ASOCIAŢIA ARHEO VEST
TIMIŞOARA

ARHEOVEST
III1
-IN MEMORIAM FLORIN MEDELEȚInterdisciplinaritate în Arheologie și Istorie
Timişoara, 28 noiembrie 2015

JATEPress Kiadó
Szeged
2015

Editori:
Sorin FORŢIU
Andrei STAVILĂ
Consilier științific:
Dorel MICLE
Coperta: Aurelian SCOROBETE, http://www.reinhart.ro/
Foto copertă: Aurelian SCOROBETE
Această lucrarea a apărut sub egida:

© ArheoVest, Timișoara, 2015
Președinte Lorena VLAD
www.arheovest.com
referință
bibliografică

ISBN 978-963-315-264-5
Avertisment
Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate
autorilor.
DVD-ROMul conține contribuțiile în varianta color precum și imaginile
la rezoluția maximă trimisă de autor.

referință
bibliografică

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE CU CARACTER CREŞTIN
DIN ZONA DUNĂRII DE JOS. STUDIU DE CAZ:
MORMÂNTUL 7 DE LA BARBOŞI
Mihaela Denisia Liuşnea*
* Universitatea “Dunărea de Jos”, Galați; denisialiusnea@yahoo.it
Abstract. Starting from the 1st century AD, following Augustus's reorganization of the Roman
provinces, Barboşi, Galatz, attracted the interest of the Roman Empire. The roman used on the
Lower Danube the ships for military campaigns in the area and to supply troops and transport
war material. The particular military situation of Barboşi in antiquity stimuled a general political, social and economic evolution of the Lower Danube's region. Fibulae with three onionshaped knobs were one of the most common types of fibulae in the late Roman era and were
worn primarily by soldiers, officers and clerks. They were most often made of gold are quite
rare and belonged to holders of important military and civil functions, which indicates that,
in addition to fastening clothing, they also represented a status symbol. The gold fibula from
Bărboși, near Galați, represents an exceptional find, not only due to its precious material, but
also due to the inscriptions on the bow, INNOCEN(S).
Keywords: Bărboși, zwiebelknopf fibulae, INNOCENS.

Situl arheologic Barboşi1 este amplasat pe un promontoriu, la cca 40 m deasupra nivelului Mării, la 300 m N de gara cu acelaşi nume, pe şoseaua Galaţi–Tecuci
sau Galaţi–Brăila, la 1,5 km SV de municipiul Galaţi. Poziţia sa este pe malul stâng
al Dunării, în dreptul gurii de vărsare de astăzi a Siretului în fluviu (Fig. 1).
Fortificaţia de la Barboşi a fost ridicată pe un promontoriu (Tirighina), la
nordul Dunării, în secolul al III-lea, după opinia unor specialiști2.
În anii '80 ai secolului trecut, a fost mai fost identificată o fortificație de pământ
în situl arheologic “Cartierul Dunărea” din orașul Galați, un castellum, la circa un
kilometru de Bărboși, necontemporană în timp cu aceasta3. Prima fortificaţie din zonă,
pare să fi fost castellum-ul de pământ din Cartierul Dunărea, datat între 102–105 dHr,
moment în care zona de sud a Moldovei a intrat sub dominaţie efectivă militară şi
administrativă romană4.

1

În legătură cu importanţa istorică a sitului Liușnea, 2008, p. 92 sqq.
Ștefan, 1958, Vulpe, 1960, p. 331.
3
Brudiu, 1980, p. 59-72.
4
Ibidem, p. 65.
2
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Fig. 1. Amplasarea geografică a sitului de la Barboşi şi
valul roman Traian – Tuluceşti5.
După instalarea Legiunii V Macedonica la Troesmis6, în anul 107 dHr, a fost
ridicat se pare cel de-al doilea castellum, pe Tirighina.
În legătura cu această ultimă fortificaţie, rezultatele cercetărilor au condus
însă la o serie de inadvertenţe, legate de semnificaţia complexelor arheologice situate
pe versantul vestic al promontoriului, într-o zonă considerată drept incintă a unui
castru7.
Astfel, Silviu Sanie, în urma cercetărilor efectuate în acest punct, a dedus
existenţa în timp a unui castru, ridicat la o data ulterioară construcţiei castellum-ului8 a
cărui amplasare ar fi făcut posibilă includerea acestuia din urmă în incinta lui (Fig. 2).
În interiorul presupusului castru, în partea sa vestică, pe versant, spre ceea ce
au indicat Nicolae Gostar și S. Sanie ca fiind castellum-ul refolosit drept praetorium,
cercetările au pus în evidenţă existența unei necropole birituale şi a unor complexe
de locuire9, considerate, de descoperitori, contemporane cu castrul (Fig. 3). Silviu Sanie
crede chiar că o parte a necropolei ar fi rămas întotdeauna între castellum şi castru10.

