FIBULE ROMANE DE TIPUL CU „CAPETE DE CEAPA u
DESCOPERITE ÎN CRIŞANA
de

SEVER

DUMITRAŞCU

Fibulele de epocă romană şi post-romană au constituit obiectul
mai multor studii ale arheologilor români1. Dintre acestea amintim
studiile monografice dedicate de Gh. Diaconu fibulelor de tipuF „cu
piciorul întors pe dedesubt" (Fibel mit Umgeschlagenem Fuss), fibulelor3 cu „semidisc" (Fibel mit Halbkreisformiger Kopfplate und Rautenfărmigem Fuss) şi lucrările lui P. Aurelian 4 privind fibulele ,,digitate".
1n literatura europeană fibulele de epocă romană şi post-romană
(romane, de influenţă sau origine romană şi neromane) au fost studiate în numeroase lucrări, începînd cu cele devenite clasice ale lui
O. Almgren 5 • Fibulele romane au fost şi ele studiate în repetate rînduri de mai mulţi cercetători, dintre care amintim lucrările arheologilor maghiari I. Kovrig 6 şi E. Patek 7 publicate în anul 1937, respectiv
1 D.
Popescu, Fibules en bronze des colleclions du Musee Naţional des
Anliquites, în Dacia, V-VI, 1935-1936, pp. 239-246; idem, Fibeln aus dem Nationalmuseum Jiir A/tertiimer in Bukarest, în Dacia, IX-X, 1941-1944, pp. 485-505.
2
G h. Di ac o n u, Ober die F ibel mit U mgeschlagenem Fuss in Dazien, în
Dacia, XV, 1971, pp. 239-267.
3
Idem, Ober die Fibel mit Halbkreislărmigcr Koplplalle und Rautenli5rmigcn
Fuss aus Dazien, în Dacia, XVII, 1973, pp. 257-275; el. idem, Nou tip de fibulă în
cuprinsul culturii Sîntana de Mure.ş Ccrneahov, în SC!V, 16, 4, 1955, pp. 819-

823.
4
A. Petre, Fibulele „digitate" de la Histria (I), în SC!V, 16, 1, 1965, pp.
67-91; idem, ibidem, în SC!V, 16, 2, 1965, pp. 275--286; idem, Contribuţia atelie-

relor romano-bizantine la geneza unor tipuri de fibule „digitale" clin veacurile V I V li c.n., în SC!V, 17, 2, 1966, pp. 255-275.
" O. A Im gren, Studien iiber norcleuropăischc Fibellormen cier crstcn nachchristlichen Jarhunderte mit Beriikksichtigung dcr provinzialrămischen und siidrussischen Formen, Stockholm, 1897 (nouă inaccesibilă); ic/cm, Studien iibcr Norcieuropiiische Fibellormen, Mannus, 32, Leipzig, 1923.
6
I. K o v r i g, Die Haupttypen dcr Kaiscrzeillichen Fibcln in Pannonicn, în
Diss Pann, li, 4, 1937, passim.
7
E. Pat ek, Verbreilung und Herkunlt der rămischen Fibellypen in Pannonicn, în Diss Pann, li, 19, 1942, passim.
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https://biblioteca-digitala.ro

36

Sever Dumitra.5cu

2

1942 şi ale cercetătorului german G. Behrens 8 , lucrări de referinţă inLrate trainic în literatura arheologică. Numai fibulele de tipul „cu piciorul întors pe dedesubt" au fost tratate în mai multe mici „monografii", începînd cu articolul clasic publicat de M. Ebert, la Leipzig.
în 1911 9 şi sfîrşind cu unul1° din ultimele articole cunoscute de noi.
publicat de F. Kuchenbuch în 1954, la Berlin 11 •
Importurile romane 12 în lumea liberă din nord, nord-est şi est11.
imitaţiile după aceste produse sau fibulele neromane 14 din această
arie au făcut obiectul a numeroase lucrări, începînd cu cea amintită
a lui O. Almgren. O menţiune aparte se cuvine cercetătorilor cehoslovaci T. Kolnik 15 şi M. Laminova 16 , care, în ultimele două decenii au
publicat întinse studii, temeinice lucrări monografice asupra fibulelor
de epocă romană şi post-romană descoperite în Slovacia.
Spre deosebire de fibulele romane din secolele 11-111 e.n. ( diferitele variante ale fibulelor cu piciorul întors pe dedesubt - Fibeln
mit umgeschlagenem Fuss; a fibulelor cu resortul în formă de arbaletă
simplă sau dublă Armbrustfibeln; a celor cu arcul în formă de
vioară Fibeln mit peltafărmig durchbrochener Biigel; a celor de paradă Prunkfibeln; a celor cu arcul în formă de ancoră - Ankerf ibeln sau a celor cu arcul în formă de piuliţă - Scheibenf ibeln etc.),
fibulele romane sau imitaţiile lor din secolul IV e.n. nu au făcut, deocamdată, obiectul unui studiu tehnic, tipologic, stilistic, cronologic şi
cultural-istoric în literatura arheologică românească. In literatura euro8
G. B c h ren s, Rămische Fibeln mit lnschrift, în Reinecke Festschrilt, Mainz.
1950; idem, Zur Typologie und Technik der provinzial-rămischen Fibeln, în Jahrbuch des RGZM, Mainz, 1, 1954.
9 M.
E b e r t, Zur Geschichte dcr Fibel «mit umgesch/agenem Fuss~. în PZ,
III, 3-4, Leipzig, 1911.
10 G.
Mii 11 e r, Die Fibe/ mii umgesch/agenem Fuss in Ungarn und Siebenbiirgen, în Ungarische Jabrbiichcr, XI, 1-2, Berlin und Leipzig, 1931; K. Peschek,
Zur Siidausbrcitung dcr Fibe/ mit umgcsch/agenem Fuss, în PZ, XXXIV,-V, 194!:J.
p. so.
11 F. K u c he n buc h, Die Fibe/ mii umgeschlagenem Fuss, în Sao/burg Jahrbuch, XIII, Berlin, 1954.
12 H. J. E g ger s, Der rămische Import im lreien Germanien, Hamburg, 1951;
K. Majewski, Importy rzymskie w Polsce, Warszawa-Wrac!aw, 1960;
13 A. K. Ambro z, Fibulî iuga evropeiscoi ciasti SSSR (II-IV. e.n.), în Archeo/oghia SSSR svod arheologiceskih istocinicov, D,-30, Moscova, 1966; el. şi
F. Hancar, Kaukasische Sprosslibeln, în ESA, XII, 1938.
14 H.
Pre ide I, Die absolute Chronologie der germanischen Fibeln der lriihrămischen Kaiserzeit, Mannus, 20, 1-3, Leipzig; E. Frischbier, Germanischc Fibe/n
im Anschluss an den Pyrmanter Brunnenlund, în Mannus, 28, Leipzig, 1922; E. Be>ninger, Die Siidausbreitung der Einsprossenlibel, în Sudeta, X, 1934, pp. 92-10-1;
W. Schulz, Ein Fibeltypus der Wandalischen Hasdingen mii Bemerkungen iiber dit'
Prunklibeln benachbarter Fiirstcnhăle der lriihen Vălkerwanderungszeil, in Jahresschrilt liir mitteldeulsche Vorgeschichte, 44, Halle (Salle ), 1960, pp. 298-315.
15 T.
K o I ni k, Neue Einzelunde von Pibeln aus der rămischen und \!ălker
wanderungszeil in der Siidwestslowakei, în S/A, VI, 2, 1958, pp. 386 sqq; idem.

