FIBULE ROMANE DIN DACIA PREROMANA•

Relaţiile economico-<:omerciale şi culturale între lumea clasică
co-romană şi daco-geţi au constituit obiectul a numeroase studii de

gresin-

sau de specialitate1. In cadrul acestor relaţii un aspe'ct mai puţin
cercetat este cel ·al icomerţului cu produise mărunte de argint şi bronz
(pandantive, ·aplid, piese de harnaşament, piese 'de uz casnic, cercei,
fibule, et.c.). Lucrarea de faţă se va referi numai la importurile de
fibule romane, piese ce pot oferi o datare relativ restrinsă a unor aşe
zări, necropole etc.
Fibulele ca accesorii vestimentare au fost folosite de daci inică din
sec. V î.e.n.; alături de cele de ţip trac şi celtic, daco-geţii au creat
de-a lungul isecolelor forme originale locale (fibule cu scut, linguriţă,
latene tîrziu etc.). Din sec. I i.e.n. se observă o penetraţie de fibule
romane, lucru pel"fect explicabil prin lărgirea contactelor comerciale
între cele două civilizaţii.
teză

ln clasificarea fibulelor romane am respectat împărţirea obişnuit! a speA. fibule cu acul acţionat de resort; B. fibule cu balama. Din prima
grupa fac parte: fibule de tip Jezerine, fibule de tip Nertomarus, fibule cu ochi,
fibule puternic profilate, fibule de tip norico-pannonic cu doi butoni, fibule mască.
A doua grupă cuprinde urrr:itoarele tipuri: fibule Aucissa, fibule cu aripioare,
fibule plate sau în formă de disc.
cialiştilor:

Fibule de tip Jezerine

Cunoscute şi sub numele de fibule gallice timpurii, ele sint printre primele
piese importate de daci. Corpul fibulei este lucrat dintr-o placă dreptunghiulară
ce se îngustează spre piciorul care se termină cu un !buton. Centrul iniţial de
producţie este <Italia de unde se răspîndeşte în Dalmaţia şi în provinciile dună
rene. Datarea fibulei se face în perioada cuprinsă Intre a doua jumătate a sec.
I 1.e.n. şi mijlocul sec. I e.n.2
Descoperirile arheologice de la Ocniţa3 şi Popeşti4 au scos la iveală două
asemenea exemplare de bronz (L=8,5 om) ce pot fi datiate în perioada mai sus
menţionată

(pl. 1/1).

* Comunicare la sesiunea Muzeului de istorie

şi artă Zalău, Zalău, 1983.
Vezi bibliogra;fia la I. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea
elenistică şi romană, Cluj. 1974, p. 10-13.
2 S. Rieckhoff, în Saalburg Jahrbuch, 32, 1975, p. 24-26.
:1 D. Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, p. 270, pl. 00/2.
4
M. Turcu, Geto-dacii, din cimpia Munteniei, Bucureşti, 1978, p. 147, fig. 'J3/4.
1
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Fibule de tip Nertomarus

Caracteristica principală a acestui tip este capul in formă de tub in care
este aşezat resortul; el este ornamentat ca şi corpul cu linii incizate longitudinal.
Portagrafa este ajuratA.- avînd două. sau trei orificii .. .El a luat naştere in provinciile gallo-germanice pentru aceasta pledîrid şi. numele celtic' NBR.TOMAR (US)
lnscris deseori pe capul fibulei5. Inceputurile fibulei datează de la mijlocul sec.
I 1.e.n., fiind în uz pină la sfirşitul sec. I e.n.6
In Dacia exemplare din bronz (L=5,5-8,5 cm) sint serr.nalate la Ocniţa7 şi
iPoiana8 aparţinînd sfîrşitului sec. I î.e.n. şi începutului sec. I e.n. (pl. I/2).