5

după Gostar, 1962, p. 507-511.
Aricescu, 1977, p. 32.
7
Sanie, 1981, p. 75-127; Idem, 1988, p. 53 sqq.; Petculescu, 1982, p. 249-253; Daicoviciu,
1981, p. 48, 62.
8
O inscripţie din 112–113 dHr atestă în acest punct prezenţa Cohors II Mattiacorum.
9
Sanie, 1981, p. 77.
10
Ibidem.
6
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Fig. 2. Planul castrului şi castellum-ului roman de la Bărboşi11.

Fig. 3. Planul general al săpăturilor efectuate pe
Promontoriul Tirighina, Barboşi12.
11
12

după Gostar et alii, 1970, p. 419.
după Sanie, 1988, p. 54, fig. A.
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Ideea existenţei unui castru, care să închidă în incinta lui un castellum, reamenajat eventual ca praetorium, a fost preluată şi de alţi cercetători printre care
Hadrian Daicoviciu, Nicolae Gostar, Ion T. Dragomir, Ion Ioniţă, Liviu Petculescu,
Emilia Doruţiu-Boilă ș.a. O parte dintre aceştia au observat însă inadvertenţele rezultate din datele prezentate de Silviu Sanie13. Astfel, în recenziile lor, Hadrian Daicoviciu
şi Liviu Petculescu au atras atenţia asupra cronologiei castrului, pe care cel din urmă
îl consideră anterior castellum-ului, precum şi asupra raporturilor castru–necropolă–
locuinţe civile (bordeie, semibordeie şi locuinţe de suprafaţă)14. Cei doi specialiști
subliniază imposibilitatea acceptării ideii unei contemporaneităţi pe acelaşi spaţiu a
celor trei categorii de structuri arheologice cu caracter militar, funerar şi civil15.
Luând în considerare faptul că, din punct de vedere practic, prezenţa castrului în zona promontoriului Tirighina nu a putut fi dovedită, suntem de părere că existenţa acestuia nici nu poate fi justificată în acest perimetru, din cauza condiţiilor
geomorfologice ale terenului suport.
Este greu de crezut că romanii au putut amplasa un castru într-un spaţiu atât
de accidentat, cu denivelări de teren de circa 40 de metri şi pante abrupte în incinta
fortificaţiei respective.
Cât priveşte urmele cu caracter funerar şi de locuire, ele ar putea fi explicate
prin caracterul topografic al terenului, care a slujit de suport aşezării civile16, amplasată practic, în albia majoră a Siretului, la bazele promontoriului pe care se află fortificaţia.
Astfel, situaţia constatată pe teren poate fi pusă în legătură cu unitatea geografică Galaţi–Barboşi, o zonă afectată de mişcări subsidente evidente17. Limitele acestei
zone cuprind un areal mai vast, desfăşurându-se pe structura depresionară a Câmpiei
Române.
În aceste condiţii, odată cu manifestarea, începând cu secolul al II-lea dHr, a
Transgresiunii Valahe, zona de subsidenţă a luncii Dunării, între Călăraşi şi Galaţi, a
fost afectată de inundaţii. Urmele acestor revărsări au putut fi urmărite în depunerile
ritmice observate cu ocazia lucrărilor pentru instalarea unei conducte de apă pentru
Combinatul Siderurgic (Priza Siret). Aceste depuneri sunt o dovadă a colmatărilor în
urma staţionării apelor în timpul inundaţiilor. Procesul de colmatare a afectat chiar
zona aflată în imediata apropiere a promontoriului18.
Ca urmare, se poate afirma că prezenţa celor două tipuri de complexe arheologice pe versantul promontoriului Tirighina poate fi considerată rezultatul unor
situaţii deosebite, când, datorită inundaţiilor, oamenii au fost nevoiţi să se retragă în
13