Prunklibeln der jiingeren Kaiserzeil im Lichle der Siidwests/owakischen Funde, în
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s-au publicat în ultimul deceniu studii valoroase în care se anacronologia şi importanţa acestui tip de fibulă - cu capete de
ceapă pentru perioada romană tîrzie, pentru cunoaşterea istoriei perioadei de trecere de la antichitate, - prin epoca migraţiei neamurilor germanice, turcice şi slave, deci vremea formării multor popoare
europene -, la feudalism.
Arheologul iugoslav Z. Vinski, studiind istoria veche a Dalmaţiei
-- la întîlnirea dintre lumea romanică locală şi slavi, a publicat la
Split17, în 1967, printre alte piese de metal din Imperiul roman tîrziu
şi fibulele cu capete de ceapă din Jugoslavia, cu analogiilor lor din
Italia, Asia Mică, România şi Franţa.
Cercetătorii germani care au studiat raporturile lumii locale antice din Bavaria şi Imperiul roman, printre alte materiale de epocă
imperială au publicat şi fibule cu capete de ceapă 18 , discutînd, astfel,
indirect 19 şi originea, evoluţia şi istoria acestui tip de fibulă. O cronologie, pentru 6 tipuri de fibule cu capete de ceapă, a fost stabilită, prin
conexarea descoperirilor de fibule asociate
cu monede, de către
E.. Keller 20 •
în ceea ce priveşte terminologia folosită pentru denumirea acestui tip de fibulă, arheologia românească a întrebuinţat întotdeauna
numirea de fibulă cu capete de ceapă. în Europa, arheologii s-au stră
duit să găsească pentru fibule, terminologia cea mai exactă. K. Ralizează

Sf A, XII, 2, 1964, pp. 439-446; idem, Ein<' ncur Fibe/variante mit peltalărmig
durchbrochencr Biigcl - und Koplplatc, în Studijne Zvcsli AUSAV, 13, Nitra, 1964,
pp. 221-222; el. pentru acest clin urmii tip de fibulă şi studiul A. Alfoldi, Von
Speerallribut dcr allrămischen Kănige zu den Benefiziarierlanzen, în V ort rage des
J. Internalionalen Limes Kongresses in Rheintelden Basci, 1957, Base!, 1959,
pp. 7-11.
16
M. La mi ova Schmiedlova, Spony z doby rimskej na Slovensku (Die Fibeln der Romerzeit im der S!owakei), în Studijne Zwesli AUSAV, 5, Nitra, 1961, p.
32, harta 4; Catalogul descoperirilor (Zwiebelknopffibeln): l. Zitavec; 2. Dewin;
3. Horbanovo; 4. Iza; 5. Klostor; 6. Komarno; 7. Iza-Lccinyvciscir; 8. Levice; 9. Liplovsky Jan; 10. Liptovsky-Mikulas; 11. Ludovice; 12. Stupava; 13 Trencin; 14. Velky
Saris; 15. Ostrovany.
17
Z. Vin s k i, Kasnoanlicki slarosjedioci u salonitanskoi regiji pre ma arheoloslini predslavenskog supstrala ( - Die altsăsige Bevolkerung der Spătantike im

sulonitanischem Bereich gemăss der urchăo!ogischen Hinter!assenschaft des vorslavischen Subslrats), în V jesnik za arheologiju i historiju Dalmalinsku Bui/elin
d'archeologie el d'histoire dalmates, LXIX, Split, 1967, pp. 5-87 (publicat în 1970,
la Split, în I. franceză, în culegerea Disputaliones Salonitanae).
18
Hans
Peter
U e n z e, Vor-und tri.ihgeschichtc im Landkreis Schwabmiinchen, 1971, pi. 21/4, 23/5.
19
G. Kossak, Friihe rămischen Fibeln aus den Alpenvorland und ihre chronologische Bedentung tiir die germanischen Kulturverhăltnisse aus Bayerns Friihzeit, în Schriftenreihe zur Bayerischen Landesgeschichte, 62, 1962, p. 134; el. şi J.
Werner, Pibeln aus Aquileia Origines, în Racolta di scrili in onore di Mons. Giovanni Baserga, Como, 1954, p. 151.
20
E. K e 11 e r, Spătrămische Grablunde ous Siidbayern, Munchen, 1970, fig.
11, 12.
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dalz 21 împarte fibulele de epocă romană în patru mari categorii după
tehnologia şi tipologia lor: fibule lucrate din sîrmă - Spirallibeln;
fibule lucrate din bandă - Scharnierf ibeln; fibule cu arcul în formă
de piuliţe - Scheibenfibeln şi cu arcul în formă de omega - Omegafibeln. In prima categorie, alături de fibulele de tip noric-pannonic,
de cele cu piciorul întors pe dedesubt, cu resortul în formă de arbaletă, introduce şi grupa cu capete de ceapă Zwiebe/knopff ibe/n.
Un alt cercetător, E. Meyer foloseşte, pentru multe tipuri de fibule cu
capete de ceapă numirea de Biigelknopff ibeln 22 • Cercetătorii cehoslovaci, T. Kolnik 23 şi M. Lamiova. folosesc denumirea de Zwiebe/kopff ibeln şi respectiv Zwiebelknopff ibeln.
1n ce ne priveşte vom folosi denumirea de fibulă cu capete de
ceapă în sensul de fibulă lucrată din bandă (nu din sîrmă) deci Scharnierf ibeln, fără să excludem derivarea fibulei cu capete de ceapă din
fibulele lucrate din sîrrnă de tipul cu piciorul întors pe dedesubt (de
altfel tipul piciorului se păstrează într-un fel), varianta Zwiebelkopffibel (nu Zwiebelknopffibel). Apartenenţa fibulei cu capete de ceapă
la grupa - Scharnierf ibeln - varianta Zwiebelkopffibe/n, îl dă sistemul de prindere a acului de resort ( tehnologic) şi capetele de la
resort în formă de mici sfere (tipologic). Tipurile se stabilesc şi în
funcţie de alte detalii, mai ales ornamentarea (stilistic). 1n unghiul de
vedere al celor de mai sus, fibulele cu capete de ceapă, descoperite
în Crişana, contribuie la cunoaşterea istoriei epocii romane tîrzii în
aceste părţi locuite de daci şi elementele migratorii pătrunse aici,
după retragerea administraţiei civile şi militare romane din Dacia.

*

în
s-au
cum

colecţia

păstrat

arheologică

şase

a Muzeului Ţării
fibule cu capete de ceapă,

Crişurilor
încă

din Oradea
nepublicate, după

urmează:

1. Fibulă de bronz cu capete de ceapă 24 (PI. 1/1)

Muzeul

Ţării Crişurilor,

Oradea, Inv. Nr. 1263.
j. Bihor.
lmprejurările descoperirii: necunoscute.
Tehnica în care a fost lucrată: din piese turnate separat
Provenienţa: Mişca,

asamblate

după

şi

turnare.

" 1 K.
Rad a t z, în Bericht des Saalburg museums, Saalburg Jabrbuch, XVI,
1957, tabelul tipologic.
2~ E.
Meyer, Die Biigel/,:nopllibel, în Arbcils - und Forschungsbcrichlc zur
Săch.~i~clien Bodendenkmalplllege, 8, Leipzig, 1960, p. 216.
23 T. K o I ni k, op. cil., în SJ A, VI, 2, 1958, p. 386.
~• Aducem şi pe această cale multu miri colegului N. C hi di o ş an care ne-a
furnizat date privind provenienţa acestor fibule şi care ne-a oferit pentru consultare fişa privind lucrarea lui E. K e 11 e r (v. n. 20 supra).
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Descrierea:

1. Arcul şi resortul
bară de bronz. Resortul
de tijă într-o mică nişă

au fost turnate, obţinîndu-se apoi o piesti din
are canal pentru tija acului. Acul este prins
a resortului. La capetele tijei resorlului s-au
fixat bulbii (sferele, capetele de ceapă) prevăzuţi cu _manşon ~entru
mascarea îmbinării cu bara resortului. La capetele barei resortului s-au
lăsat, de asemenea, manşoane pentru mascarea îmbinării. La baza arcului, deasupra barei resortului, fibula este prevăzută la cap cu al
treilea bulb ( capăt de ceapă). Arcul este ornamentat în partea superioară cu trei grupuri de cîte trei linii incizate.
2. Piciorul fibulei este drept. Se păstrează fragmentar, observîndu-se însă liniile incizate cu care a fost ornamentat. Are jghiab pentru prinderea acului.
3. Acul este simplu, neornamentat. Din el s-a mai păstrat numai
un mic fragment.

