ФИБУЛИ И ЕЛЕМЕНТИ НА КОЛАНА
ОТ ОБЕКТ „ЗАПАДНА ПОРТА НА СЕРДИКА“
(ІІ-VІ ВЕК)

Александър Станев
Обект „Западна порта на Сердика“ включва малка част от укрепената
територия на града – входното съоръжение с фортификационната система и
терен извън укреплението, който засяга протейхизмата и extra muros сграда
(Сн. 1). Първите разкопки стартират през 1974 г. и продължават седем сезона
до 1980 г. След подновяването на проучването, между 2011-2016 г. са проведени
пет археологически кампании, в които са регистрирани повече от 2000 находки,
които се отнасят към античния и късноантичен период, между които тридесет и
пет различни по функция елементи от костюма.

Сн. 1. Общ план на обект „Западна порта на Сердика“
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Настоящото проучване има за цел да представи въпросните изделия като
част от движимите културни ценности, открити на обекта. Интерпретацията
е извършена на база типологии от най-близките в географско отношение
територии, в съчетания с индивидуалната археологическа среда, в която е
регистриран всеки един екземпляр. Въпреки това представените изводи могат
да бъдат подкрепени или коригирани едва при пълното публикуване на обект
„Западна порта на Сердика“.1
По отношение на датировката най-ранна се явява лята фибула с пластично
удебеление в основата на лъка и спирален механизъм с долна тетива (Обр. 1).
Подобни находки са определени като „силно профилирани черноморско
придунавски тип“, чието производство започва в края на І и продължава до
ІІІ век. Те са характерни за крайдунавските провинции Dacia, Moesia Superior,
Moesia Inferior и спорадично в Pannonia (Redžić 2007, 24). Вторият център на
дистрибуция обхваща части от Северното Причерноморие. Според А. Амброз
става дума за импорт от Подунавието, който в последствие е възприет и започва
да се произвежда в локалните работилници (констатацията е направена от
регистрирането на полуфабрикати в Танаис). Вносната продукция навлиза в
края на І век, а местното производство започва през първата половина на ІІ век
(Амброз 1966, 40, 42).
Фибулата от „Западна порта“ е открита заедно с Обр. 6 и нумизматичен
материал от края на ІІІ век. (монета на император Проб) при проучване на участък
между двете укрепителни системи. Ситуацията на намиране представлява
интерес поради факта, че почти 1/3 от изложените в настоящото проучване
находки са открити тук. При полагането на сондаж, западно от петоъгълна
кула (фланкираща Западната порта от север), беше регистрирана своеобразна
„траншея“, с ориентация север-юг. Съоръжението е запълнено с речна баластра
и пясък, в които имаше висока концентрация на битова и строителна керамика,
монети, оловни пломби и дребни находки. Наблюдението показа специфично
напластяване, при което едрите речни камъни и фрагментите керамика се
разполагат по-горе, а в дълбочина, в пласт от по-фин пясък, се откриват металните
изделия и нумизматичния материал (Сн. 2). Ситуацията се интерпретира като
съоръжение свързано с вода (вероятно дренажна система). Нумизматичният
анализ показва, че траншеята е функционарила през ІІІ – първата половина на
ІV век.2 Това се потвърждава и от останалия движим материал.3
В хронологически порядък следващата находка е от тип „силно
профилирани фибули“ (Обр. 2). Разглежданият вариант намира паралели в
Единственото уточнение, което е необходимо да бъде направено, е че целенасочено
не са търсени и съответно представяни паралели от Сердика поради факта, че огромна част от
находките, открити при мащабните археологически проучвания от територията на града все още
не са публикувани.
2
При работата в сондажа са регистрирани над сто монети. Четири от тях са силно
изтрити от I-II век, а две от V-VI век. Две трети от останалите монети са от втората половина на III
век, а като цяло концентрацията им приключва до средата на IV век. Нумизматичният прочит е
извършен от доц. д-р Дочка Владимирова-Аладжова (НАИМ-БАН).
3
Коментарът е направен на база резултатите от заложения сондаж, който обхваща
северната половина на кв. І3, І4 и малка част от І5. Липсва и информация от какво ниво започва
„съоръжението“, тъй като във височина се регистрира съвременно нарушение на терена.
Траншеята се проследява в северна посока, като едно последващо проучване може да прецизира
или коригира направените изводи.
1
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Сн. 2. Северен профил на сондажа пред петоъгълната кула със сечение на траншеята

продукция, която се дистрибутира по горногерманския лимес, Noricum, Raetia,
Pannonia, Moesia Superior, Moesia Inferior, Dacia и по-рядко в зоната на свободен
Barbaricum. За региона се счита, че аналогичните изделия се появяват през
първата половина на ІІ в. и продължават да се употребяват до края на ІІ век (в
Moesia Superior са засечени и през първата половина на ІІІ век) (Генчева 2004, 3032; Cociş 2004, 56-57; Petković 2010, 84-85). Концентрирането им в лимесните зони
както в Германия, така и по р. Дунав предполага употребата им във военна среда.
Въпреки това се счита, че те може да са носени и от цивилно население (Cociş
2004, 57).
