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Abstract 
The Late Roman complex of fortifications at Ibida (today’s Slava Rusă, Tulcea County) has provided in the 

last 15 years of systematic archaeological excavations a variety of "small-find" artefacts. Among the clothing 
accessories, brooches play an important role and the crossbow fibulas or Zwiebelknopffibeln are, by far, the best 
represented in the Late Roman period. This study analyses 16 pieces included in this last category, with three types and 
several variants and which chronological cover the entire 4th century AD. Frequently, the identification of such artefacts, 
especially in closed complexes, such as the tombs, can be extremely useful in the rendering of many ancient daily-life 
aspects. 

On the basis of the analysis of these objects several interesting conclusions can be drawn regarding the military 
presence in the central region of the Scythia province, the everyday life in a city at the boundary of the Empire, the 
possible the social stratification that could be flipped through such clothing accessories, the techniques of manufacturing 
such accessories, as well as their circulation over very large distances within the Lower Danube area and beyond. 
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Complexul de fortificaţii romane de la Ibida (Slava Rusă. jud. Tulcea) a devenit de mai bine de un 

deceniu un șantier arheologic foarte activ. Situaţiile arhitecturale identificate în urma săpăturilor arheologice, 
dar și cantitatea și diversitatea artefactelor descoperite confirmă că acest centru roman târziu avea o poziţie 
importantă în angrenajul strategic al provinciei Scythia și reprezenta un areal de manifestare optim pentru 
locuitorii săi. Fără a avea informaţii consistente despre situaţia sa administrativă dinainte de prima parte a 
secolului al IV-lea1, orașul, puternic fortificat, a jucat cu certitudine un rol de prim rang în epoca Dominatului. 

În ceea ce privește obiectele din categoria « small finds », destul de multe au fost descoperite în 
mormintele necropolei ibidense și au fost doar menţionate în lucrările de antropologie publicate până în 
prezent2. O serie de descoperiri din deceniul al nouălea al secolului trecut, ce-i drept doar cu descrieri tehnice 
simple3, precum și alte câteva piese au fost publicate în studii mai generale4. 

În contextul prezentat, materialul de faţă se dorește a fi un început pentru includerea în circuitul 
știinţific a câtorva sute de artefacte rezultate în urma cercetărilor arheologice efectuate aici și care au debutat în 
manieră sistematică în anul 2001. Am ales să prezentăm în materialul de faţă câteva fibule romane târzii dintr-
un anumit tip foarte popular în zona Dunării de Jos în secolul al IV-lea p.Chr., provenite din săpăturile efectuate, 
dar și din descoperirile întâmplătoare din cetate sau din teritoriul acesteia. 

                                                                                       
* Adresăm mulţumiri întregului colectiv de cercetare de la Ibida, dar mai ales domnului dr. George Nuţu pentru sugestiile și 

bibliografia oferite. De asemenea, suntem recunoscători domnului Romeo Ionescu pentru desenele executate. 
** Institutul de Arheologie Iași, Academia Română-Filiala Iași; danaparaschivei76@yahoo.com. 
1 Despre posibilitatea unei civitas în perioada romană timpurie la Ibida vezi în SUCEVEANU, BARNEA 1991: 52-53 și 

APARASCHIVEI 2010: 257. 
2 SOFICARU 2012: passim; SOFICARU 2014: 307-340. 
3 OPAIŢ, OPAIŢ, BĂNICĂ 1990: 18-28; OPAIŢ 1991: 21-56. 
4 APARASCHIVEI et al. 2012: 169-182. 
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Fibulele cruciforme sau fibulele cu bulbi terminali în formă de capete de ceapă, intrate în literatura 
de specialitate cu denumirea de Zwiebelknopffibeln, au fost identificate în mii de exemplare pe cuprinsul 
Imperiului, dar și în afara sa, în majoritatea siturilor arheologice de epocă romană târzie. Această densitate 
remarcabilă a făcut ca și interesul știinţific pentru artefactele în cauză să se fi remarcat destul de devreme. 
După câteva încercări de clasificare, care datează din prima parte a secolului al XX-lea5, primul studiu 
temeinic pentru acest tip de accesoriu vestimentar a reușit să stabilească o cronologie bazată pe analogii cu 
material monetar din complexe închise6, cronologie care, cu adnotările de rigoare7, este utilizată și astăzi. În 
ceea ce privește răspândirea fibulelor cu capete de ceapă, s-a putut constata că o densitate mare, poate și din 
cauza stadiului avansat de publicare, se înregistrează pentru zona dunăreană și Europa Centrală8. Fără a putea 
preciza cu certitudine locaţia unor ateliere de origine pentru aceste piese, nu lipsesc, însă, unele opinii în acest 
sens. Spre exemplu, identificarea unei fibule neterminate de la Szony-Brigetio, l-a determinat pe E. Keller să 
opineze că acest tip de fibule ar fi fost posibil să se producă în Pannonia9. Totuși, cercetări amănunţite bazate 
pe stilistica variată a componentelor, pe tehnica de producţie și asamblare a pieselor, pe posibilitatea 
includerii unor artefacte din regiuni specifice în clasificările generale stabilite, au condus către concluzia că 
este posibilă și producerea lor pe plan local, în mai multe centre provinciale din Imperiu10. Susţinem întru 
totul această ipoteză, cu rezerva că exemplarele care reprezentau cu adevărat insignia pentru purtătorii lor 
trebuie să fi fost oferite de către autorităţi, fie ele centrale, fie chiar provinciale; nu considerăm, însă, că 
trebuiau neapărat și produse într-un centru unic. Ele sunt atribuite, în general, mediului militar, cu toate că 
există dovezi că erau utilizate și de către civili, în speţă femei sau chiar copii, chiar dacă într-o proporţie foarte 
mică11. Încadrate cronologic, grosso modo, între ultima parte a secolului al III-lea și primele decenii ale 
secolului al V-lea, aceste fibule reprezintă un exponent important al categoriei accesoriilor vestimentare 
caracteristice secolului al IV-lea. p.Chr. 