-

Dimensiuni:

Lungimea actuală - 5,3 cm (lipseşte o parte din picior).
Lăţimea resortului - 5,4 cm ( cu bulbii de ceapă).
Diametrele arcului a) 3,3 cm.
b) 2,2 cm.
Grosimea barei arcului - 0,6 cm.
Greutatea actuală - 22,20 gr.
2. Fibulă de bronz cu capete de ceapă (PI. 1/2)
Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, Inv. Nr. 1269.
Provenienţa: Mişca, j. Bihor.
lmprejurările descoperirii: necunoscute.
Tehnica în care a fost lucrată: din piese turnate separat
asamblate după turnare, sau în cazul piuliţelor, prin modelare.

-

şi

Descrierea

1. Arcul a fost turnat împreună cu resortul. Pe partea superioară
a barei resortului s-au lăsat, prin turnare, ornamente în relief. Arcul
nu a fost ornamentat, dar se observă, spre locul de asamblare cu piciorul, urmele unei piuliţe. Bara resortului are canal pentru tija acului. La capetele tijei şi ale resortului s-au prins cei doi bulbi. Locul
de îmbinare a resortului cu bulbii (micile sfere) a fost marcat, de o
parte şi de alta, cu cîte o piuliţă simplă de sîrmă.
https://biblioteca-digitala.ro
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:2. Piciorul esle drepl, cu jgheab pentru ac. Este ornanwntal cu
linii incizute la cele două capC'te.
3. Acul lipsPşte.
Trebuie rPmarcat că în mod ideal (rc'al în antichilatP) fibulc>le> se>
compuneau din următoarPle piPse: arcul şi r<'sortul, piciorul, acul,
trei sfere - bulbi de ceapă, tija (axul) de fixare a acului şi bulbilor
de resort, două şaibe pentru mascarea îmbinării bulbilor elf' resort şi
o şaibă pl'ntru masnrea îmbinării arcului cu piciorul.

-

Dimensiuni

7,4 cm.
5,3 cm.
a) 3,8 cm.
b) - 3,1 cm.
Grosimea barei arcului - 0,8 cm.
- 51,00 gr.
Greutatea actuală

Lungimea acluală
Lăţimea resortului
Diametrele arcului

-

-

6. Fibulă de bronz cu capete de ceapă? (PI. 11/3)
Ţării Crişurilor,

-

Muzeul

-

Provenienţa:

Oradea, Nr. inv. 8991.
Provine din colecţia veche a Mu-

necunoscută.

zeului. Probabil din jud. Bihor.
-

lmprejurările descoperirii:

-

Descrierea

necunoscute.
arcul, piciorul şi resortul au
fost turnate. Resortul are •canal pentru axul acului şi bulbilor?
Tehnica în care a fost

lucrată:

1. Arcul este de formă semicirculară turnat împreună cu resortul
piciorul. Piciorul are jgheab scurt pentru cui. Nu s-au păstrat bulbii.
2. Acul lipseşte.
şi

-

Dimensiuni:

Lungimea păstrată
Grosimea barei arcului
Greutatea actuală

4,9 cm.
0,7 cm.

11,80 gr.

In colecţia arheologică a Muzeului din Săcuieni, s-au păstrat, de
asemenea, cinci fibule cu capete de ceapă, încă nepublicate 25 , după
cum urmează:

7.

Fibulă

de bronz cu capete de

ceapă

(?)

Săcuieni, Inv. Nr. 975.
Provenienţa: Cheşereu, jud. Bihor

Muzeul din

lmprejurările descoperirii:

necunoscute

https://biblioteca-digitala.ro

Fibule romane descoperite în

7

4.

Fibulă

-

Muzeul

de bronz cu capete de

ceapă

Crişana

(Pl. 11/1)

Ţării Crişurilor, Oradea, Inv. Nr. 1300.
Provenienţa: necunoscută. Probabil Dacia romană.

colecţia

41

Provine din

veche a Muzeului.

-

lmprejurările descoperirii:

-

Dimensiuni:

necunoscute.
din piese turnate separat şi asamblate după turnare. Nu se observă dacă îmbinarea arcului cu piciorul
fibulei s-a făcut prin sudare. Se pare, însă, că au fost turnate separat.
1. Arcul de formă semicirculară a fost turnat împreună cu resortul. Arcul este ornamentat cu incizii în formă de brăduleţ, iar resortul cu două crestături în partea superioară. Bulbii de la capete sînt
montaţi pe tija acului (ax) şi direct pe capetele barei resortului. Marcarea îmbinării se face cu ajutorul unor manşoane obţinute, probabil,
la turnare. Are bulb şi la capul fibulei.
2. Piciorul este drept, cu jgheab pentru ac. Este ornamentat cu
două linii incizate pe mijloc şi la capete cu un grup de patru cerculeţe dispuse simetric.
3. Acul lipseşte.
lucrată:

Tehnica în care a fost

Lungimea actuală
Lăţimea resortului
Lungimea piciorului
Diametrele arcului
Grosimea barei arcului
Greutatea actuală

5.

Fibulă

7,4 cm.
4,4 cm.
3,2 cm.
a) - 3,4 cm.
b) - 2,7 cm.
- 0,7 cm.

-

36,50 gr.

de bronz cu capete de

ceapă

(Pl. Il/2)

Ţării Crişurilor, Oradea., Inv. Nr. 1301.
Provenienţa: necunoscută. Probabil Dacia romană.
colecţia veche a Muzeului.

-

Muzeul

-

-

separat

-

Provine din

lmprejurările descoperirii: necunoscute.

Tehnica în care a fost lucrată: cu piese turnate sau modelate
şi

asamblate

după

turnare sau modelare

(piuliţele).

Descrierea:

1. Arcul de formă semicirculară a fost turnat împreună cu resortul. Resortul are canal pentru tija (axul) acului şi pentru fixarea
„bulbilor" la capetele barei. La capătul arcului (al fibulei) se păstrează
gaura celui de al treilea bulb, azi pierdut. Resortul este ornamentat
în partea superioară cu ochiuri. Îmbinarea bulbilor cu bara resortului
$-a marcat cu două piuliţe (şaibe) în formă de rozetă (,,filigranate").
https://biblioteca-digitala.ro
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2. Piciorul fibulei este drept, cu jghiab lung pentru prinderea acului. Este ornamentat în partea superioară cu trei grupuri de incizii.
3. Din ac s-a păstrat numai un fragment.

-

Dimensiuni:

7,3

Lungimea actuală
Lăţimea resortului
Diametrele arcului

a)
b)

Grosimea barei arcului
Greutatea actuală
3.

Fibulă

de bronz cu capete de

ceapă

(Pl. I/3)

Ţării Crişurilor,

Oradea, Inv. Nr. 7051.
Oradea, j. Bihor.
-- lmprejurările descoperirii: necunoscute.
- Tehnica în care a fost lucrată: din piese turnate separat
-

Muzeul

cm.
cm.
3,7 cm.
2,7
cm.
0,8 cm.
51,90 gr.
5,4

~ Provenienţa:

asamblate

-

după

şi

turnare.

Descrierea

1. Arcul de formă semicirculară a fost lucrat, împreună cu resortul prin turnare. Resortul este ornamentat în partea superioară cu
„ochiuri". Are canal pentru tija acului. La capetele tijei şi ale barei
resortului au fost fixaţi bulbii (sferele). Marcarea îmbinării (nu exclus
a sudării?) s-a făcut cu cite o piuliţă ornamentată în formă de rozetă
(dă impresia că este „filigranată"). Arcul este ornamentat cu un şănţu
leţ în partea superioară, iar la capătul dinspre picior, la locul de
asamblare a fost prinsă o piuliţă de sîrmă în formă de rozetă (,.filigranată").