Sanie, 1981, p. 92. Este interesant de remarcat faptul că zona castellum-ului este singura
neacoperită de alte structuri arheologice.
14
Petculescu, 1982, p. 250.
15
Se ştie că romanii pedepseau cu moartea profanatorii de morminte, iar înmormântările intra
muros apar abia în perioada creştină; Daicoviciu, 1981, p. 48.
16
În prezent se află sub triajul gării Barboşi.
17
Liuşnea, 2008, p. 217-225.
18
Ibidem, p. 217 sqq.
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zonele mai înalte, temporar. De aici şi caracterul locuinţelor – bordei, semibordei,
locuinţe de suprafaţă realizate din materiale perisabile.
Pentru datarea momentelor de inundaţie se impune însă stabilirea raporturilor necropolă respectiv complexe temporare de locuire, precum şi extinderea cercetărilor pe versant. În orice caz, încadrările cronologice de secol II–III a acestora le
considerăm nejustificate.
Dacă unitatea militară instalată în castellum-ul de pământ din Cartierul Dunărea
nu a putut fi identificată încă, se ştie, în legătură cu castellum-ul de pe Tirighina, întărit ulterior cu ziduri de piatră, că a fost garnizoană a unei vexilaţii din Legio V Macedonica, care a avut o rază de acţiune ce includea un teritoriu vast, cuprins între Capidava şi Noviodunum, având capetele de pod de la Barboşi şi Orlovka19.
Materialele tegulare, descoperite în perimetrul fortificaţiei, mai amintesc de
o unitate auxiliară, Cohors II Mattiacorum, atestată pentru perioada corespunzând
secolului al II-lea20. Nicolae Gostar credea că această unitate a fost adusă abia după
anul 14521.
În timpul lui Marcus Aurelius şi Lucius Verus, o inscripţie votivă, pusă de
centurionul Cornelius Firmus, menţionează prezenţa în zonă a unei vexillatio din
Legio I Italica, cantonată în lagărul de la Troesmis.
Fortificaţia de la Barboşi a constituit un punct important pe drumul comercial
care lega Asia, prin Tyras, Orlovka şi mai departe, prin Poiana (antica Piroboridava),
Răcătău (Tamasidava), Brad (Zargidava) şi Valea Oituzului, Breţcu (Angustia)22, cu
Dacia şi, tot prin acelaşi punct, cu Moesia. Conştienţi şi de importanţa strategică a
acesteia, romanii au luat măsuri suplimentare de întărire şi apărare, realizând un complicat sistem defensiv în faţa capului de pod – cu val, şanţ de pământ şi palisadă pe
alocuri23.
În încercarea de a clarifica stratigrafia sitului de la Barboși, cu siguranță este
necesară stabilirea concordanței dintre datele obținute prin cercetarea tuturor complexelor de pe promotoriu, de pe versanți și de la baza acestuia.
Astfel, în timpul cercetărilor sistematice din 1978, organizate de Institutul
de Arheologie din Iaşi, prin intermendiul lui Silviu Sanie, şi de Muzeul de Istorie din
Galaţi, reprezentat de Ion T. Dragomir, în cursul cercetării unui tumul cu cercuri de
piatră24 (Fig. 4), au fost identificate 11 morminte, dintre care două de incineraţie şi
nouă de inhumaţie25, cu inventar variat.

19

Doruţiu-Boilă, 1972, p. 45 sqq.
CIL, III, 7620, în Supplementum, I, 1902, p. 1371.
21
Gostar, 1967, p. 107.
22
În acest punct există un castru roman, în care au staţionat Cohors I Hispanorum veterana
equitata şi Cohors I Bracaraugustanorum, din perioada domniei lui Traian şi până la retragerea armatei romane din regiune (Protase, 1996, 85 sqq).
23
Ştefan, 1937-1940, p. 401-425.
24
Sanie, 1981, p. 83; Dragomir, 1981, p. 76 sqq.
25
Sanie, 1981, p. 83; Dragomir, 1981, p. 76 sqq.
20
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Cel mai interesant din perspectiva specialiştilor este Mormântul 7, de înhumaţie, în care defunctul fusese depus într-un “sarcofag de lemn”26 după Silviu Sanie
sau sicriu din lemn după Ion T. Dragomir27.