Екземплярът от Сердика е открит в пласт със съпътстващи материали,
между които много бронзови цинтове. На по-горно ниво е засечено друго
изделие (Обр. 25) – апликация с кръгла форма и релефна украса. Подобни
находки са широко разпространени на територията на империята и имат
значителен времеви обхват между ІІ – средата на ІІІ век. (Redžić 2013, 232). Те имат
разнообразно предназначение – за украса на военния колан или за кожените
ленти на войнишките поли (pteruges), украса на конска амуниция, а вероятно и с
цивилно приложение (Deschler-Erb 1999, 70). Апликацията е регистрирана в пласт
със строителни деструкции, датиран с два сребърни денария (на императрица
Фаустина Млада, сечен след 141 г., и на император Антонин Пий, сечен 161 г.) след
средата на ІІ век. От „Западната порта“ на Сердика произхожда още един сходен
екземпляр (Обр. 26), от участък извън укрепената територия, непосредствено
пред и до върха на петоъгълната кула, засечен в ниво със строителни деструкции.4
Изделието е с по-развита релефна украса, но като цяло попада в един тип с
Обр. 25. Общият коментар за Обр. 2, 25 и 26, е че най-вероятно се отнасят към
приносители с военен характер.
От средата на ІІ век се наблюдава разнообразие на находките по типове
4
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От същия участък, но на по-високо ниво е регистриран и Обр. 19.

и функционалност. Закопчаващите механизми са представени от четири
екземпляра. Два от тях са от сходен тип „пелтовидни катарами с правоъгълна
рама“ и са регистрирани заедно (Обр. 27-28). Дистрибуцията им се засича на
широка територия с доминантно представяне в лимесните зони, а произходът
им се търси като продължение на шарнирните пелтовидни токи, като
трансформацията протича около средата на ІІ век (Генчева 2009, 12; Redžić
2013, 32-33). За региона на Северните Балкани развитието им обхваща средата
/ втората половина на ІІ – началото на ІІІ век (Генчева 2009, 12; Redžić 2013, 34;
Radman-Livaja 2004, 94; Црнобрња, Крунић 1997, 274). Двете катарами са открити
в сондаж, непосредствено до протейхизмата.
Още две изделия допълват разнообразието от елементи на римския ажурен
колан. Първата находка е друг вариант на „пелтовидните токи с правоъгълна
рама“ (Обр. 29). Тя произхожда от компрометиран пласт в укрепената територия,
което не позволява допълнителен анализ. Времето на разпространение на тези
изделия съвпада с това на предходния тип, а за земите на юг от р. Дунав те
отново се срещат основно в лимесната зона, въпреки че локализирането им във
вътрешните провинции не е инцидентно (Генчева 2009, 12). Фрагмент от коланна
закопчалка представя друга форма за декорация на колана (Обр. 30). Според Е.
Генчева подобни затварящи механизми нямат функционално предназначение, а
служат единствено за украса. Примерите, които представя са от придуновските
крепости и се датират във втората половина на ІІ – началото на ІІІ век (Генчева
2009, 15-18). Дистрибуцията им се проследява във военните лагери от територията
на империята от Raetia и Germania Superior, през Pannonia и Dacia до Крим (Taurica)
през втората половина на ІІ век (Костромичев 2006, 63-66). Екземплярът от
„Западна порта“ е намерен в сондаж при триъгълната крепостна кула в пласт с
разнородни материали, включително ранносредновековна луница.
Синхронни на изложените елементи на римския ажурен колан са три
фибули, които представят различни типове, обединени от един фактор – в
долнодунавските провинции се разпространяват основно в лимесната зона.
Първата е местен вариант, производен на популярния тип Aucissa (Обр. 3).
Появяват се през ІІ век и се развиват до първата половина на ІІІ век. Срещат се
масово в лимесната зона от двете страни на р. Дунав (Petković 2010, 57-58; Redžić
2007, 16-17). На база на дакийските находки Cociş предполага, че са употребявани
основно във военна среда (Cociş 2004, 81). Екземплярът от „Западна порта
на Сердика“ е регистриран в насипен пласт със съпътстващ нумизматичен
материал от ІІІ – първата половина на ІV век (на императорите Диоклециан
и Лициний ІІ). В непосредствена близост е регистрирана коленчата фибула
(Обр. 4). Типът също се свързва основно с военно население, а представеният
вариант се развива през последната четвърт на ІІ – първата половина на ІІІ век
(Cociş 2004, 95). Разпространението му обхваща широка територия по Рейнския
и Дунавския лимеси, Британия, Сирия и Северна Африка. В балканските
провинции са представени основно в придунавските части на Moesia Superior,
Moesia Inferior и Dacia, а единични бройки се засичат и във вътрешните територии
(Petković 2010, 134; Генчева 2004, 48). При откриването на разглежданото изделие
отново се наблюдава гореописаната ситуация с монети, които обхващат широк
хронологически диапазон между ІІІ-V век. Втори вариант на коленчата фибула
е намерен в съседен участък, отново извън укрепената територия на града
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(Обр. 5). Произходът на тези паметници все още не е напълно изяснен, но те
се разпространяват основно в Noricum, Pannonia, Moesia Superior, Moesia Inferior и
Dacia, където се засичат по протежение на Дунавския лимес. Дистрибуцията
им започва в края на ІІ и приключва през началото / първата половина на
ІІІ век (Petković 2010, 159; Cociş 2004, 104-105; Redžić 2007, 41-42). Фибулата е
открита в коментираната вече ситуация с траншеята запълнена с баластра пред
петоъгълната кула, с нумизматичен материал от ІІІ век.