Este destul de evident că fibulele cu terminaţii sub forma capetelor de ceapă funcţionau ca o marcă de 
statut social pentru oficialii din structurile administrative ale statului și din armată, iar un anumit control al lor 
trebuie să fi existat, cel puţin până la un anumit nivel, exprimat, probabil, prin calitatea și decorurile pieselor 
respective. Chiar împăraţii ofereau astfel de fibule înalţilor oficiali în cadrul unor ceremonii speciale, dar este 
evident că nu erau rezervate doar personajelor de rang înalt12. 

Din regiunea noastră de interes, provincia Scythia, aceste piese sunt printre cele mai numeroase din 
categoria fibulelor; se cunosc deja câteva sute de exemplare, parţial publicate, iar numărul acestora crește 
vertiginos dacă se iau în considerare piesele inedite din colecţiile muzeelor dobrogene, dar și din colecţiile 
private13. Interesant este că majoritatea lor provine din zonele aparent mai puţin militarizate, respectiv zona 
litoralului pontic și centrul provinciei, spre deosebire de limesul dunărean, unde sunt amplasate cetăţile cu 
rol strategic evident. Totuși, trebuie să fim circumspecţi în a concluziona că zona interioară a provinciei, spre 
exemplu, nu a beneficiat de un aport militar important în secolul al IV-lea p.Chr, iar statisticile sunt, deseori, 

                                                                                       
5 BEHRENS 1919; BELAEV 1929; KOVRIG 1937; van BUCHEM 1941; von PATEK 1942. 
6 KELLER 1971. 
7 Cea mai importantă intervenţie a fost cea a lui Ph. Prötell (1988), care a re-sistematizat clasificarea anterioară și a corijat 

cronologia, dar, mai recent, sunt de menţionat intervenţiile foarte elaborate ale E. Swift (2000) și M. Paul (2011). 
8 BUORA 2002a: 140-142; BUORA 2013: 428-429 unde este prezentată și bibliografia de ultimă oră asupra acestui tip de fibule. 
9 KELLER 1971: 27; Pentru Pannonia pledează și RIHA 1979: 171. 
10 CLARKE 1979: 257; Vezi discuţiile mai ample de la SWIFT 2000: 3. 
11 JOBST 1975: 94; BUORA 2002a: 140, nota 2 cu bibliografie. 
12 KELLER 1971: 27 sugerează că poziţia socială a indivizilor era redată de calitatea materialelor din care erau confecţionate 

fibulele, respectiv din bronz, argint, bronz aurit sau aur. 
13 NUŢU 2010b: 100-101 și graficul 1, cu distribuţia pe centre a acestor piese.  
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răsturnate de cercetări consistente ulterioare. Cert este că de la Argamum14, Histria15, Tomis16 și Callatis17 au 
fost publicate destul de multe piese, dar ele au fost semnalate și în cetăţile dunărene, la Aegyssus18, 
Noviodunum19, Dinogetia20, Beroe21, Carsium22, Capidava23, Sacidava24, precum și în așezarea de la 
Dervent25. O colecţie importantă de fibule cu capete de ceapă provine de la Izvoarele-Pârjoaia26. 

Piesele de la Ibida, în număr de 17 identificate de noi, dar doar 16 prezentate detaliat în acest studiu, se 
adaugă la bagajul de accesorii vestimentare descoperite în regiunea centrală a provinciei. Având în vedere 
materialul arheologic identificat în centrul de la Ibida, suntem din ce în ce mai convinși că aici se găsea un 
important contingent militar începând chiar dinainte de secolul al IV-lea, astfel încât este perfect justificată 
prezenţa acestor piese în număr destul de mare în acest centru. De altfel, Ibida se afla pe traseul unui important 
drum ce străbătea centrul provinciei Scythia și care făcea legătura cu nordul provinciei. În centre precum 
Durostorum27 sau Tropaeum Traiani28, care se aflau pe aceeași arteră rutieră, sunt atestate, de asemenea, astfel 
de fibule. 

Din punct de vedere al evoluţiei lor și, implicit, al amplasării lor cronologice, fibulele cu capete de ceapă 
de la Ibida pot fi incluse în mai multe tipuri, cu diverse variante, conform clasificărilor efectuate de E. Keller, Ph. 
M., Prötell, E. Swift și V. Soupault, dar cu referiri curente la studiile efectuate de W. Jobst, E. Riha, M. Feugère, 
M. Buora, M. Paul, G. Nuţu etc. 

DISCUŢII 

I. În primul tip de Zwiebelknopffiblen, Keller 1/ Prötell 1A/ Swift 1/ Soupault I, au fost incluse fibula 
nr. 1 și fragmentul nr. 2. Prima piesă a fost descoperită între coastele și vertebrele toracale ale unui decedat de 
sex masculin, descoperit în necropola de la Ibida, orientat V-E, destul de deranjat în sol din cauza intervenţiilor 
secundare. Aceste circumstanţe au determinat și deplasarea fibulei de pe unul dintre umeri, unde era normal să 
se găsească. Deasupra craniului au fost identificate și fragmente de la un pahar de sticlă, care, probabil, a suferit 
aceeași deplasare secundară29. Fibula este foarte bine păstrată, inclusiv cu acul de prindere, are piciorul 
rectangular, mai scurt în raport cu corpul său arcuit. Este confecţionată din bronz, dar se observă încă urmele 
de la poleirea cu aur, atât pe braţe, cât și pe piciorul și corpul acesteia. Braţul transversal, în profil hexagonal, este 
destul de scurt și se termină cu doi butoni ușor alungiţi, în formă de con. Al treilea buton, aflat în capul fibulei, 
face corp comun cu aceasta și prezintă aceleași caracteristici cu ceilalţi doi. Toţi cei trei bulbi terminali prezintă 

                                                                                       
14 NUŢU 2010b: 101-106, Fig. 3; NUŢU 2010a: 502, Pl. I.5.  
15 NUBAR 1971: 204-206, Pl. 5.9; SUCEVEANU 1982: 125, Pl. 23.11,12. 
16 SEVEREANU 1935: 214-215, Fig. 78-82; LUNGU, CHERA MĂRGINEANU 1982: 180, n. 28; CHERA 

MĂRGINEANU, LUNGU 1983: 224, n. 21, BUCOVALĂ, PAȘCA 1988-1989: 139, Pl. 4.e; 10.b. 
17 PREDA 1980: 34-36, 85, 88, 114, 148, 162, 165, 182; Pl. 14.pas. 1-3; M. 354, M11, M 355; 32. M.41; 35. M.361.1, M363; 

36. M365.1, M367.2; 52. M.11.1; CHELUŢĂ GEORGESCU 1974:180-181; IONESCU, ALEXANDRU, CONSTANTIN 2002-
2003: 234, 241. 

18 NUŢU 2010b: nota 21. La cele publicate deja se adaugă alte două piese fragmentare, de tip 3/4B descoperite în 2015 
(informaţie de la dr. G. Nuţu). 