Fig. 4. Tumulul cu cerc de pietre28.
Mormântul 7, de inhumaţie, deţine cel mai bogat inventar funerar (Fig. 5):
trei monede de la Claudius II Gothicus (268–270), accesorii vestimentare (fibulă de
aur cu ac de fier, două catarame semicirculare cu spini şi o bentiţă de bronz argintat
provenind de la sandale), pahar de sticlă cilindric, cutie de plumb cu capac cilindric,
o lamă de cuţit de fier, un vârf de săgeată din fier, căţuie dacică cu urme de cărbune
şi cenuşă, opaiţ roman cu ciocul şi discul sparte din antichitate, trei amfore de mărime mijlocie29.
26

Sanie, 1981, p. 83.
Dragomir, 1981, p. 76 sqq.
28
după Dragomir, 1981, p. 98, fig. 5.
29
Ibidem, p. 98.
27
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Ceea care ne-a atras atenţia în mod deosebit este fibula romană de aur, de tip
cruciform, sau cu capetele în formă de bulbi de ceapă (în limba germană Zwiebel,
care a dat tip I Zwiebelknopffibel30), cu secţiunea arcului rectangulară sau Keller 131,
datată de acesta între anii 290–32032. Descoperiri ale unor fibule de tip Keller 1 au
fost realizate la Halmyris, unde două exemplare din bronz, din totalul de 24 de piese,
sunt de tip Zwiebelknopffibel33. Una din piesele de la Halmyris, având un defect de
fabricație, s-a presupus că a fost realizată într-un atelier local, Pannonic sau chiar
Nord-pontic34.
Specialiștii definesc aceste tipuri de fibule ca fiind danubiano-pontice.

B.36
A.35
Fig. 5. Inventarul Mormântului 7 de la Barboşi.
Acest tip de fibule erau realizate din materiale neferoase, din bronz, argint și
aur37. Unele piese erau încrustate cu pietre prețioase38.
30

Popović, 2003-2004, p. 230, col. 2.
Erwin Keller datează acest tip de fibulă între anii 290–320 (Keller, 1971, p. 32).
32
Ibidem, p. 53. Unii coboară data apariției acestora la anul 260 (Pröttel, 1988, p. 347-372).
33
Nuțu, 2010, p. 102.
34
Ibidem, p. 103.
35
după Sanie, 1981, pl. 68 bis.
36
după Dragomir, 1981, p. 104, fig. 11.
37
Riha, 1979, p. 169.
38
Tybulewics, 2014, p. 442.
31
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Cercetătoarea poloneză Rozalia Tybulewics le datează între domnia lui Diocletian și cea a lui Justinian I (284–565), numindu-le “fibule imperiale”39 (Kaiserfibeln în limba germană).
Toate amănuntele menționate mai sus indică un statut special al acestor
fibule, care erau oferite ca distincții pentru oficiali și militari. Rozalia Tybulewics
este de părere că fibulele din aur erau oferite “oficialilor din administrația imperială,
militarilor, populației, trimișilor/solilor străini și regilor”40. Cele din bronz și argint
erau oferite funcționarilor civili de rang inferior41. Cum nu există nici o mărturie care
să dovedească contrariul, se pare că erau primite doar de bărbați.
Este interesant faptul că unele dintre aceste fibule din aur erau ornamentate
prin incrustrare cu email, acestea purtând și inscripții42, cum este cazul celei descoperite la Barboși.
Erau inscripționate în general nume de împărați, de guvernatori, astfel că se
poate realiza o datare a pieselor destul de precisă43, contextul apariției lor fiind legat
de ascensiunea la putere și domnia acestora, a înalților funcționari și a candidaților la
înalte grade ale imperiului, precum și evenimente religioase. Ele reprezentau dovezi
de prestigiu și putere și le regăsim reprezentate în mozaic (ex. în două mozaicuri din
Basilica San Vitale din Ravenna, datate între 526–54744), sculptură (ex. Magister
militum Flavius Stilicho – anul 39545 sau vicarius Rufius Probianus – anul 40046)
sau sculptură susținând mantia personajului principal47. De asemenea, apar și în
scenele religioase înfățișând martiri creștini (ex. Sfântul Onisifor la Thessaloniki48,
Sf. Vitale la Ravenna49 și Sf. Teodor la Roma50).
Fibula din inventarul de la Barboși este realizată prin turnare51, are trei terminații, două în formă de bulb de ceapă, în dreapta și stânga arcului, însă terminația centrală, de deasupra, are o formă unică până în prezent, fiind aplatizată, de formă semicirculară și decorată prin două adâncituri/cercuri. Pare să reprezinte o formă combinată de fibule cu secțiunea transversală circulară52 (din regiunea Dunării de Jos: La
Ostrov, Diana) și cele cu triunghiulare în secțiune (Trier, Cologne, Blase).