Две идентични изделия с Ω-видна форма и мобилна игла за прикрепяне
представят специфичен елемент от костюма (Обр. 6-7). Поради особеностите
на конструкцията има различно виждане относно тяхната функционална
принадлежност. Повечето от авторите определят подобни предмети като
фибули, чието разпространение се засича на широка територия „между
Британия и Африка“ от средата на ІІ до края на ІV / началото на V век (Petković
2010, 224; Cociş 2004, 130-131). В същото време се отчита и възможността те да
представляват закопчаващия механизъм на колана (Redžić 2013, 124-125). И
в двата случая изследователите приемат употребата им във военна среда. В
долнодунавските провинции дистрибуцията им доминира в лимесната зона, но
локализирането им във вътрешността на империята не е инцидентно (Petković
2010, 224). Двата екземпляра от „Западна порта на Сердика“ са регистрирани
в района на петоъгълната кула (в две различни ситуации без директна връзка
помежду си), но със съпътстващ нумизматичен материал от края на ІІІ – първата
половина на ІV век.
Аналогична ситуация се наблюдава при Обр. 8. От изделието е запазен
малък фрагмент, който насочва към типа „пръстеновидни фибули“. Появяват
се в лимесните зони на провинциите Germania Superior, Raetia, Noricum и Pannonia
след края на Маркоманските войни. В Moesia Superior и Dacia отново се засичат в
придунавските области като за земите на юг от реката се разпространяват през
ІІІ – началото / първата половина на ІV век (Petković 2010, 226; Cociş 2004, 130;
Redžić 2007, 54). Разглежданата находка е открита при разкриването на участък от
Decumanus Maximus, непосредствено пред портата с монети от първата половина
на ІV век, като най-ранната е на император Константин ІІ, сечена през 316/317 г. в
Трир.
Фрагмент от бронзов предмет с покритие от сивкав метал (вероятно калай)
може да бъде интерпретиран като фалера (Обр. 31). Изделието се отличава с
висока ювелирна техника на изработка, като в запазената част личат борд със
сложен профил, ажурна украса и една буква („М“) от надпис. Подобни предмети
се свързват с част от военния колан от ІІІ век и са предназначени за закопчаване
на ремъка, на който е окачен мечът (Bishop, Coulston 2009, 163). Интерес за
настоящото проучване представляват находките с ажурна украса като при тях
също се наблюдават вариации в зависимост от изображението. Популярни
мотиви са концентрични кръгове, радиално разположени растителни декорации,
геометрични перфорации, с форма на свастика и други (Bishop, Coulston 2009,
162). По-редки са изделията с радиално разположен надпис около централна
фигура (най-често орел), в който е изписано името на военната част, или формула
със защитен характер за приносителя.
На юг от р. Дунав са публикувани няколко фалери с ажурна украса
(всички регистрирани в лимесната зона), но между тях не присъстват находки с
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надписи.5 Изследователите поставят тези изделия най-общо в ІІІ век (Црнобрња,
Крунић 1997, 282, сл. 461-462; Vujović 2003, 212, Т І, 1-7). Фрагментът от „Западна
порта“ е открит в укрепената площ на града, в пласт с разнородни (включително
съвременни) материали и монети основно от ІV век.
Интерес представлява една находка от 2016 г. (Обр. 9). Изделието принадлежи
към т.нар. „ранни фибули с подвито краче“, чиито произход се търси северно от
р. Дунав. При анализа на сходен екземпляр от Argamum G. Nuțu, F. Topoleanu и
D. Anton обобщават дискусията в румънската историография относно появата,
разпространението и хронологическите граници на тези находки в региона.
Началото на типа се поставя между управлението на императорите Антонин
Пий и Марк Аврелий, а финалът – в късния ІІІ век. Появяват се на територията на
провинция Dacia, откъдето се разпространяват в съседните провинции и зоната
на Barbaricum. Етническите им приносители се свързват с култура Sântana de
Mureș (Nuțu, Topoleanu, Anton 2014, 288; Cociş 2004, 147-148). Изследователите,
които разглеждат аналогични предмети на юг от р. Дунав, ги свързват директно
с варварско присъствие – като импорт на територията на Сърбия или като поява
с приносителите им в Североизточна България и Тракия (Petković 2010, 309-310;
Генчева 2004, 55; Генчева 1989, 35).6 Фибулата от „Западна порта на Сердика“ е
намерена в баластровия пласт, запълващ траншеята западно от петоъгълната
кула заедно с Обр. 5 и 31 и нумизматичен материал от ІІІ век (монета на император
Диоклециан, сечена 285-286 г.).
Следващите три находки са поставени в една група, но с условности поради
своята фрагментираност (Обр. 32-34). Само по себе си всяко едно от изделията
показва характеристики, които насочват към времето между края на ІІІ-ІV век.
