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FIBULĂ CU INSCRIPŢIE DIN ZONA IZVOARELE  
 (COM. LIPNIŢA, JUD. CONSTANŢA) 

 
Mihai Irimia 

 
 

Zusammenfassung:  Der Verfasser bespricht eine zufällig, in der Umgebung der römisch 
byzantinischen Burg von Izvoarele aufgefundene Fibel. 

Auf den Fuss der Fibel wurde die Inschrift MAPIN(ος) graviert. Obwohl es nur ein Bruchstück 
derselben ist, wurde die Fibel mit Wahrscheinlichkeit, dem Typ mit umgeschlagenem Fuss zugeordnet. 

Es werden kurz einige Angaben, die Fibeln des erwähnten Typs betreffend, erwähnt, wie auch die 
annähernden Analogien aus dem Gebiet der Unteren Donau für die besprochene Fibel. Es werden auch 
einige Fibeln mit Inschrift aus Nordost-Bulgarien angeführt. Andere Angaben betreffen den Namen 
Marinus/Marinos, der oft in der römischen Namensgebung angetroffen werden kann, einschliesslich auf 
manchen Inschriften in Dakien und in der Dobrudscha. 

Die Abwesenheit identischer Stücke, oder derjenigen von Izvoarele sehr ähnlicher Fibeln, 
verhindert deren Zuordnung zu einem bestimmten Produktionszentrum, wie auch eine genauere 
Datierung. Die Fibeln mit Inschrift von Bulgarien, wie auch die allgemeine Evolution dieses Fibeltyps 
berücksichtigend, äussert der Verfasser die Meinung, dass die Fibel von Izvoarele ungefähr ans Ende des 
5. und ins 6. Jahrhundert datiert werden kann. 

Schlüsselwörter: Izvoarele, Fiebel, Inschrift, römische Zeit 
Cuvinte cheie:  Izvoarele, fibulă, inscripţie, epocă romană   
 
Zona cetăţii romano-bizantine de la Izvoarele (fostă Pârjoaia), punctul Kalé Gherghe 

sau Valea cu tei, a oferit de-a lungul anilor descoperiri dintre cele mai diverse1, importante atât 
pentru cunoaşterea evoluţiei aşezării în cauză, cât şi a unei zone mai întinse, de la Dunărea de 
Jos. Piesa pe care o prezentăm a fost descoperită întâmplător2 pe plaja Dunării, la circa 2,5 km 
în aval de cetate, spre Satu Nou, punctul Vadu Vacilor, com. Oltina. 

Fibula, din care se păstrează corpul puternic arcuit şi piciorul, este lucrată dintr-o 
singură bandă subţire şi lată de bronz, cu secţiunea dreptunghiulară. Capătul piciorului, în 
prezent rupt, pare să fi fost rotunjit. Pe corp prezintă o canelură longitudinală mai lată, realizată 
prin ştanţare, mărginită de o parte şi de alta de câte o linie mai îngustă, gravată. Cele două linii 
de pe margine continuă şi pe piciorul fibulei, până la capăt, încadrând inscripţia. La punctul de 
întâlnire dintre corpul arcuit şi picior există o mică gâtuire, unde era înfăşurat capătul subţiat şi 
întors pe dedesubt al piciorului, ca port-agrafă. Bronz parţial corodat. Dimensiuni: lungimea 
actuală (cu corpul arcuit) – 5,4 cm; lungimea totală, desfăşurată – 6,2 cm (din care lungimea 
piciorului cu inscripţie – 2,8 cm); lăţimea – 0,7 cm; grosimea – 0,1 cm; înălţimea maximă a 
arcului – 1,3 cm. Inv. 44734 (Fig. 1). 

                                                 
1  Locul este bine cunoscut, deoarece în repetate rânduri mai mulţi specialişti şi amatori au semnalat materiale 

arheologice descoperite prin cercetări de suprafaţă, fără ca vreodată aici să se fi întreprins săpături 
arheologice. Bibliografia mai veche la Irimia 1985, 141, nota 3; Irimia 2002-3003, 163, nota 7. Pentru 
fibulele de diferite tipuri recuperate, fără îndoială, în cea mai mare parte a lor de aici, inclusiv bibliografia 
referitoare la alte descoperiri din perimetrul aşezării, vezi Curta 1992, 39-97 şi notele 3-17. 

