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ФИБУЛИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА RATIARIA
АННА ХАРАЛАМБИЕВА

От 2008 г. екип от млади археолози проучва територията на римския град Ratiaria. В
много случаи при техните теренни обхождания и разкопки те се опитват да „изпрeварят”
иманярите за да запазят старините - архитектурните останки и изделията от бита на древното население. Между последните попадат и
фибулите, много често неизменен елементи от
облеклото на цивилното и военното население.
Членовете на екипа ми предоставиха за определяне и обнародване 59 фибули, намерени
по време на археологическите кампании 2008
- 2012 г.1 (Обр. 1). Те са представени въз основа на наложилите се типологии на подобни изделия от съседните на Горна Мизия (по-късно
Крайбрежна Дакия) римски провинции.
За Conbustica, с. Кладоруб, община
Димово, област Видин, Б. Геров още в средата на ХХ в пише, че е „най-значителният
център с градски живот и романизирано население в хинтерланда на Ratiaria” (Геров,
Б. 1951/52: 23). Това негово заключение е
плод на изследването на известните до тогава
епиграфски паметници. Conbustica е нанесена
и на Tabula Peutingeriana като пътна станция
на пътя от Ratiaria за Timacum Minus (Лука, К.
2008: 437). През ХVІІІ в Ф. Каниц също посещава и отбелязва руините до с. Кладоруб. Век
по-късно В. Добруски е бил на това място и
оставя бележки за крепостта с четириъгълен
1. Изказвам благорадност на колегите проф. Р. Т.
Иванов и на К. Лука за поканата да обнародвам събраните
при проучванията им фибули.

план и дебелина на стените до 4 м (Добруски,
В. 1890: 33). От проведените няколко сезона
археологически разкопки и теренни обхождания в римския военен лагер и късноримско
селище Conbustica, са тук обнародваните десетината фибули.
Две са фибулите, намерени в сондажа,
заложен на запад от източната крепостна стена.
Според отчета за разкопките, напластяванията
в него са нарушени. В най-горния пласт излизат фрагменти terra sigillata и двете бронзови,
функциониращи фибули. Тerra sigillata-та
произхожда от северноиталийските и южногалските работилници (Drag.1 7, 24/25, 18/31,
35) (Лука, К. 2009: 441) с датировка управлението на император Траян (98 - 117). Фибула
(Кат. № 3, Табл. І/3) е намерена на дълбочина
0,18 м, а другата (Кат. № 41, Табл. VІІІ/41) е
лежала в хумосния пласт на дълбочина 0,05 м.
Първата фибула (Кат. № 3, Табл. І/3) е отлята в
едноделна форма и след това е извита нейната
пружина с шест навивки, държани от долна
тетива. Лъкът е с правоъгълно сечение, със
странично разширение отгоре по средата. Възможно е така получената правоъгълна плочка
да наподобява мястото на закрепване (на найвисоката част на лъка) на обърнато нагоре краче, както е при някои къснолатенски (La Tene
C) фибули от Средна Европа (Almgren, O. 1923:
7, Taf. І/15, 17). При къснолатенските фибули
на север от Долен Дунав, отгоре по средата
на лъка е имало правоъгълни, декоративни
плочки, изпълнени с емайл (Cocis, S. 2004:
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Обр. 1. Разпространението на фибулите от I - IV в на територията на RATIARIA

