; grosime=1,1 mm; grosime ramă=1,5 mm; lungime ştifturi=4,7 mm.
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Descriere: Aplică de formă ovală cu proeminente circulare dispuse longitudinal; două registre de email cel
exterior de culoare albastră, cel interior de culoare galbenă.

Datare: prima jumătate a sec. III.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21356.
Bibliografie: inedit.
49. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castrul roman, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Stare de consenrare: fragmentară, rupt un buton şi unul dintre cuiele de fixare, emailul nu se păstrează.
Dimensiuni: Lp=27,8 mm; 1=12,3 mm; grosime=1,2 mm; grosime ramă=2 mm;
Descriere: Aplică de acelaşi tip cu cea precedentă, registrele de email nu pot fi precizate.
Datare: a doua jumătate a secolului II P.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21357.
Bibliografie: inedit.
50. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, praetorinm.
Stare de consenrare: fragmentară, lipsă un buton.
Dimensiuni: L=26 mm; 1=11,6 mm; grosime placă=1,2 mm; grosime ramă=1,8 mm;
Descriere: Aplică de acelaşi tip; două registre de email- verde în interior, albastru cel exterior.
Datare: sec. 2/2 sec. II- 1/2 sec. III p. Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21358.
Bibliografie: inedit.
51. Aplică în formă de migdală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, praetorium, nivelul castrului mic -1,60 m.
Stare de conse1vare: fragmentară.
Dimensiuni: L=28 mm; 1=12,7 mm; grosime=1,2 mm; grosime ramă=1,8 mm; lungime ştifturi=8 mm.
Descriere: Aplică cu corpul oval, cu butoni la capete, câmpul organizat în două registre, în registrul marginal
email în tehnica "millefiori" albastru cu alb, în centru emailul este degradat.

Datare: 1/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 19881.
Bibliografie: inedită.
52.

Aplică romboidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru roman, pretorium, încăperea V, - 60 cm.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de consenrare: fragmentară, cu două protuberanţe rupte, emailul nu se păstrează.
Dimensiuni: Lp=67 mm; d protuberanţă=17 mm;
Descriere: Aplică de formă romboidală cu protuberanţe circulare la capete. Câmpul central organizat în trei
registre cu email care nu se mai păstrează. Protuberanţele dispuse în cruce cu două registre concentrice din
care, de asemenea, emailul a dispărut. Pe partea dorsală piesa se fixa pe harnaşament prin patru nituri amplasate
sub fiecare protuberanţă.
Datare: a doua jumătate a sec. II- prima jumătate a sec. III p.Ch.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21387
Bibliografie: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. LXXIX/3; Benea et alii 2006, p 104, pl. XV/2.
53. Aplică romboidală
Ilişua, castru roman, baraca 1, m. 18, -70cm.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de consenrare: fragmentară, o protuberanţă ruptă, emailulnu se păstrează.
Dimensiuni: Lp=79 mm; d protuberanţelor=19 mm;
Descriere: Aplică de formă romboidală cu protuberanţe circulare la capete, similară cu piesa anterioară.

Loc de descoperire:
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Datare: sf.sec. II -1/2 III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 16768.
Bibliografie: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. LXXIX/2; Benea et alii 2006, p 104, pl. XV/1.
54. Aplică romboidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru roman, în faţa praetorium-ului, nivelul castrului mare de pământ., "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: fragmentară, lipsesc două din proeminenţele laterale, emailul degradat de incendiu.
Dimensiuni: Lp=73,4 mm; d protuberanţă=17,6 mm;
Descriere: Piesă similară celor anterioare. Câmpul central organizat în trei registre cu email: în cel central
pe fond alb patru corole de floare cu petale albastre, în registrul median petale albe şi albastre pe fond roşu,
registrul al treilea email albastru cu încrustatii roşii şi albe. Proeminenţele cu două registre concentrice, în
registrul central decor "millefiori" flori albe pe fond albastru, în registrul exterior urme de email brun-roşcat.
Datare: a doua jumătate a sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, iov. nr. 21327.

Bibliografie: inedită
55. Aplică romboidală
Ilişua, castru roman, în faţa praetorium-ului, nivelul castrului mare de pământ, "atelier".
bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, se păstrează doar o proeminentă şi unul din braţele aplicei, deteriorată de
incendiu.
Dimensiuni: Lp=36 mm; d protuberanţă=16 mm;
Descriere: fragment dintr-o aplică de acelaşi tip cu cele mai sus. Emailul topit.
Datare: a doua jumătate a sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21328.

Loc de descoperire:

Material,

tehnică:

Bibliografie:

inedită

56. Aplică romboidală
Ilişua, castru roman, lotus praetori dextra, în faţa praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: fragmentară, se păstrează doar una dintre proeminenţele laterale şi capătul unuia dintre
braţe, emailul degradat de incendiu.
Dimensiuni: Lp=73,4 mm; d protuberanţă=17,6 mm;
Descriere: fragmentul aparţine aceluiaşi tip de aplică, proeminenţele circulare decorate cu două registre
concentrice de email, unele conservate în plan central par să apartină tipului de decor "millefiori" cu petale
albe pe fond albastru, în registrul exterior urme de email brun-roşcat.
Datare: a doua jumătate a sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21329.

Loc de descoperire:

Bibliografie: inedită
57.