2  De către pasionatul iubitor de antichităţi Ion Munteanu din Feteşti, prin anii 1986-1987, care mai apoi 
a donat-o muzeului din Constanţa. Deoarece în zona descoperirii nu există nici o aşezare romană sau 
romano-bizantină, apartenenţa ei la zona corespunzătoare cetăţii de la Izvoarele este aproape sigură. 
A ajuns la locul descoperirii fie purtată de apele fluviului (ca şi alte numeroase materiale, îndeosebi 
ceramice, din aceeaşi perioadă, rulate de ape), fie provenită, eventual, dintr-un mormânt din zonă, 
distrus de viituri şi de alunecările de teren. 
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Inscripţia gravată pe piciorul fibulei: 
 

MAPIN(ος) 
 

Piesei în discuţie îi lipsesc câteva elemente importante, care să permită atribuirea ei 
exactă unui tip anume, între care resortul, arcul şi port-agrafa, cu prelungirea ei subţiată şi 
înfăşurată în zona gâtuită dintre corpul arcuit şi picior. Deoarece resortul nu s-a păstrat, nu 
cunoaştem din câte spire era format şi nici modul lui de fixare. Existenţa unei mici prelungiri la 
capătul dinspre resort al corpului arcuit sugerează faptul că acesta era subţiat şi prelungit, 
probabil, printr-o buclă în formă de cârlig. Nu se observă dacă acest capăt subţiat era perforat 
sau nu, pentru a fixa axul arcului ataşat corpului fibulei. 

Părţile păstrate ale fibulei, deşi insuficiente, sugerează atribuirea ei cea mai probabilă 
tipului cu piciorul întors pe dedesubt (mit umgeschlagenem Fuss)3. 

Precizăm că până în prezent, în bibliografia consultată nu am găsit un exemplar identic 
sau foarte apropiat celui în discuţie. 

Fibulele cu piciorul întors pe dedesubt au fost lucrate fie din tablă subţire, obţinută prin 
forjare şi finisare, ulterior modelându-se şi forma piesei, fie prin turnarea părţilor principale 
care o compun, finisate apoi prin martelare şi pilire, pentru ca ulterior să se asambleze manual 
prin îndoirea piciorului şi legarea lui prin înfăşurarea capătului acestuia pe corpul fibulei4. 

Piesa de la Izvoarele se apropie mai mult de varianta I – 1 a, după tipologia lui Dan Gh. 
Teodor, ce cuprinde fibulele cu corpul bine arcuit, lucrat dintr-o bandă dreptunghiulară, care 
are aproximativ aceleaşi dimensiuni şi formă cu piciorul. Banda de metal din care au fost 
lucrate fibulele este relativ îngustă, semilunară, ovală sau dreptunghiulară – ultima situaţie 
fiind valabilă şi pentru exemplarul în discuţie. Mulţi cercetători consideră că fibulele cu 
piciorul întors pe dedesubt, lucrate manual, descoperite în complexe din sec. V–VI îşi au 
originea în exemplarele întâlnite relativ frecvent în aşezările şi necropolele lumii barbare din 
sec. II-IV, mai ales din regiunile nord-dunărene şi nord-pontice, din vecinătatea Imperiului, sau 
aflate sub influenţa sa5. Obiceiul de a utiliza fibule cu piciorul întors pe dedesubt, dar de alte 
tipuri – dacice, romane, sarmatice sau gotice6 – s-a răspândit mai ales în sec. III–IV într-o zonă 
foarte întinsă din estul şi sud-estul Europei, îndeosebi în aria culturii Sântana de Mureş-
Cerneahov7. 

Ca urmare a pătrunderii şi stabilirii temporare sau definitive a unor grupuri de goţi la 
sudul Dunării, moda acestor piese vestimentare s-a răspândit în anumite zone ale Imperiului, 
inclusiv în regiunile sud-dunărene. Unele fibule din sec. III–IV, dar mai ales din a doua 
jumătate a sec. IV şi de la începutul sec. V, descoperite atât în regiunile propriu-zise ale 
Imperiului, cât şi în zonele din vecinătatea sa nemijlocită, au reprezentat prototipurile din care 

                                                 
3  În literatura de specialitate din România se foloseşte uneori termenul de „fibulă cu piciorul înfăşurat 

pe dedesubt” (vezi Teodor 1988, 197-223); un alt tip înrudit îl formează fibulele în formă de arbaletă 
cu piciorul întors/înfăşurat pe dedesubt (Armbrustfibel mit umgeschlagenem Fuss). 