Фибули, случайно намерени

Фибули намерени при археологически разкопки
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39-41). Според D. Bojović тази форма на лъка
е далечна имитация на Fluegelfibeln (А238)
(Bojović, D. 1983: 19) по-често срещани в
римските провинции по течението на Среден
Дунав. Публикуваните от него екземпляри
са от Singidunum дн. Белград и от Неготин, в
Сърбия - не далеч от мястото на намиране на
тук обнародваната фибула. Последно обнародваните игли са от Romuliana, Гамзиград, в
Сърбия (Petković,
Petković, S. 2010:
2010 34-38). Подобна е и
фибулата от светилището в с. Лиляче, Врачанско (Венедиков, Ив. 1952: обр. 191/7), отдавна
поместена в литературата. Тип 5а, обособен в
класификацията на Е. Генчева е илюстриран с
такъв екземпляр от грънчарските работилници
край Павликени (Генчева, Е. 2004: 20). Заедно
с него се споменава и подобна фибула от Силистра. D. Bojović допуска за фибулите от Горна
Мизия, че са местни изделия. Приемлива и за
тях е датировката последните десетилетия на
І в.
Втората, също функционираща фибула
(Кат. № 41, Табл. VІІІ/41) от най-горния пласт
на сондажа е от тип 82 по Almgren (Almgren, O.
1923: 44, Taf. ІV/82). Тя е силнопрофилирана
игла с украсени биконични пръстени в двата
края на лъка. Този тип фибули са изработвани
като едноделни, но при много от тях, както
и при разглежданата допълнително, е била
промушена ос през навивките на пружината.
При други игли с по-дълги пружини горните
тетиви са увити около лъка. По този начин
те стягат навивките. Подобни фибули има в
музеите във Видин, Лом, Ловеч, Стара Загора
(Генчева, Е. 2004: 36, Табл. VІІІ/1-6) и Русе,
Разград, Дългопол (Хараламбиева, А. 2002 b:
99-100). Тези фибули са наричани ”варварски”
или още „карпско-понтийски” защото най-често са намирани в земите на север и на северозапад от Черно море и по течението на реките
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вливащи се в него (Амброз, А. К. 1966: 3943, Табл 7/10). Автори, публикували подобни
игли от западните балкански провинции, смятат за техни прототипи понтийските изделия
(Koscević, R. 1980 b: 24; Cocis, S. / Opreanu, C.
1998: 196, Taf. II/9-16; III/17-24). Една недовършена, горяла фибула е за сега единствения аргумент в полза на предримската им изработка
в Барбарикума. Те са достигнали до долнодунавските провинции преди тяхното създаване или скоро след това, около средата на І в.
Възможно е да са се появили и по-рано на юг
от Долния Дунав. В некропола в Локуштени,
Румъния две такива фибули са намерени върху гръдните кости на индивида, който по всяка
вероятност е бил жена (Popilian, G. 1980: 8889). Най-много игли аналогични на фибулата
от сондажа в Conbustica са намерини в граничните Дакия и Горна Мизия. Отдавна техният
брой е надминал сто. В римските провинции
те се срещат по-рядко, факт, който предполага,
че те са внасяни там. В земите в границите на
днешна България до сега са обнародвани около
двадесет игли. Разглежданата фибула от Горна
Мизия вероятно е местно изделие, по модел на
игла от съседната Дакия. Между последните е
и екземплярът намерен в Singidunum, дн. Калемегдан в Белград, заедно с монета на Хадриан
(117 - 138) (Bojović, D. 1983: 42).
През 2009 г. продължават археологическите разкопки в лагера Conbustica на ауксилиарната единица (легионно вексиларио) (Лука,
К. 2010 а: 327-329, обр. 3/1). В дебелия до един
метър културен пласт източно от източната
крепостна стена е разкрита Яма № 1. В нея на
дълбочина 2,70 м е намерена кръгла фибула
(Кат. № 50, Табл. Х/50) с фестониран ръб. В
първото съобщение за разкопките е определена към тип 25б по Е. Генчева (Генчева, Е. 2004:
67, Табл. ХХV/4). Начинът ѝ за закрепване е
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пружина с една навивка, държана на ухо, чието
основа е запазена. Възможно е на него направо
да е закачено ухото на иглата, както е при изделията от Novae, край Свищов. По-късните подобни игли са с челюстен шарнир, много често
емайлирани. Единични екземпляри са откривани почти във всяка римска провинция. Те са и
с по-широки хронологични граници. Надживяват времето на император Клавдий І (41 - 54)
и на Флавийте (69 - 96). В Яма № 1 е имало и
тънкостенна керамика от Sirmium, дн. Стремска Митровица в Сърбия, също с датировка
41-69 г. Подобните, кръгли фибули с пружина
от римските провинции на юг от река Рейн са
много често и емайлирани. Лошото състояние,
в което е разглеждана брошка не позволява тя
да бъде сравнявана с публикуваните от Аугст
(Riha, E. 1979: 180) и Авенж (Mazur, A. 1998:
pl. 19/293). Те са били носени и до края на ІV в.
При разкопките в източния сектор (кв. QXVI/
A2) са намерени фрагменти от две фибули от
тип Aucissa А242. Първият (Кат. № 7, Табл. І/7)
е открит при разчистването на насип. Той представлява част от лъка с втулките на шарнира от
оригинална (италийска) фибула. Вторият фрагмент (Кат. № 8, Табл. І/8) от рампа 3 е със следи
от позлата и е горял. Подобие на последната
е намерена във Варненско (Хараламбиева, А.
2012: 107, обр. 4). Двете фибули са част от облеклото на легионерите и са донесени в лагера
от тях. Те са широко разпространени предимно
в средно и западно европейските провинции
на Рим през Принципата. До сега на Балканите
и в частност в Горна Мизия те са сравнително
рядко срещани.
В източния сектор, в съседния северен
крадрат РХVІ/В1, на дълбочина 0.47 м е намерена бронзова фибула (Кат. № 47, Табл. ІХ/47),
при чието определяне бях затруднена. Нейни
подобия не можах да открия в публикациите.
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Спирайки се на отделни елементи като: лък с
четириъгълно напречно сечение, коленчато извит и с три надлъжно врязани браздички върху лицевата стена, съм склонна да приема, че
екземплярът е разновидност на коленчатите
фибули (Merczi, M. 2011: 7-80). Цилиндърът в
края на лъка, в който лежи оста, държала ухото
на иглата, също е техен белег. Подобни игли са
по-често вносни от среднодунавските провинции изделия. В същия квадрат археолозите са
намерили и силнопрофилирана фибула АІV69
(Кат. № 40, Табл. VІІІ/40), която е разгледана с
подобните ѝ изделия по-нататък в изложението. Този факт е в полза на мнението, че „различната” коленчата фибула е по-късна от силнопрофилираната АІV 69, т. е. че е попаднала
там след средата на ІІ в. Възможно е тя да е
синхронна с обикновенните коленчати фибули
с шарнир от средата на ІІ - до края на ІІІ в., каквито е имало в Горна Мизия.*
В южната част на проучваната източна
крепостна стена (кв. OХVІ/F1) са намерени
две фибули. Едната бронзова игла (Кат. № 15,
Табл. ІІІ/15) е лежала на дълбочина 1,50 м. Тя е
шарнирна фибула, произлизаща от тип Aucissa
A242 с надлъжни канелюри върху лицето на
лъка. Следите от сребърна амалгама, белег на
подобните изделия от западните, римски провинции, позволяват тя да бъде определена за
вносна (Ettlinger, E. 1979: 127). Подобни фибули са рядкост между вносните изделия в провинците на юг от Долния Дунав. В Горна Мизия освен тази от Conbustica има и друга такава
игла, случайно намерена в иманярските изкопи
в местността Калето, на територията на Ratiaria през 2010 г. (Лука, К. 2011 b: 532, обр.1/9).
Включена е в каталога под № 14 (Табл. ІІІ/14).
Плочката на нейния лък е по-голяма и с по-дълги браздички и ръбчета. Подобни фибули са намерена в Novae край Свищов, във Више гробля
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във Viminacium, Костолац, Сърбия (Petković,
Petković, S.
2010: 64. kat. № 188, Т. VІІІ/4). Датировката на
2010
тези изделия е от началото на ІІ в. Има данни,
че те са носени до последна четвърт на ІІІ в. в
някои селища в Швейцария (Riha, E. 1994: 112117). Втората фибула (Кат. № 59, Табл. ХІІІ/59),
намерена в северната част на квадрат F1 e желязна, с обърнато назад краче. Тя е лежала на
дълбочина 1,78 м. Поради това, че не е запазен
нейният пружинен механизъм, не е възможно
да бъде точно определен типът ѝ. Лъкът и крачето на подобна желязна фибула (Кат. № 58,
Табл. ХІІІ/58) е случайно намерена в землището на Грамада, Видинско, принадлежало някога
към територията на римска Ratiaria. Подобни
железни фибули са намирани в крепостите на
север от Стара планина (Койчева К. / Хараламбиева А. 1993: 57-72; Хараламбиева, А. 2002
b: 110-111). Аналогичните игли от района на
Габрово и Шумен са датирани ІV - VІІ в.
В същия източен сектор при разчистване на пътя край крепостната стена, е намерена шарнирна фибула с лък във формата на
ромб (Кат. № 23, Табл. ІV/23). Добре запазената брошка има в средното поле диагонален
кръст с рамене със сърцевидни краища. Възможно е да са били изпълнени с емайл, както
при фибулите, публикувани от Exner (Exner, К.
1941: 47-57, Taf. 8). В балканските провинции
тези фибули са рядко срещани вносни, панонски изделия. Такава е формата и украсата на
една емайлирана фибула от Панония (Bonis, E.
/ Sellye, I. 1988: 4, 2). В Горна Мизия и в Conbustica те са донесени от първите римски легионери най-вероятно не по-рано от средата на І
в. Добрите им качества им отреждат и по-продължителна употреба.
На запад от източния сектор са открити пещи за изпичане на глинени съдове. Те са
били разрушени от „търсачите на съкровища”.
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При разчистването им освен керамика с форми и украса, известни от втората половина на
ІІІ - ІV в., е намерена и част от бронзова фибула (Кат. № 21, Табл. ІV/21). Тя е с втулков
шарнир и е от внесените изделия, произлeзли
от типа Aucissa А242. Има няколко биконични
полупръстена с остри ръбове над втулките. Подобни игли са намерин в римския лагер Novae
край Свищов (Генчева, Е., 2004: 40), в Провадийско, в с. Кривня, Варненско и др. (Хараламбиева, А. 2012: 132). От други селища на
провинция Горна Мизия са известни единични
екземпляри. Около петдесет са аналогичните
екземпляри от територията на Siscia, Сисак
в Хърватска. (Koscevic, R. 1980 b: 30). Често
такива игли се откриват и в кастелите по теченията на Горен и Среден Дунав и Рейн (Ettlingen, E. 1973: 101-102). Интересен е фактът,
че подобни фибули не са намерени в Дакия
(Cocis, S. 2004: 84). От това следва, че такива
безопасни игли са били изработвани, употребявани и разпространявани не по-късно от края
на І в. Фибулата от пещите за керамика от ІІІ
- ІV в. вероятно е попаднала там преди тяхното
изграждане или при иманярските ”разкопки”
когато има нарушение на пластовете и „движение” на малките находки. Тя е попаднала в
кастела Conbustica скоро след изграждането
му, но преди Дакийските войни (101 - 102, 105
- 106 г) на император Траян (98 - 117).
При разкопките в Conbustica през 20102011 г., на изток от източната крепостна стена,
са открити още две фибули. В квадрат ОХVІ/D1
на дълб. 1.30 м е намерена бронзова игла със
следи от сребърна амалгама (Кат. № 17, Табл.
ІV/17) (Лука , К. 2011 а: 288, обр.2/18). Фибулата е производна от тип Aucissa A242 и е рядко,
вносно изделие с шарнирна конструкция и с
богата украса от надлъжни и напречни ръбчета
и браздички върху лъка и крачето. Освен че е
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била изключително функционална, тази игла
се е отличавала и с високите си художествени
качества. Тази игла е по-късна от фибулите от
тип АІ 15, 17 Кат. № 2 и от тип А ІV 69 - Кат. №
39. Датировката на подобна шарнирна фибула
от Viminacium, намерена с къснолатенска керамика, монети и фибула с формата на лъжичка
е от І в. - времето на дакийските войни на Домициан и Траян. (Petković,
Petković, S. 2010:
2010 63, Кат. №
207). Фибула Кат. 16 (Табл. № ІV/16) е случайно намерена на територията на Ratiaria. За разлика от първата тази е с гладко трапецовидно
краче и с по-малки размери. За нея може да се
приеме датировката втората половина на І в.,
когато вероятно някой римски легионер е я донесъл в Горна Мизия. Подобни случайно намерени игли има в колекциите на музеите в Русе
и Варна (Хараламбиева, А. 2012: 133-134).
На дълбочина 1,84 м в кв. PXVI/D2
археолозите са попаднали на иглата (Кат. №
1,Табл. І/1), която може да се смята за най-ранно изработената сред анализираните 59. Тя е с
къснолатенска конструкция, с краче обърнато
нагоре и назад над иглодържателя и над лъка.
Запазената бронзова лента минава в най-високата част на лъка, но не е закрепена към него.
Другият край на лъка също не е оформен в
пружинен механизъм, защото е отчупен. Тези
два факта навеждат на мисълта, че изделието е
било недовършено поради счупването на двата
края на отливката, получена в едноделна форма. Може би това е и причината то да е бракувано още в древността. Подобни фибули са
открити в Сърбия и са определени като тип 1D
(Petković,
Petković, S. 2010:
2010 35, T. II/1, 2). Вероятно са
били притежание на келтите, служели в римските легиони и достигнали до земите на юг
от Долен Дунав още в първата половина на І в.
Изделието от Conbustica е опит за имитация на
галски оригинали. Вероятно в източните рим-
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ски провинции тези игли са имали по-късна и
по-продължителна употреба. Две подобни игли
с емайл на плочките си са открити в Дакия и се
приписват на скордиските от І в (Cocis, S. 2004:
38, pl. I/1-2). Тези едноделни игли с пружини
имат много подобия сред фибулите в западните провинции, където обменът на римляните
с галите е по-отдавнашен и взаимно повлиян
(Ettliger, E. 1973: 39-40; Feugere, M. 1985: 190195). Към фибулите с латенска конструкция А
І 15, 17 (Almgren, O. 1923: 7) спада и едноделната игла, случайно намерена на територията
на Ratiaria през 2011 г. (Кат. № 2, Табл. І/2).
Макар и рядко подобни фибули са откривани
в съседните Сърбия и Румъния (Petkovic,
Petkovic, S.
2010: I/1-2; Cocis, S. 2004: 38-39, pl. I/5-7). В
2010
келтските територии те са често срещани, заедно с аналогичните на по-горе описаната Кат. №
1 (Rieckhoff,
Rieckhoff, S. 1975
1975: 49-50, Taf. 3). Датирани са
до средата на І в. На Балканите са познати и в
началото на ІІ в. (Любенова,
Любенова, В. 1985:
1985 32, 16а).
В квадрат PXVI/D2 на дъбл. 1,47 м е лежала
силнопрофилирана фибули тип А ІV69 (Кат. №
39, Табл. VІІІ/39). На нея се спирам при анализа на подобните по-нататък в изложението.*
Редовните археологически разкопки в
продължение на четири сезона в римския военнен лагер Conbustica са придружени от теренни обхождания в североизточна посока, към
община Димово, някога част от територията на
римския град Ratiaria, с. Арчар, Видинско. На
запад от гр. Димово е месността „Могилата“,
на нейния западен склон е установен тънък
културен пласт (Лука, К. 2010 b: 629-631). В
него са намерени много фрагменти от керамични съдове, изделия от метал и др. Между тях
са три фибули. Най-ранната (Кат. № 27, Табл.
V/27) е с два полупръстена на лъка и с иглодържател с трапецовиден отвор от тип А236
(Almgren, O. 1923: 109, Taf. XI/236). Подобни
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фибули са част от дамския костюм в провинциите Норикум и Панония. Те са закачани по две
върху гърдите на жените. В типологията на Й.
Garbsch,
Гарбш са определени към тип А236с (Garbsch,
J. 1965: 26; Jobst, W. 1975: 44). Още в далечната 1965 г. са публикувани 219 игли от средноевропейските провинции. Подобни безопасни
игли от Горна Мизия има в музеите в Белград,
Пожаравац, Неготин (Bojović, D. 1983: 29-31).
През 2012 г при теренните обхождания
на територията на римска Ratiaria, с. Арчар,
Видинско, случайно е намерена още една фибула от тип А236, която е включена в каталога
(Кат. № 28, Табл. V/28). Броят на новооткритите фибули А236 в Долна Мизия расте непрекъснато. Некачественото, вероятно бракувано
изделие, закупено за музея във Варна е доказателство в полза и на местната изработка на
тези игли по модел на внесените от средноевропейските провинции. Случайният характер
на повечето находки от Горна и Долна Мизия
налага тези изделия да бъдат вместени в пошироки хронологични граници - от управлението на Флавийте (69 - 96) до средата на ІІ в.
Такава е датировката и на аналогичната фибула
от некропола в провинция Тракия, Меричлери,
Хасковско (Аладжов, Д. 1965: 77-120).
Втората фибула (Кат. № 45, Табл. ІХ/45)
от месността „Могилата“, гр. Димово, е коленчата с полукръгла плочка над дългите втулки
на шарнира. В него е била оста, държала ухото на иглата, която не е запазена. Украсена е
с врязани начупени линии и резки по подобие
на многото коленчати, шарнирни и пружинни
фибули от среднодунавските провинции (Merczi, M. 2011: 73-75). Подобни фибули са тези
от Novae, край Свищов, от музеите във Враца, Белград, Крушевац, Пожаравац, Костолац
в Горна Мизия (Petković,
Petković, S. 2010: 127-141). За
разлика от коленчатите фибули с пружина, тези
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с втулков шарнир се срещат рядко в среднодунавските провинции. Още по-голяма рядкост
са коленчатите фибули с втулки по-дълги от
плочката. Разглеждана прилича на тази от Novae, край Свищов, намерена в пласт с монета
на император Констанции ІІ (337 - 361) (Czerniak, L. 1979: 85). Изделието преживало до
първата половина на ІV в. е по-вероятно да е
отлято още през ІІ в. Близки подобия на разглежданата фибула са намерени в Дакия и някои от тях в близката Дробета, където е имало
работилница за накити (фибули).
Третата фибула (Кат. № 52, Табл. ІХ/52)
е желязна, с отчупено краче и иглодържател.
Този факт затруднява типологичното ѝ определяне. Тя прилича на тези с правоъгълно краче
и изтеглен под него иглодържател. Конструкцията на пружината е взаимствана от фибулите с обърнато назад краче. Около дългата ос
е завита медна пластинка, с цел да се намали
триенето между желязните ос и навивките на
пружината от объл тел. Това осигурява и „подълъг живот” на изделието. По формата на
лъка, крачето и иглодържателя подобните на
разглежданата игли приличат на късноримските арбалетни или Т-образни фибули. Известни
са находки от Novae, край Свищов, от с. Венчан, Варненско, от гр. Тутракан, от с. Топола,
Добричко в някогашната Долна Мизия (Генчева 2004: 58). Тези фибули се разпространяват
едновременно с фибулите с обърнато назад
краче и с пружини с дълги оси и доста навивки. Често са откривани и в съседните на Барбарикума крайдунавски провинции (Cosic,
Cosic, S. /
Opreanu, C. 1998: 200). Те са по-редки находки
в западните римски провинции през ІІІ - V в.
Със същата датировка са фибулите като разглежданата от средноевропейските провинции
и земите на север и изток от Среден Дунав, където те са най-много.
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От района на гр. Димово е случайно
намерена и една бронзова фибула (Кат. № 44,
Табл. ІХ/44), за която не съм намерила аналогия, въпреки старателното ми търсене в
публикациите и сред колегите, изследващи
тези изделия. С късия си коленчато извит лък,
с полуелипсовидно напречно сечение, тази
фибула може да се приеме, че имитира коленчатите игли. В полза на това предположение
е и полукръглата, дебела плочка над лъка.
На нейния гръб е запазена основата на
ухото, държало оста на пружината. Крачето
- елипсовидна плочка с издатък (шипче) над
високия иглодържател не е познато от други
коленчати фибули. Съчетанието на изброените
елементи на изделието вероятно е опит на
местен майстор да създаде едно различно от
познатите му изделие, към чието определяне
ще се налага да се връщаме и уточняваме.
По време на същите теренни
обхождания (2009 г.) се е достигнало до Colonia Ulpia Traiana Ratiaria. Южно от предполагаемия форум на града са документирани два
епиграфски паметника (Лука, К. 2010 b: 631).
Освен тях местните жители са предоставили
на археолозите и метални находки. Между
тях има и три фибули. Едната фибула е местно
изделие, производно на тип Аucissa А242 с
шарнир и висок иглодържател (Кат. № 22, Табл.
ІV/22) (Хараламбиева, А. 2012: 103-104). Тя е
от тези широко разпространени в Горна и Долна Мизия игли, за които има данни, че са изработвани в посочените провинции (Grbić, D.
1996: 87-91). Такива фибули са намерени в могилни гробове в гр. Генерал Тошево, Добричко,
в с. Крушево, Велико Търновско (Василчин, И.
1983: 88; Писарев, А. 1981: 33-37), също и в
землището на грънчарския център в с. Хотница,
Велико Търновско (Славчев, П. / Кокорков, И.
1975: 1-7). В първия гроб иглата е била заедно
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с керамика от ІІ - ІІІ в. Много повече са аналогичните екземпляри тип 15 в по Генчева от южните долнодунавски кастели (Генчева, Е. 2004:
43-44). Не по-малко са и селищата върху картата на Горна Мизия, където са открити подобни
брошки. В Diana, Кладово в Сърбия е проучена и публикувана работилница, в която са изработвани и фибули от типове ІІ2 и ІІ3 по Grbić
(Grbić, D. 1996: 87-91). В провинция Дакия, на
север от Долен Дунав, подобните игли също са
използвани - тип 14d по Cocis (Cocis, S. 2004:
79-81). Налагането на тези изделия в облеклото
на местното население се обяснява с факта, че
шарнирът е по-функционален от пружинния
механизъм на широко разпространените през
ІІ - ІІІ в. силнопрофилирани фибули.
Втората от „подарените” от местните
жители фибула (Кат. № 48, Табл. ІХ/48) е от
тип на А189 (Almgren, O. 1923: 110). Тя е с
двуделен лък и втулков шарнир. Подобни фибули са открити във военните долнодунавски
лагери Novae, край Свищов, Appiaria, с. Ряхово, Русенско, в някои селища в Североизточна
България (Хараламбиева, А. 2002 b: 102-103).
В класификацията на Е. Riha фибулите с двуделен лък и с пружинен механизъм са отнесени към тип 4.10, а тези с втулков шарнир към
тип 6.2 (Riha, E. 1979: Taf. 51). Тези с челюстен
шарнир, каквито се пазят в музея в гр. Дългопол, Варненско, със сигурност ще са от трети
тип. Твърде логично решение за еднакви изделия с различен начин за придължане на иглата.
Това се дължи единствено на изобретателността на майсторите в отделните римски провинции, харесали някоя новопоявила се фибула и
вложили в нейното имитиране свое техническо
решение. Подобен е подходът и при изработването на иглодържателите на тези брошки от
първата половина на ІІІ в. Най-често това е висока кука, разположена надлъжно или напреч-
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но под крачето. То също се среща в различни
форми.

