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Abstract: The author presents three buckles found at Halmyris and Troesmis outside the 

stratigraphic context. The first object is a heart-shaped buckle plate attested in the province by three 

examples and, according to the repertoire of findings, one can say, with the necessary doubts that it 

generates from the Danube area. Buckle no. 2 is close to Syracuse type, but by comparison, its 

distribution area is limited. The finds known so far come from the Byzantine provinces or from the 

Empire's area of influence. The Byzantine find no. 3 shows the differences of opinion occurred in the 

absence of a clear archaeological context of discovery. Although it has some similar characteristics to 

the pelta-shaped buckles, well known during the early Roman period, the analysis of other examples 

found in funerary contexts allowed a refinement of their chronology. 

Rezumat: Autorul prezintă trei catarame descoperite la Halmyris şi Troesmis în afara unui 

context stratigrafic. Prima dintre acestea este o placă de cataramă cordiformă atestată în provincie prin 

alte trei exemplare şi, pe baza repertoriului descoperirilor, se poate afirma, cu reţinerile de rigoare, că 

reprezintă o formă cu geneza în aria danubiană. Catarama nr. 2 este apropiată tipului Syracusa, dar 

cunoaşte o arie de răspândire limitată în comparaţie cu aceasta. Exemplarele cunoscute provin din 

provinciile bizantine sau din aria de influenţă a Imperiului. Ultimul exemplar demonstrează divergenţele 

de opinie apărute în lipsa unui context arheologic clar al descoperirilor. Deşi prezintă unele 

caracteristici similare unor binecunoscute catarame peltiforme din perioada Principatului, analiza 

exemplarelor descoperite în contexte funerare a permis o rafinare a cronologiei acestor piese. 

Key words: Northern Dorbrudja, Scythia, dress accesories, belt-buckles, 4th-11th century AD. 

Cuvinte cheie: Dobrogea de Nord, Scythia, accesorii vestimentare, catarame, sec. IV-XI. 

  

Cataramele prezentate în nota de faţă constituie un grup restrâns şi eterogen, descoperit 

în afara unui context arheologic sigur. Însă, aria vastă de răspândire, numărul redus de 

exemplare cunoscute sau divergenţele de opinii formulate în legătură cu datarea pieselor 

constituie suficiente motive pentru a prezenta într-o succintă notă trei exemplare descoperite în 

două situri nord-doborgene – Halmyris şi Troesmis. 

Prezentarea unui istoric al cercetărilor asupra accesoriilor vestimentare şi, în particular, 

asupra cataramelor, este superfluă dacă avem în vedere numărul mare de studii dedicate lor şi 

relativ buna cunoaştere de care se bucură subiectul în rândul specialiştilor. Este de ajuns să 

amintim contribuţiile mai vechi ale lui J. Werner
1
, D. Csallány

2
 şi S. Uenze

3
 sau cele mai recente 

ale lui Vl. Varsik
4
, E. Riemer

5
 sau C. Eger

6
. În aria dobrogeană un număr mare de asemenea 

                                                           
*  Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Str. 14 Noiembrie, nr. 1 bis, 820009, Tulcea, Romania; 

nutugrg@yahoo.com 
1  Werner 1955, 36-48. 
2  Csallány 1962, 55-77. 
3  Uenze 1966, 142-181. 
4  Varsik 1992, 77-108. 
5  Riemer 1995, 777-809; Riemer 2005, 269-282. 
6  Eger 2003, 163-178; Eger 2010, 129-168; Eger 2010a, 133-145. 
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accesorii vestimentare este inclus în monografiile dedicate celor două necropole de la Callatis şi 

Beroe
7
. Acestea au fost urmate de studiile de sinteză ale lui D. Gh. Teodor

8
 şi Al. Madgearu

9
 

consacrate anumitor varietăţi de catarame din spaţiul est-carpatic şi la Dunărea de Jos.  

 

Catalog 
 

1. Cataramă cu placă cordiformă traforată. 

Tip Callatis. 
 

Fragment de cataramă cu placă cordiformă mobilă, terminată în partea inferioară prin 

două volute iar în partea superioară printr-un dispozitiv de prindere format din patru inele. 