Aplică romboidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru roman, baraca nr. II, nivelul castrului de piatră.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: fragmentară, ruptă o protuberanţă, emailul nu se păstrează.
Dimensiuni: Lp=77 mm; d protuberanţă circulară =17 mm;
Descriere: Aplică de formă romboidală cu protuberanţe circulare care au pe spate ştifturi cu cap

lăţit. Câmpul
are în plan central două cercuri concentrice înscrise într-un romb, cu email de culoare galbenă în registrul
central. La colţurile rombului lăcaşuri triunghiulare cu urme de email verde.
Datare: a doua jumătate a sec. Il- prima jumătate a sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 16798.
Bibliografie: Antiques, nr. 359; Dacia Angusti Provincia, nr. 149; Benea et alii 2006, p 104, pl. VIV7.
plăcii
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58. Aplică romboidală
Loc de descoperire: Ilişua, castru, lotus praetori dextra, în faţa clădirii praetorium-ului.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, se păstrează doar una dintre proeminenţele circulare cu ştiftul de fixare.
Dimensiuni: d protuberanţă=18 mm;
Descriere: Fragmentul provine de la o aplică romboidală; câmpul proeminenţei este compus din două registre
concentrice.
Datare: mijlocul sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21330.

Bibliografie:
59.

inedită

Aplică

Loc de descoperire: Ilişua, fără loc de descoperire.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, se păstrează doar proeminenta circulară şi capătul rectangular al piesei.
Dimensiuni: Lp=23 mm; d proeminenţă circulară=18 mm; L cui de fixare=? mm.
Descriere: Corpul piesei cu un început de evazare având rama decorată cu două şiruri de incizii şi câmpul
format din două registre paralele cu decor "millefiori" cu petale albe pe fond albastru. Protuberanţa circulară
cu urme de email maroniu în registrul exterior, are pe partea posterioară un ştift nituit.
Datare: sec. II-III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21388

Bibliografie:

inedită.

60. Aplică

Loc de descoperire: Ilişua, descoperire întâmplătoare.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, se păstrează doar capătul părţii rectangulare a piesei.
Dimensiuni: Lp=28 mm; d disc=16 mm; L cui de fixare=11 mm.
Descriere: Capătul discoidal în două registre concentrice are pe partea posterioară un cui masiv de fixare,
corpul piesei de formă trapezoidală cu emailul topit.

Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 20382.
Bibliografie: Nemeti 2001, 97, nr. 25, pl. 11/13; Benea et alii 2006, p 98, pl. XIII/8.
61. Aplică
Loc de descoperire: Ilişua, castru roman, baraca din faza castrului mare de pământ.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară.
Dimensiuni: 0=20 mm;
Descriere: Proeminenţă circulară de la acelaşi tip de aplică de formă romboidală asemeni pieselor de mai sus,
cu două cercuri concentrice cu emailul alb şi decor "millefiori" albastru în mijloc şi email verde pe margine.

Datare: a doua jumătate a secolului II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 19913.
Bibliografie: inedită.
62. Aplică

Loc de descoperire: Ilişua, castru roman, descoperire de suprafaţă.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, se păstrează doar proeminenta circulară din piesă.
Dimensiuni: D= 21 mm; diametru} proeminenţei= 17,4 mm.
Descriere: fragmentul proeminenţei circulare de la acelaşi tip de aplică de formă romboidală asemeni pieselor
de mai sus, cu
emailul.

două

registre concentrice umplute cu email,

braţul

cu

două

incizii paralele în care se fixa
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Datare: secolul III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21336.

Bibliografie:

inedită

63. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca V, -0,45 m.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: întreagă.
Dimensiuni: 0=18 mm; grosimea=1 mm; grosime ramă=1,3 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu ştift nituit pe partea posterioară; câmpul organizat în

două registre în centru

email verde, iar segmentele dispuse radial sunt decorate cu casete de tip "millefiori" cu petale albe pe fond
albastru alternate de benzi brun-roşcate.
Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 20217.

Bibliografie:

inedită

64. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru.
Material, telmică: bronz, turnare, email.
Stare de consenrare: întreagă.
Dimensiuni: 0=18,6 mm; grosime placă=2,6 mm; grosime bordură=2,7 mm; lungime ştift=5,5 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu bordura răsfrântă, câmpul piesei organizat în două cercuri concentrice, în cel
interior a fost aplicat email verde, în cel exterior şase segmente brun-roşcate în alternanţă cu segmente având
decor "millefiori" albastru cu petale albe.
Datare: sec. II- III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21370.

Bibliografie:

inedită.

65. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca III.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, cuiul rupt.
Dimensiuni: 0=30 mm; grosime placă=1,8 mm; grosime bordură=3,2 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu marginea răsfrântă, câmpul organizat în trei registre concentrice, în registrul
central email brun-roşcat, în cel median decor "millefiori" cu aplicaţii florale alb cu brun-roşcat pe fond albastru,
cel de-al treilea format din 20 de segmente rectangulare în care alternează decorul flm·al galben, albastru şi brun
pe fond verde cu decor în formă de şah pe fond brun-roşcat cu alb şi albastru.
Datare: 2/2 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21389.

Bibliografie:

inedită

66. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, praetorium.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară.
Dimensillni: 0=25 mm; grosime placă=1 mm; grosime ramă=2,8 mm; lungime ştift=6 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu ştift cu cap lăţit, câmpul piesei organizat din trei cercuri concentrice, în interior
este aplicat email verde, în cel median segmente de email chihlimbariu în alternanţă cu altele maronii cu
buline albe, iar în cel exterior segmente de email cu decor "millefiori" albastru cu roşu, alternând cu segmente
de email verde.
Datare: sfârşitul sec.II- 1/2 sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21326.

Bibliografie:

inedită.
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67. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca V, -0,45 m.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: întreagă.
Dimensiuni: 0=15 mm; grosimea=1,2 mm; grosime ramă=1,3 mm.
Descriere: Aplică discoidală de acelaşi tip; câmpul organizat în două registre emailate, centrul email negru,
exterior email de culoare verde.

Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 20218.
Bibliografie: inedită.
68. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata praetorium-ului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, trecută prin foc, email scos.
Dimensiuni: 0=20 mm; grosime placă=0,9 mm; grosime ramă=1,7 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu câmpul piesei organizat în trei registre concentrice, emailul nu se păstrează.
Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21275.
Bibliografie: inedită.
69. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata clădirii pretoriului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, trecută prin foc, email vitrifiat.
Dimensiuni: 0=19 mm; grosime placă=1,2 mm; grosime ramă=2 mm; lungime ştift=5,6 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu ştift cu capullătit pe partea posterioară; câmpul piesei organizat în două registre
concentrice: cel central brun-roşcat, cel exterior de culoare verde.

Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21276.
Bibliografie: inedită.
70. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata pretoriului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, deteriorată de foc, email vitrifiat, cui rupt.
Dimensiuni: 0=25 mm.
Descriere: Aplică circulară cu câmpul piesei organizat în trei registre concentrice, emailul vitrifiat.
Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21305.
Bibliografie: inedită
71. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata pretoriului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: fragmentară, bordura ruptă partial, email scurs.
Dimensiuni: 0=20 mm; grosime placă=0,9 mm; grosime ramă=1,4 mm; lungime ştift=
Descriere: Piesa identică cu precedenta, cercul central cu email verde, în celelalte acesta nu se păstrează.
Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21325.
Bibliografie: inedită.
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72. Aplică discoidulă

Loc de descoperire: Ilişua, castru.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, cuiul rupt.
Dimensiuni: D=25 mm; grosime placă=l,6 mm; grosime bordură=l,4 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu bordura zimţată, câmpul piesei organizat în trei registre de email, în centru

şi

cel exterior fragmente de sticlă fum urie iar în cel median urme de email galben. Registrele doi şi trei cu decor
segmentat.
Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21362.
inedită.

Bibliografie:

73. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, cuiul rupt.
Dimensiuni: D=18,4 mm; grosime placă=1,2 mm; grosime bordură=2,1 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu marginea răsfrântă; două registre de email: central email verde, exterior casete
brun-roşcate

cu buline albe în alternanţă cu raze de culoare verde.

Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstmre: CMBN, inv. nr. 21363.
Bibliografie: inedită.
74. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baracă.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, bordura parţial erodată, cuiul rupt, degradată prin contactul cu focul.
Dimensiuni: D=24 mm; grosime placă=1,6 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu câmpul piesei organizat în trei benzi concentrice, în cercul exterior emailul este
portocaliu şi verde, în cercul median alternanţă de raze albe şi portocalii, în centru emailul nu se păstrează.

Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21364.
Bibliografie: inedită.
75. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, groapa menajeră,- 0,30 m.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: fragmentară, cuiul rupt.
Dimensiuni: D=14 mm; grosime placă=0,8 mm; grosime bordură=1 mm.
Descriere: Aplică discoidală de mici dimensiuni cu câmpul piesei organizat în două cercuri concentrice: interior
email chihlimbariu, exterior se conservă doar amprenta unor raze dispuse cruciform.
Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21365.

Bibliografie:

inedită.

76. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, suprafaţa.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: întreagă.
Dimensiuni: D=16 mm; grosime placă=1,2 mm; grosime bordură=2 mm; lungime ştift=S mm.
Descriere: Aplică discoidală cu bordura răsfrântă, câmpul piesei organizat în două registre concentrice, cu
email brun în mijloc şi de culoare verde la exterior, ştift cu cap lăţit.
Datare: sec. III p.Chr.
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Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21366.
Bibliografie: inedită.
77. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca Il.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: întreagă, emailul vitrifiat.
Dimensiuni: D=20 mm; grosime placă=1,4 mm; grosime bordură=2,2 mm; lungime ştift=4 mm.
Descriere: Aplică discoidală de acelaşi, în banda din mijloc email brun, în cea exterioară decor "millefiori" pe
fond albastru, flori cu petale albe.

Datare: mijlocul sec. II p.Chr.
Loc de păstmre: CMBN, inv. nr. 21367.
Bibliografie: inedită.
78. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, retentura, suprafaţa II, - 0,85m.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: întreagă, emailul vitrifiat.
Dimensiuni: D=23 mm; grosime placă=1 mm; grosime bordură= 3 mm; lungime ştift= 5,5 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu bordura răsfrântă, câmpul piesei cu trei registre concentrice: în centru email de
culoare verde, în celelalte registre decor millefiori pe fonduri albastru, respectiv verde.
Datare: sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21368.
Bibliografie: inedită.
79. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, praetentura sinistra, nivelul castrului de piatră.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: fragmentară, cuiul rupt, emailul scurs.
Dimensiuni: D=19 mm; grosime placă=1 mm; grosime bordură=2 mm.
Descriere: piesă de acelaşi tip, în cele două cercuri concentrice nu se conservă emailul.
Datare:1/2 sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21369.

Bibliografie:

inedită.

80. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca III.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: întreagă.
Dimensiuni: D=14 mm; grosime placă=0,8 mm; grosime bordură=1 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu marginea zimţată, două cercuri concentrice, în mijloc email verde, în exterior
segmente romboidale de email verde alternând cu raze de email albastru deschis.
Datare: sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21371.

Bibliografie:
81.

inedită.

Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: întreagă, emailul păstrat parţial.
Dimensiuni: D=19 mm; grosime placă=1,6 mm; grosime bordură=l,4 mm; lungime ştift=6,8 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu marginea zimţată, câmpul piesei organizat în trei cercuri concentrice, în centru
a fost aplicat email verde, în cel median urme de email portocaliu şi verde, în cercul exterior zece segmente cu
de culoare verde, cea de a doua culoare nu se păstrează.

alternanţă

207

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

Datare: sec. II-III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21372.
Bibliografie: inedită.
82. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, retentura dextra, - 100 cm.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: întreagă.
Dimensiuni: 0=15 mm; grosime placă=1,7 mm; grosime ramă=1,9 mm; lungime ştift=3,6 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu câmpul piesei organizat în două cercuri concentrice, în interior email brun, în
cel exterior email de culoare verde.

