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DESCOPERITE LA FOENI, JUD. TIMIŞ
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Remarks Regarding a Bronze Fibula Unearthed at Foeni, Timiş County
(Abstract)
A team of specialists started a research project in the early 90s with the aim of studying the economic and social
organization of a single Starčevo-Criş settlement. The archaeological campaign that started in the summer of 1992
brought to light, among other things, a 4th – 3rd century BC bronze fibula of the well known Duchcov type. The
piece is in a fragmentary state. It has a six coil spring (out of which only three remain), with the chord, partially
missing, placed in front. The foot of the fibula is bent towards the arch, climbing above it without touching it.
It has a small globular decoration placed towards the end of the foot. The fibula belongs to the A3 type in the
typological system proposed by I. Németi and type 2 in the one created by V. Zirra.
Judging by the analysis of the rest of early La Téne funerary finds in the Banat and Crișana regions and the
morphology of the piece, we can assume that the Duchcov type fibula from Foeni-Sălaș dates from the LtB2
sub-phase, meaning roughly the end of the 4thcentury and the beginning of the 3rd century BC.

L

a începutul anilor ’90 a fost demarat un
proiect ce a avut ca scop reconstituirea organizării economice și sociale a unei singure așezări
Starčevo-Criș. Situl selectat de către echipa de specialiști, în urma unor cercetări prealabile non-invazive, a fost Foeni-Sălaș1. Localitatea Foeni se află la
circa 45 de kilometri sud-vest de orașul Timișoara
și la circa 3 kilometri de graniţa cu Serbia. Situl
(Pl. 1/Fig. 1) se găsește la aproximativ 3 kilometri
nord de sat, fiind mărginit în partea sa septentrională de drumul către satul Ionel. Cercetările arheologice executate în vara anului 1992 au scos la
iveală o posibilă așezare sezonieră Starčevo-Criș,
urme sporadice de locuire atribuite culturii Vatina,
câteva complexe aparţinând primei vârste a fierului (Hallstatt B/C), o fibulă La Téne și, în sfârșit,
urmele unei așezări din secolele III–V p.Chr.2.
Obiectul acestui studiu este reprezentat de
fibula aparţinând celei de-a doua epoci a fierului.
Mai întâi, să vedem informaţiile oferite de către
descoperitori în legătură cu acest obiect: „Singura
dovadă a unei locuiri în cea de-a doua epocă a fierului este reprezentată de o fibulă din secolul al III-lea
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a. Chr. descoperită în 131F, quad 12, 79.98-.883
(fig. 5)”. Trebuie amintit faptul că autorii menţionează descoperirea unui sit aparţinând epocii La
Téne de către Fl. Drașovean, cu ocazia cercetărilor
sale perieghetice în hotarul localităţii Foeni4.
Fibula (Pl. 2) este de mici dimensiuni (L = 3 cm,
h = 1,5 cm) și a fost descoperită în stare fragmentară, lipsindu-i o parte din resort și acul. Ea a fost
confecţionată din bronz, având un resort bilateral
format probabil din șase spire. Dintre acestea s-au
mai păstrat doar trei. Coarda este fragmentară și
este dispusă în faţa resortului. Piciorul acesteia este
curbat spre arc, continuându-se deasupra acestuia
până în mijlocul său, fără să se atingă, fiind decorat
cu o proeminenţă sferică. Terminaţia piciorului
este ascuţită.
Piesa face parte din bine cunoscuta categorie a
fibulelor de tip Duchcov. Acest orizont cultural a fost
definit în urma descoperirii fortuite a unui tezaur
în anul 1882, în preajma localităţii Duchcov (lb.
germană: Dux) din Cehia. Tezaurul era compus în
majoritate din fibule și brăţări, depuse într-un vas
de bronz. Descoperirea este datată la sfârșitul secolului al IV-lea a. Chr.5. Tipul de podoabe aflat în
3
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discuţie se caracterizează prin piciorul îndoit către
arc, prezentând o proeminenţă sferică pe acesta.
Ea reprezintă forma evoluată a fibulelor specifice
LtA și precede fibulele cu piciorul prins de arc
printr-un manșon, din perioada mijlocie a celei
de-a doua epoci a fierului6. Împreună cu fibula
de tip Münsingen reprezintă unele din podoabele
caracteristice secolului al IV-lea a. Chr. în arealul
central European7.