4  Teodor 1988, 198. 
5  Teodor 1988, 200. 
6  Diaconu 1971, 253-263. 
7  Teodor 1988, 200; pentru aşezările şi descoperirile funerare de tip Sântana de Mureş-Cerneahov din 

România vezi şi Petrescu 2002, cu bibliografia. 
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au evoluat fibulele din sec. VI-VII8. Acestea din urmă, structurate în mai multe variante, au 
fost datate în sec. VI-VII, atunci când a fost posibil, pe baza contextelor arheologice în care ele 
au apărut9. Tipul de fibulă cu piciorul întors pe dedesubt, din această grupă târzie, a avut o 
perioadă de folosire îndelungată, fiind întâlnit încă de la începutul sec. VI – până în primele 
decenii ale sec. VII. În spaţiul carpato-pontic, piese apropiate ca tip fibulei de la Izvoarele            
(I, varianta 1 a) s-au descoperit la Cireşanu şi Târgşoru Vechi (jud. Prahova), Brateiu                      
(jud. Sibiu)10 etc. Fibula, căreia îi lipsesc, după cum am amintit, câteva părţi importante, se 
apropie, ca formă şi de unele exemplare de la Adamclisi, Histria (jud. Constanţa), Topraichioi 
(jud. Tulcea), Celei (jud. Olt) etc., care aparţin altor variante, după tipologia lui Dan Gh. 
Teodor11. Câteva exemplare asemănătoare ca tip piesei în discuţie s-au descoperit chiar la 
Izvoarele şi fac parte din „colecţia V. Culică”12.  

Fibulele cu piciorul întors pe dedesubt, de diferite tipuri, ca şi fibulele în formă de 
arbaletă cu piciorul întors pe dedesubt se întâlnesc, de asemenea, relativ frecvent, în nordul şi 
în nord-estul Bulgariei13. Fără a exemplifica printr-un număr mare de analogii, piese               
întru-câtva apropiate celei de la Izvoarele s-au descoperit la Malăk Preslaveţ-Silistra şi 
Kopriveţ-Ruse (în ambele cazuri, însă, din fier), Rjahovo (Appiaria)-Ruse (de bronz, cu 
inscripţie)14, Smjadovo, Čerenčea15, Riš-Šumen, Dragoevo-Šumen, Veselinovo-Šumen16, 
Debrene-Dobriči17, Crivnja-Varna, Tutrakanţi-Varna, Rojak şi Petrov dol-Varna18 etc. (fibule 
cu piciorul întors pe dedesubt, lucrate din bronz sau fier şi datate între a doua jumătate a sec. III 
şi sec. VI, iar uneori, prin context, la începutul sec. VII). 

Fără a fi prea numeroase, fibulele cu piciorul întors pe dedesubt, cu inscripţii, se 
întâlnesc şi în regiunea învecinată, din nord-estul Bulgariei. O fibulă de tipul amintit, cu 
inscripţia MINN, plasată la capătul piesei, tot pe picior, s-a descoperit la Appiaria (Rjahovo-
Ruse)19; piesa a fost lucrată tot dintr-o bandă dreptunghiulară de bronz. Pe alte două fibule 
descoperite în Bulgaria apar numele GABRAIL (la Plovdiv) şi MIXAIL (într-un loc 
necunoscut, aflată în muzeul din Varna), considerate ca aparţinând celor doi arhangheli20. 

De la Šumen este cunoscută o fibulă fragmentară cu numele MAPIA21. O altă fibulă 
fragmentară de la Dragoevo-Šumen are gravat numele MINNA22. De la Veselinovo- Šumen o 