Datare: 1/2sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21373.
Bibliografie: inedită
83. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca V.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, se păstrează 70% din corpul piesei, emailul deteriorat.
Dimensiuni: 0=15 mm; grosime placă=0,8 mm; grosime bordură=1 mm.
Descriere: Aplică discoidală păstrată fragmentar. cu rama zimţată, trei registre de email: în cercul central
emailul nu se păstrează, în cel din centru se păstrează urme de email brun-roşcat şi albastru închis, iar în cel
exterior segmente de email verde şi brun-portocaliu.
Datare: sec. III p.Chr.
wc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21374.

Bibliografie: inedită.
84. Aplică discoidală

wc de descoperire: Ilişua, castru, baraca V.
Material, telmică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, rama ruptă, cuiul păstrat parţial.
Dimensiuni: 0=12,1 mm; grosime placă=0,9 mm; grosime bordură=1,2 mm.
Descriere: Aplică discoidală ce prezintă o bordură cu marginea zimţată, câmpul piesei organizat în două cercuri
concentrice, în cel interior email brun-roşcat, în cel exterior raze de culoare albastră, intercalate de segmente
trapezoidale în care emailul nu s-a păstrat.
Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21375.

Bibliografie: inedită.
85. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca V.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, rama şi cercul exterior păstrate partial, emailul scurs.
Dimensiuni: 0=24 mm; grosime placă=1 mm; grosime ramă=3 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu câmpul organizat în trei cercuri concentrice cu rama
emailul, în registrul median urme de email brun-roşcat.
Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21376.

Bibliografie:

inedită.

86. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca V.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară.
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Dimensiuni: D=1,4 mm; grosime placă=1 mm; grosime ramă=1,2 mm; lungime ştift=4 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu câmpul piesei organizat în două registre concentrice, în registrul exterior urme
de email albastru cu puncte albe.

Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21377.
Bibliografie: inedită.
87. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca V.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, distrusă de foc.
Dimensiuni: D=1,1 mm;
Descriere: Aplică discoidală cu câmpul piesei organizat în două registre concentrice, emailul nu se păstrează.
Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21378.
Bibliografie: inedită.
88. Aplică discoidală

l.JJc de descoperire: Ilişua, castru, baraca IV, - 60 cm.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, cuiul rupt.
Dimensiuni: D=22,5 mm; grosime placă=1 mm; grosime bordură=1,4 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu marginea zimţată, câmpul piesei organizat în trei registre concentrice, cu email
verde şi raze albe în registrul exterior, în cel median urme de email orange închis dispuse în casete trapezoidale.
Datare: 1/2 sec. III p.Chr.
l.JJc de păstrare: CMBN, inv. nr. 19885.

Bibliografie:

inedită.

89. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca IV, nivelul castrului mic de pământ.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară.
Dimensiuni: D=18 mm; grosime placă=1,3 mm; grosime bordură=1,7 mm.
Descriere: Aplică circulară cu câmpul piesei organizat în trei registre concentrice din care emailul este sărit.
Datare: primele decenii ale sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21392.
Bibliografie: inedită.
90. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, terma A, canalul din camera a.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, bordura ruptă, emailul sărit.
Dimensiuni: D=18 mm; grosime placă=1,4 mm; grosime ramă=1,7 mm.
Descriere: Aplică similară celei de mai sus, cu urme de email albastru în registrul exterior,
la centru.
Datare: mijlocul sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21393.

Bibliografie:

inedită.

91. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, descoperire întâmplătoare pe suprafaţa castrului.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, veriga şi ştiftul de prindere rupte.
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bulină brun-roşcat

Dimensiuni: D=33 mm, grosime = 0,8 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu marginea zimţată, câmpul piesei cu trei registre concentrice de email. Registrul
central email de culoare verde, în cel median urme de email brun-roşcat, în registrul exterior decor millefiori
pe fond albastru închis.

Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21385
92. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca V, nivelul castrului mare de pământ.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: fragmentară,deteriorată de foc.
Dimensiuni: D=11 mm.
Descriere: Aplică discoidală de mici dimensiuni, emailul deteriorat de foc.
Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 20379.
93. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru.
Material, telmică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, urechiuşa de prindere şi cuiul păstrate parţial.
Dimensiuni: D=22 mm; grosime placă=l mm; grosime bordură=2 mm.
Descriere: Aplică circulară cu verigă de atârnare, marginea zimţată, câmpul piesei organizat în

două

registre

concentrice de email verde cu buline negre cu punct central alb.

Datare: sec. II- III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 20653.
Bibliografie: inedită.
94. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, praetorium, spaţiul curtii.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: fragmentară, o parte din margine şi urechiuşa deprindere fracturate.
Dimensiuni: D=13 mm; grosime placă=1 mm; grosime ramă=1,7 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu tortiţă de suspendare şi cui central pe partea posterioară; câmpul piesei organizat
în două registre concentrice - în centru urme de email verde iar în cel exterior segmente de email verde în
alternanţă cu cele de culoare albastră cu buline albe.
Datare: 1/2 sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21359.

Bibliografie:

inedită.

95. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, vicus, clădirea D.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: întreagă, email păstrat partial.
Dimensiuni: D=20,5 mm; grosime placă=l mm; grosime bordură=2 mm; lungime cui=6 mm.
Descriere: Aplică circulară plată, marginea zimţată, cu o urechiuşă deprindere pe circumferintă; email verde
cu buline negre cu alb.
Datare: sec. III p.Clu.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21360.

Bibliografie:

inedită.

96. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, descoperire întâmplătoare.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
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Stare de conseiVare: fragmentară, urechiuşa păstrată partial, emailul scurs, cuiul rupt.
Dimensiuni: 0=21,2 mm; grosime placă=0,9 mm; grosime bordură=2 mm.
Descriere: piesă similară celei de mai sus.
Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21361.
Bibliografie: inedită.
97. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, terma A, canal.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, emailul scurs.
Dimensiuni: 0=17,2 mm; grosime placă=1,4 mm; grosime ramă=2 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu câmpul piesei organizat în două registre concentrice, emailul scurs.
Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21390.
Bibliografie: inedită.
98. Aplică discoidală

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata praetorium-ului.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, deteriorată de foc.
Dimensiuni: 0=14 mm; grosime placă=0,8 mm; lungime ştift=5 mm.
Descriere: Aplică discoidală cu câmpul piesei organizat în două registre concentrice, emailul nu se păstrează.
Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21353.
Bibliografie: inedită.
99. Fibulă cu placa emailată

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca II, -0,85 m.
Material, telmică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: întreagă cu portagrafa ruptă.
Dimensiuni: L=42 mm;
Descriere: Fibulă de tip celtic, corpul cu placă dreptunghinlară în care este încastrat emailul actualmente
exfoliat, piciorul se repliază pe arc.

Datare: primele decenii ale sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 16786.
Bibliografie: Protase, Cociş, Gaiu 1993, p 51-52, cat. nr. 2, fig. Yz;

Cociş

2004, pl.l/1; Benea et alii 2006, p 26-27,

pl. 1/1.
100.Fibulă

Loc de descoperire: Ilişua, castru, praetorium, încăperea m, -30.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară.
Dimensiuni: 0=39 mm;
Descriere: Piesă cu corpul circular plat, cu o bordură şi câmpul umplut cu emailul vitrifiat (probabil de culoare
verde cu buline albastre -pe suprafata emailată incizii în carouri).
Datare: prima jumătate a sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 16788.
Bibliografie: Protase, Cociş, Gaiu 1977, nr. 4G, pl. VII/4G; Cociş 2004, nr. 1485; Benea et alii 2006, p 38, pl. Vl/10.

101. Fibulă

Loc de descoperire: Ili§ua, castru, praetorium, -1,15 m.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
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Stare de conseiVare: fragmentară, portagrafa şi acul lipsă.
Dimensiuni: D=25 mm;
Descriere: Piesă de acelaşi tip cu sistemul de închidere protejat de o cutie. Câmpul cu două cercuri concentrice
din care emailul este scos.

Datare: sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 16790.
Bibliografie: Protase, Cociş, Gaiu 1997, nr. 41; Cociş 2004, nr. 1501; Benea et alii 2006, p 39, pl. V/14.
102. Fibulă

Loc de descoperire: llişua, castru, principia, castrul de piatră.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, lipsă resortul şi acul.
Dimensiuni: D=37 mm;
Descriere: Fibulă circulară cu buton central, corpul traforat, cu o

verigă la cap iar portagrafa mascată de o
Butonii şi câmpul piesei decorată cu email. Pe butonul central două cercuri concentrice
cu urme de email albastru şi portocaliu, în triunghi urile cruciforme email albastru, circumferinţa marginală are
16 segmente umplute cu email, în alternantă, greu precizabil.
Datare: a doua jumătate a sec. II- prima jumătate a sec. III p.Chr.
wc de păstrare: CMBN, inv. nr. 16789.
Bibliografie: Protase, Cociş, Gaiu 1997, nr. 44; Cociş 2004, nr. 1495; Benea et alii 2006, p 47, pl. IV/12.

proeminenţă circulară.

103. Fibulă

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca V, -0,80 m.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, resortul şi acul nu se păstrează.
Dimensiuni: 34 x 32 mm;
Descriere: fibulă cu corpul plat, traforat cu corpul în formă de fluture, pe banda mediană decor în zig-zag din
care emailul este sărit, capetele sub formă de proeminente circulare umplute cu emailul albastru iar pe laturi
emailul albastru cu buline galbene, contur de culoare albă.
Datare: sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21462.
Bibliografie: Gaiu, Cociş 2001, 90, pl. 11/17; Cociş 2004, nr. 1524; Benea et alii 2006, p 46, pl. V/6.
104. Placă de centură

Loc de descoperire: Ilişua, descoperire întâmplătoare pe suprafata castrului.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: întreagă cu porţiuni de email sărit.
Dimensiuni: 1=65 mm; 1=40 mm; lăţimea bordurii=2 mm; grosime placă=14 mm; lungime ştifturi=7,5 mm.
Descriere: Placă de formă dreptunghiulară care se fixa pe curea prin două ştifturi cu capul nituit. Câmpul piesei
este organizat în trei şiruri de câte cinci casete în care sunt dispuse câte 4 x 4 plăcute cu decor "millefiori" cu
motive florale albe pe fond albastru şi verde. Bordura este decorată cu un şir de incizii punctiforme.
Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 15442.
Bibliografie: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. 36/1; Antiques 2003, cat. nr. 346; Benea et alii 2006, p 102, pl.
XIV/1; Dacia Angusti Provincia, cat. nr. 197.
105. Placă de

centură

Loc de descoperire: Ilişua, descoperire întâmplătoare.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, lipsă unul din capetele plăcii, emailul nu se păstrează.
Dimensiuni: 1=42 mm; 1=19 mm; grosime placă=1,9 mm.
Descriere: Aplică de formă dreptunghiulară plată care se fixa prin două perechi de ştifturi.