Marginile sunt delimitate de un şir de perle incizate care înconjoară şi cele două semilune 

traforate în centrul plăcii. Trei nituri de prindere dispuse în triunghi asigurau fixarea. Turnată în 

tipar bivalv.  

Bronz. Bine păstrată, patină verzuie. 

L – 2,8 cm; l – 2,9 cm; gros. medie – 0,1-0,4 cm.  

Halmyris 2000, aşezarea civilă, passim. ICEM Tulcea, fără nr. inventar. 

 

 
Fig. 1. Cataramă cu placă cordiformă traforată.  

Fig. 1. Belt-buckle with open area heart-shape plate. 
 

 

Cunoaştem până în prezent trei catarame de acest tip dintre care două au fost 

descoperite pe teritoriul provinciei Scythia, la Callatis, în necropola romano-bizantină şi o alta 

care provine dintr-un context necunoscut din zona satului Vârtop (jud. Constanţa, aflată în 

prezent în colecţiile MINAC, inv. 44665A). Catarama cu placă mobilă de la Callatis, păstrată 

integral, a fost descoperită în M320 împreună cu o brăţară din bronz simplă, fără alte elemente 

de datare
10

. Catarama cu placă fixă de la Vârtop, din fosta colecţie Matei, a fost datată, în 

particular pe baza opiniei lui C. Preda, spre sfârşitul sec. IV p.Chr.
11

. În afara provinciei mai 

                                                           
7  Preda 1980; Petre 1987. 
8  Teodor 1991, 117-138. 
9  Madgearu 1997; Madgearu 1998, 217-22. 
10  Preda 1980, 40, tip d, pl. 15/M320, 84/M320; Soupault 2003, 40, pl. 7/2. 
11  Aparaschivei, Chiriac 2009, 72-73, nr. 2, fig. 3. 
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cunoaştem un singur exemplar la Praesidium Pompei, (Zindan, lângă satul Ćićina, pe valea 

Moravei)
12

, o cataramă cu placă mobilă, identică cu cele de la Callatis şi Halmyris.  

Pentru exemplarele descoperite până în prezent ale tipului Callatis se pot delimita două 

variante: A. cu placa fixă; B. cu placa mobilă. Ambele variante au în comun placa cordiformă, 

sistemul de prindere prin trei nituri dispuse în triunghi şi modul de ornamentare constând din 

două semilune afrontate, trei cercuri duble pe partea superioară (corespunzând cu dispunerea 

niturilor pe partea opusă) şi un şir de incizii circulare şi semicirculare care înconjoară marginile 

şi centrul plăcii. Voluta dublă din partea inferioară a plăcii este comună ambelor variante, cu 

excepţia cataramei de la Callatis. Specific ambelor variante ar putea fi şi acul cu vârful ascuţit, 

flancat de două volute care închid cei doi butoni situaţi la baza inelului, spre interior
13

. Varianta 

A este reprezentată de catarama de la Vârtop în timp ce pentru varianta B avem cele mai multe 

exemplare, la Callatis, Halmyris şi Praesidium Pompei. O posibilă variantă este cunoscută la 

Chersones, unde o cataramă are inelul oval, cu secţiune circulară, placă cordiformă, dar fără 

motive decorative şi cu sistemul de ataşare a inelului diferit
14

. În ceea ce priveşte catarama 

descoperită în necropola romană târzie de la Ságvár şi menţionată ca analogie pentru piesele de 

la Callatis şi Vârtop
15

, aceasta poate fi eliminată din discuţie deoarece este o limbă de curea cu 

placă mobilă decorată cu peltae şi volute
16

.  

Catarama descoperită la Halmyris este un tip mai rar, iar aria mare de difuziune a 

pieselor face dificilă orice încercare de atribuire unui anumit centru geneza şi atelierele de 

producţie. În ceea ce priveşte cronologia grupului, catarama de la Callatis a fost datată prin 

context la mijlocul şi în al treilea sfert al sec. IV p.Chr., în timp ce piesa de la Praesidium 

Pompei ne asigură limita superioară a circulaţiei sale: deoarece aşezarea a fost distrusă de 

raidurile hunice între 440-450 avem asigurat astfel un terminus ante quem
17

. 