тип 24a2 по Cocis (Cocis, S. 2004: 121-122) и са
датирани в началото на ІІ в.

Третата „подарена” бронзова фибула
(Кат. № 49, Табл. Х/49) от територията на Ratiaria е кръгла фигура с осем издатъка (Лука,
К. 2010 b: 630, обр.2/3). Те са получени чрез
отнемане от периферията на осем полукръга.
Такава фигура са имали някои геометрични,
ажурни и емайлирани фибули. Те са с четири,
пет, шест, осем или повече издатъци. На гърба
на един от тях е имало ухо, на което се е държало ухото на иглата. При по-късните подобни изделия се срещат и такива с две ушички
(челюстен шарнир в публикациите на немски
език). Още една фибула (Кат. № 51, Табл. Х/51)
с кръгла плочка и с шарнир е намерена случайно през 2012 г. на територията на Ratiaria.
За разлика от предната тази брошка има шест
издатъка, излизащи от нейната периферия. Белезите ѝ - покритие от сребърна амалгама и
челюстен шарнир на гърба - са познати от изделията от западните римски провинции и от
съседните им гранични територии (Boehme,
Boehme, A.
1972: 42, Typ 44 b). Подобна фибула е открита в
1972
гроба-клада (bustum) под тракийската могила в
квартал Дружба в София (Агре,
Агре, Д. 2000:
2000 51-54,
обр. 5в). Точен паралел на разглеждания накит
е намерен и в гроба на жена, датиран във втората половина на ІІІ в. във Viminacium, Костолац,
Сърбия. В гроба са лежали още накити и керамика от ІІ - първата половина на ІІІ в. (Petković,
Petković,
S. 2010:
2010 165-173, T. XXIX/7). Две фибули, носещи белезите на разглежданите, се пазят в Националния музей в Букурещ (Popescu, D. 1945:
501, pl. 93, 94). В северноалпийските провинции такива изделия принадлежат към тип 42, 5
по Ettlinger (Ettlinger, E. 1973: 110-111), тип 7, 8
по Riha (Riha, E. 1979: 179-180), във Франция
тип 24 а по Feugere (Feugere, M. 1985: 337-340).
В съседната Дакия са публикувани три игли от