I

Fibule cu ochi

dată

s~au răspîndit

Executate .pentru pri!Da
in provinciile germanice ·ele
ln
întreg imperiul. Caracteristic pentru aceste fibule slnt ,,ochii", ordfi;cii, repreZentate pe capul fibulei. Se cunosc pină în prezent .patru variante: prima are .ochii
la marginea capului, a doua spre mijlocul capului, a treia are ochii repre:ljentatl
numai prin' două cercuri ştampilate, iar la ultima variantă ochii dispar completb.
Corpul este plat avind la. mijloc o proeminenţă; p,ortagrafa este triunghiulară sau
trapezoidală.
·
Fibulele descoperite la OcniţaIO, Poianau şi· Răcătău 12 aparţin variantelor
trei şi patru şi sînt databile in prima·jumătate a sec. I e.n. (pl. I/3).

Fibule puternic profilate
Işi au originea în fibule .cu noduri din Latene-ul tîrziu. Centrul iniţial de
producţie se află în Alpii estici unde se îritnnesc formele cele mai timpurii,
databile în epoca lui Augustus1J. Din Noricum şi Pannonia se răspîndesc în Raetia,

la Rhin, în provinciile dunărene, spre est ajungînd ptnă în sudul U.R.S.S. iar spre
nord pină în Cehoslovacia, Polonia şi Danemarca 1 . Corpul fibulei este puternic
curbat, fiind prevăzut cu una sau două nodozităţi. Portagrafa (plin1i sau ajurată)
este aşezată .paralel cu piciorul fibulei, avînd forma dreptunghiulară sau trapezoidală. Piciorul se termină întotdeauna în cite un buton.
In Dacia tipul profilat apare în două variante: a) cu doi butoni; b) cu un
buton; fiecare cu subvariantele s.ale.
5
6
7

p.,

T. Bechert, Funde aus Asciburgium, Duisburg, 1973, p. 21.

Ibidem.

„

D. Berciu, op. ctt., p. 118, pl. 67/7.
e R. Vulpe şi Ec. Vulpe, în Dacia, 3-4, 1927-1932, IP· 327, fig. 106/18.
9 Ţ. Bechert, op. cit., p. 17~
.,
10 D. Berciu, op. cit., p. 52, pl. 36/2, pL 38/11.
11 R. Vulpe şi colab., in SCIV, 2, (1-2), 1951, p. 190, fig. 24/9.
12 V. Căpitanu, în Carpica, 8, 1976, p. 94, fig. 41/7.
13 E. Rih?. Die Romischen Fibeln au~ Aµgst ti.nd KaiSeraugst, Augst, . 1979,
73.
. .
' '.
.
'
14

15

Ibidem.

R. Koscvic, Anticke fibule
(1317-139).·

'$

produc:ia. Stska, Zagreb,. 1980, p. 24, pl. 19
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~·==Varianta cu doi butoni (nUmitA şi varlantA orientali) 15 are în generar·=i:Iimensiuni mici (L=2,5-5 cm); coarda dnterloari şi portlagNl:fa plini, fiind datat4 "la
sfîrŞitul sec. I î.e.n.:
- a 1 are corpul neornamentat; asemenea piese s-au descoperit la: Brad 16,
Moigrad17, Ocniţa 1B, PoianalY, R1icătAu21l, (pl. 1/4).
- a 2 are corpul ornamentat; săpăturile arheologice de la Ocniţa21 şi Poiana22
au scos la iveală asemenea subvariante (pl. 1/5).
. Varianta cu un butcm (occidentală)z.i are din:ensiuni mlai mari (L=5-.9 cm)
şi este datată intre sfîrŞitul sec. I i.e.n, şi mijlocul sec. I e.n„ deşi multe sint ln
circulaţie şi după această dată:
· ·
. - b 1 are portagrafa ajura~ şi este semnalată în aşezările de la Ocniţa24,
:Poiana25, Şimleu! Silvaniei26 (pl . .1/6).
- ~ are portagrafa plină şi este semnalată în aşezirile de la: Brad27, Bitca
Doamnei , Cuc:iul.ata29, Ocniţa30 , ~oian!J.31 , Răcătiu:l'l, Tinosul:i:i (pl. II /7 ).

Fibule de tip norico-pannonic cu doi butoni
Derivă din tipul puternic .profilat cu două nodozităţi. Spre deosebire de
acesta are dimensiuni rr..ai mari, capul mult lăţiţ, ,portagrafa în formă de. cadru
şi nodozităţi mal proemlnente-14. Se datează tn a doua jumătate a sec.. I e.n.:11
In spaţiul dacic este semnalat un singur exemplar la Ocniţa36 (pl. II/BJ.