39

Tybulewics, 2014, p. 442.
Ibidem.
41
Ibidem.
42
Drescher, 1959, p. 170-179.
43
Ibidem.
44
Farioli, 1977, Pl. 138, 154.
45
Delbrueck, 1929, p. 242-248, nr. 63; Volbach, 1961, Pl. 62-63.
46
Delbrueck, 1929, p. 250-256, nr. 65.
47
Tybulewics, 2014, p. 442, p. 443.
48
Delbrueck, 1929, p. 35.
49
Ibidem, p. 36.
50
Ibidem, p. 37.
51
Aceste fibule au mai fost clasificate, în funcţie de tehnica de realizare, în două categorii:
fibule turnate şi fibule realizate din foiţă sau tablă de aur (Tóth, 2000/2002, 1, p. 256).
52
Popović, 2003-2004, p. 234, fig. 11.
40
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Specialiștii consideră că este una din variantele timpurii al acestui tip de fibulă,
ce a fost identificată într-un spaţiu vast, din Orientul Apropiat până în Gallia şi chiar
în nordul Africii. I. T. Dragomir a datat-o în secolul al III-lea, pe baza particularităţilor ce o deosebesc de piese similare din secolul următor.53 Totuşi, caracteristicile ornamentării restrâng aria de circulatie la Valea Dunării, cu descoperiri la Bărboşi, Ostrov
şi Karataš54.
Unii specialiști, precum Martin
Kemkes, Jörg Scheuerbrandt și Nina
Willburger, consideră că prototipul fibulei
de tip Zwiebelknopffibel ar fi tipul Scharnierarmfibel (Fig. 6)55.
Piesa descoperită în inventarul
Mormântului 7 de la Barboși, în greutate
de 21 de grame, are incizată inscripţia
Fig. 6. Scharnierarmfibel56.
“INNOCEN(S)” pe cantul arcului portagrafei, probabil numele defunctului, antroponim cert creştin (Fig.7, A, B și C).
Fibula a fost realizată prin turnare, iar arcul este ornamentat cu un decor din
nouă pătrate incizate şi umplute cu email negru – în tehnica numită nielo57.
Astfel de piese au mai fost identificate şi chiar clasificate de către specialişti.
Ivana Popović le clasifică, de exemplu, în trei categorii, în funcţie de forma secţiunii
arcului, iar fibula prezentată mai sus o include în prima grupă, pe care o pune în legătură cu momentul retragerii armatei şi administraţiei romane din Dacia de către împăratul Aurelian, piesa în sine fiind considerată de autoare o posibilă răsplată pentru
merite militare58. Ea presupune că piesa de la Barboși a fost realizată de artizani de
la Naissus sau poate din Aquae59.
Dacă avem în vedere că în inventarul funerar s-a găsit şi un vârf de săgeată,
am putea accepta ideea că defunctul ar fi putut fi, probabil, un militar. Iar datarea
piesei la sfârşitul secolului al III-lea este susţinută de diferenţele vizibile între aceasta
şi fibulele produse după impunerea unui control strict asupra producerii lor de către
curtea imperială, în timpul lui Licinius şi mai ales a lui Constantin cel Mare (303–
337).
Un mormânt de barbar războinic, ofiţer în armata romană, cu inventar similar celui de la Barboşi, a fost descoperit la Cologne (Severinstor) şi depus la Landesmuseum din Bonn (Fig. 8) şi este datat la sfârşitul sec. III şi începutul sec. IV60.
53