19 BARNEA, MITREA, ANGHELESCU 1957: 167, 170, Pl. 16.2; BARNEA, BARNEA 1984: 515, Pl. 13.5. Adaugă informaţii 
suplimentare din NUŢU 2010a: nota 26. 

20 ȘTEFAN 1941: 418, Pl. 26.6, 8-9; BARNEA 1966: 252-253, Pl. 13.3. 
21 PETRE 1987: 20, Pl. 33.45b; 102.149b, 150b; 103.151c; 108bis.163d. 
22 BUZDUGAN et al. 1998-2000: 435, Pl. 8.14; DIACONESCU 1995-1996: 85, Pl. 3.1. 
23 CHELUŢĂ-GEORGESCU 1979: 180-181; COVACEF 1995-1996: 98, Pl. 2.7. 
24 SCORPAN 1972: 320, Fig. 14; SCORPAN 1978: 168-169, Pl. 18.43-45. 
25 DIACONU 1985: 87-89, Fig. 3. 
26 CURTA 1992: 46-50, Pl. 9.68-72; 10.73-84; 11.85-93; 12.94-106; 13.108-121;14.122-128; 15. 129 - 132 
27 MILOŠEVIĆ, DONEVSKI 1999: 248-249, Fig. 4; DONEVSKI 2006: 255-256, Pl. 5.4; ATANASOV 2007: 449, Fig. 7. 
28 BARNEA et al. 1979: 24-25, Pl. 6.2; 158. 10.1.  
29 Informaţii din arhiva dr. A. Soficaru, căruia îi mulţumim.  
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câte o mulură rotundă care face cumva tranziţia către braţele laterale, respectiv către arcul fibulei. Corpul are la 
conjuncţia piciorului o nervură anulară nu foarte proeminentă și nu are decor. Piciorul prezintă un decor 
simplu, cu o bandă ce îl separă în două registre și cu câte două linii dispuse perpendicular pe axul central, în 
extremităţile sale. În general, decorul acestei variante, fie pe arc, fie pe picior, este foarte simplu și puţin 
diversificat30. Portagrafa, care se profilează direct din picior, pe toată lungimea acestuia, este trapezoidală. 

Fragmentul nr. 2 este un bulb terminal alungit, sub forma unui con, cu o manșetă bine păstrată, destul 
de subţire la bază, dar cu rămășiţe dintr-o altă manșetă care o dubla pe prima, chiar în apropierea punctului de 
conjuncţie cu braţul transversal al fibulei.  

Relativ la cronologie, M. Feugère avansa ideea că acest tip de fibulă ar fi continuat variantele timpurii, 
din secolele II-III p.Chr., ale fibulelor de tip Armbrustfibeln31, având în vedere că după cronologia lui Keller și 
Prötell, primele fibule cu capete de ceapă ar fi fost puse în circulaţie începând cu 280-290 p.Chr., sau poate mai 
devreme, chiar dacă înainte de primele decenii ale secolului al IV-lea contextele semnalate sunt foarte rare32. 
Este și motivul pentru care piesa noastră o plasăm în primele două-trei decenii ale secolului al IV-lea, probabil 
chiar în timpul ridicării cetăţii Ibida, sub Constantin cel Mare. 

II. În tipul Keller 2/ Prötell 2B/ Swift 2ii/Soupault II se include piesa nr. 3, precum și, posibil, 
fragmentul nr. 4. Fibulele de acest tip au piciorul cel puţin egal cu corpul, iar decoraţiile cuprind aproape toate 
elementele componente. Fibula nr. 3 de la Ibida, confecţionată din bronz, ca și celelalte piese, a intrat în colecţia 
ICEM Tulcea prin achiziţie de la localnicii din Slava Rusă și se prezintă în condiţii optime33. Piesa este aproape 
identică cu o altă fibulă găsită la Beroe, mai la nord de Ibida, dar pe linia Dunării, în necropola așezării34. Piciorul 
fibulei este trapezoidal și este decorat în trei registre verticale, cu un tip de decor destul de întâlnit la varianta de 
faţă. Fiecare registru cuprinde, de o parte și de alta a nervurii cu linii oblice paralele care separă piciorul pe 
verticală, câte patru linii care se desprind, formând triunghiuri dreptunghice, dintr-un punct comun35. Arcul, cu 
profil trapezoidal, prezintă ca decor nervura de pe mediană compusă din grupuri de câte două linii orizontale 
paralele. Cele trei terminaţii (bulbii), în formă de măslină, care formează T–ul clasic pentru acest tip de fibule, 
sunt faţetate formând un hexagon și cu câte un guler nu foarte pronunţat la punctul de conectare cu braţul 
transversal al fibulei, respectiv cu arcul său. 

Fragmentul de fibulă nr. 4 este terminaţia în formă de bulb hexagonal ce s-a păstrat împreună cu un 
fragment de braţ lateral, lung de 11,95 mm. Ca în cazul pieselor de acest tip prezintă un tor anular în punctul de 
joncţiune cu braţul transversal. 

În ceea ce privește amplasarea cronologică a acestui tip, conform aprecierilor făcute de Keller și 
Prötell pe baza unor descoperiri monetare din complexe închise, fibulele se pot încadra în prima jumătate a 
secolului al IV-lea.  