2. Piciorul fibulei are jgheab pentru prinderea acului. Este ornamentat cu un şănţuleţ. La capătul dinspre arc este decorat cu motive
în formă de -semilună, iar spre capăt cu alte două motive de acelaşi fel.
3. Acul este simplu, neornamentat.
Şi la această fibulă se observă locul bulbului de ceapă de la capăt, care însă nu s-a păstrat.

-

Dimensiuni:

Lungimea actuală
Lăţimea resortului
Diametrele arcului
Grosimea barei arcului
Greutatea actuală

7,7 cm
5,8 cm.
a) 4,1 cm.
b) 2,6 cm.
0,8 cm.
62,00 qr.
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-

Tehnica în care a fost
şi

parat

-

lucrată:

Crişana

43

din piese, pare-se turnate se-

asamblate.

Descrierea:

S-a păstrat arcul semicircular şi resortul.
Piciorul îl are drept cu jgheab pentru cui.
La capetele resortului şi la capul fibulei s-au păstrat bulbii (micile sfere), pare-se turnate odată cu arcul şi resortul (?). Fibula nu
a fost restaurată şi în situaţia actuală nu se văd ornamentaţii.

-

Dimensiuni:

Descriera s-a
8.

Fibulă

făcut după

o fotografie. Nu

de bronz cu capete de

Muzeul din

cunoaştem

dimensiunile.

ceapă 25

Săcuieni,

Inv. Nr. 976
jud. Bihor
lmprejurările descoperirii: necunoscute
Tehnica in care a fost lucrată: din piese turnate
turnare.
Provenienţa: Cheşereu,

după

-

şi

asamblate

Descrierea:

Fibulă de bronz cu capete de ceapă. S-a păstrat arcul semicircular
resortul. Resortul este ornamentat cu proeminenţe, iar arcul cu motive incizate. Se păstrează bulbii de la capetele resortului. Piciorul
este drept şi neornamentat, cu jgheab mare pentru ac.

şi

9.

-

Dimensiunile: Nu le
Fibulă

cunoaştem.

de bronz cu capete de

Săcuieni, Nr. Inv.
Provenienţa: Cadea, j. Bihor.

Muzeul din

ceapă

(?)

973

lmprejurările descoperirii: necunoscute
Tehnica în care a fost lucrată: prin turnare?

Descrierea:
Arcul este semicircular, resortul scurt şi piciorul drept. Pe arc
este ornamentată cu o proeminenţă. S-a păstrat şi un fragment de
cui.
25

Aducem
tile\ea cu care
S. Dumitra ş
în C:ri.~ana?, în
n. 65, 66.

şi pe această Cille mulţumiri colegului Z. N ă. n ă. s i pentru qenne-a furnizat date privind fibulele de la Muzeul din Săcuieni·1
şi
cu, Există cultura Sini ana de Mureş - Ccrncahov şi tipul Presov
Studii şi Cercetări Şliinţfiice, Istorie-filologie, Bacău, 1974, p. SO,

v.
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-

Dimensiunile: Nu le
Fibulă

1O.

cunoaştem.

de bronz cu capete de

Muzeul din

10

ceapă

(?)

Săcuieni,

Inv. Nr. 977
din jud. Bihor
lmprejurările descoperirii: necunoscute
Tehnica în care a fost lucrată: prin turnare?
Provenienţa:

Descrierea:
S-a păstrat arcul şi piciorul turnate într-o
are jgheab mare pentru cui.

-

Dimensiunile: Nu le
Fibulă

11.

singură piesă.

Piciorul

cunoaştem.

de bronz cu capete de

ceapă

(?)

Săcuieni, Inv. Nr. 978.
Provenienţa: loc necunoscut din judeţul
lmprejurările descoperirii: necunoscute

Muzeul din

Bihor

Tehnica în care a fost lucrată: prin turnare (?)

Descrierea:
S-a păstrat arcul semicircular şi piciorul cu jgheab pentru cui. Se
gura pentru axul pe care se fixa cuiul.

observă

- Dimensiuni: Nu le cunoaştem.
Pentru întregirea tabloului cunoştinţelor despre fibulele de tipul
cu capete de ceapă, dăm mai jos repertoriul descoperirilor din Ro111ânia:
1. Alba Iulia (Apulum)
La Alba Iulia au fost descoperite, printre alte piese romane din
seeolul IV. e.n. (o monedă a lui Conslantinus II (317-340), lucen:P
de lut, dintre care una cu semnul crucii creştine, un pahar de sticlă)
trei fibule de bronz cu capete de ceapă, de tipul 4, după clasificarea
lui E. Keller (deci datînd cu aproximaţie dintre 350-380).
BIBLIOGRAFIE:

K.

Hore d t, Voievodatul de la
p. 490, fig. 1/1, 2,8.

Bă/grad

-

Alba Iulia, ln SCIV, V,
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2. Apahida, jud. Cluj
Fibulă de aur cu capete de ceapă descoperită într-un mormînt al8Luri de alte piese de aur, printre care şi două căni somptuoase de argint. Analoagă cu fibulele descoperite la Roma-Palatin, Reggio-Emi-

lia, Tournai, Tenes, Desana, Blucina.
BIBLIOGRAFIE:

H. Fin a I y, Az apahidai le/el, în Arch Ert, IX, 1889, pg. 305-320, pi. I-IV.
J. Hampe I, A rcgibb kozcpkor (IV-X. szci.zad) emlckei Magyarhonban, Budapesta, 1894, p. XXXII-XXXVI.
r-. P u I s z k y, Magycuorszci.g Archaeol6gici.ja, II, Budapesta, 18!J7, pi. CXXVCXXVIII.
J. Hampe I, Allarlhiimer des lriihen Miltela/ters in Ungarn, III, Oraunschwcig,
1905, pi. XXXII-XXXVI.
N. Fettich, în Arcl1 Hung, 31, 1951; idem, în Arch I-lung, 32, 1953, pi. 22-25.
Z. \' i ns k i, Die allsă.ssige Bevălkerung dcr spă.tanlike im salonilanischen Bereich
gemă.ss der arhă.ologischen Hintcrlassenschalt des vorslawischen Subslrats, în
Bullelin d'archcologie et d'hisloire dalmates, LXIX, Split, 1967, pi. VI-VII.
S. Dumitraşcu, Tezauru/ de la Tăuleni - Bihor, Oradea, 1973, pi. XXII.

3. Balta Verde, jud.

Mehedinţi

Cu ocazia săpăturilor arheologioe din anii 1949 şi 1950 au fost
descoperite în teritoriul localităţii Balta Verde două fibule romane
imperiale, dintre care una este de tipul cu capete de ceapă.
BIBLIOGRAFIE:

D.

E. Comşa, Săpăturile arheologice de la
(1949 şi 1950), în Materiale, II, Buc., 1956, fig. 131/2.

Berci u,

4. Bihor -

teritoriul

Balia

Verde

şi

Gogoşu

judeţului

În Muzeul Ţării Crişurilor se păstrează o fibulă de bronz de tipul
cu capete de ceapă? provenind, foarte probabil, dintr-o localitate a
judeţului Bihor (v. supra, Nr. 6).
In Muzeul din Săcuieni se •găsesc două fibule de bronz, de tipul
cu capete de ceapă; găsite, foarte probabil, într-o localitate din bazinul hidrografic Barcău-ler, din judeţul Bihor (v. supra, Nr. 10, 11 ).
Lipsindu-le resortul nu se pot încadra mai precis în tipologia fibulelor de acest tip.
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BIBLIOGRAFIE: Inedite

5. Cadea, jud. Bihor
In muzeul din Săcuieni se află o fibulă de bronz de tipul cu cape:te de ceapă? (v. supra, Nr. 9). Şi acestei fibule îi lipsesc, după
descrierea informatorului, capetele de ceapă pentru a putea fi încadrată mai atent.
BIBLIOGRAFIE:

S. Dumitra ş cu,

Există cultura Sintana de Mureş Cerneahov şi lipul Prefov
în Crişana, în Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Bacău, 1974, p. 50, n. 66.