                                                 
8  Teodor 1988, 200-201 şi notele 36-41. 
9  Curta 1992, 52-87; Curta 2006, 115, 152, 214-216. 
10  Teodor 1988, 198-199, fig. 1/1, 3, 4, cu bibliografia. 
11  Teodor 1988, 189-202, fig. 2/1, 2; 2/3; 1/5; 3/1 etc., cu bibliografia. Pentru datarea unora dintre fibule 

vezi şi Curta 1992, 85-87; Curta 2006.  
12  Curta 1992, 37-97. Mai apropiate sunt fibulele Kat. 58, 66, 67 (mit umgeschlagenem Fuss), 43-46, 

fig. 7/58; 9/66-67. 
13  Haralambieva, Atanasov 1992, 87-120; Haralambieva 1992, 133, tipul X; Haralambieva 1994, 36-39, 

tipurile XIII-XVI etc. 
14  Haralambieva, Ivanov 1986, 11-13, nr. 15, 16, 18, 22, pl. 2/15-16; 3/18-22. 
15  Haralambieva, Atanasov 1991, tip III/4, nr. 43, pl. 5/1; nr. 45, 46, pl. 5/7, 9. 
16  Haralambieva, Atanasov 1992, tip IV, nr. 32, pl. 4/8; nr. 37, pl. 4/9; tip V, nr. 66, pl. 6/2; 6/12. 
17  Haralambieva 1992, 132, tip X, pl. 3/15, exemplar datat mai timpuriu, ca şi întregul tipar, la sfârşitul 

sec. III – sec. IV; Haralambieva 1994, 39, tip XVI, nr. 35, pl. 4/8, (tip datat între sfârşitul sec. IV – 
începutul sec. VI). 

18  Haralambieva 1996-1997, 110-115, nr. 84, 86, 103, 106, pl. 10, 12. 
19  Haralambieva, Ivanov 1986, 12, 18, nr. 18, pl. 3/18. 
20  Haralambieva, Ivanov 1986; Haralambieva 1998, 368-369, fig. 5/7 şi 5/5. 
21  Haralambieva, Atanasov 1992, 114, nr. 43, pl. 5/1. 
22  Haralambieva, Atanasov 1992,  114, nr. 56, pl. 6/2. 
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fibulă prezintă pe corpul arcuit un decor format din linii paralele; pe picior a fost gravată 
exclamaţia creştină AMIN23. Toate aceste trei fibule, cu inscripţiile MAPIA, MINNA şi AMIN 
au fost încadrate de autorii studiului rezervat fibulelor în cauză în tipul V – fibule în formă de 
arbaletă cu piciorul întors pe dedesubt şi capătul perforat pentru prinderea resortului, terminat 
cu un cârlig la partea superioară. 

Împărţite în mai multe subtipuri, fibulele în formă de arbaletă au fost datate într-un 
interval larg, de la sfârşitul sec. III, până în sec. VII. În schimb, fibulele cu numele MAPIA şi 
MINNA, ca şi cea cu exclamaţia AMIN au fost datate în a doua jumătate a sec. V – sec. VI24. 

Fibulele cu inscripţii, inclusiv de alte tipuri, deşi relativ rare, nu lipsesc din zona Dunării 
de Jos. Astfel, într-un mormânt tumular cu cercuri de piatră de la Barboşi-Galaţi s-a descoperit 
o fibulă de aur de tipul cu capetele în formă de ceapă (Zwiebelknopffibeln) care avea incizat 
numele Innocens, indiciu important că defunctul a fost adept al religiei creştine25 . O fibulă de 
bronz aurită, tot de tipul Zwiebelknopffibeln, cu inscripţie, s-a descoperit într-un mormânt de 
inhumaţie de la Tomis26. 

Numele Marinus se întâlneşte frecvent în onomastica romană, îndeosebi în provinciile 
orientale ale Imperiului, în inscripţii cu scriere semită, greacă sau latină. În ceea ce priveşte 
originea acestui nume opiniile specialiştilor diferă. Unii consideră că Marinus din inscripţiile 
apărute în Siria ar fi o adaptare a unui nume sirian „Bar-Yamma” – „fiul mării”, ceea ce ar 
presupune, mai departe, că Μαρεῖνος grec ar fi o traducere a lui Marinus latin27. Însă, potrivit 
opiniei celor mai mulţi cercetători, Marinus este un nume teoforic de origine siriană, marina 
însemnând în siriană „domnul nostru”28, putând reprezenta, totodată, şi o invocaţie. 