III. Fibulele din tipul Keller 3-4/ Prötell 3/4; Swift 3/4; Soupault III sunt cele mai răspândite, având 
și cele mai diverse particularităţi elementare și de decor, și, implicit, cu mai multe variante. Braţul transversal 
poate fi trapezoidal, rectangular sau chiar hexagonal la anumite exemplare și cu terminaţii sub forma deja bine 
conturată, de bulbi de ceapă. Piciorul, trapezoidal sau rectangular, este mai mare decât arcul. Acest ultim 
element este mai îngust decât piciorul, în varianta 3 și aproximativ la fel în varianta 4, mai târzie. Ambele prezintă 
decoruri variate, geometrice, cu puncte și cercuri sau cu volute, iar de multe ori sunt străbătute pe toată 
lungimea lor de nervuri cu forme geometrice care le împarte, practic în două registre longitudinale. 

III.1. Următoarele fibule fac parte din varianta Keller 4A/Prötell 3/4B; Swift 3/4b/ Soupault III.1 cu 
decor format din puncte și cercuri pe picior, fie în partea inferioară, fie în cea superioară, într-un număr variat 

                                                                                       
30 Vezi pentru diversitatea decorului din regiunea Dunării de Jos la SOUPAULT 2003: Pl. 24-26. 
31 FEUGÈRE 1985: 426. 
32 KELLER 1971: 33; PRÖTELL 1988: 350. 
33 OPAIŢ 1991: Pl. 17.31. Din păcate nu am găsit piesa în colecţiile muzeului tulcean pentru a oferi mai multe detalii relativ la 

tehnica de prelucrare și asamblare. 
34 PETRE 1987: 20, Pl. 34.45b. 
35 SWIFT 2000: 38, Fig. 3 (Chartres). 
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și, de cele mai multe ori, dispuse simetric. Există în literatură opinia că numărul de puncte și cercuri a crescut în 
timp, în funcţie de evoluţia diferitelor variante36. Mai mult, a fost exprimată chiar ipoteza, care ni se pare foarte 
tentantă, dar greu demonstrabilă, că motivele decorative diverse întâlnite pe aceste fibule ar putea face posibilă, 
la un moment dat, urmărirea mișcării anumitor unităţi militare pe teritoriul Imperiului37. Până atunci, însă, este 
nevoie de o hartă cât mai completă cu răspândirea lor, dar și redarea corectă a decoraţiilor de care dispuneau. 
Piesa nr. 5 este bine conservată, confecţionată din aliaj de cupru, din care lipsește terminaţia sub formă de bulb 
din partea frontală. Această absenţă favorizează, însă, observaţii foarte interesante legate de modul de fixare al 
acestor elemente. Se păstrează foarte bine gaura în care se introducea, prin nituire sau sudare, acest element al 
fibulei. De asemenea, chiar dacă nu se păstrează acul de prindere, la baza corpului fibulei, în portagrafă, se 
observă totuși un nit opritor după care se trecea acul. Bulbii laterali păstraţi sunt destul de tociţi și au un 
diametru de 10.50 mm. Ca și decoraţie, prezintă pe corp un brâu de linii oblice paralele între ele, pe o lăţime de 
circa 3,75 mm, care se oprește aproape de baza sa, înainte de punctul de legătură cu piciorul. Acest ultim 
element este trapezoidal, are o lăţime de 8,76 mm imediat în apropierea corpului fibulei și se lăţește pe măsură 
ce se îndepărtează de acesta până la 9,90 mm. Are câte patru puncte dispuse simetric în interiorul a patru cercuri, 
în câte două rânduri, două la bază și două în apropierea arcului. Printre aceste rânduri se pot identifica două linii 
care pornesc paralel, dar se depărtează foarte ușor pe măsură ce ajung la baza piciorului. Între ele, mai ales în 
partea inferioară a piciorului, se observă încă un șir de cercuri care urcă spre partea superioară38.  

Fibula 6 se păstrează în întregime, în bune condiţii, mai puţin acul de prindere. Este din aliaj de cupru, 
iar bulbii laterali sunt puţin tociţi, la fel ca și urechea de prindere a acului. În schimb, terminaţia frontală 
păstrează foarte bine forma bulbului de ceapă și are diametrul de 11, 15 mm. Ca decor întâlnim aceeași fâșie 
clasică, cu linii oblice întretăiate, lată de 3,5 mm, care se oprește la baza piciorului. Piciorul fibulei este 
trapezoidal, se lăţește cu circa 2,30 mm la capătul său, faţă de punctul de conjuncţie cu arcul. Este prevăzut la 
joncţiunea cu arcul cu patru puncte înconjurate de patru cercuri, cu rol decorativ, simetric dispuse două câte 
două, la circa 2 mm distanţă. Dintre cele două rânduri de cercuri cu puncte pleacă două linii care se depărtează 
ușor una de cealaltă către baza piciorului unde regăsim, de asemenea, patru cercuri cu puncte în interior, mai 
depărtate decât cele anterior semnalate (3,80 mm). Unul dintre aceste puncte nu se păstrează decât parţial 
pentru că fibula a fost afectată secundar39. 

Din piesa 7 nu se păstrează braţul transversal cu terminaţiile, dar piciorul și corpul fibulei ne ajută să 
includem piesa în aceeași variantă ca și exemplarele anterioare. Corpul fibulei, trapezoidal în secţiune, se 
păstrează până la punctul de îmbinare cu braţul transversal și nu prezintă nici un decor. În schimb, pe picior 
întâlnim clasicele puncte cu cercuri, patru dispuse în apropierea arcului, două câte două de o parte și de alta a 
bandei de demarcaţie dintre cele două registre longitudinale ale fibulei și alte două în partea inferioară, simetric 
dispuse de-o parte și de alta a liniei de demarcaţie40. 

În afară de aceste ultime trei piese aproape întregi, mai cunoaștem existenţa unei a patra, din aceeași 
variantă, dar pe care, din nefericire, nu am putut să o găsim până în prezent în colecţiile ICEM Tulcea. Ea a fost 
găsită și apoi semnalată pe un nivel de funcţionare al unei ferme antice cercetată de colegii din colectivul de la 
Ibida în anul 2012. Piesa, din aliaj de cupru, păstrată în bune condiţii, a fost descoperită împreună cu un tezaur 
de circa 40 de monede databile în secolul al IV-lea, din păcate tot nepublicate, tocmai pe un nivel databil în 
această perioadă41. În acest punct, denumit Fântâna Seacă, situat la circa 2,5 km nord de cetatea Ibida, funcţiona 
din secolul al IV-lea un nucleu cu caracter agricol, cel mai probabil o fermă, de unde, în cursul a câtorva campanii 

                                                                                       
36 KELLER 1971: 43. 
37 BUORA 2002b: 516. 
38 Este un decor de tipul b5, după SWIFT 2000: 50, Fig. 48, foarte comun pentru astfel de piese, respectiv b7 oarecum în 

combinaţie cu b9, prin prisma acelor cerculeţe ce se regăsesc între liniile ce delimitează piciorul în două registre egale, după BUORA 
2002b: 513, Fig. 1. 