Dragomir, 1981, p. 77.
Popović, 2003-2004, p. 230 sqq.
55
Kemkes et alii, 2002, p. 19.
56
http://www.mpov.uw.edu.pl/en/thesaurus/artefacts/zwiebelknopffibel (accesat 1.10.2015).
57
Kemkes et alii, 2002, p. 27. Tehnica niello constă în introducerea unui material de culoare
neagră (format dintr-o pastă sticloasă fără liant, emailul în cazul acesta) în diferitele adâncituri
create prin gravare.
58
Popović, 2003-2004, p. 231.
59
Ibidem.
60
Martin-Kilcher, 1990 (1993), p. 305, fig. 1.
54
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A61.

B62.

Fig. 7. Fibula de aur: fotografii şi
desen.

C63.
În primul rând, şi aici este de remarcat fibula cruciformă din bronz64 (Fig. 9),
parte a uniformei ofiţerului sau funcţionarului roman, pentru care Stéfanie MartinKilcher a găsit, de asemenea, analogii cu descoperiri din inventarele mormintelor, de
la Aquincum, Brigetio şi la Leuna65, unde fibulele sunt realizate pe suport de argint66.
Aceeaşi autoare susţine ideea că barbarul înmormântat la Cologne ar fi putut
avea rangul de ingentia auxilia Germanorum67. Ar putea fi vorba de o situaţie asemănătoare la Bărboşi, deşi aici fibula era din aur, ceea ce poate însemna un rang mai înalt
al celui decedat.
61

http://www.migl.ro/Site%20fr/fibule.html (accesat 1.09.2015).
http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=1C406834F3034E128F4DCD9549E2A24F (accesat 1.09.2015).
63
după Popović, 2003-2004, p. 230, fig.5.
64
Cunoscută şi sub numele de Zwiebelknopffibeln, datorită lui Erwin Keller (1971) sau cu
bulbi de ceapă de cum a numit-o Gustav Behrens (Behrens, 1950, p. 8-11). Mai recent, María
Mariné-Isidro le denumeşte fibule “senatoriale” (Mariné-Isidro, 2001, p. 87).
65
Thomas, 1988, p. 140.
66
Van Buchem, 1973, p. 69.
67
Martin-Kilcher, 1990 (1993), p. 300.
62
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În fapt, se poate constata că, spre sfârşitul sec. III şi începutul sec. IV, de-a
lungul Rinului şi al Dunării, de la Cologna şi Aquincum la Silistra, apar morminte de
ofiţeri şi funcţionari de origine barbară, înhumați cu un inventar bogat cu accesorii
vestimentare realizate în ateliere de pe Dunăre. O situaţie asemănătoare se înregistrează şi la Bărboşi, unde însă nu e vorba de un gal, ci de un posibil autohton geto-dac
romanizat, după cum o dovedeşte prezenţa căţuiei.
Este de remarcat şi prezenţa celor trei amforete şi a paharului de sticlă atât
în mormântul de la Cologne, cât şi în cel de la Barboşi.

Fig. 8. Inventar funerar Cologne, Severinstor68.
68

după Martin-Kilcher, 1990 (1993), p. 305, fig. 1.
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Fig. 9. Fibulă de bronz de la Cologne.
Ivana Popovića a realizat şi o dispunere spaţială a descoperirilor acestui tip
de fibulă (Fig. 10).