Datarea se înscrie sec. IV p.Chr. probabil celei de a doua jumătăţi a secolului menţionat. 
 

2. Cataramă cu placă ovală. 

Variantă a cataramelor de tip Syracusa.  

Tip Schulze-Dörrlamm – D14 (Ovale Schnallen mit dreiviertelkreisförmigem Beschläg).
 
  

 

Cataramă completă cu placa fixă, ovală, terminată într-un mic umbo. Acul masiv are 

protuberanţe pe partea superioară, iar forma generală aminteşte de un cioc de pasăre, motiv des 

întâlnit în rândul cataramelor romano-bizantine. Inelul este oval, uşor aplatizat. Sistemul 

decorativ al plăcii constă din linii sinusoide incizate, spirale, alături de cercuri. Sistemul de 

prindere este format din două urechiuşe sudate pe corp. Turnată în tipar bivalv.  

Bronz, bine păstrat.  

L – 3,8 cm; l placă – 1,8 cm; gros. placă cu inele de prindere – 0,8; grosime placă 

simplă – 0,3 cm; greutatea – 11,7 gr. 

Troesmis 1977, ICEM Tulcea, inv. 3377. 

 

                                                           
12  Rašković 2007, 222-223, fig. 17/3. 
13  Inelul cu butoni dubli este întâlnit şi în cazul unui inel de cataramă de la Faimingen, vezi Oldenstein 

1976, 211-212, 275, nr. 977, pl. 74. 
14  Soupault 2003, 40, pl. 7/3. 
15  Preda 1980, 40; Aparaschivei, Chiriac 2009, 73. 
16  Burger 1966, 127, 223, fig. 116, M 270, nr. 6. 
17  Rašković 2007, 225. 
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Fig. 2. Catarmă tip Schulze-Dörrlamm – D14. 

Fig. 2. Belt-buckle Schulze-Dörrlamm – D14 type. 
 

Cataramele de acest tip sunt apropiate de binecunoscutul grup denumit de J. Werner –

Syracusa
18

, dar în timp, viziunea autorilor care s-au aplecat asupra lor a oscilat între includerea 

pieselor ca o variantă în cadrul grupului menţionat sau delimitarea acestor catarame ca un grup 

separat. 

Observaţiile asupra caracteristicilor grupului Syracusa realizate de către E. Riemer au 

înlesnit cercetătoarei germane definirea unor variante, atribuite cronologic intervalului dintre 

începutul şi mijlocul sec. VII p.Chr. În rândul acestor varietăţi
19

 au fost incluse şi unele 

exemplare cu decoraţie florală descoperite la Saraçhane
20

, apropiate de catarama de la Troesmis. 

În urma analizei caracteristicilor morfologice şi ariei de răspândire a tipului D14, M. Schulze-

Dörrlamm identifica acest grup ca un tip separat, deşi în strânsă conexiune cu piesele târzii de tip 

Syracusa
21

. Este o opinie la care aderăm, deoarce unitatea de formă care se observă în cadrul 

exemplarelor, diferenţele morfologice şi decorative în comparaţie cu grupul Syracusa şi 

răspândirea în majoritatea provinciilor bizantine constituie suficiente dovezi în acest sens. 

Paralele apropiate au fost descoperite în diferite contexte din Italia, Egipt, litoralul microasiatic, 

spaţiul danubian şi nord-pontic, dar şi în zona Tisei
22

. Ceea ce ne reţine atenţia este existenţa în 

cadrul acestei variante a cataramelor de tip Syracusa a două exemplare scythice, unul descoperit 

în necropola histriană
23

 şi altul la Sacidava
24

. Catarama de la Histria provine dintr-o fază târzie a 

necropolei şi a fost corelată cu o serie de morminte din această perioadă
25

, unele cu un inventar 

deosebit de bogat
26

. Spre deosebire de exemplarul amintit, la Sacidava catarama a fost 

descoperită în zona incintei, ambele exemplare fiind datate în sec. VII p.Chr.  

                                                           
18  Werner 1955, 37, fig. 2, pl. 5; pentru contribuţiile ulterioare vezi Teodor 1991, 128-130, fig. 5/12-16; 

Varsik 1992, 81-82; Haas, Schewe 1993, 255-257; Riemer 1995, 778-780; Madgearu 1997, 44-45, fig. 