39 Decorul piciorul este același ca la piesa anterioară, de tip b5, respectiv b7, după clasificările folosite de SWIFT 2000: 50, Fig. 
48, respectiv BUORA 2002b: 513, Fig. 1. 

40 Este un alt decor caracteristic acestei variante, b28 (SWIFT 2000: 50, Fig. 48), respectiv b6 (BUORA 2002b: 513, Fig. 1). 
41 NUŢU et al. 2013: 120-121. 
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s-au descoperit, pe lângă cantităţi mari de ceramică, câteva zeci de monede, un umbo de fier, databil în al treilea 
sfert al secolului al IV-lea p.Chr42., precum și alte materiale arheologice specifice unui astfel de complex. Tot din 
acest punct provin și alte două fragmente de fibule de tipul ZkF, semnalate de noi la nr. 2, respectiv la nr. 10. 
Prin urmare, dincolo de caracterul agricol al acestei vile, putem opina, deocamdată cu titlu de ipoteză, că 
proprietarii aveau legătură, într-un fel sau altul, cu activitatea militară, fie din oraș, fie, poate, dintr-un alt centru 
din regiune. 

Următoarele fragmente aparţin, cel mai probabil, tipului 3/4B, dar păstrăm totuși o oarecare rezervă, 
având în vedere că se păstrează într-o stare precară. Piesa 8 este, de fapt, un buton-terminaţie din aliaj de cupru 
și o parte din braţul transversal de care este prins. În locul în care s-a rupt braţul fibulei se poate vedea un canal 
ce străbate întreaga lungime a fragmentului. Este important de remarcat că fragmentul a fost descoperit în 
preajma cavoului, probabil familial, de la Ibida, care a funcţionat începând cu jumătatea secolului al IV-lea 
p.Chr43. De asemenea, fragmentul 9, un buton-terminaţie din aliaj de cupru, împreună cu o mică parte din 
braţul de care era atașat, pare a avea aceeași structură și caracteristici precum butonii de la piesele de tip 
Keller/Prötell 3/4 B. Este util doar statistic, dat fiind faptul că a fost găsit în afara vreunui context arheologic. 
Fragmentul nr. 10 este un buton terminaţie descoperit la ferma romană funcţionabilă în secolul al IV-lea, 
situată în teritoriul cetăţii Ibida, în punctul Fântâna Seacă. Confecţionată tot din aliaj de cupru, această piesă 
păstrează gulerul anular ce făcea trecerea către braţul transversal. Este un pic mai aplatizat decât anterioarele 
fragmente din aceeași variantă. În aceeași categorie se include și butonul nr. 11. Este din aliaj de cupru, cu 
diametrul maxim de circa 10,40 mm și se păstrează împreună cu o parte din braţul fibulei.  

Din punct de vedere al datării, aceste piese au fost în circulaţie dinainte de a doua jumătate a secolului 
al IV-lea și până la finalul acestuia  

III. 2. În această subvariantă am ales să introducem fragmentele care cel mai probabil fac parte din tipul 
3/4, dar nu avem certitudinea apartenenţei lor la o variantă sau alta. Fibula 12 păstrează corpul arcuit pe care 
se observă legăturile cu axa piesei, braţul transversal, de care erau atașate terminaţiile în formă de capete de 
ceapă. Profilul corpului fibulei este trapezoidal, fără decor și este rupt înainte de conjuncţia cu piciorul. 
Fragmentul nr. 13 este un buton terminal, probabil frontal. Dincolo de forma sa faţetată hexagonal, cu gulerul 
anular prezent la joncţiunea cu arcul fibulei unde era fixat, butonul păstrează și tija de joncţiune cu corpul fibulei. 
După faţetarea perfectă pe care o constatăm suntem tentaţi să includem piesa în tipul Keller 2, Prötell 2D, dar 
faptul că forma bulbului de ceapă este aproape perfectă ne determină să ducem cronologic fragmentul mai 
târziu, respectiv în varianta 3/4. 

III.3. Fibulele nr. 14 și nr. 15 se includ într-o altă variantă conform tipologiilor uzitate, respectiv 
Keller 4B; Prötell 3/4 C; Swift 3/4c; Soupault III.2b. Se observă o evoluţie mai ales în privinţa decorului, dar, 
în variantele târzii chiar în ceea ce privește raporturile dintre elementele de bază. Volutele de pe picior sunt 
elementele distinctive ale acestui tip de fibulă, fie că este vorba de câte două astfel de elemente pe fiecare parte 
a piciorului, fie de mai multe. Piesa nr. 14 este din aliaj de cupru și păstrează arcul, piciorul și o parte a braţului 
transversal. Lipsesc braţul drept cu bulbul aferent și bulbul frontal. Lipsește, de asemenea, acul. Corpul, 
trapezoidal, mai mic și mai îngust decât piciorul, prezintă un decor clasic, format dintr-o nervură cu linii dispuse 
în unghi ce pornește de la capul fibulei, de-a lungul arcului și împarte acest element în două, până la un guler 
dublu ce separă arcul de picior. Acest ultim element este rectangular, are 29,88 mm lungime și o lăţime de 
10,35 mm, fiind mai lung decât arcul ce măsoară doar 26,92. Pe braţul transversal se păstrează un buton terminal 
lateral, în formă de bulb de ceapă și care are un brâu anular la joncţiunea cu braţul transversal. O altă bandă 
longitudinală, cu același decor cu linii dispuse în unghi, separă piciorul în două registre egale unde regăsim și 
câte trei volute pe cele două părţi.  