Единствено Обр. 33 е типово различима катарама, която по класификацията на
M. Sommer влиза във Вид 1, Форма А, а в района на Подунавието се развиват между
290 и 400 г. (Sommer 1984, 59, 79). Сходни токи често се регистрират в гробове с
луковични фибули (разглежданият екземпляр е открит заедно с Обр. 18 – фибула
тип 2 по Keller), което според Redžić насочва към приносители с военен характер
(Redžić 2013, 127).7 От Обр. 32 е запазена рамка със сложен профил. Подобно
многопрофилно сечение, съчетано с овалната форма може да се отнесе към
гореизложения тип катарами с двойнопрегъната плочка. Находката е открита в
сондажа пред петоъгълната кула, в баластров пласт с Обр. 5 и 9 и нумизматичен
материал от ІІІ век. Вероятно подобна констатация може да бъде направена и
за езичето от тока, открито при сондаж в близост до протейхозмата (Обр. 34).
Последното е открито в баластров пласт с Обр. 13 (фибула тип 1 по Keller) и
съпътстващи монети от ІІІ век.
Една по-различна форма представя тока с правоъгълна рамка с
многопрофилно сечение и декоративно оформени ъгли (Обр. 35). Сходни
изделия са отделени във Вид 1, Форма С по типологията на Sommer и вариант
В статията си за римските ажурни изделия от Pannonia Ibolya Lakosné-Sellye представя
значителен брой фалери от украси на колесници, част от които произхождат от южнодунавските
римски провинции и показват сходни стилови характеристики с разглежданата находка (Lakosné-Sellye 1940, Taf. XXXII, 2; XXXV, 1-3; XXXVI, 1, 3).
6
В предходна статия Е. Генчева представя идентична находка от София (Генчева 1989, 32,
обр. 1г).
7
С лице с военен ранг е свързан инвентара от гроб № V/2002 от Източния некропол на
Сердика, който включва коланна гарнитурата със сходна тока и луковична фибула (Ivanov 2005).
5
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“b” в изследването на Keller (Sommer 1984, 59; Keller 1971, 61). Появата им съвпада
с времето на разпространение на предходните токи, като дистрибуцията им
продължава и през първата половина на V век. При разглежданата находка се
наблюдава липса на изтъняване на задната част на рамката, прийом характерен
за катарамите след средата на ІV век. Ситуацията на откриване също предполага
по-ранна дата (открита при проучването на участък от Decumanus Maximus извън
крепостната стена, в пласт с монети от първата половина на ІІІ – първата половина
на ІV век).
По-късната група находки обхваща т.нар. „луковични фибули“, от които
са регистрирани тринадесет екземпляра и за обекта се явяват най-масово
представеният тип елементи на костюма. Те са откривани през четирите
археологически кампании и с изключение на Обр. 15 всички са от участъци
извън укрепената територия на града. Комплексно, „луковичните фибули“ от
обект „Западна порта“ представят най-малко три типа с различни варианти
(част от разглежданите изделия са силно фрагментирани, което затруднява
интерпретацията им), с времеви характеристики между края на ІІІ / началото на
ІV – края на ІV / началото на V век.
Най-ранният тип обединява пет екземпляра (Обр. 10-14), които влизат в
тип 1 по Keller и Pröttel (Keller 1971, 33; Pröttel 1989, 349). Произходът им се търси
в края на ІІІ – началото на ІV век в Pannonia (Keller 1971, 33). Според Е. Генчева
тези фибули се разпространяват в балканските провинции след средата на ІІІ в.,
където са включени в тип 24б (или Николаево) (Генчева 2004, 63). За територията
на Moesia Superior е констатирана концентрация в лимесната зона във времето
между края на ІІІ – първата четвърт на ІV век. Същите се явяват масова продукция
и са отделени във типове 34/А1 по Petković и ХХХVІ/1 по Redžić (Petković 2010,
263; Redžić 2007, 66).
Втората група включва четири находки (Обр. 15-18), които се отнасят към
тип 2, вариант B по Keller и Pröttel (Keller 1971, 36; Pröttel 1989, 357). В регионален
аспект същите са обособени в тип 34, вариант В2 по Petković, тип ХХХVІ, вариант
1 по Redžić и тип 24в по Генчева (Petković 2010, 263; Redžić 2007, 66, Генчева 2004,
63). Keller проследява разпространението им в провинциите Pannonia, Raetia и
Germania Inferior през първата половина на ІV век. (Keller 1971, 36). За земите на
юг от Долен Дунав се срещат основно в лимесната зона на Pannonia Secunda, Moesia
Superior, Dacia Ripensis и Moesia Inferior, а единични екземпляри са регистрирани
във вътрешните провинции Dardania, Dacia Meditteranea и Thracia. Времето им на
разпространение отново е през първата половина – средата на ІV век. (Petković
2010, 263; Redžić 2007, 66; Генчева 2004, 63).
Последната група обединява четири находки (Обр. 19-22), които попадат в
тип 3, вариант В по Keller. Типът е разпространен в Pannonia и Raetia във времето
340-360 г. (Keller 1971, 38). Подобна е констатацията на Pröttel, който включва
сходни изделия в тип 3/4B и ги датира между 330-380/400 г. (Pröttel 1989, 362-363).