6.

Cheşereu,

jud. Bihor

In hotarul localităţii s-au găsit două fibule de bronz care se păs
în Muzeul din Săcuieni (v. supra, Nr. 7 şi 8). Prima dintre ele
tNr. 7, supra) s-ar putea încadra în tipul 1 al tipologiei cronologice
stabilite de E. Keller, iar cea de a doua în tipul 2 al seriei stabilite de
trează

acelaşi cercetător.

BIBLIOGRAFIE:

S. Dumitra
în

ş

cu,

Crişana,

7. Dacia

Există

în Studii

romană

cultura Sintana de
şi

Cercetări

Mureş

Ştiinţifice,

-

Cerneahov

şi

lipul Prefov

Baciiu, 1974, p. 50, r. 65.

(fosta provincie)?

Două din fibulele colecţiei arheologice a Muzeului Ţării Crişuri
lor din Oradea au ca loc de provenienţă probabilă teritoriul Daciei
romane, fosta provincie (v. supra, Nr. 4 şi 5). Provenienţa lor din
Dacia romană este de admis, cu o localizare şi mai precisă la Turda
şi împrejurimile Turdei, deoarece în colecţia veche a f\.luzeului din
Oradea au ajuns piese romane, printre care şi trei opaiţe de lut de
factură creştină. Piesele au ajuns în Muzeul orădean de la un anrnlor
orădean de antichităţi care le-a achiziţionat prin 1925-30 din fosta
colecţie a lui St. Teglas de la Turda. Fibulele se încadrează în Tipul
4 al cronologiei lui E. Keller.

BIBLIOGRAFIE:

I.

I.

Rus su, Materiale arheologice paleocreştine din Transilvania, în Studii Teologice, II, X, 5-6, Bucureşti, 1958, pp. 321-322.
https://biblioteca-digitala.ro
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8. Histria, jud.

47

Constanţa

Printre piesele de inventar descoperite în mormintele necro~olei
din sectorul bazilicei „extra muros" de la Histria, alături de alte piese,
printre care şi fibule de bronz sau de fier de tipul cu piciorul î~to!s
pe dedesubt, s-au găsit şi trei fibule de tipul cu capete de ceapa (m
M - 6, 12, 26), încadrîndu-se după cîte se pare, în tipul 2 (?) al lui
E. Keller.
BIBLIOGRAFIE:

H.

N

li bar,
Contribuţii la topografia cetăţii Histria în epoca romano-bizantină.
Consideraţii generale asupra necropolei din sectorul bazilicii „extra muros",
în SC/V, 22, 2, 1971, pp. 199-215, fig. 5/3, 8, 9.

9.

Mălăeşti

(Moldova de sud)

Gh. Diaconu, cu ocazia publicării fibulelor de tipul cu semidisc,
o fibulă cu capete de ceapă de la Mălăeşti.

aminteşte şi

BIBLIOGRAFIE:

G h.

li,
Uber die Fibel mit Halbkreis Jărmiger koplplalte und Raulenlormigem Fuss aus Dazien, în Dacia, XVII, 1973, p. 272, pi. VIII.

Di ac o n

10.

Mişca,

jud. Bihor

La Mişca, într-un loc neprecizat din hotarul localităţii s-au descoperit două fibule de bronz (v. supra Nr. 1, 2) ce s-ar putea încadra,
una, în tipul 2/B al tipologiei cronologice stabilite de E. Keller şi a
doua în tipul 4/B. Remarcăm că în hotarul localităţii (în partea de
hotar numită S6skut) au fost descoperite fragmente ceramice dacice
de epocă romană şi ceramică post-romană. Fibulele se păstrează în
Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea (lnv. nr. 1263, 1269).
BIBLIOGRAFIE: Inedite

11. Obreja, jud. Alba
In cunoscuta aşezare daco-romană de la Obreja ( căreia i s-a cercetat între timp şi cimitirul) a fost descoperită, cu ocazia cercetărilor
arheologice şi o fibulă cu -capete de ceapă, pare-se de tipul 4/C, după
E. Keller.
https://biblioteca-digitala.ro
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BIBLIOGRAFIE:

pro tu s c, Problema conlinuilă/ii în Dacia în lumina arheologici .';,i numi\malicii, Buc., 1966, p. 123, fig. 41.
Idem, Aşezarea şi cimitirul daco-roman de la Obreja (Trnnsilvania), în Acto MN,
VIII, 1971, p. 145, fig. 9/2.

D.

12. Oinac, jud. Ilfov
Gh. Diaconu publicînd fibulele cu semidisc de pe teritoriul Daciei
o fibulă cu capete de ceapă găsită la Oinac.

aminteşte

BIBLIOGRAFIE:

G h.
D.

Di ac o nu,

Uber die Fibel mit Halbkreislormiger Kaplplalle und Rautc11hirmigem Fuss aus Dazien, în Dacia, XVIII, 1973, p. 272, pi. VIII.

Berci u,

S.

Săpăturile

Do 1 i nes cu

-

Fer k e,

G h.

Răa

u 1 e s cu,

M.

I o nes c u

de la Oinac 1960-1962, în SCIV, 17, 2, 1966, pp. 375-382.

13. Oradea, jud. Bihor
La Oradea, a fost descoperită, în împrejurimi necunoscute, o fide bronz de tipul 4/B după E. Keller. Remarcăm că în actuala
vatră a oraşului, în cartierul Saka se află o întinsă aşezare dacică de
epocă preromană, romană şi post-romană. In colecţia arheologică VC'che a Muzeului orădean s-au păstrat numeroase piese arheologic~
provenind de ~ici (din diferite epoci istorice). N-ar fi exclus ca şi
această fibulă să parvină din această staţiune arheologică.
bulă

BIBLIOGRAFIE:

14. Piatra

Frecăţei,

Inedită

j. Tulcea

In cunoscutul cimitir aparţinînd culturii Sîntana de Mureş-Cc•r
neahov s-au găsit două fibule de bronz de lipul cu capete de ceapă.
Prima se încadrează în tipul 1/B al lui E. Keller. Cea de a doua fJc e
parte din inventarul M-312 şi este de tipul 2./B după E. Keller. Fibu' 1
a fost găsită pe clavicula stingă a mortului. Are capătul unui brat (,d
resortului) şi piciorul, rupte. Se observă cele şase faţete ale bulbill)r
(din capăt şi de pe celălalt braţ al resortului) şi ornamentarea cu cerculeţe a părţii superioare a piciorului. Menţionăm descoperirea în
cadrul mormintelor aceluiaşi cimitir şi a unor fibule de tipul cu piciorul întors pe dedesubt şi fibule de tipul cu semidisc.
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BIBLIOGRAFIE:

A.

Petre,

Săpăturile

de Ia Piatra

Frecăţci

(GAS Salcia, r. Măcin, r. Dobrogea},

în Materiale, VIII, 1962, pp. 565-589, fig. 11/1 şi 13/2.
Idem, Cîteva mărturii ale culturii Sînlana de Mureş nor, în SC/\', XV, 1, 1964, p. 66, fig. 5/2.

15. Sacidava, jud.

Cerncahov în Scythia Mi-

Constanţa

Intre localităţile dobrogene Raşova şi Dunăreni (fostă Mîleanu),
în aşezarea de la Sacidava, cu ocazia săpăturilor arheolo~Jice din anii
1969, 1970, 1971, a fost descoperită şi o fibulă de bronz din sec. IV.
S-a păstrat numai arcul şi piciorul de unde se vede că este o fibulu
de tipul - Scharnierfibel - şi pare-se că a avut şi capete de ceapă.
BIBLIOGRAFIE:

C.