Piesa nr. 15, foarte frumos lucrată, o fibulă aurită descoperită în mormântul nr. 39 din necropola 
romană târzie de la Ibida, poate fi inclusă în aceeași tipologie. În mormântul construit din ţigle dispuse în două 

                                                                                       
42 HONCU et al. 2015: 88. 
43 APARASCHIVEI et al. 2012: 173. 
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ape, a fost descoperit un bărbat de circa 1,69 m, cu fibula pe umărul drept44, și cu un inventar care mai cuprindea 
un capăt de curea de argint, o cataramă de bronz și un pahar de sticlă fragmentar. 

Totuși, modificările evidente ale elementelor componente, respectiv piciorul mai scurt, arcul lat, iar 
braţul transversal cu decoraţii suplimentare, ne determină să credem că este o piesă care face trecerea către tipul 
5 al acestei categorii de fibule45. Ca elemente decorative, piesa noastră, are pe axul central al corpului o decoraţie 
cu lăţimea de 2 mm cu motive vegetale dispuse succesiv, care continuă spre baza piciorului. Piciorul este 
decorat, de asemenea, cu câte două perechi de volute, de această dată incomplete, cu terminaţiile doar ușor 
răsfrânte, pe fiecare registru, situate la un interval de circa 12 mm. Nervura ce separă practic piesa în două și care 
coboară de pe arc se continuă până în partea inferioară a piciorului. Lipsesc bulbul central și acul fibulei. 

Piesa, împreună cu celelalte elemente vestimentare, dar și cu fragmentul de pahar, găsite într-un 
complex închis, pot oferi informaţii preţioase relativ la structura socială a cetăţii Ibida, ritualurile de 
înmormântare și tehnicile de construcţie a mormântului, precum și detalii de ordin antropologic. Pe baza 
acestor elemente s-a avansat opinia că cel decedat ar fi fost un militar provenit dintr-o familie de condiţie socială 
bună din zona centrală a provinciei Scythia, trăitor în a doua jumătate a secolului al IV-lea p.Chr46.. 

III.4. Fibula 16 face parte din tipul Keller 4C; Protell 3/4 D; Swift 3/4d. Are drept caracteristică 
distinctivă decorul sub formă de trapeze ce se regăsesc pe picior, de o parte și de alta a liniei mediane. Piesa 
noastră este din aliaj de cupru, ca de altfel toate exemplarele din acest tip, și se păstrează în totalitate, inclusiv 
cu acul de prindere. Corpul fibulei prezintă pe centru un decor format dintr-o nervură din linii dispuse în 
unghiuri ce străbate mijlocul arcului. Bulbii laterali, care se prind de braţul transversal, sunt mai mari în 
diametru decât cel din capul fibulei și au o formă mai aplatizată. Acest al treilea buton terminal pare a fi fixat 
prin nituire, pe când cei laterali par să fi fost sudaţi de braţ. Piciorul fibulei este rectangular, mai lung decât 
arcul (are 34,72 mm) și se leagă direct de acesta, fără vreun guler de tranziţie. Este o fibulă cu decor format 
din figuri geometrice de formă trapezoidală, șase pe fiecare registru longitudinal al piciorului, chiar pe 
marginile sale. În spaţiul în care intra acul se păstrează inclusiv opritorul. Cronologic, fibula a fost produsă și 
utilizată în ultima parte a secolului al IV-lea p.Chr. 

În concluzie, fibulele cu capete de ceapă analizate în materialul de faţă sunt destul de consistente ca 
număr, în raport cu cantitatea totală de astfel de accesorii vestimentare de la Ibida47. Ca varietate, se constată că 
avem cel puţin trei tipuri, cu circa 5-6 variante, dar majoritare sunt, ca și în celelalte centre din provincie, cele de 
tipul Keller/Prötell 3/4 B. Practic, în ceea ce privește cetatea Ibida, acestea corespund perioadei de maximă 
afirmare a cetăţii, a doua jumătate a secolului al IV-lea, realitate ce reiese atât din structurile arhitecturale 
identificate, cât și din materialele arheologice descoperite în arealul cetăţii și în împrejurimi. Totuși, piesele din 
primele două tipuri conduc spre certitudinea că încă din primele decenii ale secolului al IV-lea la Ibida existau 
militari sau/și oficiali care aveau în vestimentaţia lor astfel de accesorii. Chiar dacă aceste piese nu pot fi legate 
exclusiv de prezenţa militară în zonă, considerăm că existau toate premisele ca ele să fi fost, în majoritate, un 
accesoriu vestimentar al militarilor. De altfel, probabilitatea crescută ca acestea să fi fost o marcă pentru statutul 
de militar este aproape unanim răspândită în literatura de specialitate. Piesa nr. 15, descoperită în mormântul 
39 din necropola ibidensă, confirmă această ipoteză, de vreme ce vorbim de un individ de vârsta tânără, cel mai 
probabil soldat. De asemenea, piesa nr.1, din mormântul 4, se poate analiza din aceeași perspectivă. Relativ la 
calitatea acestor piese, putem menţiona doar că piesa nr. 15, din aliaj de cupru, dar poleită cu aur și confecţionată 
foarte atent, raportată și la celelalte piese din inventar este, de departe, cea mai preţioasă. Din această 

                                                                                       
44 Localizarea piesei pe umărul drept este în concordanţă cu statisticile realizate în acest sens, conform cărora majoritatea 

covârșitoare a persoanelor purtătoare a unor astfel de piese le purtau pe umărul drept: detalii la SWIFT 2010: 4. Despre o reprezentare 
concludentă, pe dipticul lui Stilicho, de la finele secolului al IV-lea, de la Monza (Italia)în PAUL 2011: 36-37, Fig. 8. 

45 O foarte interesantă diagramă cu succesiunea tipologică a acestor fibule, cu influenţele de rigoare, a se vedea la PAUL 
2011: 35, Fig. 7. 

46 APARASCHIVEI et al. 2012: 174-175. 
47 Din ceea ce cunoaștem până acum de la Ibida putem confirma că fibulele cu capete de ceapă înregistrate aici se găsesc în 

procent de circa 50% din totalul de fibule din acest centru. Am inclus aici și cele câteva piese publicate de A. Opaiţ la începutul anilor ’90 
ai secolului al XX-lea tocmai pentru a avea o imagine completă asupra acestui tip de materiale arheologice. 
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perspectivă, purtătorul său făcea parte, cu siguranţă, din elita cetăţii sau avusese o poziţie importantă în armată. 
Piesele noastre au fost găsite în sectoare diferite ale cetăţii, în necropolă, dar și în hinterland, respectiv în zona 
rurală care ţinea de oraș. 