S. Petković отчита повсеместно разпространение на територията на Сърбия на
изделията от тип 34/D2 между 364-380 г. (Petković 2010, 267-268). Сходна позиция
застъпва Е. Генчева, която счита, че типът остава в употреба за продължителен
период и вероятно преминава границата ІV/V век.
Шест от фибулите от типове 1 (Обр. 10-13) и 2 (Обр. 17-18) по Keller,
намерени между куртината и протеихизмата, са от пласта с речна баластра
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от траншеята пред крепостната стена. Други две са открити с нумизматичен
материал съответно: Обр. 15 – с монета на император Лициний и Обр. 16 – с
монета на император Филип ІІ.
Всички находки от тип 3 по Keller са регистрирани в сондажи по външното
лице на крепостната стена. Три от изделията са в пластове с нумизматичен
материал съответно: Обр. 20 (първата половина на ІV – края на ІV / началото на V
век), Обр. 21 (средата – края на ІV век) и Обр. 22 (първата половина на ІV век).
Като най-късни се явяват две отделни находки, които се поставят в един
по-късен етап от живота на антична Сердика. Любопитен екземпляр е фибула
с лък украсен с имитация на усукана тел и специфично оформено краче (Обр.
23). Находката съчетава характеристиките на няколко късноантични типа – лети
двуделни фибули с дъговидно извит лък, Прага и Виминациум. Цялостната визия
на изделието го поставя в тип 7б по Генчева. Това са широко разпространени
късноантични войнишки аксесоари, които произхождат основно от кастелите,
включително в дълбочина на долнодунавските провинции, и се датират V век
(Генчева 2004, 23). В същото време по декорация на лъка, находката може да се
включи в обособения от M. Schulze-Dörlamm тип Прага. Авторът свързва появата
на среднодунавските прототипи със севернокавказките племена (вероятно
алани), които са увлечени от хунската инвазия, а хронологически ги отнася към
втората трета на V век. Същите се разпростират в два региона – на север от р.
Дунав, между Бохемия и Днестър и в Прибалтика (Schulze-Dörrlamm 1986, 600605). Източните изделия са разгледани от И. Гавритухин, които формира тип
Пилвини (с вариант Вилканци). Той също свързва произходът им с Кавказ, а за
време на разпространението им посочва втората половина на V в. Територията
им на разпространение кореспондира с водните пътища между Прибалтика и
Подунавието (Гавритухин 1989, 79-80). Специфичната извивка на крачето намира
аналог сред изделията от тип Виминациум, като при единични екземпляри то е
съчетано и с лък, имитиращ извита тел (Генчева 2004, 23-24, Т ІІІ, 10-12; SchulzeDörrlamm 1986, 603-608, Abb. 11, 1-12). Според Schulze-Dörrlamm основният регион
на локализирането на паметници от този тип са североизточните провинции на
Източната Римска империя, а хронологическия период – времето между втората
половина на ІV – втората половина на V век/ началото на VІ век, а дистрибуцията
им протича чрез източногермански наемници в имперската войска (SchulzeDörrlamm 1986, 605-606).
На база представените по-горе характеристики е видимо, че фибулата
от „Западна порта“ показва значителни отклонения, които не позволяват
директното ѝ включване към предложените по-горе типове. В същото време
единични екземпляри от територията на Европа показват, че подобни вариации
не са рядкост – случайна находка от „северните покрайнини“ на некропола
Чатыр-Даг, гроб 80 от некропола при р. Дюрсо, Новоросийск, и от територията на
кастела Carnuntum, Австрия (Мыц, Лысенко, Щукин, Шаров 2006, 133-134, рис. 11,
1; Дмитриев 1982, 79, рис. 4, 5; Schulze-Dörrlamm 1986, 606, Abb. 11, 1). Любопитно е,
че всички те се свързват директно с варварско присъствие. От една страна подобна
интерпретация не може да бъде буквално приета за разглежданото изделие, а от
друга присъствието на фибула с варварски произход не е инцидентно за обект
„Западна порта на Сердика“ (обр. 9). Сама по себе си находката е локализирана
в укрепената част на града, близо до крепостната стена, в пласт с монета на
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император Лициний ІІ.
Последна, в хронологически аспект, е единична находка – фибула „с
подвито краче“, която отново произхожда от укрепената територия на града
(Обр. 24). Същата принадлежи към широко разпространения тип фибули „с
подвито краче“. Сходни изделия попадат в група О по Maguranu, според когото
те са концентрирани на юг от Дунав във времето около втората половина на VІ век
(Maguranu 2008, 21). Е. Генчева прецизира разпространението на типа във втора
третина на VІ – началото на VІІ век (Генчева 2004, 58). Разглежданият екземпляр е
открит със съпътстваща монета от 16 нумии, сечена в Тесалоника през 538-562 г.