При теренните обхождания, проведени
през 2010 г. в района Colonia Ulpia Traiana Ratiaria, въпреки разбърканите културни пластове
от „иманярските разкопки”, проучвателите са
успели да документират площта и топографията на обекта в месността Калето. Между намерените фрагменти от местни керамични съдове
има и такива от ранната североиталийска terra
sigillata с печат на тамощните майстори L.M.V.
и три фибули (Лука, К. 2011 b: 531).
При едната фибула (Кат. № 46, Табл.
ІХ/46), случайно намерена, добре запазена,
приличаща най-вече на коленчатите игли, има
интересно и рядко срещано съчетание на елементи от различни типове. Шарнирът е заемка от фибулите тип Aucissa A242. Коленчата
извивка на лъка с полукръгла плочка е взаимствана от коленчатите безопосни игли. Страничните издатъци под тях са наречени антени
от Cocis, (Сocis, S. 2004: 98, 198) и наподобяват вносните шарнирни фибули със странични
издатъци (крилца). Високият иглодържател
също е „откраднат” от фибулите от VІІ група
по Almgren. (Almgren, O. 1923: 111). Четири
подобни фибули от провинция Дакия са публикувани още през първата половина на ХХ в
(Popеscu, D. 1938: 224, fig.3, 5, 6; Popescu, D.
1945: 493-494, fig. 5, 54, 55). Представената тук
фибула от Ratiaria е петата обнародвана. Вероятно тя е донесена от притежателя си в земите
на юг от Долния Дунав в Горна Мизия (Крайбрежна Дакия) преди последната четвърт на ІІІ
в. Тогава Империята отново връща държавната
граница на река Дунав като изтегля администрацията си от Траянова Дакия.
През 2011 г. са продължили теренните
обхождания на територията на римския град
Ratiaria. Тогава пак случайно са намерени ня-
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колко фибули. Две от тях са от „класическия”
тип Aucissa A242, но без надписи над втулките
на шарнира (Кат. № 5, 6, Табл. І/5, 6). Лъкът
на първата в профил прилача на буквата „D”,
докато лъкът на втората е леко деформиран.
Броят на споменатите игли от лагерите по
долнодунавската граница и от селищата във
вътрешността на провинциите Долна и Горна
Мизия, Дакия и Тракия през последните години непрекъснато расте (Хараламбиева, А.
2012: 96-139). Както и другите разглеждани,
случайно намерени фибули, повечето от тях
са открити с металотърсачи. Затова няма сведения за обстоятелствата, при които са били
преди да достигнат до проучвателите. Известни техни подобия са намерени в кастелите Ratiaria, край Aрчар, Dimum, край Белене, Novae,
край Свищов, Appiaria, край Ряхово, Augustae,
край Хърлец, в Augusta Traiana, дн. Стара Загора, в Serdica, дн. София и от други селища в
България. В съседната провинция Горна Мизия
„класическите” изделия от тип Aucissa A242
също се срещат в селища от римската епоха,
Petković,
разположени по дунавската граница (Petković,
S. 2010:
2010 427, карта І) и се датират след средата
на І в. В провинция Дакия тези игли също имат
подобна „участ”. Те стигат на север от Долен
Дунав с легионерите на император Траян. Постепенно от игла за забождане на наметалото
на военните те се превръщат в брошки за задържане на дрехите на цивилното население,
оценило тяхната функционалност. Тогава все
по-често местни занаячии започват да отливат
техни имитации (Генчева, Е. 1994: 34-38; Хараламбиева, А. 2012). Такива пет бронзови фибули (Кат. № 9-13, Табл. ІІ/9-11, Табл. ІІІ/12-13)
са намерени случайно на територията на Ratiaria. Белезите им - лък с правоъгълно напречно
сечение, щемпелувани кръгчета и врязани резки на лицевата му страна и върху прехода лък-
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краче, светлозеленикавата патина, подобните
размери около 6 см - са в полза на мнението,
че са изработени в местни занаячийници. Аналогичните фибули от Долна Мизия (Хараламбиева, А. 2012: 102, 113-120) и Тракия са отделени към тип 15 б по Е. Генчева (Генчева, Е.
1987: 36). S. Petković потвърждава написаното
от D. Grbić (Grbić, D. 1996: 87-91), че такива
фибули са отливани в Diana и Drobeta, за където е известно, че има ателиета за изработка
на метални изделия, включително и на части
от облеклото. От Горна Мизия са обнародвани
51 игли от района на Diana (тип І 3 по D. Grbić)
(Grbić, D. 1996: 91), от Singidunum (тип 3 по D.
Bojović) (Bojović, D. 1983: 24), от Viminacium и
Timacun Minus (тип 9 по S. Petković) (Petković,
Petković,
S. 2010:
2010 49-60), както от други обекти с датировка ІІ - първата половина на ІІІ в. Намерените в Дакия изделия от типа също не са малко и
са отделени в тип 14b2a2 по S. Cocis от ІІ - ІІІ
в (Cocis, S. 2004: 79, 184). Петте фибули от Ratiaria, вероятно са изработени в Горна Мизия
и са продадени в нейните източни части. Те са
били изнасяни може би и в Панония. Изключително рядко са достигали и до западните провинции и на север от границите на Империята.
Освен местни имитации на фибулите
от тип Aucissa A242, на територията на Ratiaria са намерени и игли с шарнир, изработени
в западните римски провинции. Изключително
изящно изделие е това, инкрустирано с дванадесет зелени камъчета върху лъка (Кат. 18,
Табл. ІV/18). Тази, случайно открита игла, е с
шарнирна конструкция, с триъгълен иглодържател с кръгъл отвор - все елементи прилагани
при изработката на дериватите от типа в кастелите в Швейцария и на север от тях в Средна
Европа. В римските провинции на Балканите
такива игли са изключителна рядкост и повечето са закупувани от частните колекционери.
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Към тях принадлежи и шарнирната фибула с
две надлъжни ръбчета върху лъка и карчето,
които са едно цяло. Тя е случайно намерена
през 2012 г. (Кат. № 19, Табл. ІV/19). Обнародвани са три подобни фибули от Североизтачна
България (Хараламбиева, А. 2012: 104-105,
Кат. № 86-88). Техните триъгълни иглодържатели също са с кръгли отвори. Те наподобяват
фибулите - делфини от провинциите в Западна
Европа. Един подобен екземпляр е намерен в
римския лагер в Novae край Свищов (Генчева,
Е. 2004: 42, Табл. ХІ/9). Той принадлежи на тип
14г от типологията на последно цитираната авторка. Тези вносни фибули са изключително
качествени изделия. Те са били изработвани
в занаячийските работилници в провинциите
на днешни Швейцария и Германия (Ettlinger,
E. 1973: 100; Rieckhoff, S. 1975
1975: 53) и в Южна
Францция (Feugere, M. 1985: 262) във втората
половина на І в. В Горна и Долна Мизия те достигат вероятно веднага след забождането им на
sagum-ите на легионерите. В граничните центрове на Империята на юг от Долния Дунав те
са не по-късно от първото десетилетие на ІІ в.
Трета фибула (Кат. № 20, Табл. ІV/20) принадлежи към типа на 5.7.5 от типологията на иглите от Аугст (Riha, E. 1994: Kat. № 2402). Тя е
дериват от фибулите с надлъжно профилирани
лъкове с крилца. Две такива са вече представени в изложението (Кат. № 14 и 15). Те са намерини при археологическите разкопки в Conbustica и случайно на територията на Ratiaria.
В представената колекция от фибули от
територията на римска Ratiaria има и три фибули от типа Augenfibeln (Almgren, O. 1923: 2225, Taf. III). Първата от тях (Кат. № 24, Табл.
V/24) е намерена през 2008 г. в землището на
днешен Белоградчик. Излята е в едноделен калъп и впоследствие е навита пружината ѝ. Има
къс, широк лък, белег характерен за по-ранни-
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те екземпляри от типа. Няма, „очички”. Такава
е и втората фибула с „очички” намерена в Ratiaria (Кат. № 25, Табл. V/25). Различна от тези
двете е третата игла от резиденцията в римски
град (Кат. № 26, Табл.V/26). Дългото карче е с
трапецовидна форма е с врязан отгоре диагонален кръст. Този белег е познат от декорацията
от по-късните фибули с обърнато назад краче
и с врязани диагонални кръстове отгоре върху
краищата на лъка и крачето. Предполага се, че
тези по-късни фибули с „очички” са провинциално римски изделия, при които очичките са
вече изчезнали. В балканските провинции на
Рим тези игли са рядкост. Те са както вносни,
така и местни изделия (Хараламбиева, А. 2002
а: 31-42). Обнародваните игли от Североизточна България са с датировка втората половина
на І в. В северноалпийските провинции от тогава са най-късните екземпляри от типа, вече
и те са без „очички” (Kunow, J. 1998: 102-106).
Сред случайно намерените през 2012 г.
фибули на територията на римския град Ratiaria е и една игла (Кат. № 4 , Табл. І/4) от тип Nertomarus (Behrens, G. 1950: 3-5, Abb. 3-4). Иглите
като тази са рядкост в балканските провинции.
Те са двуделни или триделни и с пружини,
скрити в цилиндър. Типологично са свързани
с къснолатенските Distelfibeln (Almgren, O.
1923: 240) от Западна и Средна Европа, където
са живеели келтите (боите). Още по-малък е
броят на иглите с печат Nertomarus - името на
келтския майстор, които е правил тези изделия
с украса от псевдофилигран. G. Behrens през
далечната 1950 г правилно посочва различни
паметници с изписано това име, чийто келтски
поризход е неоспорим (Behrens, G. 1950: 3-5,
Abb. 2-4; G. Behrens,1950: 220-225). На музея
в Кюстендил е подарена една фибула от типа,
която в случая е записана като от тип Neuromarus (Грозданов, Д. 2004: 139, Табл. І/1). В
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Singidunum, дн. Белград също са намерени такива игли (Petković,
Petković, S. 2010:
2010 47-49, sl. 10-12).
В типологията на Ettlinger те са тип 22, в тази
на Riha 4, 3, а в тази на Feugere - са от тип
14в2 (Еttlinger, E. 1973: 77; Riha, E. 1994: 86;
Feugere, M. 1985: 266). В балканските римски
провонции, те идват по-късно, но преди края
на І в., когато границата на империята вече е на
север от Долен Дунав.
В района на запад от западната крепостна стена в местността Калето в римския град
Ratiaria е намерена силно профилирана фибула с пружина от тип А67 (Кат. 29, Табл. VІ/29)
(Лука, К. 2011 b: 532, обр. 1/10). До скоро тези
безопасни игли са били едни от редките сред
силнопрофилираните в съседните провинции
Долна и Горна Мизия и в по-късно обособената
Дакия. В публикацийте от последните години
постепенно се увеличава броя им и се разширява територията на разпространението им. В
Долна Мизия подобни фибули са намерени в с.
Малък Преславец, Силистренско, в с. Кривня,
Варненско (Генчева Е. 2004: 28; Хараламбиева,
А. 2002 a: 94, ІІ/13), светилището в с. Лиляче,
Врачанско (Венедиков, Ив. 1952: 206). От Горна Мизия такива игли са известни от Костолац,
Неготин и Белград, в Сърбия (Bojović, D. 1983:
32). В Националния археологически музей
също се пази един екземпляр от типа А67 с неизвестно място на намиране. От землището на
гр. Димово е втората бронзовата фибула от тип
А67 в това изложение (Кат. № 30, Табл. VІ/30).
В литературата този тип фибули са познати
най-вече като тип Cambodunum 1 (Kraemer, W.
1957: 76, Taf.14/1-10) с иглодържател с няколко четириъгълни отвора и датировка управлението на император Тиберий (14 - 37). До сега
тези игли най-широко разпрострнение са получили на север от Алпите (von
von Patek, E. 1942
1942:
91; Rieckhoff, S. 1975
1975: 42), в среднодунавските
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и рейнските провинции и в земите на север от
тях, където са намерили добър прием и днес
са често откривани. Няколко от тях са поместени в публикации за фибулите от Siscia (Сисак,
Хърватска) (Koscevic,
Koscevic, R. 1975
1975: 51-61; Koscevic,
R. 1980 b: 19-20) и от Neviodunum (Дърново,
Petru, S. /Petru, P. 1978
1978: 78-80). ПоСловения) (Petru,
добни игли са достигнали и до основаната в
началото на ІІ в. провинция Дакия (Popescu, D.
1945: 489-490). Тук те са били забождани върху дрехите и по-продължително време, дори до
края на ІІІ в. Посочената датировка за изделията, достигнали до Дакия, е в сила и за тези от
другите гранични долнодунавски провинции.
Местна имитация на подобните фибули е обнародваната игла Кат. № 29 (Табл. VІ/29), намерена край западната крепостна стена на Ratiaria. Тя е с голям четириъгълен отвор (А67с2
по Demetz ) (Demetz, S. 1988: 137 ff.). По всяка
вероятност по-продължителен е бил „животът”
на внесената на територията на същия град фибула Кат. № 30 (Табл. VІ/30). Тя е случайно намерена и инвентиана в музейната сбирка на гр.
Димово. Дългото краче и двата четириъгълни
отвора на иглодържателя я определят към тип
А67с1 по Demetz (Demetz, S.1998: 137-148). Тя
е и хронологически по-ранна. Използванета на
тези игли в земите край бреговете на Долен Дунав изглежда, че „закъснява” поне с петдесет
години. От Барбарикума са обнародвани около
210 обекта, в които са открити по една или по
няколко фибули от типовете А67, А67/68, А68.
(Maczynska, M. 2001: 163-179). За съжаление
все още остава непопълнена мозайката на разпространението на подобни фибули в провинциите на юг от Долния Дунав. Това е плод на
липсата на публикации на подобните изделия
от фондовете на музеите, които в повечето случаи са намерени с металотърсачи.
Фибулите от тип А68 са едно продъл-
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жение в развитието на силнипрофилираните
фибули от група АІV. При тях четириъгълните
отвори на иглодържателя са заменени с един,
два или три кръгли отвори. Онаследен е есовидния „силует” на иглата. Скъсени са малко
пропорциите на лъка и крачето. Те приемат
названието Cambodunum 2 (Kraemer, W. 1957:
76; Schleiermacher, M. 1993
1993: 19-20). Датировката им е от времето на Флавийте (69 - 96). Трите
фибули, случайно намерени на територията на
римска Ratiaria са с по два (Кат. № 31, Табл.
VІ/31) и с по един (Кат. № 32-33, Табл. VІ/3233) кръгли отвори на иглодържателя. Подобна
фибула от Горна Мизия е намерена в Монтана, четири са намерени в кастелите на южния
бряг на Долен Дунав и в Павликени и в Айтоски минерални бани (Генчева, Е. 2004: 29). В
провинция Дакия количеството на фибули А68
е ограничено. (Pоpescu, D. 1938: 241). Намерените тук игла са надживели подобните им от
Средна Европа от втората и третата третини на
І в (von
von Patek, E. 1942
1942: 92; Koscević, R. 1975
1975:
57-58). За изделията от провинциите по двата
бряга на Долен Дунав е по-правдоподобна датировката - последните десетилетия на І в. В
провинция Дакия фибулите от тип А68 са носени и през първата половина на ІІ в. Иглите от
Горна Мизия, към които се числят и трите от
тип А68 от Ratiaria, са по-често с два кръгли
отвори на иглодържателите и по-рядко с един.
Тези с един са по-ранни и затова такива почти не са достигнали в провинция Дакия. Фибулите с един кръгъл отвор на иглодържателя
са го взаимствали от иглите тип Aucissa или от
нейните производни. В Барбарикум има игли
Cambodunum 2 с по два или три кръгли отвори,
който са заместили четириъгълничетата, изрязани на иглодържателите на иглите А67.
Към следващия тип силнопрофилирани
игла АІV69 принадлежат пет, случайно наме-
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рени на територията на Ratiaria фибули (Кат.
№ 34-38, Табл. VІІ/34-38) и две от източния
сектор от кв. PXVI/В1 и PXVI/D2, заложени
край източната крепостната стена на лагера
Conbustica (Кат. № 39-40, таб. VІІІ/39-40). Те
всичките са висококачествени бронзови игли,
които са използвани продължително. При фибула Кат. № 35 последните пружина и игла са
били от желязен тел. Тяхната корозия е оставили следи по лъка и крачето. Тези фибули са с
масивен, плътен иглодържател. В типологично
отношение доразвиват тези от тип А67, А68.
Фибула Кат. № 39 (Табл. VІІІ/39) е намерена
при проучването на кв. РХVІ/D2. В същия квадрат е открита и недовършената фибула с латенска конструкция, най-ранната от разглежданата в статията (Кат. № 1,Табл. І/1). Този факг
е в полза на мнението, че фибулата Кат. № 39 е
една от първите, попаднали в провинция Горна
Мизия. Нейната качествена изработка не изключва и по-продължителната ѝ употреба от
пребиваващите тук военни или цивилни римляни. Фибула Кат. № 40 (Табл. VІІІ/40) е била
намерена на дълб. 1,79 м в кв. PXVI/В1-2. В
същия квадрат на дъбл. 0.47 м е лежала втора
фибула (Кат. 47, Табл. ІХ/47), включена в колекцията. При нейното определяне срещнах
затруднение. Най-общо е определих като изделие не по-ранно от средата на ІІ в. Ето защо
фибулата от тип А69, лежала на 1,30 м по-дълбоко, със сигурност е по-ранна, т.е. изделие от
втората половина на І в. Иглите от тип А69 са
познати още като Cambodunum 3 (Kraemer, W.
1993: 19-20). Тези
1957: 76; Schleiermacher, M. 1993
едноделни фибули са едни от най-често срещаните в Долна и Горна Мизия. В музея в Дългопол са попаднали дванадесет такива изделия
(Хараламбиева, А. 2002 b: 94-95). От римските
кастели на юг от Долния Дунав обнародваните
са повече от петдесет. Открити са недовърше-
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ни и бракувани игли. Подобни цели и недовършени игли са намерени в Siscia в провинция
Koscevic, R. 1975
1975: 51-61), Вrigantium
Панония (Koscevic,
в провинция Реция (Konrad, M. 1994: 217-229).
Фибула от тип А69 е държала наметката на
легионера, изгорен и погребан на мястото на
кладата в римска Serdica (Писарова, В. 1995:
18-28). Според описанието на гроба и на инвентара му, в него е бил погребан тракиец, служил като лековъоръжен пехотинец в кохортите
в Тракия. Тогава през ІІ в. воините за римската
армия са били рекрутирани локално, т. е. те са
тракийци и са служили в Тракия. Били са облечени и обути в униформата на римските войни.
Sagum-ите им са били забодени с фибули, между които са се срещали и тези от тип А69.
На територията на Ratiaria са намерени случайно и коленчати бронзови фибули
с пружинни механизми (Кат. № 42-43, Табл.
VІІІ/42-43). Фибула Кат. № 42 е с горна тетива
на пружината, както повечето аналогични екземпляри от Панония и Норикум. Тук те са се
появили и имат най-широко разпространение
(von
von Patek, E. 1942
1942: 130-131; Boehme, A. 1972
1972:
19-20). Наличието на напречно рамо, а не на
плочка в края на лъка, не е типичен белег за
тези изделия (Хараламбиева, А. 1993: 83-99).
Формата на плочката на втората фибула (Кат.
№ 43) е триъгълна с рамка от напречно врязани резки. Тя също се среща рядко в Долна Мизия, но по-често в Горна Мизия и в Панония и
то най-вече в околностите на Siscia (Kovrig, I.
1937: 61, Taf. IX; Koscevic, R. 1980 b: 183, 186,
t. XXIII). В Горна Мизия има няколко игли от
затворени гробни комплекси с даторивка втората половина на ІІ - средата на ІІІ в. (Petković,
Petković,
S. 2010:
2010 132, karta 6).
Фибула (Кат. № 53, Табл. ХІ/53) е от типа
АVІІІ, 185-186 (Almgren, O. 1923: 75; Schulze,
M. 1977: Karte, 24) Buegelknopffibel - фибула
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с луковица (копче) в края на лъка. Наложило
се е мнението, че тези фибули са имитации на
провинциалноримските луковични фибули, изработвани от и за съседите им извън границите
на Империята. Различават се от луковичните
по това, че имат пружинна констракция, а не
шарнирна. Пружината се е държала на дълга
ос, минаваща през отвора в края на лъка под луковицата. В граничните кастели на провинция
Долна Мизия са намирани единични находки.
Те се срещат рядко в музейните колекции и
много често не са обнародвани. Известно ми е,
че единични екземпляри има в музеите във Варна, Русе, Разград, Добрич, Кюстендил, Ямбол
и др. Много повече са обнародваните игли от
Горна Мизия (Bojović, D. 1983: 76; Petković, S.
2010: 230-231, karta 13). Тези игли са намирани
2010
в затворени гробни коплекси в сарматския културен ареал, датирани във втората половина на
ІІІ - ІV в. в днешна Източна Сърбия (Petković,
Petković,
S. 2010:
2010 231). Те продължават да са откривани
и в пластове от първата третина на ІV в.
Лъковидните Т-образни фибули с плочка, наподобаваща тризъбец, са рядко изделие,
срещано в днешна Северозападна България.
Случайно намерената, фрагментирана игла от
римския град Ratiaria (Кат. № 54, Табл.ХІ/54) е
втората известна ми от споменатия район. Такава се пази в музея във Враца. Нейната игла
излиза направо от гърба на плочката с трите
издатъка. Получена е още при отливането във
формата. В селища в Горна Мизия са намерени осем игли с правоъгълни плочки с три издатъка, приличащи на тризъбеца на Нептун
(Petković,
Petković, S. 2010:
2010 232, T. XLVIII/1-3). Някои
коленчати фибули от алпийските провинции
също имат правоъгълни плочки с издатъци и
с допълнителна украса от начупена линия и
щемпелувани кръгчета в края на лъка (Orsini,
Orsini, S.
2008: 42-43, cat. № 496-507). Този декоративен
2008
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елемент е бил твърде продължително прилаган
от златарите, като се има предвид изработените и намерените в крепостите край Садовец,
Плевенско две сребърни, гравирани фибули.
Там следите от дейността на занаячийска работилница за изработка на изделия от цветни
метали са установени до VІ в. Датировката на
фибулите от Сърбия ІІІ - ІV в. е въз основа на
стратиграфски данни. Предполага се, че те са
елемент от костюма на моряците от Дунавската флота от времето на тетрархията (Jovanović,
Jovanović,
A. 1995:
1995 158-165).
На територията на римска Ratiaria са
намерени и три от широкоразпространените
през късноримската епоха луковични фибули
(Кат. № 55-57, Табл. ХІ/55-57). Две от тях (Кат.
№ 55 и 57) са почти напълно запазени. От фибула Кат. № 56 са останали част от лъка и крачето с иглодъжателя. Състоянието на украса от
щемпелуваните двойки кръгчета върху крачето
на тази фибула навежда на мисълта, че тя е недовършена и бракувана. Още в първите публикации на подобни фибули от среднодунавските
провинции е отбелязано, че такава украса върху крачето на тези накити е една от най-често
срещаните (von
von Patek, E. 1942
1942: 150). В провинциите Долна Мизия и Тракия често се откриват
подобни игли в затворени гробни комплекси. Те
са заедно с монети на императирите Константин ІІ (337 - 340), Констанс (338 - 350) и Констанций ІІ (337 - 361) (Хараламбиева,
Хараламбиева, А. 1990
1990:
87-89). В Крайбрежна Дакия, в Augustae, край
Хърлец, също са открити игли с подобна украса (Машов, С. 1980: 33, обр. 14). В съседните
дунавски провинции фибули като разглежданите и недовършени и бракувани изделия са
намерени в Siscia, Solin, Viminacium (Koscević,
Koscević,
R. 1975:
1975 54-55). Такива брошки са държали
плащовете на легионерите и в Панония, Нори-
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кум и Реция и са принадлежели към типове 3, 4
по Keller Proettel (Keller, E. 1971: 40-41; Proettel
). Те също са от гробни комплекси с монети на
споменатите императири от втората трeтина на
ІV в. Трите фибули от Ratiaria също по всяка
вероятност са от тога.
От представените 59 фибули, намерени
при различни обстоятелства на територията на
римския град Ratiaria на южния бряг на Долен
Дунав, следват няколко извода:
1. Най-ранните изделия от тази сбирка
са с къснолатенска конструкция. За местната
им изработка е аргумент надовършеният и изхвърлен (бракуван) екземпляр;
2. До провинция Горна Мизия е достигнала игла от изключително рядък за тези земи
келтски тип. Той носи името на майстора, който го е изработил Nertomarus, отпечатан между
елементите на украсата върху цилиндъра над
пружината на иглата;
3. Двете запазени в много добро
състояние и функциониращи фибули са
свидетелство за търговския обмен между
източнокелтските и понтийско-карпските
култури, ставал на територията на граничния
горномизийски град Ratiaria;
4. Най-често са намирани ранноримските фибули от тип Aucissa A242 и техните вносни и местни производни и имитации. Следват
ги по количество в сбирката силнопрофилираните фибули от типовете А67, А68, А69, А232
и др., внесени или изработени в Ratiaria;
5. Наличните елементи от облеклото
на римските военни и цивилни са мобилни и
временни. Създадената от 59-те игли „картина”
също е променяща се поради непрекъснатите
нови открития - случайни или чрез археологически проучвания.
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FIBULAE FROM THE TERRITORY OF RATIARIA
ANNA HARALAMBIEVA