Suprafaţa este
în trei registre, median adâncituri rombice flancate de altele triunghiulare, care crează o retea de
romburi. Urme de email verde.
organizată
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Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 20381
Bibliografie: Nemeti 2001, p 97, pl. IJ/9; Benea et alii 2006, p 121, pl. XIX/5.
106. Garnitură de curea

Loc de descoperire: Ilişua, castru, praetorium, încăpere an, - 1,25 m.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară.
Dimensiuni: 0=29 mm; H=51 mm.
Descriere: Piesă de formă circulară cu patru verigi dispuse în cruce, intercalate de protuberanţe circulare,
bordura tronconică; în câmp cercuri concentrice, cu email brun-roşcat în registrul exterior şi verde în cel
median- butonul central nu se păstrează.
Datare: primele decenii ale sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 17321.
Bibliografie: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XXXIX/4; Antique Bronze in Romania 2003, 182, nr. 358; Benea
et alii 2006, 97, pl. XIJ/8.
107. Placă de garnitură

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baracă, -0,50 m.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: întreagă, email parţial sărit.
Dimensiuni: 1=42 mm; diametru disc=16 mm.
Descriere: Aplică în formă de elice. Discul central cu

două cercuri concentrice emailate, cu email albastru
în registrul exterior, în părtile laterale câte trei lăcaşuri cu email albastru la mijloc şi de culoare verde
în flancuri. Sistem de fixare cu două ştifturi cu cap lăţit pe partea posterioară.
Datare: sec. III p.Clu.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 20742.
păstrat

Bibliografie: inedită.
108. Placă de garnitură

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baracă, pretentura sinistra, faza castrului de pământ.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: fragmentară.
Dimensiuni: 1=39 mm; diametru disc=14 mm.
Descriere: Aplică sub formă de disc cu prelungiri în formă de scut şi proeminente circulare; discul decorat cu
segmente de email albastru.
Datare: sec. II p.Clu.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21390.

Bibliografie: inedită.
109. Placă de garnitură

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca V.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: fragmentară, unul din cuiele de fixare rupt, email vitrifiat.
Dimensiuni: 1=28 mm; 1=13 mm.
Descriere: Aplică în formă de papilion (fluture) cu inserţii de email cordiforme pe aripi

şi două cerculeţe

simetrice în partea mediană, email albastru cu alb.
Datare: 2/2. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21380.

Bibliografie:

inedită.

110. Pandantiv

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca V, - 0,85 m.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
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Stare de conservare: fragmentară.
Dimensiuni: 1= 41 mm; latura romb= 20,5 mm.
Descriere: Pandantiv de formă romboidală cu verigă de suspendare dispusă transversal pe corpul piesei care
în partea de jos are o prelungire în formă de pelta. Decor în formă de reţea cu email de culoare albastră, roşie
şi albă.

Datare: sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 20740.
Bibliografie: Catalogul expoziţiei Ateliere şi meşteşugari romani în Dacia intmcarpatică, Tg. Mureş 2003, nr. 38.
111. Pandantiv

Loc de descoperire: Ilişua, castru, praetorium, încăperea d,- 0,70 m.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, emailul nu se păstrează.
Dimensiuni: 0=36 mm.
Descriere: Pandantiv circular plat cu marginea zimţată, cerc periat în care se înscrie un decor floral înscris
într-un hexagon. Piesa a suferit o reparaţie prin introducerea unei verigi din sârmă în locul urechiuşei de
suspendare.
Datare: sec. II-III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 20739.
Bibliografie: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. LXXVII/15; Catalogul expoziţiei Ateliere şi meşteşugari romani
în Dacia intracarpatică, Tg. Mureş 2003, nr. 42.

112. Aplică rectangulară

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa pretoriului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, trecută prin foc, capetele şi unul din cuie rupte, emailul scurs.
Dimensiuni: Lp=29 mm; lungime câmp=21 mm; 1=8 mm.
Descriere: Aplică cu corp rectangular cu două ştifturi pentru fixare; urechi uşa de atârnare ruptă, capătul de jos
treflat.

Datare: 2/3sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21278.
113. Aplică rectangulară

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa pretoriului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, trecută prin foc.
Dimensiuni: Lp=30 mm; 1=12 mm; lungime cui=8,5 mm.
Descriere: Fragment dintr-o aplică cu corp rectangular, cu capătul inferior treflat, corpul cu

şănţuire

pentru

email.

Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21283.
Bibliografie: inedită.
114. Aplică rectangulară

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa pretoriului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conservare: fragmentară, trecută prin foc, corpul torsionat, emailul scurs.
Dimensiuni: Lp=36 mm; 1=11 mm.
Descriere: Aplică cu corp rectangular cu veriga de susţinere ruptă, corpul deformat de foc, emailul, montat întrun lăcaş rectangular, nu se păstrează.

Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21284.
Bibliografie: inedită.
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115. Aplică rectangulară

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata pretoriului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, trecută prin foc, se păstrează jumătatea inferioară a piesei.
Dimensiuni: Lp=14 mm; 1=12 mm.
Descriere: Aplică cu corp rectangular cu terminatia în partea de jos romboidală, emailul scurs.
Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21286.
Bibliografie: inedită.
116. Aplică rectangulară

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata pretoriului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, trecută prin foc.
Dimensiuni: Lp=14,5 mm; 1=9,4 mm.
Descriere: Aplică fragmentară cu corp rectangular, urechiuşă

dispusă transversal pe corpul piesei, păstrată

partial, cui de fixare rupt.
Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21287.

Bibliografie: inedită.
117. Aplică rectangulară

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata pretoriului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, se păstrează doar jumătatea inferioară a piesei.
Dimensirmi: Lp=24 mm; 1=13 mm.
Descriere: fragment de aplică cu corp rectangular şi terminaţia treflată.
Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21319.
Bibliografie: inedită.
118. Aplică rectangulară

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata pretoriului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, trecută prin foc.
Dimensiuni: Lp=30 mm; 1=13,2 mm.
Descriere: Aplică cu corp rectangular bombat cu şăntuire mediană pentru inserarea emailului,

terminaţia

treflată, ştift

de prindere pe spatele piesei.
Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr, 21323.

Bibliografie: inedită.
119. Aplică rectangulară

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în fata pretoriului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: fragmentară, trecută prin foc, se păstrează doar partea inferioară a piesei.
Dimensiuni: Lp=16,5 mm; 1=11,6 rnm.
Descriere: Aplică cu corp rectangular din care se păstrează doar partea a piesei, cu terminatia treflată.
Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21326.