Analizând materialul descoperit în urma cercetărilor arheologice de la Pișcolt, I. Németi
împarte fibulele de tip Duchcov descoperite aici,
în patru categorii, separate pe criterii cronologice
şi morfologice8. Primele două, A2 şi A3 aparţin
primului orizont cronologic (LtB1-B2-Krämer;
LtB1b – 1c-Waldhauser)9. Celelalte două categorii,
A6 şi A7 aparţin celui de-al doilea orizont
cronologic al necropolei (LtB2-Krämer; LtB2aWaldhauser)10. Tipologic, fibula descoperită la
Foeni se apropie cel mai mult de tipul A3 propus
de Németi, fibule al căror picior se ridică uşor până
la arc sprijindu-se de acesta. Acestea au un resort
format din şase spire, coarda în faţă şi ornamentate
cu o mică sferă la picior. Acest gen de materiale este
datat la finele subfazei LtB1, dar mai ales în LtB211.
De menţionat că piciorul piesei desecoperite la
Foeni este liber, nesprijinindu-se pe arc.
Un studiu realizat de V. Zirra referitor la fibulele La Téne timpurii de pe teritoriul României
împarte piesele de tip Duchov în două categorii12.
Din prima fac parte fibulele cu picior scurt, iar
din cea de-a doua cele al căror picior tinde să urce
deasupra arcului. Ţinând seama de morfologia
piesei descoperite la Foeni, putem încadra această
podoabă în tipul al doilea după clasificarea întocmită de V. Zirra.
Din păcate, fibula de la Foeni nu se poate data
în funcţie de context, ea fiind o descoperire izolată.
Variantele timpurii ale acestui tip de piese apar
în bazinul carpatic odată cu stabilirea celţilor pe
acest teritoriu, începând cu secolul al IV-lea a.Chr.
Printre primele descoperiri de acest gen atestate
arheologic, în arealul mai sus menţionat, se numără
cele din necropola13 şi aşezarea14 de la Menfőcsanák,
în nord-vestul Ungariei, datate în LtB1. Până la
sfârșitul secolului al IV-lea a.Chr. celţii ajung în
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zonele din estul bazinului carpatic, înclusiv în
Transilvania. Cu privire la momentul pătrunderii populaţiilor celtice pe teritoriul României s-au
formulat de-a lungul timpului numeroase teorii15,
considerându-se recent că acest eveniment s-a
produs cel mai probabil în ultimele trei decenii ale
secolului al IV-lea a.Chr. adică la sfârșitul subfazei
LtB1 și începutul LtB216. Aceasta este perioada în
care apar și primele fibule de tip Duchcov timpuriu
în arealul celtic transilvănean. Amintim aici descoperirile din mormintele M917(Pl.3/6), M3618,
M12019, M13420, M17821 cercetate în necropola
de la Pișcolt (jud. Satu-Mare), fibulele descoperite
la Oradea-Salca22 (Pl.3/4) (jud. Bihor), Mureni23
(Pl.3/5) (jud. Mureș), Pecica24 (Pl. 3/2,3) (jud.
Arad), Aradu Nou25 (Pl.3/1) (jud.Arad). Analizând
cronologia descoperirilor celtice din Transilvania,
S. Berecki26 include fibulele de tip Duchcov timpuriu, alături de cele de tip Münsingen, de brăţările
cu închizătoare Steckverschluss, cataramele simple și
cuţitele de mici dimensiuni, în obiectele specifice
primului orizont al locuirii acestora pe teritoriul
actual al României. Tot în această perioadă, aceste
accesorii vestimentare sunt adoptate și de populaţiile indigene atât din spaţiul intracarpatic, cât și
extracarpatic, fapt demonstrat de piesele descoperite la: Augustin-Tipia Ormenișului27 (jud. Brașov),
Bunești-Averești28 (jud. Vaslui) sau BâzdânaCetate29 (jud. Dolj). Același fenomen este vizibil și
în nord-vestul Peninsulei Balcanice, unde fibulele
de tip Dux intră în componenţa portului populaţiei autohtone începând cu sfârșitul secolului al
IV-lea și continuând până cel puţin la mijlocul
secolului al III-lea a.Chr.30.