Фибулата не е единствената от типа „с подвито краче“ от обект „Западна
порта“ (Сн. 3). При предходната кампания археологически проучвания (19741980 г.) е намерено още едно изделие от варианта на изработване чрез огъване
на метална лента. Те се явяват по-ранни спрямо групата на предходната находка,
като времево се разполагат около началото – края на VІ век (Генчева 2004, 58).8
В хронологически аспект находките от обект „Западна порта на Сердика“

Сн. 3. Фибула с подвито краче

формират две големи групи: първата половина на ІІ – началото / първата
половина на ІІІ и втората половина на ІІІ – втората половина на ІV в., единични
паметници се датират през целия ІІІ век, а две фибули се отнасят към V – края
на VІ век.9 Този времеви интервал напълно отговаря на общата датировка на
обекта (Борисова-Кацарова, Аладжов 2013; Борисова-Кацарова, Аладжов 2014;
Борисова-Кацарова, Горянова 2015).
Ранната група паметници включва разнородни изделия, които могат да
бъдат обединени от един фактор, а именно, че почти всички пряко или косвено
се свързват с римския военния костюм от периода, като единични изделия,
подобно на двете апликации за колан (Oбр. 25-26) и фрагментите от фалера (Обр.
31) и коланната закопчалка (Oбр. 30) имат и параден характер.
От проучванията проведени между 1974-1980 г., като елемент от костюма, е регистрирана
единствено тази фибула.
9
Значителна част от представените находки са открити в археологическа среда със
съпътстващ нумизматичен и керамичен материал синхронен на предложените дати.
8
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От представените образци две фибули (Oбр. 2 и 5) и фалерата (Обр.
31) предполагат внос от граничните провинции на Среден Дунав, а Обр. 9 от
териториите северно от р. Дунав. Последната се свързва директно с култура
Sântana de Mureș, а локализирането ѝ на територията на Сердика може да се
интерпретира като едно от ранните свидетелства за контакти със северните
варварски народи.
Процентно като най-масов тип се явяват различните варианти „луковични“
фибули, които са и „по-късната“ група паметници от обект „Западна порта
на Сердика“. В дадения случай интерес предизвикват два фактора – всички
(с изключение на един екземпляр) са открити в различни участъци извън
укрепената територия на града и че повече от половината от тях са открити в
многократно коментираната „траншея“ пред петоъгълната кула, която сама по
себе представлява своеобразен затворен комплекс. Друг факт, е че луковичните
фибули представят единствено ранните варианти на типа, като разпространението
им в разглеждания обект приключва преди края на ІV век (по археологическите
ситуации на откриване).
Темата относно приносителите на подобни изделия е многократно
коментирана в специализираната литература, а ситуацията на намиране на голяма
част от луковичните фибули от „Западна порта на Сердика“ не предразполага
към допълнителен анализ. Въпреки това следва да се обърне внимание на факта,
че голяма част от тях са открити в близост с други елементи на костюма, които се
свързват с военно население.
Липсата на по-сериозно присъствие на елементи на костюма от V-VІ
век може да се обясни с предходните археологически проучвания, по време на
които са проучени по-голямата част от въпросните пластове. Двата екземпляра
предоставят частична информация, отново акцентирана върху приносители с
военен характер. Тук отново трябва да се обърне внимание на изделието, което се
свързва с варварско присъствие (Обр. 23).
Наблюдението върху представените материали от „Западна порта на
Сердика“ могат да се обобщят в няколко насоки. Времевият интервал обхваща
първата половина на ІІ – края на VІ век, което съвпада както с датата на обекта,
така и с развитието на антична и късноантична Сердика. По-ранните елементи на
костюма типово произхождат от лимесните зони на Рейн и Дунав, а значителен
процент от тях (подобна констатация е валидна и за по-късните изделия) се
свързват с военни приносители.10 Всички находки са от медна сплав (вероятно
бронз), като напълно липсват по-евтините изделия, изработени от желязо, както
и луксозната ювелирна продукция от благородни материали, което насочва към
социалния статут на това население. Две от представените фибули се свързват с
варварски инфилтрации в региона, но в различен период от време.

Навлизането на находки от запад намира потвърждение и от нумизматичния материал,
който показва сходни характеристики (информацията ми е дадена от доц. д-р Дочка Владимирова
Аладжова на база предварителната обработка на монетите от обект „Западна порта на Сердика“).
10
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Каталог
Обр. 1. Фибула.
ПИН 1853. Регистрирана на 10.06.2016 г., кв. I4,
кота 537,12 м (в баластров пласт задено с Обр.
6 и нумизматичен материал от края на ІІІ век).
Описание: Фибула с врязана украса. Липсват
част от крачето и иглодържателя и иглата.
Изработено от медна сплав с размери 60,0 х
18,0 мм и тегло 8 гр.
Тип: вариант ІІ-1 (Амброз 1966, 42);  ІХ/2 (Redžić
2007, 24).
Датировка: първата половина на ІІ век.
Обр. 2. Фибула.
ПИН 692. Регистрирана на 16.10.2012 г., сграда 1,
помещение 7, кота 536,72 м. (в пласт с бронзови
цинтове).
Описание: Фибула с пластична украса. Липсва
иглата. Изработено от медна сплав с размери
66,6 х 24,9 мм, височина на лъка 30,0 мм и тегло
17 гр.