Unele personalităţi importante ale antichităţii, îndeosebi de origine orientală, aveau 
numele Marinos/Marinus. Poate fi amintit, astfel, geograful Marinos din Tyros (sfârşitul sec. I 
p.Chr.). Tatăl împăratului Filip Arabul (244–249) se numea Marinus. Un guvernator şi 
comandat al armatelor romane din cele două Moesii şi din Pannonia, uzurpator al tronului 
imperial la mijlocul sec. III (proclamat de armată ca împărat şi ucis la scurtă vreme de aceiaşi 
soldaţi care-l aleseseră) a fost T. Claudius Marinus Pacatianus29. Unul dintre generalii trimişi 
de Iustinian împotriva lui Vitalianus care, intenţionând să atace Constantinopolul pe apă şi pe 
uscat „şi-a aşezat cortul la Sycai”, a fost Marinos Syros30. Exemplele pot continua. 

Un număr relativ important de inscripţii cu antroponimul Marinus s-a descoperit în 
Dacia. După cum s-a arătat31, între personajele cu acest antroponim, unele au gentiliciul 
Aurelius, ceea ce ar reprezenta o dovadă a primirii cetăţeniei după edictul lui Caracalla din anul 
212 (Constitutio Antoniniana). Într-o inscripţie se menţionează că „Aurelius Marinus, fiul lui 
Marinus”, vexilariux din collegium fabrum de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, a ridicat un altar 
lui Deus Aeternus32; dedicantul, chiar dacă are numele roman, este considerat sirian. Pe o 

                                                 
23  Haralambieva, Atanasov 1992,  115, nr. 66, pl. 6/12. 
24  Haralambieva, Atanasov 1992,  90-92. 
25  Dragomir 1980, 76-77; Sanie 1981a, 83; Sanie 2001, 379, fig. 37/11 a-d; Teodor 1991, 76, fig. 1/8a-c. 
26  Informaţie C. Chera. 
27  Vezi această analiză detaliată la Sanie 1981b, 235 şi n. 268-270. 
28  RE V, 1905, col. 1281, (s. v. Dolichenus). Pentru aceeaşi opinie, Sanie 1981b, 235-236; ISM V, nr. 

219; DID II, 210, nota 145. 
29  Ioan Zonaras, Cronica, XII, 19. 
30  Euagrios Scolasticul, Istoria bisericească, IV, 43, p. 145, 1-31. 
31  Sanie 1981b, 236. 
32  IDR III/2, nr. 186. 
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coloană votivă de la Ampelum (Zlatna) este menţionat Marinus Marianus Bassus, sirian, preot 
al lui Jupiter Optimus Maximus Dolichenus33. Pe o altă coloană votivă, tot de la Ampelum, este 
amintit Aurelius Marinus, de asemenea preot al lui Jupiter Dolichenus34. Numele Marinus a 
fost dăltuit pe suprafaţa laterală a valvei meta a unei râşniţe descoperite la Apulum35. Numele 
mai multor ţigle fragmentare ştampilate de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost întregit sub 
forma [A]ur(elius)Mar(ianus?) ori Mar(cianus?)36. 

Numele Marinus apare şi în unele inscripţii din Dobrogea. Astfel, de la Cerna                
(jud. Tulcea) provine un monument sculptural votiv dedicat lui Jupiter Dolichenus, pentru 
sănătatea împăratului M. Aurelius Severus Alexander de către preotul Aurelius Marinus 
Romanus, oriental după nume37. De la Troesmis (satul Igliţa, com. Turcoaia, jud. Tulcea) 
provine un cippus funerar pus în memoria Iuliei Hermais de către tatăl ei, Caius Iulius 
Marinus38. La Sacidava (punctul Muzait, satul Dunăreni/Mârleanu, com. Aliman, jud. 
Constanţa) s-a descoperit un altar votiv pentru Jupiter Optimus Maximus Dolichenus, din 
timpul lui Severus Alexander, dedicat de duumvirul Flavius Germanus şi de preoţii 
(sacerdotes) Aelius Flavius şi Marinus39. 

Numele Marinus a apărut şi pe o cruce votivă latină de marmură de la Lazu                    
(jud. Constanţa), a cărei lectură iniţială40 a fost corectată în mai multe rânduri de specialişti41. 
Dintre lecturile propuse s-a remarcat cea a lui N. Duval, acceptată şi completată mai apoi de  
Al. Barnea42. Conform lecturii propuse de C.C. Petolescu, inscripţia a fost tradusă astfel: 
„Dumnezeule şi sfinte Gheorghe, fereşte pe robul tău Gheorghe, fiul lui Marinus”43. Inscripţia 
a fost datată aproximativ la limita dintre sec. VI–VII44. Textul ei este considerat de mare 
importanţă pentru evoluţia limbii latine în sec. VI–VII, la Dunărea de Jos. 