Bibliografie:

inedită.
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120. Aplică rectangulară

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa pretoriului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, trecută prin foc, emailul scurs.
Dimensiuni: 16,8 x 14,8 mm.
Descriere: fragment de aplică cu corp rectangular, plată, cu suprafaţa marcată de trei registre pentru aplicarea
email ului.

Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21320.
Bibliografie: inedită.
121. Aplică reclangulară

Loc de descoperire: Ilişua, castru, porta principalis dextra, - 0,25 m.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: întreagă.
Dimensiuni: L= 46 mm, l = 12 mm, grosime =1 mm;
Descriere: Pandantiv dreptunghiular cu capătul treflat şi verigă pentru suspendare în partea superioară; câmpul
piesei cu aplicaţie de email în tehnica millefiori de tip mozaicat cu albastru, alb şi roşu.
Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr.17325.
Bibliografie: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. LXXVIV16.
122. Pandantiv

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa pretoriului, "atelier''.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, trecută prin foc, toarta ruptă.
Dimensiuni: 0=45 mm; grosime=1,2 mm.
Descriere: Aplică de formă discoidală, cu tortiţă de susţinere în bandă lată, suprafaţa organizată în şase registre
de email: în centru email albastru, al treilea şi ultimul decor millefiori cu petale albe pe fond albastru, în
registrele patru şi cinci urme de email alb şi albastru deschis.
Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21324.

Bibliografie: inedită.
123.Brăţară

Loc de descoperire: Ilişua, castru, în faţa pretoriului, "atelier".
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: fragmentară, trecută prin foc.
Dimensiuni: Lp=34,6 mm; 1=6 mm, diametre butoni=7 mm.
Descriere: Fragment dintr-o brăţară? cu capetele sudate încheiate cu butoni circulari emailaţi.
Datare: 2/3 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21351.
Bibliografie: inedită.
124. Pandantiv ]unuia

Loc de descoperire: Ilişua, castru.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, veriga de prindere ruptă.
Dimensiuni: 0=22,2 mm.
Descriere: piesă de tip lmwla cu coarnele sudate terminate cu butoni. Câmpul format dintr-un segment rectangular
cu email brun-roşcat, încadrat de două segmente cu email albastru, la toate cercuri albe cu cărămiziu.
Datare: sec. II- III p.Chr.
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Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21383.
Bibliografie: inedită.
125. Pandantiv ]unuia

Loc de descoperire: Ilişua, castru.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: fragmentară, veriga de suspendare ruptă.
Dimensiuni: D=22 mm.
Descriere: Pandantiv de tip ]unuia cu capetele lipite, cu butoni. Câmpul format din

şănţuiri înguste cu urme

de email.
Datare: 2/2 sec. II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, iov. nr. 21382.

Bibliografie:

inedită.

126. Pandantiv ]unuia

Loc de descoperire: Ilişua, castru, descoperire întâmplătoare pe suprafaţa fortificaţiei.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseJVare: fragmentară, coarnele rupte la capete.
Dimensiuni: D=32 mm.
Descriere: Pandantiv de tip ltmula cu tortiţă de suspendare şi verigă de înzăuare a piesei. Câmpul organizat în
cinci segmente inegale cu emailul de tip "millefiori" pe fond albastru în centru şi urme de decor similar în cele
dinspre coarnele pandantivului; sub veriga deprindere orificiu pentru atârnarea unui pandantiv mobil.
Datare: 2/2 sec. II - 1/2 sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, iov. nr. 21384.

Bibliografie:

inedită.

127. Pandantiv ]unula

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca V, nivelul castrului mare de pământ.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conse1vare: fragmentară, tortiţa şi coarnele lunulei rupte.
Dimensiuni: D=23 mm.
Descriere: Pandantiv de tip lunula având câmpul împărţit în trei casete: în mijloc era email brun-roşcat, în cele
laterale email albastru;
Datare: a doua jumătate a sec. II p.Ch.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21381.

Bibliografie: inedită.
128. Pandantiv lunula

Loc de descoperire: Ilişua, castru, praetorium, - 60.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară.
Dimensiuni: D=29 mm.
Descriere: piesă de tip ]unuia cu coarnele rupte, câmpul

împărţit în trei casete cu email, în casetele laterale
email verde cn buline albe cu bordura neagră; sub veriga deprindere orificiu pentru atârnarea unui pandantiv
mobil.
Datare: prima jumătate a sec. III p.Ch.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 19818.

Bibliografie:

inedită.

129. Pandantiv ]unula

Loc de descoperire: Ilişua, castru, baraca IV, nivelul castrului de
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseJVare: fragmentară.

piatră.
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Dimensiuni: 0=2,7 mm.
Descriere: piesă ]unuia de acelaşi tip cu precedenta, câmpul piesei decorat în casete cu emailul verde cu pastile
roşii şi

negre cu puncte albe.

Datare: sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 19886.
Bibliografie: inedită.
130. Pandantiv ]unuia

Loc de descoperire: Ilişua, descoperire întâmplătoare.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară.
Dimensiuni: 0=24 mm.
Descriere: Pandantiv de tip ]unuia cu coarnele sudate, cu butoni la capete. Câmpul format din trei segmente cu
email albastru cu buline maronii şi albe.

Datare: 2/2 sec. II - 1/2 sec. III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 20386.
Bibliografie: Nemeti 2001, 98, pl. 11/14; Benea et alii 2006, 111, pl. XVJ/4.
131. Pandantiv ]unuia

wc de descoperire: Ilişua, castru, baraca V, nivelul castrului de piatră.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, un corn şi veriga de atârnare rupte.
Dimensiuni: 2,2 x 20 mm.
Descriere: Pandantiv de tip ]unuia cu coarnele terminate prin butoni, decorată prin trei casete cu email verde
şi

brun.