Fifty nine fibulae were found during the period between 2008 and 2013 in the process of diggings and field work on the territory of the Roman town of RATIARIA in the province of Upper Moesia
(known as Riverside Dacia since 285). Three of them cat. No 1-3 (tabl.I, 1-3) have the features of late
La Taine construction. An unfinished, perhaps discarded item testifies that such pins were produced from
the very beginning of the existence of Upper Moesia. The second published in Bulgaria sample of the
type NETROMARUS (cat. No 4, tabl.4) has reached the area possibly at the same time. The fibulae of
the type AUCISSA used to hold the capes of the legionaries coming from the western provinces have
reached the Roman village of CONBUSTICA and other parts of the territory of RATIARIA at approximately the same time (cat. No 5, 6, 7, 8, tabl.1, 5, 6, 7, 8). Some locally produced items are imitating
them (cat. No 9-13, 22, tabl. II,. 9-11, III, 12, 13, 22). Derivatives of the type AUCISSA are the imported
pins with hinges (cat. No 14-21, 23, tabl.III, 14, 15, IV, 16-21, 23). The fibula with 15 incrusted stones
on the bow (cat. No18, tabl.(V, 24-26) is an extremely rare and beautiful item. There are only three fibulae with eyes Augenfibeln found in the area (cat. No24-26, tabl.V, 24-26). Two fibulae of Panonia type
A 234 are partially preserved (cat. No 27, 28, tabl. V 27, 28). The predominant type on the territory of
RATIARIA are the strongly profiled fibulae A 67 (cat. No 29, 30, tabl.VI, 29,30), A 68 (cat. No 31, 32,
33, tabl.VI, 31, 32, 33), A 69 (cat. No 34-40, tabl.VII, 34-38, tabl.VIII, 39, 40) and A 82 (cat. No 41,
tabl. VIII, 41). Among them there are some locally produced and some imported and some of the like
the one from cat.41 are so well preserved that they can still function. The cranked fibulae Kniefibeln are
represented by two frequently found spring samples (cat. No 42-43, tabl.VIII, 42, 43) and by some rare
imports (cat. No 44,47, tabl.IX, 44, 47) dated from the 2nd century A D. One of them has a two-partite
bow A 189 (cat, No 48, tabl. IX, 48). The late Roman fibulae-brooches were brought to the territory of
RATIARIA (cat. N0 49-51, tabl.X, 48-51). Some fibulae coming from the north beyond the boundary of
the Roman Empire had also reached the area (cat. No 52, 53 Buegelknopffibel, tabl. XI, 52, 53). Some
fibulae from the Roman Provinces like those of cat. No54-57 (tabl.XI, 54, XII, 55-57) are widespread
in the villages around the rapids of the Lower Danube in Upper Moesia and Riverside Dacia during the
4th century A D. A very similar case are the fragments of the iron fibulae with a backwards turned foot
(cat. No58, 59 , tabl.XII, 58, 59)
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КАТАЛОГ

ФИБУЛИ С КЪСНОЛАТЕНСКА КОНСТРУКЦИЯ

1. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, сектор изток, ПК PХVІ/D2, дълб.
-1,84 м от R300, Ю - 1,58 м, З - 0,62 м. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. I/1)
Отливка за фибула с обърнато назад краче от
бронз с тъмнозелена патина, полуфабрикат
(брак). Лъкът с правоъгълно напрeчно сечение,
преминава в крачето. Другият край на лъка е

M 1:1

изтеглен и от него е трябвало да бъде навита
пружината. Краят на крачето е обърнат назад и
продължава над лъка. д. 2,2 см, в. 2,5 см. Пол.
инв. № 55/2011 г.