Fibule

mască

Ele derivă de asemenea din fibulele puternic profilate cu doi butoni. Unul
butoni este lăţit luind aspectul unei fLguri umane. Porllagrafa eSte ajurată
Iar piciorul se termini într-un buton. In provinciile apusene asemenea piese sint
relativ frecvente37.
d~n

.
·

1s
17
18
lY

Informatde V. Ursachi.

27

Informaţie V. Ursachi.
C. Mătase, I. Zamoşteanu,

M. Mia.crea, M. Rusu, în Dacia N.S„ 4, 1960, p. 215, fig. 13/3.
O. Berciu, op. cit„ p. 196, pi. 20 '(1-2).
R. Vulpe şi Ec. Vulpe, op. cit„ p. 327, fig. J.06/4 .
.20 V. Căpitanu, op. cit., p. 65, fig. 41/6 .
21 D. Berciu, op. cit„ p. 196, pi. 20/4. '
2"l R. Vulpe şi Ec. Vulpe, op. cit„ p. 326, pl. 106/H.
2:1 R. Koscvic, op. cit„ p. 2a-:-23.
24 D. Berciu, op. cit„ p. 196, pl. 20/5.
25 R. Vulpe şi colab„ op. cit„ p. 206, fi!. 24/4.
26 Al. Matei, în ActaMP, 3, 1975, p. 17, pl. VI/I.

M. Zamoşteanu, în Materiale, 7, 1961, p. 312,
.
fig. 3 (2, 4).
w Gh. Bichir, în Materiale, 7, 1961, p. 354, fig. 2/1.
:JO D. Berciu, op. cit„ p. 196, pl. 20/7.
;11 R. Vulpe şi Ec. Vulpe, op:'cit., p. 326, fig. 106/8.
:J'2 V. Cipitanu, op. cit„ p. 66, fig. 41 (3-6).
~ R. Vulpe şi Ec . .Vulpe în Dacia, 1, 1924, p. 214, fig. 44 (1).
34
E. Riha, op. cit., p. 80'-81; pl: 11/279. ,·
:
28

35 Ibidem.

·

D. Berciu, op. cit„ p. 211, pl, 36/6.
-.n E. Riha, op. cit., p. 77, pl. 10/270.

Jtl
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Un exern'Pllllr identllc de bl"onz (L=9,5 cm) a folst descoperit La OcniţaJI şi
poate fi datat ln prima jumătate a sec. I e.n. (pl. 11/9).

Fibule cu corpul triunghiular

Au corpul semirotund in profi'l, iar piciorul prevAzut la partea inferioară
cu un buton. Unele exemplare sfnt ornamentate pe corp cu cite un orificiu longitudinal. Piesele de acest gen apar in Italia - fiind considerate ca precursoare ale
fibulei Aucissa - răspindindu-se apoi in toate pr<>vinciile:l!I. Specialiştii consideră
perioada lor de circulaţie Intre ultimul sfert al sec. I f.e.n. şi prirr.a jumătate a
sec. I e.n. 40•
Singurul exemplar de acest tip este semnalat la Popeşiti41 datarea lui oorespunzind cu cea din provinciile romane. (pl. 11/10).

Fibule Aucissa

stnt cele mai cunoscute fibule cu balama, denumite astfel după numele
meşterului gravat de obicei pe capul fibuiei. Fibulele de acest tip au ln forma
lor clasică corpul arcuit, avind ca ornament incizii longitudinale. Portagrafa se
'termină intr-un buton ce apare ctteodată şi l'a cele două capete ale acului care
prinde .balamaua. Centrul iniţial de producţie este nordul Italiei, de unde Se
rAspindeşte pini in Britannia, la Rhin, in provinciile dunărene şi de aici plnă
la Eufrat42• Sint in general folosite de militari fiind ln circulaţie mal ales ln
timpul lui Augustus şi continW:nd să fie folosite pe parcursul sec. I e.n. şi chiar
ln prima jumătate a sec. II e.n.43.
In Dacia s-au descoperit trei exemplare de bronz, la Căpilna44, Popeşti45 şi
Răcătău46 , ce pot fi datate în sec. I e.n. (pl. 11/11).