Scor pan, Săpăturile arheologice de Ia Sacidava 1969, 1970, 1971, în Pontica.
VI, 1973, fig. 38/2.

16. Sucidava, jud. Dolj
în cunoscuta aşezare romană şi romano-bizantină, cu ocazia numeroaselor campanii de săpături arheologice s-au descoperit mai multe
fibule de tipul cu capete de ceapă. Astfel, amintim două fibule de
tipul 1/A după E. Keller, două fibule de tipul 4/A şi C şi două fibule
de tipul 6 după acelaşi autor.
Ultimele două fibule (Tipul 6) sînt, de fapt, fibule cu capete de
ceapă, tipul pentru paradă (Prunkfibel) şi au analogii în descoperirile
de la Degoj, Ljubljana, Sisak, Dalj, Dalmaţia loc neprecizat ele
pe teritoriul Jugoslaviei, a fibulei de la Tenes şi a fibulei descoperite
de Poitou pe teritoriul Franţei.
BIBLIOGRAFIE:

D.

Sucidava, IV. Campania a şaptea (1946) şi a opta (1947) de săpături
arheologice în cclă/uia de la Celei, reg. Craiova, raionul Corabia, în Materiale, I., Buc., 1953, fig. 9/r, s; el. idem, Dacia, XI-XII, p. Hl7,

Tudor,
şi

cercetări

Nr. 47-48.
Vin s k i, Die

allsăssige Bevolkerung dcr Spălanlike ... , în
logie ci d'Jri.5loirc dalmates, LXIX, Split, 1967, pl. IV/3, 4.
D. Tudor, s~cidava, Craiova, 1974, fig. 36/4, 5, 6, 7.

Z.

17.

Şimleu!

Silvaniei, jud.

Bullelin

c/'archeo-

Sălaj

Una dintre fibulele cunoscutului tezaur (al doilea tezaur sau partea a doua a tezaurului) descoperit pe Măgura Şimleului conţine, ală4 -

Crisia '76
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luri de alte piese, printre care mai multe fibule de lipul cu semidisc
o fibulă de tipul cu capete de ceapă (de fapt este o fibulă cu arcul
în formă de piuliţă mare - Sch<'ibenfibel - , tipul cu capele de ceapd).
Şi aceasta este o fibulă de paradă (Prunkfibel).
şi

BIBLIOGRAFIE:

P u I s z k y, A Szilrigysomly6i kincs, în Arch Ert, IX, 1889, pg. 233-238.
Ha rn pe I, A regi/Jb kăzepkor (IV-X. szcizad) em/ekei ... , Budapesta, 1894,
pi. XX-XXX.
N. Fel t ic h, Der zweile Schatz von Szilcigysom/y6, în Arch Hung, VIII, 1932.
G y. L â. s z 16, în Kăzlemenyek, I. Cluj, 1941, pp. 122-125.
S. Du rn i t r a ş cu, Tezaurul de la Tduteni, Oradea, 1973, pi. XXX.
F.
J.

18.

Tîmăvioara (fostă Proştea Mică)

j. Sibiu

Intr-un mormînd de inhumaţie, în care s-a descoperit şi un antoninian de la Filip Arabul (244-248) a fost găsită şi o fibulă, datată
în sec. III. e.n., care este, pare-se, o fibulă de tipul cu capete de
ceapă, tipul 1/A după E. Keller.
BIBLIOGRAFIE:

D.

Pro tase, Riturile funerare la daci şi daco-romani, Buc. 1971, pp.
fig. 40/1; cf. şi N. Lupu, în FVL, 5, 1961, p. 162, pi. 1-111.

128-129,

19. Turda -Potaissa, j. Cluj
O fibulă de tipul cu capete de ceapă a fost descoperită într-un
mormînt de înhumaţie, cu „coşciug" de cărămidă. Fibula este din
argint (lungime 5,8 cm; lăţimea resortului 4, 1 cm şi diametrul 3,3 cm).
Arcul este ornamentat cu triunghiuri incizate, înlănţuite, lucrate în
tehnica niello.
BIBLIOGRAFIE:

I. Mitro fan, Descoperiri arheologice la Polaissa (Turda), în Acte ,'ll.1N VI, 1969,
pp. 517-523, fig. 6.

20.

Veţel

-

Micia, j. Hunedoara

In anul 1865 s-a descoperit la Veţel (Micia) o fibulă de argint de
lipul cu capete de ceapă. Se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj,
lnv. Nr. 5 855. A fost identificată de I. I. Russu, care apoi a şi publicat-o, dîndu-i următoarele elemente: din fibulă s-a păstrat numai arcul
propriu zis ( care într-o epocă necunoscută a fost prefăcut în inel).
Dimensiuni: lungimea 8,6 cm şi grosimea barei 0,7 cm. Pe două feţe
laterale se păstrează inscripţia QVARTINE VIVAS (litere adîncite şi
https://biblioteca-digitala.ro
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umplute cu smalţ - niello). Pe mijloc este ornamentală cu mici triunghiuri (v. mai sus şi cea de la Turda). Dedicaţia are caracter creştin,
iar tipul şi ornamentarea corespunde sec. IV. e.n. Pare a fi fost purtată
de un localnic care putea să fie creştin cum admite şi K. Horedt.
O fibulă de aur de tipul cu capete de ceapă din sec. IV. e.n 1.,
lungă de 6 cm, se păstrează şi în Muzeul de antichităţi (de arheologie)
din Torino (lnv. nr. 5 485). Fibula de la Torino poartă, de asemenea, o
inscripţie. Dăm descrierea acestei fibule după C. Carducci 26 „Scharnierfibel, im Typus des lateinischen Kreuzes mit zwei knăpfen au cien
Ende des Querbalkens. Bogenkărper und flacher Fuss mit Flechtband
geschmilckt. An beiden Seiten des Ililgels lnschrift: CONSTANTINE
CAES VIVAS; HERCVLI CAES VINCAS". Fibulele de tipul celei de
la Torino şi Micia, cu inscripţie şi respectiv cu insemne cieşlin'e
(chrismon) au mai fost descoperite la Salona 27 , Osijek 28 şi Drnovo 29
tn Jugoslavia şi o piesă în Asia Mică 30 . Tipologic, majoritatea dintrC'
ele se încadrează în tipul 5, după E. Keller.
BIBLIOGRAFIE:
C. Tor ma, A K
CIL, III, 6298.

ă

z I, VI, 1865, p. 150.

B eh ren s, Rămische Fibeln mii
p. 1-12.
K. Hore d t, Ţinutul hunedorean în
pp. 101-116.
I. I. Rus su, Materiale arheologice
logice, II, X. 5-6, Buc., 1958, pp.
G.

Din cele 20

Inschrift; în Reinecke Festchrilt, Mainz, 1950,
secolele IV-XII, în Sargelia, III

Deva, 1956,

paleocreştine

din Transilvania, în Studii Teo316-317, fig. 3.

localilăţi

cu descoperiri de fibule de tipul cu capele de
Cheşereu, Mişca, Oradea, Bihor (socotind o
pentru cele două fibule păstrate în Muzeul din Să
cuieni şi una în Muzeul din Oradea, descoperite pe teritoriul judeţului) din cele cunoscute de noi pînă în prezent, se află în Crişana,
reprezentînd 25,00 % din aceste descoperiri. De asemenea, din numărul
total de ::;5 fibule (din cele 20 descoperiri amintite), 9 fibule cu capete
de ceapă provin din Bihor şi reprezintă 25,00 % din totalul pieselor descoperite şi publicate pînă în prezent (v. şi fig. I).
Exceptînd Crişana, teritoriu care nu a făcut parte din Dacia romană, fibulele cu capete de ceapă de pe teritoriul României au fost
descoperite, mai ales în aşezările şi cimitirele rurale sau urbane dacoceapă, 5 localităţi,
singură localitatea

2

Cadea,

r; C.
Cardu cc i,
1962, pi. 64/b.
27
Z. Vinski, op.
28
Idem, ibidem, pi.
29
Idem, ibidem, pi.
30
Idem, ibidem, pi.