ПРОВИНЦИАЛНО РИМСКИ ФИБУЛИ А І 15 -16

2. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
I/2)
Фибула отлята от бронз в едноделен калъп. Лъкът е с триъгълно напречно сечение. От края му
е изтеглена объл тел, от която са петте навивки на пружината, държани от долна тетива. Без
ос. Иглата е с отчупен връх. Лъкът преминава в
изтъняващото краче с издатък. Иглодържателят
(триъгълен) е отчупен. д. 4,2 см., в. 2,1 см. Пол.

M 1:1

инв. № 88/2011 г.
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3. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, ПК NХ VІ/J4, дълб. -0,18 м от ВрЦР,
З - 1.50 м, С - 1,10 м. Снимка и рисунка: К. Лука.
(Табл. I/3)
Фибула от бронз, отлята в едноделен калъп,
функционираща, едноделна. Лъкът с правоъгълно напречно сечение. От края му е изтеглен
объл тел, от който са шесте навивки на пружината, долната тетива и иглата. Дълго, тънко краче
с издатък. Под него масивен иглодържател. д.

M 1:1

4,4 см, в. 1,7 см. Пол. инв. № 36/2008 г. (Лука К.
2009: 440, обр. 3/9).

NERTOMARUSFIBEL

4. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
I/4)
Фибула от бронз. Лъкът с триъгълно напречно сечение. В края полупръстен с имитация на
филигран. След него напречно разположен цилиндър, в който лежат няколко навивки от пружината, промушени на последната желязна ос.
Няма игла. Върху цилиндъра – четири релефни
капковидни фигурки. Крачето е продължение
на лъка. Иглодържателят – триъгълна рамка с
M 1:1

отчупено легло. д. 5,1 см, в. 1,5 см. Пол. инв. №
24/2012 г.
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ФИБУЛИ AUCISSA А 242

5. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
I/5)
Фибула от бронз, с тъмнозелена патина. Лъкът с
правоъгълно сечение и отгоре по средата с надлъжно заоблено ребро. Следват го гладки полета и по един надлъжен ръб. Втулките на шарнира са образувани като плочката е разделена
на две и извита навътре и нагоре. Има само ос.
На прехода лък-краче - гладка плочка. Късо краче завършващо с полусфера. Иглодържателят е

M 1:1

триъгълна пластинка. д. 4,8 см, в. 2,2 см. Музейна сбирка - Димово, Фи № ДА26.

6. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
I/6)
Фибула от бронз. Лъкът с правоъгълно напречно сечение, със странични надлъжни, гладки
полета и с напречни резки върху средното, леко
изпъкнало поле. В края му три напречно разположени полета – две с украса от коси резки
и гладко по средата им. Под тях са пантичките
образувани чрез обръщането навътре и нагоре
на разделения на две край на лъка. Оста държи
ухото на отчупената игла. Късо, гладко краче, за-

M 1:1

вършващо с полусфера. Под него нащърбеният
иглодържател. д. 3,2 см, в. 1,7 см. Пол. инв.№
93/2011 г.
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7. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, сектор изток, ПК QХVІ/A2,

при

разчистване на насип. Снимка и рисунка: К.
Лука. (Табл. I/7)
Фибула от бронз, фрагмент. Част от лъка с надлъжни вдлъбнати и изпъкнали ленти. Следват ги три напречно разположени полета - две
с напречни ръбчета и едно гладко между тях,
и двете втулки на шарнира получени чрез разM 1:1

делянето на две на лентата на лъка и извиването им нагоре. Лежащата в тях ос държи ухото
на иглата, чийто връх е отчупен. д. 1,9 см, ш. 1,0
см. Пол. инв. № 12./2009.

8. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, сектор изток, ПК PХVІ/A1, рампа.
Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл. I/8)
Фибула от бронз със следи от позлата, горяла.
Лъкът две надлъжни, вдлъбнати ленти, ограничени от три ръбчета. Разширява се към шарнира,
който не е запазен. Напречно разположено поле,

M 1:1

изпълнено с къси резки. д. 2,3 см, ш. 1,1 см. Пол.
инв. № 83/2009.

МЕСТНИ ИМИТАЦИИ НА ТИП АUCISSA (А242)
9. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
II/9)
Фибула от бронз, със следи от корозията от последната, желязна пружина. Лъкът с правоъгълно напречно сечение с втулков шарнир, към който е била прикрепена пружината, без игла. На
прехода лък-краче – три врязани дълбоки резки
и две кръгчета. Късо краче. Под него, в четириъгълния иглодържател е корозирал върхът на
иглата. д. 6,7 см, в. 2,2 см. Музейна сбирка - ДиM 1:1
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10. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука.
(Табл. II/10)
Фибула от бронз. Лъкът с правоъгълно напречно сечение. В края се разширава в правоъгълна
плочка. Тя е разделена на две части, които са
извити навътре и нагоре. В образуваните втулки
лежи оста, която държи ухото на иглата с шипче. Отгоре три врязани окръжности. На прехода
лък- краче – врязани напречно линии и между
тях две коси влъбнатинки. Под тях две окръж-

M 1:1

ности. Късо краче с издатък. Изкривен иглодържател. д. 6,7 см, в. 1,8 см. Пол. инв. № 92/2011 г.
11. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука.
(Табл. II/11)
Фибула от бронз със зелена патина. Лъкът - лента с правоъгълно сечение, която минава в плочка, разделена на две и извита навътре и нагоре
под лъка. Образувани са двете втулки на шарнира, в които лежи оста, държаща ухото с шипче
на отчупената игла. Върху лъка пет врязани окръжности и няколко резки. Късо краче с издатък.

M 1:1

Под него четириъгълен иглодържател. д. 6,0 см,
в. 1,4 см. Пол. инв. № 176/2011.
12. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука.
(Табл. III/12)
Фибула от бронз. Лъкът, правоъгълна лента, която преминава в по-широка плочка с три врязани
окръжности и разделена на две ленти обърнати
навътре към лъка. Образувана е пантичка, в която лежи оста държаща ухото на иглата с шипче.
На прехода лък – краче врязани две преки линиии и между тях две кръгчета и две по две пресичащи се под ъгъл линии. Крачето е късо, тънко
с шипче. Под него иглодържател с легло. д. 8,0
см, в. 4,2 см. Пол. инв. № 145/2012 г.
M 1:1
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13. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука.
(Табл. III13)
Фибула от бронз, покрита със синьозелена патина. Лъкът с правоъгълно напречно сечение. В
края по-широка плочка, която е разделена на две
и извита навътре и нагоре под лъка. Образувани
са две втулки на шарнира, със следи от корозия.
Заличени от патината са врязани кръгчета. На
прехода лък-краче - три радиално разположени
M 1:1

резки. Тънко, късо краче с издатък. Трапецовидна пластинка, извита в иглодържател, с нащърбано легло. Без игла. д. 5,5 см, в. 1,8 см. Пол.
инв. № 155/2012 г.

ФИБУЛИ ПРОИЗВОДНИ ОТ ТИП АUCISSA (А242) С ШАРНИР

14. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, теренни обхождания, случайна находка. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. III/14)
Фибула от бронз, горяла. Лъкът трапецовидна
лента с три надлъжни ръбчета по средата и два
странични релефни издатъка. Под тях полупръстен с двете втулки на шарнира. На прехода лъккраче - два полупръстена с врязани резки отгоре.
Отчупени са иглата, крачето и иглодържателят.
M 1:1
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15. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, сектор изток, ПК ОХ.VІ/F1, дълб.
-1,50 м от R300, С - 1,00 м, И - 2,18 м. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. III/15)
Фибула от бронз, покрита със сребърна амалгама, горяла. Лъкът, широка лента с надлъжни
ръбчета и един запазен сраничен издатък. Следват биконичен полупръстен и шарнарът, в който
е оста, държала ухото с шипче на отчупената
игла. На прехода лък-краче два биконични полупръстена. Крачето трапецовидно с отчупен

M 1:1

край и триъгълен иглодържател под него. д. 4,1
см, в. 1,1 см. Пол. инв. № 67/ 2009 г.
16. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, теренни обхождания, случайна находка. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. IV/16)
Фибула от бронз, патинирана. Лъкът със сърповидно сечение. Отгоре с два надлъжни релефни
ръба. Пред втулката на шарнира влъбнатина.
Във втулките лежи последната желязна ос. Държи ухото на иглата с шипче. Върхът й е отчупен.
На прехода лък-краче два релефни полупръс-

M 1:1

тена. Крачето изтънява към края. Триъгълен
иглодържател. д. 2,6 см, в. 1,1 см. Пол. инв. №
87/2011 г.
17. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, сектор изток, ПК ОХVІ/D1, дълб.
-1,30 м от R300, С - 0.91 м, И - 1,08 м. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. IV/17)
Фибула от бронз, със следи от сребърна амалгама. Лъкът лента с правоъгълно сечение, с централно ребро с начупена линия. След вдлъбването му в края следват втулките на шарнира. В тях
е корозирала оста, държаща ухото на отчупената
игла. Крачето е издължен трапец с два крайни

M 1:1

и три средни полупръстена. Триъгълен иглодържател. д. 4,3 см, в. 1,2 см. Пол. инв. № 28/2010 г.
(К. Лука, 2011 а: 288, обр. 2/18).
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18. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, теренни обхождания, случайна находка. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. IV/18)
Фибула от бронз. Лъкът със сърповидно напречно сечение. В края с втулков шарнир, в
който лежи оста, държаща ухото на счупената
игла. Отгоре е с инкрустирани зелени камъчета.
На прехода лък-краче две ръбчета. Тънко краче

M 1:1

с издатък. Под него иглодържателят с отрязано
кръгче и отчупено легло. д. 3,0 см, в. 0,9 см. Пол.
инв. № 91/2011 г.

19. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука.
(Табл. IV/19)
Фибула от бронз, покрита е била със сребърна
амалгама. Лъкът с две изпъкнали надлъжни ребра и браздичка между тях. В края на лъка са оформени две втулки, едната от които е отчупена.
В другата лежи корозиралата ос, държаща ухото с шипче на бронзовата игла. Лъкът се слива
с крачето. Под него триъгълен иглодържател с
M 1:1

кръгъл отвор. д. 5,6 см, в. 1,7 см. Пол. инв. №
129/2012 г.

20. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, теренни обхождания, случайна находка. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. IV/20)
Фибула от бронз. Лъкът, триъгълна пластинка,
която е разделена на две и извита навън и нагоре във втулките на шарнира, държал остта на
иглата. Те не са запазени. Върху лъка следи от
надлъжни ръбчета и браздички. На прехода лъкM 1:1

краче напречни ръбчета. Тънко, дълго краче. Нащърбан иглодържател, без легло. д. 5,1 см, в. 1,3
см. Пол. инв. № 23/2012 г.

198

R AT I A R I A S E M P E R F L O R E AT

1

2014

21. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, сектор керамични пещи, при разчистване. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
IV/21)
Част от лъка на фибула от бронз. В края му във
втулките на шарнира два биконични полупръстена. В шарнира желязна, корозирала ос, държаща ухото на отчупената игла. д. 1,7 см, ш. 1,9 см.
Пол. инв. № 18/2009 г.

M 1:1

ФИБУЛИ ПРОИЗВОДНИ ОТ ТИП АUCISSA (А242) С ВИСОК ИГЛОДЪРЖАТЕЛ
22. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, теренни обхождания, случайна находка. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. IV/22)
Фибула от бронз с тъмнозелена патина. Лъкът с
триъгълно напречно сечение и с плочка с вдлъбнати страници пред втулките на шарнира. В тях
е оста, държаща ухото на иглата, която е отчупена. Късо краче с биконичен издатък. д. 4,0 см, в.
1,8 см. Пол. инв. № 83/2009 г. (К. Лука, 2010 а:
630, обр. 2/5).