Fibule cu aripioare

Corpul este curbat, ajurat în formă de trapez, avind in colţurile laterale
cite un buton aplatizat, iar piciorul se termină cu buton. Fibulele cu aripioare
sint caracteristice pentru provinciile vestice; ln Pannonia şi in Balcani apar ca
importuri fiind in circulaţie pe parcursul sec. I e.n.47.
O ·astfel de fibulă de bronz (L=6 cm) provine de lla Ocniţa şi se dalteazl în
sec. I e.n.48 (pl. IIr/1?.).
D. Berciu, op. cit., .p. 181, pl. 5/7.
E. Ettlinger, Dfe Romischen Fibeln in der Schweiz, Berna, 1973, p. 89-92,
pi. 8 (6, 8-10).
li
;1'

•

40 Ibidem.
41

42
43

R. Vulpe, în Materiale, 1, 1961, p. 333, fig. 9/3.
T. Bechert, op. cit., p. 12-13.
Ibidem.

"" M. Macrea, Oct. Floca, N. Lupu, I. Berciu, Cetăţi dacice din sudul Transilvaniei, Bucureşti, 1966, p. 20, fig. 5.
45 M. Babeş, ln Dacia, N.S., 19, 1975, p. 137, fig. 7.
46

Ibidem.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Fibule romane in Dacia preromana

153

Fibule plate şi in formll de disc

ln cadrul acestul tip lntllnim numeroase variante care se aseamlnl mult
cu broşele de astlzi. Ele slnt larg rlsplndite ln imperiu fiind executate din
bronz sau argint, multe din ele fiind emailate. Au ln general dimensiuni mici.
a) fibule în formă de lună

-

Au corpul plat, avind centrul ornamentat. Ele sint ln uz ln sec. I e.n. şi
prima jumltate a sec. II e.n.49•
Exemplarul de la Poiana 00 , poate fi datat in prima jumltate a sec. I e.n.
(pl. IIl/13).
b) fibule în formă de romb

-

Caracteristic pentru această variantă este discul prevlzut cu un buton supraln jurul cAreia este incizat un cerc'l. Extremltlţile rombului se termlnA
cu clte două butonaşe iar portagrafa este dreptunghiulară.
Un exemplar· de argint descaperit la OcniţaS2 este databil intre sflrş'-'tul
sec. I l.e.n. şi începutul sec. I e.n. (pl. 111/14}.
lnllţat,

-

c) fibule cu medalion

Aceste fibule au discul rotund, de o parte şi de alta a .lui fiind ataşate
diferite reprezentlri vegetale, animaliere sau umane. Centrul iniţial de producţie
este Gallla nordoică şi .provinciile de la Rhin, de unde se rlsplndesc ln întreg
lmperiul5:1. Cronologic ele se înscriu in sec. I e.n.
Dintr-un mormlnt distrus de la OcniţaM provine o fibulă de argint databilă
probabil în aceeaşi perioadA (pl. 111/15}.

-

d) fibule rotunde

Piesele ln discuţie au corpul rotund avînd marginile ornamentate de regulă
cu mici protuberanţe. In mijloc au un buton; unele exemplare au ca ornament
!'entral elemente vegetale şi zoomorfe stilizate sau perle de sticlă şi email!>S.
Piese asemănAtoare s-au descoperit numai în aşezarea de la Ocniţailli, fiind
datate ln sec. I e.n. (pl. 111/15-19}.
47
111
4!l
50