Datare: prima jumătate a sec. III p.Ch.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 20227.
Bibliografie: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XXXV21; Benea et alii 2006, 113, pl. XVV13.
132. Pandantiv lunulă

Loc de descoperire: Ilişua, castru.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară, veriga de suspendare ruptă.
Dimensiuni: 0=20 x 21 mm.
Descriere: Pandantiv de tip ]unuia cu capetele lipite, cu butoni. Câmpul format din

şănţuiri

înguste cu urme

de email.
Datare: 2/2 sec. II- 1/2 sec III p.Chr.
Loc de păstmre: CMBN, inv. nr. 20053.
Bibliografie: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl.LXXXV20; Benea et alii 2006, 113, pl. XVV12.

133. Aplică rectangulară

Loc de descoperire: Ilişua, castru, pretentura sinistra, nivelul castrului de zid.
Material, tehnică: bronz, turnare, email.
Stare de conseiVare: fragmentară.
Dimensiuni: 16 x 17 mm.
Descriere: Fragment de formă rectangulară cu butoni în colţuri; în câmp două registre concentrice cu urme de
email.

Datare: 2/2 sec. II- 1/2 sec III p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21463.
134.

Capsulă

de sigiliu

Loc de descoperire: Ilişua, castru, retentura dextra, S1/ 2002,- 1,15m.
Material, telrnică: bronz, turnare, email.
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Stare de conseiVare: fragmentară, tortiţa deprindere şi capătul piesei rupte.
Dimensiuni: L păstrată=15,5 mm, lăţime 17,2 mm.
Descriere: Capac de capsulă de sigiliu de tip cordiform. Câmpul piesei împărţit în două registre, cel superior în
formă de lunula cu email verde şi o bulină galbenă în centru, în partea inferioară email de culoare albastră cu
buline maroniu roşcat.
Datare: 2/2 II p.Chr.
Loc de păstrare: CMBN, inv. nr. 21461.

Les bronzes emailles de camp romain d'Ilişua
(Resume)
Les recherches archeologiques de dernieres decennies de camp romain d'Ilişua, camp situe sur le limes
nordique de la province de Dacia Porolissensis, ont mis au jour, entre autres, un nombre important de bronzes
avec des decorations en email. Leur frequence dans un camp auxiliaire s'explique d'abord par la presence d'une
troupe de chevalerie a Ilişua -Ala Tungromm Frontoriana - dont l'equipement comprenait ces accessoires qui
servaient d'ornement tant pour les harnais des chevaux que pour l'harnois des militaires. Ces bronzes attestent
ensuite la presence des artisans qui travaillaient le bronze avec des incrustations emailles. Le grande nombre
d'appliques et pendentifs trouves ensemble devant le pretorium, ou al'epoque de grand camp en terre il yavait
probablement a un atelier, datee du deuxieme tiers du Ile siecle, en offre la preuve. La plupart des appliques
en amande, des boutons circulaires et des plusieurs fragments de garnitures de ceintures en forme de losange
et d'une plwlerae proviennent de niveau d'incendie de ce bâtiment.
Autres pieces: des pendentifs lunula en losange et en rectangle faisaient partie de l'harnachement equestre
ou de l'equipement des militaires comme accessoires decoratifs, mais aussi comme amulettes avec râie
apotropai:que.
Parmi les pieces decorees en email d'Ilişua, certaines du II siecle ap.J.-C., d'autres du Ilie siecle, beaucoup
ont des incrustations millefiori. Elles proviennent des importations, mais aussi de l'atelier du camp, etant des
produits locaux.
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Pl. 1. Aplici emailate în formă de migdală
Pl. 1. Appliques emaillees en amande (v. le calaloque)
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Pl. II. Aplic i emailate în formă de migda l ă
Pl. Il. Appliqu es emaillees en aman de (v. le ca taloqu e)
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Pl. III. Aplici emailate în

formă

de

migdală

Pl. III. Appliqucs emnill6es en amandc (v. le ca ta loqu e)
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--

-Pl. IV. Aplici email ate în
Pl.

formă

de

migda l ă

rv. Appl iques emaill6es en amande (v. le ca laloque)
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Pl. V. Aplici emailate în formă de migdal ă
Pl. V. Appliques emaill6es en amande (v. le cataloque)
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46 .detaliu

Pl. VI. Apli ci emailale în formă de migda l ă
Pl. VI. Appliques 6maillees en amande (v. le ca laloque)
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4 l.detaliu

Pl. VII. Aplici emailate în formă de m i gdal ă
Pl. VII. Appliques emaillees en amande (v. le cataloque)
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Pl. VIII. Aplici romboida le
Pl. VIII. Appliqucs 6maillees en forme de losange (v. le calaloque)
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Pl. IX. Aplici romboidale
Pl. IX. Appliques emaillees en forme de losange (v. le cataloque)
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Pl. X. Butoni circulari
Pl. X. Boutons circulaires emailles (v. le cataloque)
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Pl. XI. Butoni circu lar i
Pl. XI. Boulons circul aires ema il les (v. le ca tal oque]
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Pl. XII. Butoni circu lari
Pl. XII. Boulons circulaires emaillcs (v. le calaloque)
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Pl. XIII. Butoni circu lari
Pl. XIII. Boulons circulaires email les (v. le cala loqu e)
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Pl. XIV. Fibule cu email
Pl. XIV. Fibules emaillees (v. le calaloque)
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Pl. XV. Aplici de cingu lum, distribuitor de curele
PL XV. Apl iqu es des cingulum, jonction de harnais (v. le cala loque)
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Pl. XVI. Aplici de harnaşament , brătară fragmentară , phaleră
Pl. XVI. Apliqucs de harnais , bracelel fragmcnlairc, phalere cn bronze (v. le ca laloque)
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Pl. XVII. Aplici de ce ntură
Pl. XVII. Apliques de ceinlurc (v. le cntn loqu e)
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Pl. XVIII. Pandative în formă de lunu l ă, caps ulă de sigiliu
Pl. XVIII. Lunules emailles, capsule (v. le ca taloque)
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