16; Schulze-Dörrlamm 2002, 171-179; Eger 2010a, 138-139, pl. 5/4.1-4.4; Eger 2010b, 135, pl. 15 
19  Riemer 1995, 780-781, pl. 2/c.  
20  Gill 1986, 264-265, nr. 560, 563, pl. 402. 
21  Schulze-Dörrlamm 2002, 181-184. 
22  Schulze-Dörrlamm 2002, 182-184; Eger 2003, 173, fig. 3/4. 
23  Nubar 1971, 208, fig. 7/1. 
24  Scorpan 170, nr. 54, pl. 11, 19. 
25  Petre 1965, 74-75, fig. 5/2-2a. 
26  Nubar 1971, 209. 
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Aria de răspândire şi cronologia tipului Schulze-Dörrlamm – D14 se suprapune, în linii 

generale, cu cea a cataramelor de tip Syracusa, aspect observat şi de E. Riemer
27

, cele două 

fiind congruente în epocă. O cataramă descoperită în Crypta Balbi a fost inclusă în rândul 

produselor de origine locală, italică
28

, dar prin numărul exemplarelor cunoscute se remarcă, 

totuşi, zonele danubiană şi microasiatică în care cercetările viitoare ar putea confirma existenţa 

unor ateliere. Nu în ultimul rând trebuie semnalată unitatea motivelor decorative pe toate cele 

trei catarame atestate până în prezent în Scythia
29

. 

Datarea se înscrie în sec. VII p.Chr. 
 

3. Cataramă cu inel semidiscoidal şi protuberanţe laterale. 

Tip Schulze-Dörrlamm – G4 (Schnalle mit dreiviertelkreisförmigem Bügel und 

angegossenem Rahmen). 
 

Catarama are inelul semidiscoidal, placa fixă de formă dreptunghiulară şi proeminenţe 

laterale. Acul, uşor curbat, are forma unui cioc de pasăre şi este flancat de două protuberanţe. 

Realizată prin turnare, cu partea superioară rotunjită şi partea inferioară plată.  

Bronz, excelent păstrată. 

L – 3 cm; l – 3,1 cm; L ac – 2,2 cm; gros. – 0,3-0,5 cm; greutate – 8.4 gr. 

Halmyris 2000, aşezarea civilă, passim. ICEM Tulcea, fără inv. 

 

 
Fig. 3 Cataramă tip Schulze-Dörrlamm – G4. 

Fig. 3. Belt-buckle Schulze-Dörrlamm – G4 type.  
 

 

Pentru acest tip de cataramă dispunem de o serie de analogii, dar cronologia grupului a 

suscitat unele discuţii. Un exemplar similar de la Vraţa a fost republicat recent de E. Genčeva 

şi datat între sfârşitul sec. II p.Chr. şi începutul secolului următor
30

. Pentru o datare mai largă, 

între sec. II-IV p.Chr. se pronunţă M. Lightfoot în cazul unei catarame descoperite la Afyon
31

. 

Catarama de la Jauja (Córdoba) inclusă tipului Teba a lui J. Aurrecoechea Fernández este 

                                                           
27  Riemer 1995, 780. 
28  Schulze-Dörrlamm 2002, 184.  
29  O altă cataramă de acest tip este menţionată la Capidava, dar nu am putu verifica informaţia, vezi 

Scorpan 1978, 171, nota 25. 
30  Genčeva 2009, 15, fig. 1/10. 
31  Lightfoot 2003, 87, nr. 24, 100, pl. 6/30. În ceea ce priveşte analogia oferită de M. Lightfoot 

(Lightfoot 2003, 91, tipul 17) între exemplarul de la Afyon şi o cataramă de la Saraçhane, aceasta 

aparţine cu siguranţă perioadei bizantine, dar este şi un tip diferit de catarama în discuţie, vezi Gill 

1986, 266, nr. 579. 
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datată ceva mai târziu, spre ultimul sfert al sec. IV p.Chr. şi începutul secolului următor

32
. Al 

doilea interval cronologic căruia îi este atribuit tipul aparţine perioadei bizantine; este cazul 

unei catarame descoperite la Corinth care a fost datată de G. Davidson Early medieval period, 

dar fără analogii
33

. Recent, cu ocazia publicării unei catarame din colecţia Römisch-

Germanischen Zentralmuseum din Mainz, M. Schulze-Dörrlamm a reluat discuţia cu privire la 

acest tip. Astfel, tipul G4 a fost datat, pe baza analogiilor cu exemplare descoperite în contexte 

sigure, în sec. X şi în prima parte a secolului următor
34

. 