Unele fibule de tip romano-bizantin cu piciorul întors pe dedesubt au fost produse şi în 
localităţile dunărene de frontieră, aşa după cum o dovedeşte atelierul descoperit la Drobeta45. 

Pentru alte fibule de acelaşi tip, dar aparţinând variantei cu piciorul trapezoidal, care 
prezintă între ele elemente identice, apărute în mai multe situri din nordul şi din sudul 
Dunării46, s-a emis ipoteza producerii lor într-un centru din dreapta fluviului, la Prahovo/Aquis. 
Piesele sud-dunărene din acest grup au fost asociate cu lucrările de construcţii ale împăratului 
Iustinian, şi datate, astfel, la mijlocul sec. al VI-lea47. Alte fibule de tip romano-bizantin cu 
piciorul întors pe dedesubt au fost datate, prin asociere cu tezaure sau cu alte piese, în vremea 

                                                 
33  IDR III/3, nr. 298. 
34  IDR III/3, nr. 299. 
35  IDR III/6, nr. 432. 
36  IDR III/2, nr. 546 şi 547. 
37  ISM V, nr. 219; Vulpe 1968, 209-210. 
38  ISM V, nr. 190. 
39  Scorpan 1980, 214. 
40  Popescu 1965, 251-261, fig. 3; IGLR, 87-89, nr. 52; Barnea 1968, 463-464, 520 (foto). 
41  Barnea 1977, nr. 61; Barnea 1986, 137-138, cu bibliografia. 
42  Barnea 1986, 137-138; Barnea 2005, 10, 16. 
43  Petolescu 1987, 401-402, nr. 400. 
44  Barnea 1986, 137; Barnea 2005, 10. 
45  Bejan 1976, 257-278. 
46  La Bucureşti-Militari, în stânga Dunării (Sgîbea-Turcu 1963, 379, pl. 2), precum şi la Prahovo/Aquis, 

Korbovo, Krivina/Iatrus (Curta 2006, 214, cu bibliografia), Izvoarele/Sucidava moesică (Curta 1992, 
46, 86, Kat. 67) şi Adamclisi (Bogdan-Cătăniciu, Barnea 1979, 192, 224, fig. 175/10, 3). 

47  Curta 2006, 214. 
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împăratului Iustin al II-lea (567–578)48. De asemenea, fibulele turnate cu piciorul întors pe 
dedesubt, care formează un grup omogen, în pofida variaţiilor decorative, sunt datate tot într-o 
perioadă târzie, în a doua jumătate sau în ultima treime a sec. VI, ori chiar la începutul sec. VII. 

Lipsa unor exemplare identice sau foarte apropiate fibulei de la Izvoarele împiedică, 
deocamdată, eventuala ei atribuire unui anumit centru de producţie şi o datare mai exactă. 

Aspectul îngrijit al piesei, ca şi al literelor, sugerează provenienţa fibulei dintr-un centru 
important din Imperiu, de unde putea ajunge la Izvoarele mai degrabă ca parte componentă a 
ţinutei unui militar49, decât pe cale comercială. 

După cum s-a constatat, înregistrarea numelui MAPIN(ος) pe fibula din zona Izvoarele 
nu reprezintă ceva neobişnuit, datorită frecvenţei acestuia în epoca romană şi romano-
bizantină. Nu avem, încă, repere suficiente pentru o restrângere a datării piesei. Faptul că unele 
dintre fibulele cu inscripţii din Bulgaria, amintite mai sus, au fost datate larg în sec. VI, 
neexcluzându-se şi sfârşitul secolului anterior, ar putea reprezenta un interval cronologic în 
care s-ar încadra şi piesa în cauză, deocamdată fără alte delimitări cronologice mai precise. 
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Fig. 1. Fibula cu inscripţie: a – forma actuală; b – imagine desfăşurată;  

c – fotografie (b şi c – scări diferite). 
Abb. 1. Fiebel mit Inschrift: a – aktuelle Form; b – abgerollte Vorstellung;  

c – Foto (b und c unterschiedliche Maβstab). 
 