M 1:1

ФИБУЛИ С ШАРНИР И ЕМАЙЛ
23. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, сектор изток, случайно намерена
при зачистването на пътя край крепостната
стена. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл. IV/23)
Фибула от бронз. Лъкът - плочка с формата на
ромб. Средното поле е леко издигнато и оградено
с рамка, имитираща усукана лента. По диагоналите е пресован вдлъбнат кръст със сърцевидни
краища. Полупръстен го свързава със запазената една втулка на шарнира, в която е корозирала

M 1:1

последната желязна ос. Крачето двоен биконичен полупръстен. Иглодържателят е отчупен. д.
2,1 см, ш. 2,0 см. Пол. инв. № 31/2009 г.
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24. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл. V/24)
Фибула от бронз, покрита с тъмнозелена патина,
едноделна. Лъкът с полуелипсовидно напречно
сечение. В края му напречно рамо, на което се
подпират запазените три навивки на пружината
от объл тел, изтеглен от края на лъка. От там е
изтеглена и кукичката, държаща горната тетива.
Не са запазени три навивки и иглата. На прехода
M 1:1

лък – краче – полупръстен (ръбче). Дългото краче с триъгълно напречно сечение. Върху лъка и
крачето няма щемпелувани „очички”. Отчупено
е леглото на иглодържателя. д. 4,8 см, в. 1,9 см.
Пол инв. №. 4/2008 г.

25. с. Арчар Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
V/25)
Фибула от бронз, едноделна. Лъкът с полуелипсовидно напречно сечение. В края му напречно
рамо. Под него изтеглена объл тел, от която са
навити запазените три навивки на пружината и
горната тетива, която се държи от кукичка. На
прехода лък – краче заоблен полупръстен. Крачето с триъгълно напречно сечение. ЧетириъM 1:1

гълен иглодържател с отчупена част от леглото.
Върху крачето и иглодържателя не се виждат
щемпелувани „очички”. д. 3,8 см, в. 2,2 см. Пол
инв. № 95/2011 г.
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26. с. Арчар Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
V/26)
Фибула от бронз, патинирани, едноделна. Лъкът
с полуелипсовидно напречно сечение. По дългите му страни врязани линии. По средата лента
от къси напречни резки. Напречно рамо подпиращо запазените три навивки на пружината от
объл тел, изтеглен от края на лъка. Кукичка държи горната тетива. На прехода лък-краче - заоблен полупръстен. Крачето - издължен трапец.
По периферията му врязани линии. В края му

M 1:1

врязан триъгълник с разминаващи се бедра (диагонален кръст?). д. 4,5 см, в. 1,6 см. Пол. инв.
№ 152/2011 г.

СИЛНОПРОФИЛИРАНИ ФИБУЛИ А236

27. гр. Димово, Видинско, м. Могилата (Градище),
територията на римския град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
V/27)
Фибула от бронз. Запазената част от лъка е с два
тройни полупръстена, средните от които са биконични. Крачето, тънко, дълго с издатък. Под
него иглодържателят е с изрязан трапецовиден
отвор. д. 5,0 см, в. 1,4 см. Пол. инв. № 2/2009 г.
(К. Лука, 2010 б: 629 – 631, обр. 2/6).

M 1:1
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28. с. Арчар Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука.
(Табл. V/28)
Фибула от бронз с голямо съдържание на мед, с
допълнително вкарана ос в пружината. Лъкът с
форма на сплесната фуния с два биконучни полупръстена отгоре. От края му е изтеглен объл
(на места плосък) тел за шестте навивки на двустранната пружина. С горна тетива, държана от
M 1:1

кукичка и с игла. Дългото краче изтънява към
края си. Иглодържателят и част от иглата са отчупени д. 5,6 см, в. 2,7 см. Пол инв. № 83/2012 г.

СИЛНОПРОФИЛИРАНИ ФИБУЛИ А ІV 67

29. с. Арчар Видинско, римски град Ratiaria, западно от укреплението, случайна находка. Снимка
и рисунка: К. Лука. (Табл. VI/29)
Фибула от бронз, покрита с тъмнозелена патина,
едноделна. Лъкът с форма на сплескана фуния,
с напречно рамо, под което е изтеглен объл тел
за запазените няколко навивики на пружината
с горна тетива, държана от кукичка и отчупена
M 1:1

игла. На прехода към дългото, изтънено краче
– троен пръстен. Под него е иглодържателят с
изрязан правоъгълен отвор. Отчупено е леглото.
д. 4,0 см, в. 2,4 см. Пол. инв. № 10/2010 г. (Лука
К., 2011 б: 532,обр.1/10).
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30. с. Арчар Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
VI/30)
Фибула от бронз, с тъмнозелена патина, едноделна. Лъкът с форма на сплесната фуния, следвана от правоъгълна плочка. От нея са изтеглени
кукичката държаща горната тетива и телът за
навивиките на пружината и иглата, които не са
запазени. Отгоре на прехода лък – краче двоен
биконичен пръстен. Дълго, изтънено към коничния издатък краче. Под него иглодържателят е с
две четириъгълни полета и с отчупено легло. д.

M 1:1

6,5 см, в. 2,6 см. Музейна сбирка – гр. Димово,
Фи № ДА24.

СИЛНОПРОФИЛИРАНИ ФИБУЛИ А ІV 68

31. с. Арчар Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
VI/31)
Фибула от бронз, с тъмнозелена патина, едноделна. Лъкът с форма на сплесната фуния, с
правоъгълна плочка подпираща навивките на
пружината от объл тел. От него е и горната тетива, държана от кукичка. Отгоре на прехода лък
– краче двоен релефен полупръстен. Крачето изтънява към края завършващ с коничен издатък
с шипче. Под него е иглодържателят - четириъгълна пластина с два кръгли отвора. д. 9,2 см, в.

M 1:1

3,5 см. Музейна сбирка – гр. Димово, Фи № А23.
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32. с. Арчар Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
VI/32)
Фибула от бронз, едноделна. Лъкът с форма на
сплесната фуния, с напречна плочка със заоблени ъгли. Под нея е изтеглна объл тел за запазените четири навивки и горната тетива, държана
от кукичка, на пружината. Иглата е отчупена. На
прехода лък – краче – троен полупръстен. ДълM 1:1

го, изтънено към конусивидния издатък краче с
шипче. Четириъгълен иглодържател, с кръгъл
отвор, без легло. д. 4,3 см, в. 1,6 см. Пол. инв.
№ 89/2011 г.

33. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка от територията му. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. VI/33)
Фибула от бронз с голямо съдържание на мед,
горяла (?). Запазен е троен, биконичен полупръстен на прехода лък-краче. Дълго, изтънено към
M 1:1

деформирания (коничен) издатък краче. Отдолу
част от иглодържателя с кръгъл отвор. д. 4,9 см.
Пол. инв.№ 41/2012 г.

СИЛНОПРОФИЛИРАНИ ФИБУЛИ А ІV 69
34. с. Арчар Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
VII/34)
Фибула от бронз, с тъмнозелена патина, едноделна. Лъкът е с формата на сплесната фуния.
Над нея правоъгълна плочка със заоблени ъгли.
Под нея са изтеглени телът за четирите запазени
навивки от пружината и за кукичката държаща
горната тетива. Отгоре на прехода лък-краче –
троен биконичен полупръстен. Дългото краче
изтънява към биконичния краен издатък. ЧетиM 1:1

риъгълен иглодържател с легло. д. 5 см, в. 2,2
см. Музейна сбирка – гр. Димово, Фи № ДА22.
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35. с. Арчар Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
VII/35)
Фибула от бронз, покрита с корозията от последната желязна пружина, която не е запазена. Лъкът с фарма на сплескана фуния с правоъгълно
напречно рамо. Под него е основата на кукичката държала горната тетива, която е отчупена. На
прехода лък- краче - полупръстен.Дълго, тънко
краче с отчупен издатък. Иглодържателят е нащърбен. д. 5,7 см, в. 1,5 см. Пол. инв. № 90/2011
г.

M 1:1

36. с. Арчар Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
VII/36).
Фибула от бронз, със синьорозов цвят (може да
е горяла), едноделна. От края на лъка с фуниевидна форма и правоъгълна плочка, на която
личи основата на кукичката, държала горната
тетива. Отчупени са навивките на пружината с
тетивата и иглата. Отгоре на прехода лък–краче – троен полупръстен. Средният е с биконична
форма. Дългото краче изтънява към биконичния
краен издатък. Под него масивен четириъгълен
иглодържател. д. 7 см, в. 2 см. Пол. инв. № 175/
2011 г.

M 1:1

37. с. Арчар Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
VII/37)
Фибула от бронз, едноделна. Лъкът с форма на
сплесната фуния с надлъжен ръб по средата.
Над него плочка със заоблени краища. Под нея е
изтеглен плосък тел за четирите запазени навивки на пружината и горната тетива, държана от
кукичка, излизаща от плочката. Отгоре на прехода лък- краче – три биконични полупръстена.
Дълго, стесняващо се към коничния си край краче. Под него тънка пластина извита в леглото на
иглата, която заедно с няколко навивки на пру-

M 1:1

жината и част от тетивата не са запазени. д. 5,9
см, в.2,5 см. Пол. инв. № 156/ 2012 г.
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38. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука.
(Табл. VII/38)
Фибула от бронз. Лъкът с форма на сплесната
фуния. Над него плочка, под която са изтеглени
плосък тел за навивките на пружината, горната
тетива и иглата и кукичката държала тетивата.
Иглата е отчупена. На прехода лък-краче – биконичен пръстен, който продължава в крачето. Поголямата част от него с иглодържателя са отчупени. д. 3,6 см, в. 2,5 см. Пол. инв. № 179/ 2012 г.
M 1:1

39. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, ПК РХVІ/D2, дълб. -1,47 м от R300,
С - 2,25 м, З - 0,21 м, при зачистване на профила. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл. VIII/39)
Фибула от бронз, с тъмно синьозелена патина,
едноделна. Лъкът с форма на сплесната фуния,
с правоъгълна плочка с отчупени ъгли. Под нея
са изтеглени плосък тел за запазените четири
навивки на пружината и горната тетива държана
от кукичка, излизаща от същата плочка. Не са
запазени другите четири навивки, части от тетивата и иглата. Отгоре на прехода лък- краче,
троен биконичен полупръстен. Крачето изтъняM 1:1

ва към края си и завършва с коничен, заоблен
отгоре издатък. Под него четириъгълен иглодържател с легло. д. 4,4 см, ш. 2,2 см, в. 1,8 см. Пол.
инв. № 47/2011 г.
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40. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, сектор изток – ПК РХVІ/В1,2, дълб.
-1,80 м от R300, Ю - 0,20 м, И - 2,0 м. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. VIII/40)
Фибула от бронз, едноделна. Лъкът с форма на
сплескана фуния. В края му правоъгълна плочка със заоблени ъгли. Под нея са изтеглени - тел
за навивките на частично запазената пружина и
кукичката държала горната тетива. Част от нея
и иглата са отчупени. Отгоре на прехода лък –
краче троен биконичен полупръстен. Крачето е
изтънено към края си, който заедно с иглодър-

M 1:1

жателя е отчупен. д. 4,6 см, ш. 1,9 см, в. 1,6 см.
Пол. инв. № 109/2009 г.