Opiniile divergente în privinţa datării cataramelor în discuţie se datorează, fără îndoială, 

contextelor necunoscute în care au fost descoperite majoritatea exemplarelor. Este cazul 

pieselor de la Amorium, Jauja, Corinth, din colecţia RGZM sau Vraţa, inclusiv a cataramei de 

la Halmyris. Pe de altă parte trebuie subliniată şi forma generală, asemănătoare cataramelor 

timpurii peltiforme, cu placa rectangulară, după cum sugera şi J. Aurrecoechea Fernández
35

. 

Totuşi, în urma analizei riguroase a lui M. Schulze-Dörrlamm, putem accepta încadrarea 

cronologică a tipului în perioada bizantină, iar în ceea ce priveşte aria de răspândire putem 

conchide că aparţine, probabil, zonelor aflate sub influenţa Imperiului Bizantin, catarama 

descoperită la Jauja fiind unul dintre exemplele a căror provenienţă nu poate fi explicată în 

mod rezonabil.  

Datarea se înscrie în  intervalul sec. X-XI p.Chr. 
 

 

*          

* * 
 

 

Este evident că accesoriile vestimentare discutate în rândurile anterioare constituie un 

grup eterogen, eşalonat pe o perioadă îndelungată, în epoca romano-bizantină şi bizantină. 

Numărul pieselor discutate nu permite discuţii de ansamblu asupra accesoriilor vestimentare şi 

schimbărilor survenite în evoluţia acestora la Dunărea de Jos, dar concentrarea asupra unui 

grup redus de piese prezintă şi unele avantaje, prin aceea că permite o analiză exhaustivă a 

cronologiei şi răspândirii anumitor tipuri şi variante. Nu în ultimul rând, trebuie semnalat faptul 

că principala dificultate în studierea acestor artefacte în Scythia rămâne lipsa publicării pe 

scară largă a pieselor vestimentare în acest spaţiu; în unele cazuri este necesară şi reevaluarea 

descoperirilor mai vechi. Din această cauză dispunem în prezent de foarte puţine date 

referitoare la acest tip de descoperiri în numeroase situri din provincie. O consecinţă, firească 

am putea spune, a acestui fapt este dificultatea întâmpinată atunci când trebuie să ne raportăm 

la descoperiri similare din zonele apropiate. 

Dacă avem în vedere aria de răspândire a cataramei nr. 1, aceasta se remarcă prin cele 

trei exemplare atestate în Scythia şi, pe baza repertoriului descoperirilor, se poate afirma, cu 

reţinerile de rigoare, că reprezintă o formă cu geneza în aria danubiană. Catarama nr. 2 este 

apropiată tipului Syracusa, dar cunoaşte o arie de răspândire mai limitată în comparaţie cu 

aceasta. Exemplarele cunoscute provin din provinciile bizantine sau din aria de influenţă a 

Imperiului, iar prezenţa sa la Troesmis, dacă avem în vedere perioada târzie în care se 

                                                           
32  Aurrecoechea Fernández 2001, 79, nr. 34, 124-129. 
33  Davidson 1952, 272, nr. 2203, pl. 114. 
34  Schulze-Dörrlamm 2009, 262-264, 359, nr. 576.  
35  Aurrecoechea Fernández 2001, 124. 
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încadrează, poate fi corelată cu unele contexte paleobizantine, printre care şi edificii

36
. Piesa 

bizantină nr. 3 arată divergenţele de opinie apărute în lipsa unui context arheologic clar. Deşi 

prezintă caracteristici similare unor catarame din perioada Principatului, analiza exemplarelor 

descoperite în contexte funerare a permis o rafinare a cronologiei pieselor
37

. 
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