Gold und Silberschmuck aus dcn Anliken Ualien, Milano,

cit., loc. cit., pi. 1/la-lb.
11/la-lb-lc; pi. III/l?
III/2.
1/2.

4•
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Fig. I. Tabel sinoptic cu descoperirile rle fibule cu capete rle

după

Tipul fibulelor
Nr.

crt.

Localitatea descoperirii

Tipul 1
(290-320)

I

A

1,
2,
3,
4,
,_

B

A

5,
6,

Cheşereu

~
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,

Dacia romană
(fosta provincie)
Histria
Mălăieşti
Mişca

Obreja
Oinac
Oradea
Piatra Frecă ţei
Sacidava
~
16, Sucidava-Celei
77.""" Şimleu) Silvaniei
18,
19,
20,

Tîrnăvioara

Turda-Potaissa
Veţel-Micia

TOTAL
TOTAL
TOTAL GENERAL
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Alba Iulia- Apulum ____
-- Apahida
__
Balta Verde
-- ---- Bihor (judeţ)
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.?
.?

Tipul 3
(340-360)

Tipul 2
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de pe teritoriul României.

-

•

-

- -

-

-- ---

-

- -

-

--

-

-

-

-

-
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-

-
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•

-
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-
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-
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-
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-
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România unde
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s-au descoperit fibule
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Fibule romane descoperite 1n

Crişana

-~o

geto-romane de pe teritoriul fostei provincii Dacia şi din teriloriul
Moesiei Inferioare: la Alba Iulia, Obreja, Tîrnăvioara, Potaissa-Turdu,
Micia-Veţel în Transilvania; la Balta Verde, Sucidava-Ce/ei în Ollenia; la Piatra Frecăţei, Sacidava şi Histria (extra muros) in Dobrogea;
la Oinac în sudul Munteniei şi la Mălăieşti în sudul Moldo\·ei.
In afară de teriloriul Dobrogei, al Olleniei de sud, Munteniei şi
Moldovei de sud (nu cunoaştem încă situaţia din zona dunăreană a
Bănatului) care au făcut parte din Imperiul romano-bizantin, respectiv
Dacia Constantiniană, se conturează, pentru vestul României un drum
comercial şi cultural-istoric, cel cunoscut şi pentru monedele romane
republicane şi imperiale, de la Adriatica spre Crişana. Descoperirile
jalonează o astfel de pătrundere: din Italia, Roma-Palatin, Regio-Emilw; în Jugoslavia, Degoj, Ljubljana, Sisak, Dalj, Dalmaţia, Desana,
Blucina, în România pe Dunăre, Balta Verde, Sucidava şi de aici pe
Mureş, cu descoperirea cunoscută de la Micia şi mai spre nord, în
leritoriul dacilor tîrzii (teritoriu al dacilor liberi de epocă romanăf de
pe Crişuri şi Barcău: Bihor, Cadea, Cheşereu, Oradea. Această constatare arată, după părerea noastră, apartenenţa comunităţilor locale din
Crişana la lumea romanică a fostei provincii şi gravitarea. în continuare a acestor comunităţi spre lumea latină, spre Imperiul roman
tîrziu. In părţile de nord, nord-est şi est predomină fibulele de argint
cu semi disc, caracteristice şi culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov 31 •
Fibulele cu capete de ceapă nu apar în descoperirile din sec. III-V e.n.
din Cehoslovacia 32 de vest şi Polonia 33 decît sporadic. ln partea de
sud-vest a U.R.S.S. cu legături reale prin Crimeea şi Dobrogea cu
! mperiul romano-bizantin în epoca constantiniană şi mai apoi, pe întreg
parcursul secolului IV. e.n. şi începutul sec. V. e.n., apar descoperiri
de fibule cu capete de ceapă 34 •
Caracteristice Ilaliei 35 şi provinciilor romane 36 , fibulele cu capete
de ceapă pătrund şi în lumea din imediata vecinătate a graniţelor
31
G h. Di ac o nu, op. cit., în Dacia, XVII, 1973, pp. 257-275; I. Ioni\ă, Conlribufii cu privire la cullura Sinlana de Mure.ş Cerncahov pe lcriloriul R.S.R.,
în Arheologia Moldovei, IV, Buc., 1966, pp. 18'.J-259; Gh. Diaconu, Tirgşor, necropola din secolele III-IV. e.n., Buc., 1965, passim; B. Mitrea, C. Preda, Necropole
din secolul al IV-iea e.n. în Muntenia, Buc., 1966, passim; el. şi K. Horedt, Unele
probleme privind răspindirca cullurii Sînlana de Mureş Ccrneaho\' in România,
în SCIV, 18, 4, 1967, p. 575 şi urm. unde se dă şi primul catalog al fibulelor cu

semidisc descoperile pe teritoriul R.S.R.
32
C/. B. Svoboda, Cecily v dobe slehovcini ncirodu, Praga, 19G5, pc:ssim.
33
C/. K. God I o w s k i, The Chronology of thc Laie Roman and carly migra/ion period.~ in Central Europe, Cracovia, 1970, pi. I-XXII; şi K. Tac k e n b erg,
Die Wandalen în Nordschleisen, Berlin, 1925, passim.
34
CI. K. Ambro z, op. cil., loc. cil., passim.
35
Z. Vin s k i, op. cit., pi. VI/1 şi VII/1.
36 Idem, ibidem, pi. I/1-7; pi. II/1; pi. Illil-5 ş PI. IV/1-6; pi. \·., pi. \'I.3---1;
pi. VIII/4; K. Sagi, Die spalrămiscl1c Bevălkemng der umgebung \'CJn Kesztely, in
Acte Arch, XII, 1-4, Budapesta, 1%0, pp. 187-256, fig. 12/1.
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Imperiului roman 37 şi chiar la căpeteniile germane sau negermane
aflate în slujba imperialilor sau tinzînd spre modul de trai roman. Este
C'Xemplul fibulelor de tipul 6 (E. Keller), descoperite la Sucidava:is pe
Dunăre, în Franţa la Poitou 39 şi a fibulei de pe „mantaua" de comandant a lui Stilicho 40 , datate la sfîrşitul secolului IV şi începutul, prima
decadă a sec. V. e.n. Legăturile aristocraţiei „barbare" cu Imperiul
roman sînt şi mai evidente în cazul descoperirilor de fibule de paradă
(Prunkfibeln) de tipul Roma-Palatin-Reggio- Emilia-Tournai-Tenes-Desana-Blucina41, în cazul descoperirilor de la Apahida 42 şi Şimleu] Silvaniei43, unde fibulele de aur cu capete de ceapă apar alături de vase romane somptuoase de argint, în primul caz, şi alături de medalioane romane de aur, în al doilea caz (Şimleul Silvaniei). Sînt fibule (lipul 7 la
noi) care, spre deosebire de tipul 5 a lui E. Keller (fibule cu monograme creştine de tipul Osijek, Drnovo, Velika?, Salona?) deja creştini
zate evident, mai păstrează „păgînismul" tradiţional roman în ornamentaţie dezvelînd, eventual, foarte discret unele simboluri ale noii gîndiri din secolul IV. e.n.
Tipologic, fibulele cu capete de ceapă sînt - în seria evolutivă a
fibulelor romane imperiale - o derivaţie terminală, dar bine consolidată în secolul IV. e.n. a fibulelor de tipul cu piciorul întors pe dedesubt şi cu arbaletă 44 • Sînt însă produse de serie ale unor ateliere
mult specializate, faţă de secolele II-III e.n., în cazul fibulelor de
tipul cu piciorul întors pe dedesubt.
în ceea ce priveşte atelierele care le „fabricau" va trebui să admitem, pentru cele pătrunse în vestul Daciei, pe lîngă oficinele din
7