СИЛНОПРОФИЛИРАНИ ФИБУЛИ АІV82

41. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, ПК NХ VІ/J4, дълб. - 0,05 м от ВрЦР,
З - 2.18 м, С - 0,43 м. Снимка и рисунка: К. Лука.
(Табл. VIII/41)
Фибула от бронз с кремав цвят на патината. Лъкът с овално напречно сечение, с биконични
пръстени с релефна украса в двата края. Под
единия пръстен е ухото, през което минава оста
на пружината от объл тел с осем навивики, горна тетива, държана от кукичка и с игла. Функционира. Правоъгълно краче, в средното поле

M 1:1

с изпъкнало вълнообразно ръбче и с биконичен
издатък в края. Иглодържателят е четириъгълник. д. 4,2 см, ш. 3,6 см, в. 1,2 см. Пол. инв. №
38/2008 г. (Лука К., 2009: 440, обр.3/10).
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КОЛЕНЧАТИ ФИБУЛИ С ПРУЖИНИ

42. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука.
(Табл. VIII/42)
Фибула от бронз, двуделна. Лъкът, извит под
тъп ъгъл, заоблен отгоре. Тясна напречна плочка. Под нея ухо, на което се държи оста от объл
тел. От него е навита пружината с горна тетива,
държана от кукичка, излизаща над ухото. ИглаM 1:1

та, крачето и иглодържателят са отчупени. д. 2,7
см, в. 1,4 см. Пол. инв. № 94/2011 г.

43. с. Арчар, Видинско, територията на римски
град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл. VIII/43)
Фибула от бронз, със светла зеленикава патина,
двуделна. Лъкът извит под тъп ъгъл. С трапецовидна (триъгълна), отчупена отгоре плочка.
По двете й ребра врязана, начупена линия. Под
плочката - ухо за оста на пружината и кукичка
за горната тетива, които не са запазени. Лъкът
плавно преминава в крачето и завършва с полуM 1:1

кръгла плочка. Под него висок, четириъгълен
иглодържател с легло. д. 4,9 см, в. 2,4 см. Пол.
инв. № 162/2012 г.
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КОЛЕНЧАТИ ФИБУЛИ МЕСТНИ ПОДРАЖАНИЯ С ПРУЖИНА
44. гр. Димово, Видинско, територията на римския
град Ratiaria, теренни обхождания, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
IX/44)
Фибула от бронз, покрита на места със синьозелена патина и следи от корозия. Лъкът с полукръгло напречно сечение е извит под прав
ъгъл. Отзад полуцилиндричната челна плочка е
основата на ухото държало пружината и иглата
. Отпред извивката – правоъгълна челна плочка. Ръбче отделя оварната плочка на крачето.
Завършва с топче. Под нея е иглодържателят с

M 1:1

отчупено легло. д. 3,4 см, ш. 2,0 см, в. 1,7 см.
Пол. инв. № 39/2009 г.

КОЛЕНЧАТИ ФИБУЛИ С ВТУЛКОВ ШАРНИР
45. гр. Димово, Видинско, м. Могилата, територията на римския град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл. IX/45)
Фибула от бронз. Лъкът с трапецовидно напречно сечение и представлява коляно извито под
тъп ъгъл. Отгоре е с врязани четириъгълничета и триъгълничета. Полукръгла, двустъпална
плочка с врязани резки по периферията. Под
нея втулките на шарнира, в които е корозирала
последната желязна ос. Няма игла, краче и иглодържател. д. 2,8 см, д. на втулките 3,9 см, в. 0,8
см. Пол. инв. № 3/2009 г. (Лука, К. 2010 а/ 630,
обр. 2/8).
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46. с. Арчар, Видинско, територията римски град
Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К.
Лука. (Табл. IX/46)
Фибула от бронз със синьозелена патина и на
места петна от корозия. Лъкът извит под тъп
ъгъл. По дължината му два изпъкнали ръба. Полукръгла плочка над втулките на шарнира, които излизат от двете страни на плочката. Следват
ги още два странични издатъка в най-широката част на лъка. На прехода лък-краче заоблен
полупръстен. Късото краче е косо отрязано и с
пъпка по средата. Висок иглодържател. д. 4, см,
M 1:1

ш. 3,7 см, в. 2,2 см. Пол. инв. № 3/2010 г. (Лука,
К. 2011 в/ 532, обр. 1/11).

КОЛЕНЧАТИ ФИБУЛИ, МЕСТНИ ПОДРАЖАНИЯ С ШАРНИР

47. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, сектор изток – ПК РХVІ/В1, дълб.
-0,47 м от R 300, З - 0,50 м, С - 0,24 м. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. IX/47)
Фибула от бронз с дебела патина. Лъкът с четириъгълно напречно сечение, извит под тъп ъгъл.
Отгоре личат 3 - 4 надлъжно врязани линии.
Напречно разположен цилиндър – втулките на
шарнира. В тях е оста държала иглата, която не
е запазена.Късо, разширено към края си краче с
M 1:1

топче. Отчупено е леглото на иглодържателя. д.
4,0 см, ш. 2,7 см, в. 1,6 см. Пол инв. № 40/2009 г.
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48. с. Арчар, Видинско, територията римски град
Ratiaria, теренни обхождания, случайна находка. (Снимка и рисунка: К. Лука. Табл. IX/48)
Филура от бронз. Лъкът – двуделен, с надлъжни и напречни изпъкнали ръбчета и браздички
между тях. Следват масивните втулки на шапнира. В тях лежи бронзово ос, която държи ухото
с шипче на отчупената игла. Крачето е връзката
между двете части на лъка. В края му са основите на халката, която е отчупена. Под крачето
е иглодържателят – напречно разположена кука.
д. 2,7 см, ш. 2,1 см, в.1,8 см. Пол.инв. № 88/2009

M 1:1

г. (Лука, К. 2010 а: 630, обр.2/4).

SCHEIBENFIBEL

49. с. Арчар, Видинско, територията римски град
Ratiaria, теренни обхождания случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл. X/49)
Фибула от бронз, патинирана. Кръгла пластинка с осем издатъка от периферията. Четири от
тях отчупени. Няколко врязани концентрични
окръжности. Кръгъл отвор по средата. На гърба
на едно ухо се държи иглата. Иглодържателят е
отчупен заедно с един от срещулежащите издатъци. д. 2,5 см. Пол. инв. № 77/2009 г. (Лука, К.

M 1:1

2010 а: 630, обр.2/3).
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50. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, сектор изток – ПК РХVІ/А1, дълб.
-2,70 м от R300, Ю - 0,34 м, И - 1,83 м, яма № 1.
Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл. X/50)
Фибула от бронз, горяла и патинирана. Кръгла
плочка с фестонирана периферия. По средата
– релефна пъпка. Основата на ухото, държала
иглата и иглодържателят на гърба на плочката.
M 1:1

Диам. 3,0 см. пол. инв. № 165/2009 г. (Лука, К.
2010 в: 329, обр.3/1).

51. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука.
(Табл. X/51)
Фибула от бронз, със следи от сребърна амалгама. Кръгла плочка с шест издатъка по периферията. В центъра вдлъбнат кръг с врязани две концентрични окръжности. На гърба в центъра на
плочката е занитена с железен нит бронзова лен-

M 1:1

та, върху чийто два края са челустният шарнир
и иглодържателят с отчупено легло. Без игла.
Диам. 3,2 см. Пол. инв. № 154/2012 г.

Т-ОБРАЗНИ ФИБУЛИ С ПРУЖИНА, ARMBRUSTFIBELN

52. гр. Димово, Видинско, м. Могилата (Градище),
територията на римския град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл.
XI/52)
Фибула от желязо, корозирала. Лъкът с правоъгълно напречно сечение. Краят му е извит от
долу нагоре, навътре към лъка. В извивката
лежи желязна ос обвита с медна пластинка и със
заоблен край. Около нея навивики от последната желязна пружина с долна тетива. Крачето и
иглодържателят са отчупени. д. 4,8 см, в. 3,4 см,
д. на оста 2,8 см. Пол. инв. № 1/2009 г. (Лука, К.
M 1:1
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2010 б: 629-631, обр. 2/7).
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53. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, теренни обхождания, случайна находка. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. XI/53)
Фибула от бронз. Лъкът с триъгълно напречно
сечение и заоблен отгоре е изкривен. В сплескания му край е половинката от ухото, през което
е минавала оста на пружината, която не е запазена. Правоъгълно краче с врязани три диагонални кръста, ограничени от преки резки. Под него
масивен иглодържател. д. 4,9 см, в. 2,0 см. Пол.

M 1:1

инв.№ 177/2011 г.

Т-ОБРАЗНИ ФИБУЛИ С ПРУЖИНА

54. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria. Случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука.
(Табл. XI/54)
Фибула от бронз със синьозелена патина. Лъкът с полуелипсовидно напречно сечение. Полупръстен го отделя от плочката с три издатъка
на външната страна. Те завършват с пъпки. Отдолу е ухото, през което минава оста на пружината, които заедно с иглата не са запазени. На
прехода лък- краче – три пъпки (топчета). д. 4,2
см, ш. на плочката 4,1 см. Пол. инв. № 174/2011

M 1:1

г.
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ЛУКОВИЧНИ ФИБУЛИ

55. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, теренни обхождания, случайна находка. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. XII/55)
Фибула от бронз с тъмнозелена патина. Лъкът с
трапоцовидно напречно сечение, с врязана вълнообразна линия отгоре върху средното поле.
Занитена средна сплесната сферична луковица с
шипче. Напречната рамо прилича на кобилица.
Запазена е едната сферична луковица със същата форма. През рамото е промушена ос , която
държи ухото на леко изкривенато игла. Дълго
краче с три двойки кръгли влъбнатини в краищата. Цилиндричен иглодържател. д. 7,8 см, в.
2,4 см. Музейна сбирка гр. Димово, Инв. № Фи
№ДА27.

M 1:1

56. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, теренни обхождания, случайна находка. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. XII/56)
Фибула от бронз. Запазената част на лъка е с трапецовидно напречно сечение. Четириъгълното
краче се разширява към края си. Отгоре му са
оформени единадесет кръгли влъбнатини, разположени по двойки. От края на лъка в масивния иглодържател е падал железен, корозирал
M 1:1

стопер, държащ иглата. Тя не е запазена. д. 4,3
см, в.2,6 см. Пол. инв. № 178/2011 г.
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57. с. Арчар, Видинско, римски град Ratiaria, теренни обхождания, случайна находка. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. XII/57)
Фибула от бронз. Лъкът с трапецовидно напречно сечение, пропукан и разделен на две части.
Отгоре върху средната лента вдлъбнати точки
и резки. В края му напречна рама, приличаща
на кобилица със зъбчета отгоре . Средната биконична с щипче луковица е занитена за лъка.
В краищата на рамото биконични луковици
– едната с шипче, през другата –вмъкната последната желязна ос. Корозирола е в улея. Няма
игла. Дълго краче – в двата му края по две двойки очички между две гладки правоъгълни полета. Отдолу , в края на лъка има отвор от падащ в
иглодържателя стопер, който не е запазен. д. 8,4
см, в. 2,8 см. Пол. инв. № 35/2012 г.

M 1:1

ФИЛУЛИ С ОБЪРНАТО НАЗАД КРАЧЕ

58. с. Грамада, Видинско, територията на римския
град Ratiaria, случайна находка. Снимка и рисунка: К. Лука. (Табл. XIII/58)
Фибула от желязо, силно корозирала. Лъкът с
правоъгълно наречно сечение. Отчупен е краят
му, на който се е държала пружината с иглата.
Лъкът продължава в правоъгълно краче. Отчупен е иглодържателят. д. 7,8 см, в. 3,3 см Пол.
инв. № 58/2009 г.

M 1:1
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59. с. Кладоруб, Видинско, римски военен лагер
Conbustica, сектор изток – ПК ОХVІ/F1 , дълб.
-1,78 м от R 300, З - 1,70 м, С - 0,30 м. Снимка и
рисунка: К. Лука. (Табл. XIII/59)
Фибула извито от желязна лента с правоъгълно
напречно сечение. Отчупен е краят, на който се
е държала пружината. На прехода лък-краче са
корозирали навивките държали иглодържателя
под късото краче. д. 7,1 см, в. 3,1 см. Пол. Инв.
M 1:1
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№ 94/2009 г.
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