Nu dispunem, încă, de certitudini pentru a avansa ideea că piesele erau confecţionate și în cetăţile din 
zona Dunării de Jos, dar nu excludem această posibilitate. Popularitatea lor dovedită de numărul mare de 
descoperiri putea surveni chiar dintr-un fel de obligaţie socială, dacă se are în vedere atributul de marcă a poziţiei 
oficiale a anumitor indivizi din cetate sau a militarilor, ceea ce favoriza o cerere considerabilă48. 

 

CATALOG49 
1 Fibulă cu capete de ceapă (Keller 1A; Prötell 1A; Swift 1; Soupault I) (Pl. I.1; III.1). 

Context: Ibida 2002, necropolă, S3, M4, inedită. 
ICEM Tulcea, inv. 45451. 
Dimensiuni: L – 78 mm, l – 58 mm, L ac – 43 mm, m – 48,28 gr. 
Literatură: Keller 1971: 32-35; Prötell 1988: 349-353; Swift 2000: 30-34; Soupault 2003: 53-54. 
Cronologie: Primele două decenii ale secolului al IV-lea p.Chr. 

2 Fragment fibulă cu capete de ceapă (Keller 1A; Prötell 1A; Swift 1; Soupault I;) (Pl. I.2; III.2). 
Context: Ibida 2006, sector Fântâna Seacă, passim, inedită. 
ICEM Tulcea, inv. 49016. 
Dimensiuni: L – 11 mm; diam. bulb – 10 mm. 
Literatură: Keller 1971: 32-35; Prötell 1988: 349-353; Swift 2000: 30-34; Soupault 2003: 53-54. 
Cronologie: Primele două decenii ale secolului al IV-lea p.Chr. 

3 Fibulă cu capete de ceapă (Keller 2; Prötell 2B; Swift 2ii; Soupault II) (Pl. I.3).
Context: Ibida, passim (Opaiţ 1991: Pl. 17.31). 
ICEM Tulcea, inv. 40321. 
Dimensiuni: L – 73 mm, l – 48 mm. 
Literatură: Keller 1971: 35-36; Prötell 1988: 353-357; Swift 2000: 34-43; Soupault 2003: 54-55.  
Cronologie: prima jumătate a secolului al IV-lea p.Chr. 

4 Fragment fibulă cu capete de ceapă (Keller 2, Prötell 2B; Swift 2ii; Soupault II) (Pl. I.4; III.3).  
Context: Ibida 2008, EM (aducţiune apă), carou 1, -2,40 m, inedită. 
ICEM Tulcea, inv. 50352. 
Dimensiuni: L – 23,25 mm; diam. bulb – 10,30 mm; m – 7,03 gr. 
Keller 1971: 35-36; Prötell 1988: 353-357; Swift 2000: 34-43; Soupault 2003: 54-55. 
Cronologie: prima jumătate a secolului al IV-lea p.Chr. 

5 Fibulă cu capete de ceapă (Keller 4A; Prötell 3/4B; Swift 3/4b; Soupault III.1) (Pl. I.5; III.4).  
Context: Ibida 2005, Curtina G, S III, carou 6, - 2, 70–2, 80 m, inedită. 
ICEM Tulcea, inv. 47249. 
Dimensiuni: L – 66, 71 mm, l – 43, 40 mm, m – 28,95 gr. 
Literatură: Keller 1971: 37-41; Prötell 1988: 357-364; Swift 2000: 43-62; Soupault 2003: 55-56. 
Cronologie: 340-400 p.Chr. 

                                                                                       
48 Vezi un posibil argument la NUŢU 2010b: 102-103. 
49 Se vor folosi următoarele abrevieri:ICEM Tulcea – Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea; L-lungime; l-lăţime, m-

masă, diam.-diametru, inv.-inventar; M-mormânt., S-secţiune, EM-extramuros,  
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6 Fibulă cu capete de ceapă (Keller 4A; Prötell 3/4B; Swift 3/4b; Soupault III.1) (Pl. I.6; III.5). 
Context: Ibida passim, inedită (?)50. 
ICEM Tulcea, inv. 40325. 
Dimensiuni: L – 81,30 mm; l – 45, 80 mm; m – 37,03 gr. 
Literatură: Keller 1971: 37-41; Prötell 1988: 357-364; Swift 2000: 43-62; Soupault 2003: 55-56. 
Cronologie: 340-400 p.Chr. 

7 Fibulă cu capete de ceapă (Keller 4A; Prötell 3/4B; Swift 3/4b; Soupault III.1) (Pl. I.7.). Context: Ibida, 
passim (Opaiţ 1991: Pl. 17.33). 
ICEM Tulcea, inv. 40325 (?)51. 
Dimensiuni: L – 73 mm, l – 48 mm. 
Literatură: Keller 1971: 37-41; Prötell 1988: 357-364; Swift 2000: 43-62; Soupault 2003: 55-56. 
Cronologie: 340-400 p.Chr. 

8 Fragment de fibulă cu capete de ceapă (Keller 4A; Prötell 3/4B; Swift 3/4b; Soupault III.1) (Pl. II, 1; IV.1).
Context: Ibida 2003, EM, V1, S3, lângă cavoul Tudorka, carou 3, - 0, 50 m, inedită. 
ICEM Tulcea, fără inv. 
Dimensiuni: L – 22,15 mm; diam. bulb – 10,38 mm; m – 5,35 gr. 
Literatură: Keller 1971: 37-41; Prötell 1988: 357-364; Swift 2000: 43-62; Soupault 2003: 55-56. 
Cronologie: 340-400 p.Chr. 

9 Fragment de fibulă cu capete de ceapă (Keller 4A/ Prötell 3/4B; Swift 3/4b; Soupault III.1) (Pl. II.2; IV.2).
Context: Ibida 2005, passim, inedită. 
ICEM Tulcea, inv. 47252. 
Dimensiuni: L – 16,36 mm, diam. bulb – 11,65 mm; m – 5,70 gr. 
Literatură: Keller 1971: 37-41; Prötell 1988: 357-364; Swift 2000: 43-62; Soupault 2003: 55-56. 
Cronologie: 340-400 p.Chr. 