Тип: 8a8b2a (Cociş 2004, 56-57); 13/D (Petković
2010, 84-85); 9в (Генчева 2004, 33-32) V/3 (Redžić
2007, 20).
Датировка: първата половина на ІІ – втората
половина на ІІ век.
Обр. 3. Фибула.
ПИН 1236. Регистрирана е на 05.07.2014 г., кв. I2,
кота 538,79 м. (от насипаната пръст).
Описание: Фрагмент от фибула. Запазени са
лъкът, плочката на шарнирния механизъм и
част от иглата. Изработено от медна сплав с
размери 23,4 х 14,5 мм и тегло 5 гр.
Тип: 14c3b (Cociş 2004, 81); 9/C (Petković 2010, 5658); ІV/3 (Redžić 2007, 17).
Датировка: ІІІ век.
Обр. 4. Фибула.
ПИН 1204. Регистрирана на 03.07.2014 г., кв.
I2, кота 538,49 м. (в пласт с нумизматичен
материал от първата половина на ІV – V век).
Описание:
От
фибулата
са
запазени
цилиндърът за спиралата, лъкът, части от
крачето и иглодържателя, както и фрагмент
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от иглата. Тялото е изработено от медна сплав,
а иглата от желязо с размери 33,7 х 22,6 мм,
височина на лъка 18,1 мм и тегло 13 гр.
Тип: 19а6а1а (Cociş   2004, 94-95); 16в (Генчева
2004, 48); 18е (Petković 2010, 133-134); ХV/2
(Redžić 2007, 36-37).
Датировка: последната четвърт на ІІ – средата
на ІІІ век.
Обр. 5. Фибула.
ПИН 1705. Регистрирана на 12.05.2016 г., кв. I4,
кота 537,20 м (с обр. 9 и обр. 32 и нумизматичен
материал от ІІІ век).
Описание: Профилирана шарнирна фибула
с релефна украса. Напълно запазено тяло
с липсващ шарнирен механизъм и игла.
Изработено от медна сплав с размери 33,1 х
16,3 мм, височина 19 мм и тегло 9 гр.
Тип: 19f1a1 (Cociş 2004, 104-105); 20/А (Petković
2010, 160); ХVІ (Redžić 2007, 41-42).
Датировка: краят на ІІ – първата половина на
ІІІ век.
Обр. 6. Фибула/Катарама.
ПИН 1857. Регистрирана на 10.06.2016 г., кв.
I4, кота 537,09 м (в баластров пласт с обр. 1 и
нумизматичен материал от края на ІІІ век).
Описание: Находката е двусъставна – овална
рамка с профилирано сечение и езиче. Всички
компоненти на изделието са изработени от
медна сплав с размери съответно: рамката –
49,8 х 46,8 мм, дебелина 4 мм, езичето дължина
52,5 мм и общо тегло 21 гр.
Тип: 28b1 (Cociş 2004, 131); 29 (Petković 2010, 224);
35 (Генчева 2004, 77); ХІ/3 (Redžić 2013, 124-125).
Датировка: втората половина на ІІІ – първата
половина на ІV век.
Обр. 7. Фибула/Катарама.
ПИН 2077. Регистрирана на 28.07.2016 г., кв.  
I5/H6, в пласт с чакъл на кота до 539,60 м (с
нумизматичен материал от втората половина
на ІІІ – първата половина на ІV век).
Описание: Катарама с овална рамка с

профилирано сечение. Езичето липсва.
Изработена от медна сплав с размери 42,8 х 47,8
мм и тегло 9 гр.
Тип: 28b1 (Cociş 2004, 131); 29 (Petković 2010, 224);
35 (Генчева 2004, 77); тип ХІ, вариант 3 (Redžić
2013, 124-125).
Датировка: втората половина на ІІІ – първата
половина на ІV век.
Обр. 8. Фибула/Катарама.
ПИН 1235. Регистрирана е на 05.07.2014 г., кв.
Н2, кота м. (в пласт с нумизматичен материал
от първата половина на ІV век, най-ранната е
на Константин ІІ, сечена през 316/317 в Трир).
Описание: Фрагмент от катарама (част от дъгата
с прехода към задната страна). Изработено от
медна сплав с размери 26,0 х 17,4 мм и тегло 3
гр.
Тип: 30 (Petković 2010, 227); ХІ/2 (Redžić 2013,
114-115); 27 (Cociş 2004, 129-130); ХХV/2 (Redžić
2007, 54).
Датировка: втората половина на ІІІ – първата
половина на ІV век.
Обр. 9. Фибула.
ПИН 1706. Регистрирана на 12.05.2016 г., кв. I4,
кота 537,18 м (в баластов пласт с обр. 5 и обр. 32
и нумизматичен материал от ІІІ век).
Описание: Напълно запазен екземпляр. Всички
компоненти на изделието са изработени от
медна сплав с размери 69,2 х 31,8 мм, височина
на лъка 30,6 мм и тегло 17 гр.
Тип: Gruppe VI, Type 161-162, Variante 2
(Almgren 1897, 76-78); Дакийски тип (Diaconu
1971, 248); 37a2b1 (Cociş 2004, 143); 19б (Генчева
2004, 55); 35/А (Petković 2010, 309-310).
Датировка: втората половина на ІІІ век.