E. K el le r, op. cil., M. Lamiova Schmiedlova, Spony z doby rimskej na
SJovensku (Die Fibeln der Romerzeit in der Slowakei), în Studijne Zvesli AUSAV,
J

5, Nitra, 1%1, pl. VIII.
38
R. Har ho i u, Unele observaţii în legătură cu fibula cu butoni în formă ele
ceapă, în SCJV, 24, 2, 1973, pp. 321-322, cu o bună argumentare a datării fibulelor
de tipul 6, cronologie ce nu a fost stabilită de E. K e 11 e r. ln ce priveşte terminologia, deşi aduce argumente de ordin lingvistic (preferînd Zwiebelknop!Iibel în loc
de ZwiebelkopJlibel) şi de autoritate ştiinţifică (G. Behrens), va trebui să accept[1111
numirea tradiţională, încetăţenită în literatura arheologică românească, de fibule cu
capete de ceapă - Zwiebelkopffibel, pentru a nu produce confuzii.
00
Z. Vi ns k y, op. cil., pl. IV/7.
40
K. B oh ne r, D. EI Imers, K. W ei dema n n, Das Friihe Mittelalter,
1, Mainz, 1970, p. 25.
41
Z. Vin s k i, op. cil., pl. VI-VII.
42
S. Dumitra ş cu, op. cit., pl. XXII.
43
Idem, ibidem, pl. XXX.
41
ci. fibula descoperită în cimitirul de la Soporul de Cîmpie, de tipul cu piciorul întors pe dectesubt, arbaletă şi butoni (nu capete de ceapă) la capul fibulei
şi. ex~ren:iitiilile r~sortului, arbaletei, D. Pro tase, Şantierul arheologic So porul de
Cimp,e, m MalenaJe, VIII, 1962, pp. 527-536, fig. 6/9; ci. şi H. Crişan, Le tresar
ci' Atei ci se relalions balkano-danubiennes, în Dacia, III, 1959, pp. 353-367, fig.
2/1, fibulă găsită cu o alta de tipul cu arcul în formă de ancoră şi caracterizată
astfel: .. Fibule en forme d'arbalete (Armbrustfibel). Le corps ct Ies brns, en de
croix, se tuminent par un bou ton spherique".
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Fig. 3. Diptichonul lui Silichon (Monza, 396)
Mantaua ( - pelerina) este prinsă pe umărul drept cu o fibulă cu capete de ceapă.
după K. Bohner, D. Ellmers, K. W0idemann, Dos Friihe Millelaller (Fiihrer durch
das Romisch - Germanische Zentralmuseum in Mainz), I, Mainz, 1970, p. 25.
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llalia şi pe cele din Dalmaţia 4 ;; şi eventual pe cele din Pannonia, din
zona Dunării Centrale, mai ales în cazul descoperirilor din Slovaciarn.
ln ce priveşte fibula descoperită la Oradea (Inv. Nr. 7 051) şi a
uncia din cele de la Mişca ( 1 269), ele sînt de tipul 4 al cronologiei
tipologice stabilite de E. Keller, avîndu-si analogii . directe în desc:Jperirile din Dacia romană (lnv. Nr. 1 300-1 301) de~1va~e, de fapt, ?1~1
fibulele creştine de tipul Osi jak 47 -Sisak 48 de pe ten tonul Juqosla.v1e1.
Fibulele descoperite în Bihor, dovedesc, după opinia noastră, permanenţa comunităţilor locale ( daci lîrzii) intrate în sfera de viaţă a
lumii romane provinciale (a Daciei, Pannoniei şi Illyricumului roman),
rnre în secolul IV. e.n. îşi menţin nu numai tradiţionalele legături
culturale cu lumea romană 4 (), ci continuă să graviteze spre modul de
viaţă al romanităţii orientale, alături de romanicii din Transilvania şi
Bănat (spre est şi sud, respectiv spre Apuseni şi Mureş).
4 ,, z.
Vin s k y, op. cil., pi. I-VIII, reeşind evident că pe teritoriul Jugoslaviei apar toate tipurile şi un număr ridicat de piese.
46 M.
La mi ova, op. cit., pi. VIII şi catalogul, de unde reiese c:-1 cele mui
multe descoperiri s-au f[1cut în zona cotului Dunării, legate de staţiunea arheologicii de la Iza - Leanyvâr.
47
Z. Vin s k y, op. cit., pi. 11/1.
4 b Idem, ibidem, pi. IV /5.
4D Există informaţia că „lntr-un loc neprecizat de pe teritoriul satului (Şiclău
n.n.) s-au găsit circa 90 fibule cu capete terminate în formă de ceapă care se datează în aceeaşi vreme (dintre acestea cîteva exemplare se află în Muzeul Regional Arad), ci. S. Mark i, în Ar. fvlon, II, 1, p. 16", în M. Rusu şi E. Dă r ne r,
Săpătura de salvare de la Şiclău, în Materiale, VIII, Buc., 1962, p. 710, n. 4, asupra cărei note ne alrăgea aten\ia colegul A. Bej an - Timişoara, c[1ruia îi mulţumim şi pe această cale. Fiiră să negăm valoarea informaţiei, care ne arqumentează şi mai concret existenţa unui drum comercial dinspre M. Adriatică în Crişana, atragem atenţia că în vara anului 1974, cu ocazia unei documentări în Muzeul din Arad, cu ajutorul amabil al Tov. E. Dă r ne r, asupra dacilor din zona
Aradului, nici în depozit şi nici în expoziţie nu am putut studia fibulele cu capete
de ceapă. Amintim, de asemenea, existenţa a 10 fibule cu capete de ceapă, numă
rate de noi în expozi \ia de bază a Muzeului Banatului - Timişoara, fără indicaţii
asupra locului de provenienţă, din care pricină nu le-am putut utiliza în articolul
nostru, care, subliniem se referă la materialul publicai şi controlabil. Aşteptăm,
astfel, cu nerăbdare publicarea numeroaselor fibule cu capete de ceapă existente
în muzeele noastre şi care nu fac decît să confirme continuitatea de viaţă autohtonă, daco-romană, pe întreg cuprinsul Daciei şi totodată să ilustreze în mod concret puternicele legături ale Daciei cu Imperiul roman în sec. IV, stăpînirea romanct
la nordul Dunării în vremea lui Constantin cel Mare şi mai apoi şi astfel continuarea procesului de romanizare şi după anul 271/275, aşa cum de altfel a încercat, cu ajutorul fibulelor cu capete de ceapă, să sugereze concret acest lucru, şi
articolul de fată.
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ROMAN FIBULAE OF THE „ZWIEBELKOPFFIBELN"
TYPE FOUNDED IN CRISANA

(summary)
Author presents the fibulae of the „Zwiebelkopffibeln" type founded in Criby the Museum of „Ţării Crişurilor• in Oradea. He presents also
of this type, inserted till now, with the aim of calling attention on
the publication of the fibulae by the museums where those are held, attachinq importance to the knowledge of the IV-th century of our era in the territory of the
Socialist Republic of Rumania.
The fibulae direct attention also to the relations maintained by the late Roman Empire with the whole territory of the early Dacia.
şana and held
il fibula-index
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PLANŞA I. Fibule de bronz cu capete de ceapă:

1-2 Mişca, i, Bihor. 3. Oradea.
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2,,

Cri.ş(Ina

3

m

l
PLANŞA

t-2. Dacia

romană (judeţ)

II. Fibule de bronz cu capete de ceapă:
localitate incertă; probabil Turda Potaissa?;
- provine dintr-o localitate necunoscută.
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3. Bihor