Sl
52
ID
M
li.'i
li6

E. Rlha, op. cit„ p. 126, pl. 34/932.
D. Berciu, op. cit., p. U4, pl. 92/12.
E. Riha, op. ctt., p. 183.
R. Vulpe şi Ec. Vulpe, tn Dacia, 3-4, 1927-1932, p. 237, fig. 106/23.
E. Riha, op. ctt., p. 181-182, pl. 58 (1535-1536).
D. Berciu, op. ctt., p. 112, pl. 96/23.
E. Riha, op. cit., p. 197~198, pl. 66 (1700-1706).
D. Berciu, op. cit., I]). 126, pl. 107/3.
E. Riha, op. cit., p. 180--181, 186, pl. 57 (1504, 1515, 1526), .pl. 60 (1586, 1589).
D. Berciu, op. cU., p. 39, 53, pi. 20}10; pl. 36/14; pl. 36/16; .pl. 12~1.
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In finalul studiului, se impun cîteva consideraţii de ordin general.
Ma1terialul din 1care sînt confecţionate 'aceste ·piese este cu precădere
bronzul. Numărul mai mic al celor de argint importate poate fi expli'Cat
prin două moti~e: întîi, pentru ·că' fibulele de 'Qronz er.au mai ieftine
Şi în aJ .doilea rîrid pentru că, ·după ·cU[.Il este curi"oscut, dacii ___:. mai al:es
aristocraţia - aveau la dispoziţie ·o producţie focală de fibule de argint".
Analogiile din imperiu arată ică a.ceste ornamente vestimentare sînt folosite în special de către bărbaţi.
!n privinţa ariei lor de ră,spîndire se remarcă superioritatea dmpiei
muntene şi a Moldovei, unde. piesele în dilscuţie sint concentrate în
marile aşezări (Ocniţa, Popeşti, Poiana, Răcă'tău) în raport cu spaţiul
intracarpatic. în cetăţile din zona Munţilor Orăştiei, de pildă .nl1 cu·
noaştem pînă în prezent nici o fibulă romană de import, producţia IO-:.
cală acoperind probabil necesităţile populaţiei de aici.
Cronologic fibulele romane pătrund în Dacia în a doua jumătate
a sec. I î.e.n., răspîndindu-se masiv pe parcul'sul sec. I e.n. Trebuie
făcută însă distincţia între perioada lor de apariţie şi între perioada
în care ele sînt în. uz_, ceea .ce necesită o atenţie deosebită la datare„
Se constată că ele pătrund relativ repede în Dacia unde unele tipuri
(cele puternic profilate, cele plate) 'S'înt folosite chiar•·după ce, în imperiu, au ieşit din modă ori s-au transforma"lj. De aceea în cazul fa
care contextul arheologic al detSCoperirii unor piese oferea o plasare
sigură în timp, am păstrat vechile datări, iar acolo unde acestea nu
oferea nici un element concludent, am propus datări pe baza analogiilor din imperiu.
.
.
. . ._
O ultimă constatare ce se impune este faptul că în spaţiul Daciei
pătrund itipuri şi variante caracteristiice provinciilor Dalmaţia, Nori'Cum,
Pannonia şi mai puţin Italiei şi provinciilor a:pusen~.
SORIN
FIBULES ROMAINES DE LA DACIE
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PR~ROMAINE

(Re sume)
Le travail · etudie l'importation des !ibules romaines dans . la Dade · preromaine, pendant Ies si~cles I av. n.e. ,:__ I n.e., et etablit leurs princLpales . C{ltegories. On classifie Ies fibules, en Ies partageant en deux grands groupes: A.· fibules â ressort; B. - fibules â charni~re. Dans chacune des ces grands groupes
nous distinguons divers varietes typologiques; .fibules de Jezerine (pl. I/l); fibules
de Nertomarus (pl. I/2); fibules aux yeux (pl. I/3); fibules puissaminent iprofilees
(pl. 1/4-6; pl. II/7-9); fibuJes norico-ipannoniennes â deme nodosites (pl .. _II/8);
fibules avec masqtie humaine (pL II/9); fibules â l'arc triangulaire· .(pl. rI/10);
fibules d'Aucissa (pl. II/11); fibUles aux ailes (pl. III/12); fibules plates (pl.
III/13-19).
..
.
.
.
.
.
Dans la Dacie on trouve :des types e.1: -des vari,antes· caract~ristique ·pqµr Ies
provinces. romaines Ies plus .proches (Dalmatie, Noricum et Pannoni_e)._' Les °fibules
proven.a.nt de;l'Jtalie ··ou d~S'•p~vinces occidentales Sont peu ·frequentes; La. pfopart
des fibUleS- -connUeS jusqu1â present <SOnf en bronze.
.
-.
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PI. II, 7-9

Fibule cu acul

acţionat

de resort; 10, li, Fibule cu balama
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11 - Acta Mvsei Porolissensis -

Fibule cu balama
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