Așa cum putem observa din descoperirile
menţionate mai sus, varianta timpurie a fibulei
de tip Duchcov se găsește în aria celtică transilvăneană, în special în perioada de sfârșit a subfazei
LtB1 și începutul subfazei LtB2. Alte descoperiri
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din zona central-europeană ne indică însă faptul
că aceste podoabe au fost populare pentru o perioadă mai îndelungată. Astfel, în mormântul M2
de la Frauenstein/Inn, datat în a doua jumătate
a secolului al III-lea a.Chr., s-au descoperit două
variante timpurii ale fibulei de tip Dux31. De asemenea, într-un mormânt de inhumaţie descoperit
la Badacsonytomaj Rokahegyi au fost găsite două
fibule de tip Duchcov timpuriu asociate cu alte două
piese de schemă La Téne mijlociu, care datează
complexul în LtC132. În nord-vestul Ungariei, la
Hejőkeresztúr, o fibulă similară cu cea de la Foeni
a fost descoperită întâmplător33. Cercetările ulterioare ale împrejurimilor au scos la iveală, pe lângă
un mormânt de inhumaţie aparţinând unei femei
de origine scitică, un mormânt de incineraţie celtic
datat în perioada LtB2-C1.34.
În partea de est a Banatului, celţii pătrund
dinspre Crișana la sfârșitul secolului al IV-lea –
începutul secolului al III-lea a. Chr. Singura descoperire, până în acest moment, datată în acest palier
cronologic, este necropola de la Aradu Nou, aceasta
fiind totodată și cel mai nordic punct în care este
atestată o prezenţă celtică efectivă pe teritoriul
Banatului. Necropolele de la Cherestur, Remetea
Mare, Szőreg sau Bašaid își încep existenţa doar
din subfaza LtB235. O altă posibilă descoperire
funerară identificată în hotarul localităţii Deta,
este datată în LtC136.Aceste descoperiri evidenţiază
o avansare lentă, treptată a grupurilor de coloniști
celţi, urmând direcţia nord-sud din Crișana în
Banat. Pornind de la cele expuse anterior putem
presupune că fibula descoperita la Foeni-Sălaș se
poate data în subfaza LtB2 adică la sfârșitul secolului al IV-lea și începutul secolului al III-lea a.Chr.
Descoperirea izolată a unui singur artefact de
factură laténiană în această locaţie ridică anumite
probleme legate de existenţa unei posibile așezări
celtice. I.Bognár-Kutzián37 aducea în discuţie
dificultatea diferenţierii între migraţia populaţiilor
şi mobilitatea obiectelor. Recent, M. Hauschild38
atrăgea atenţia asupra atribuirilor etnice pe baza
inventarelor, existând pericolul urmăririi mobilităţii
obiectelor şi nu a persoanelor care le utlizează.
Cercetătoarea considera dificilă sau chiar imposibilă
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atribuirea etniei unui grup de indivizi pe baza câtorva
obiecte. Referitor la estul Banatului, rezultatele
cercetărilor efectuate până în acest moment relevă
o colonizare celtică mai puţin intensă în comparaţie
cu zona Transilvaniei sau Crişanei. Descoperirile
arheologice, deşi puţine, arată o coabitare între noii
veniţi şi populaţia autohtonă care a dus la crearea
unui melanj cultural. Astfel, fibula descoperită la
Foeni-Sălaş reprezintă un obiect de factură celtică
descoperită într-un mediu cultural eterogen.
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Fig. 1. Localizarea sitului de la Foeni-Sălaş. / The Foeni-Sălaş archaeological site.

Fig. 2. Râspândirea fibulelor de tip Duchcov timpuriu în România. / The distribution of early Duchcov type fibulas in
Romania. 1. Foeni, 2. Aradu Nou, 3. Pişcolt, 4. Oradea, 5. Pecica, 6. Augustin, 7. Mureni, 8. Bâzdâna, 9. Buneşti-Avereşti.
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Pl. 2. Fibula descoperită la Foeni-Sălaș. / The bronze fibula found at Foeni-Sălaș.
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Pl. 3. Fibule de tip Duchcov timpuriu descoperite pe teritoriul României. 1. Aradu Nou M2 (apud Rustoiu 2012a),
2-–3. Pecica (apud Crișan 1974), 4. Oradea-Salca (apud Zirra 1971), 5. Mureni (apud Zirra 1971), 6. Pișcolt M9 (apud
Németi 1988), 7. Augustin-Tipia Ormenișului (apud Costea/Crișan 2006) (scări diferite). / Early Duchcov type fibulas
discovered in Romania: 1. Aradu Nou M2 (after Rustoiu 2012a), 2–3. Pecica (after Crişan 1974), 4. Oradea-Salca (after
Zirra 1971), 5. Mureni (after Zirra 1971), 6. Pişcolt M9 (after Németi 1988), 7. Augustin-Tipia Ormenşului (after
Costea/Crişan 2006) (different scales).
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