10 Fragment fibulă cu capete de ceapă (Keller 4A/ Prötell 3/4B; Swift 3/4b; Soupault III.1) (Pl. II.3; IV.3). 
Context: Ibida 2006, sector Fântâna Seacă, passim, inedită. 
ICEM Tulcea, inv. 49015. 
Dimensiuni: L – 15 mm; diam. bulb – 11 mm. 
Literatură: Keller 1971: 37-41; Prötell 1988: 357-364; Swift 2000: 43-62; Soupault 2003: 55-56. 
Cronologie: 340-400 p.Chr. 

11 Fragment de fibulă cu capete de ceapă (Keller 4A; Prötell 3/4B; Swift 3/4b; Soupault III.1) (Pl. II.4; IV.4).
Context: Ibida 2002, Curtina G, S1, carou 17, -1,80 m, inedită. 
ICEM Tulcea, fără inv. 
Dimensiuni: L – 23, 20 mm; m – 5,13 gr. 
Literatură: Keller 1971: 37-41; Prötell 1988: 357-364; Swift 2000: 43-62; Soupault 2003: 55-56. 
Cronologie: 340-400 p.Chr. 

                                                                                       
50 O altă piesă, din aceeași categorie de fibule, cu același inventar, este prezentată în OPAIŢ 1991: Pl. 17.33. Vezi mai jos la 

noi, piesa nr. 7 din catalog. 
51 Are, dintr-o eroare de înregistrare, cel mai probabil, același număr de inventar cu fibula de același tip de la nr. 6. La 

SOUPAULT 2003: Pl. 33.1 este redată ca fiind această piesă de la Ibida, dar desenul este al altei piese. 
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12 Fragment de fibulă cu capete de ceapă (Keller 4; Prötell 3/4; Swift 3/4; Soupault III/IV52) (Pl. II.5; IV.5).
Context: Ibida passim (Opaiţ 1991: Pl. 17.32). 
ICEM Tulcea, inv. 40326. 
Dimensiuni: L – 31 mm; l – 18 mm, m – 7,90 gr. 
Literatură: Keller 1971: 37-41; Prötell 1988: 357-364; Swift 2000: 43-62; Soupault 2003: 55-56. 
Cronologie: a doua jumătate a secolului al IV-lea p.Chr. 

13 Fragment fibulă cu capete de ceapă, (Keller 4; Prötell 3/4; Swift3/4; Soupault III/IV sau, posibil, Keller 2; 
Prötell 2D; Swift 2iii) (Pl. II.6; IV.6). 
Context: Ibida 2008, Sector T10, S2, carou 3, -2,60 m, inedită. 
ICEM Tulcea, fără inv. 
Dimensiuni: L – 22 mm, diam. bulb – 11,5 mm. 
Literatură: Keller 1971: 37-41; Prötell 1988: 357-364; Swift 2000: 43-62; Soupault 2003: 55-56. 
Cronologie: a doua jumătate a secolului al IV-lea p.Chr.(?). 

14 Fragment fibulă cu capete de ceapă (Keller 4B; Prötell 3/4 C; Swift 3/4c; Soupault III 2b) (Pl. II.7; IV.7).
Context: Ibida 2009, la N-E de cetate, passim, inedită. 
ICEM Tulcea, inv. 50388. 
Dimensiuni: L – 52,20 mm, l – 34,20, l (la o posibilă reîntregire) – 46,20; mm; m – 27,60 gr. 
Literatură: Keller 1971: 37-41; Prötell 1988: 357-364; Swift 2000: 43-62; Soupault 2003: 55-56. 
Cronologie: Al treilea sfert al secolului al IV-lea p.Chr. 

15 Fibulă cu capete de ceapă (Keller 4B; Prötell 3/4 C; Swift 3/4c; Soupault III 2b) (Pl. II, 8; IV, 8). 
Context: Ibida 2003, necropolă, M39, Aparaschivei et al. 2013: 175-178. 
ICEM Tulcea; inv. 46261. 
Dimensiuni: L – 55 mm, l – 45 mm, diam. bulb – 8 mm. 
Literatură: Keller 1971: 37-41; Prötell 1988: 357-364; Swift 2000: 43-62; Soupault 2003: 55-56. 
Cronologie: Al treilea sfert al secolului al IV-lea p.Chr. 

16 Fibulă cu capete de ceapă (Keller 4C; Protell 3/4 D, Swift 3/4d) (Pl. II.9; IV.9).
Context: Ibida 2004, EM, passim, inedită. 
ICEM Tulcea, fără inv. 
Dimensiuni: L – 67.70 mm l – 43,39 mm, m – 29,86 gr., m acului – 1,02 gr. 
Literatură: Keller 1971: 37-41; Prötell 1988: 357-364; Swift 2000: 43-62; Soupault 2003: 55-56. 
Cronologie: Ultima treime a secolului al IV-lea p.Chr. 

 
  

                                                                                       
52 SOUPAULT 2003: Pl. 41.13. 
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Pl. I. Fibule de tip „Zwiebelknopffibeln” de la Ibida (desene), 1-2. – tip 1; 3-4. – tip 2; 5-7. – tip 3/4. 



„ZWIEBELKNOPFFIBELN” DIN FORTIFICAŢIA ROMANĂ TÂRZIE DE LA IBIDA 245

 
 

Pl. II. Fibule de tip „Zwiebelknopffibeln” de la Ibida (desene), 1-9 – tip 3/4. 
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Pl. III. Fibule de tip „Zwiebelknopffibeln” de la Ibida (foto), 1-2 – tip 1; 3 – tip 2; 4-5 – tip 3/4. 
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Pl. IV. Fibule de tip „Zwiebelknopffibeln” de la Ibida (foto), 1-9 – tip 3/4. 
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Pl. V. Decoruri de pe elementele componente ale fibulelor cu capete de ceapă de la Ibida  

(conform numerelor din catalog);  
a. decorurile de pe picior ; b. decorurile de pe arc. 

 