Fig. 10. Răspândirea fibulelor cruciforme: 1. Mainz-Dimesser Ort,
2. Osztrόpataka, 3. Hallstatt, 4. Timacum Minus, 5. Barboşi, 6. La Pstrov,
7. Diana, 8. Trier, 9. Cologne, 10. Blace69.
69

după Popović, 2003-2004, p. 234, fig. 11.
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Pentru interpretare, credem că este util să amintim de descoperirea, din anul
1889, la Apahida70, în inventarul Mormântului nr. 1, a unei fibule din aur masiv, de
tip cruciform, cu lungimea de 11,5 cm şi greutatea 54,29 g (Fig. 11 și 12), pentru care
s-au găsit analogii cu inventarul cu fibula al mormântului regelui franc Childeric, mort
în anul 481 şi înmormântat la Tournai, Belgia71. Ele au fost realizate din tablă de aur
în tehnica opus interrasile, în ateliere din Constantinopol72 probabil, fiind prezente în
descoperiri din tot bazinul Mării Mediterane, la Reggio Emilia, Palatin, Roma, precum
şi în Asia Minoră – fibule de tip Keller 673 (Fig. 13, 14, 15)74.

Fig. 11. Fibula de la Apahida75.
Fibulele din cele două morminte au fost considerate de Barbara Deppert-Lippitz
ca reprezentând rangul legatului autorităţii imperiale, fiind dovada unor relaţii diplomatice între romani şi barbari, liderii acestora din urmă având stat de generali sau înalţi
funcţionari. În cele două cazuri prezentate este vorba de principi barbari76: Omahar la
Apahida77 şi Childeric la Tournai78, cei doi fiind şi contemporani79, datarea celor două
70

Localitate pe Valea Someşului Mic.
Deppert-Lippitz, 2007, p. 28-43.
72
Ibidem.
73
Keller, 1971, p. 53.
74
Baldini Lippolis, Pinar Gil, 2010, p. 118.
75
după Deppert-Lippitz, 2007, p. 35, fig. 4.
76
Ibidem, p. 39-70.
77
Numele apare pe unul din inele din inventarul funerar, iar acesta este de neam germanic,
mai exact gepid (Opreanu, 2005, p. 9 sqq.; Dandridge, 2000, p. 72-87).
78
Mormântul acestuia a fost descoperit în secolul al XVI-lea.
79
Deppert-Lippitz, 2007, p. 35 sqq.
71
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morminte fiind deci jumătatea secolului al V-lea dHr, două secole mai târziu decât
fibula de la Bărboşi.

Fig. 12. Fibula de la Apahida, din
Mormântul 1. Datare 450–558.
Muzeul Național de Istorie a
României (inv. no. MNIR 54256).

Fig. 13. Fibule de aur de tip Keller 6
(Tóth B7b): 1. Tournai; 2. Apahida;
3. Roma-Palatin; 4. Reggio Emilia;
5. Italia80.

Fig. 14. Fibule din colecția Kaiserfibel81.
Este interesant de amintit şi a doua descoperire de la Apahida, a unui alt
mormânt, în 1963, în al cărui inventar s-au găsit piese din aur cântărind peste 2 kg.
Pentru apartenenţa descoperirii de la Bărboşi la ritul creştin, poate fi luată în
calcul și orientarea mormântului (VNV–ESE) şi poziţia scheletului (decubit dorsal,
cu mâinile încrucişate pe piept/bazin).
Concluzia. Pe baza monedelor şi a fibulei din inventarul său, mormântul
poate fi datat la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul secolului IV dHr. Şi vorbim
de un înalt funcţionar sau un ofiţer recompensat pentru activitatea sa ori chiar de un
magistrat care a primit în semn de preţuire fibula de aur de la un împărat roman, aceasta
atestând şi convingerile religioase pe care le-a avut el însuşi sau cei care au săvârşit
ritul şi ritualul de înmormântare.
80

după Opreanu, 2009, p. 119, fig. 9.
după Carnap-Bornheim, 2008, p. 77 sqq; Schmidts, 2000, p. 89 sqq.;
http://www.mpov.uw.edu.pl/en/thesaurus/artefacts/zwiebelknopffibel (accesat 1.10.2015).

81
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Fig. 15. Fibule din diferite metale82.

82

după Kemkes et alii, 2001, p. 58 ; Schmidts, 2000, p. 90;
http://www.mpov.uw.edu.pl/en/thesaurus/artefacts/zwiebelknopffibel (accesat 1.10.2015).
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