Обр. 10. Фибула.
ПИН 1490. Регистрирана на 21.04.2016 г., кв.
J3, кота 538,28 м (с доминиращ нумизматичен
материал от първата половина на IV век).
Описание: Фибула с пластична украса. Липсват
едното рамо, пружинният механизъм и иглата.
Изработено от медна сплав с размери 55,3 х

23,8 мм, височина на лъка 23,7 мм и тегло 12 гр.
Тип: 1 (Keller 1971, 32-35); 2B (Pröttel 1989, 349353); 24б (Генчева 2004, 63); 34/А1 (Petković 2010,
263); ХХХVІ/1 (Redžić 2007, 66).
Датировка: първата половина на ІV век.
Обр. 11. Фибула.
ПИН 1774. Регистрирана на 28.05.2016 г.,
кв. J3, на кота 537,84 м. (в баластров пласт с
нумизматичен материал от ІІІ век).
Описание:
Изцяло
запазено
изделие.
Изработено съответно тялото от медна сплав,
а иглата от желязо, с размери 59,4 х 46,9 мм,
височина на лъка 23,9 см и тегло 24 гр.
Тип: 2 (Keller 1971, 35-36); 2B (Pröttel 1989, 353357); 24д (Генчева 2004, 64); 34/В2 (Petković 2010,
263-264); ХХХVІ/2 (Redžić 2007, 67).
Датировка: първата половина на ІV век.
Обр. 12. Фибула.
ПИН 1814. Регистрирана на 09.06.2016 г., кв. I4,
кота 537,18 м (в баластров пласт с нумизматичен
материал от края на ІІІ – края на ІV / началото
на V век).
Описание: Фрагмент от фибула с релефна
украса. Запазени са част от рамото и
пластичния завършек. Изработено от медна
сплав с размери 20,6 х 7,0 мм и тегло 4 гр.
Тип: 1 (Keller 1971, 32-35); 2B (Pröttel 1989, 349353); 24б (Генчева 2004, 63); 34/А1 (Petković 2010,
263); ХХХVІ/1 (Redžić 2007, 66).
Датировка: първа половина на ІV век.
Обр. 13. Фибула.
ПИН 1951. Регистрирана на 16.06.2016 г., кв. J6,
кота 537,22 м (в баластров пласт с нумизматичен
материал от ІІІ век).
Описание: Фрагмент от фибула с релефна
украса. Запазени са част от рамото и
пластичният завършек. Изработено от медна
сплав с размери 18,6 х 7 мм и тегло 3 гр.
Тип: 1 (Keller 1971, 32-35); 2B (Pröttel 1989, 349353); 24б (Генчева 2004, 63); 34/А1 (Petković 2010,
263); ХХХVІ/1 (Redžić 2007, 66).
Датировка: първата половина на ІV век.
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Обр. 14. Фибула.
ПИН 2059. Регистрирана на 27.07.2016 г., кв.  
I5/H6, в пласт с чакъл на кота до 539,60 м (с
доминиращ нумизматичен материал от IV
век).
Описание: Фибула с врязана украса. Липсват
едното рамо и иглата. Изработено от медна
сплав с размери 23,3 х 60 мм и тегло 22 гр.
Тип: 1 (Keller 1971, 32-35); 2B (Pröttel 1989, 349353); 24б (Генчева 2004, 63); 34/А1 (Petković 2010,
263); ХХХVІ/1 (Redžić 2007, 66).
Датировка: първата половина на ІV век.

J3, кота 537,40 м (с нумизматичен материал
от първата половина на III (император
Александър Север) – първата половина на IV
век (император Констанций II).
Описание: Фибула с врязана украса и с
функционални отвори върху раменете. Липсва
иглата. Изработено от медна сплав с размери
50,1 х 74,2 мм и тегло 35 гр.
Тип: 2 (Keller 1971, 35-36); 2B (Pröttel 1989, 353357); 24д (Генчева 2004, 64); 34/В2 (Petković 2010,
263-264); ХХХVІ/2 (Redžić 2007, 67).
Датировка: първата половина на ІV век.

Обр. 15. Фибула.
ПИН 314. Регистрирана на 13.09.2011 г., кв.
D3, кота 539,42 м (съпътстващ нумизматичен
материал от ІІІ-ІV век, монета на император
Лициний).

Обр. 18. Фибула.
ПИН 1730. Регистрирана на 17.05.2016 г., кв.
I4, кота 537,08 м (в баластров пласт с обр. 33
и нумизматичен материал от ІІ – първата
половина на ІV век).

Описание: Фибула с релефна украса. Запазено е
тялото, с изключение на фрагментирано рамо
и липсващи пластични окончания, пружинен
механизъм и игла. Изработено от медна сплав
с размери 48,6 х 14,8 мм, височина на лъка 19,9
мм и тегло 10 гр.
Тип: 2 (Keller 1971, 35-36); 2B (Pröttel 1989, 353357); 24д (Генчева 2004, 64); 34/В2 (Petković 2010,
263-264); ХХХVІ/2 (Redžić 2007, 67).
Датировка: първа половина на ІV век.

Описание: Фрагмент от лъка на фибулата.
Изработено от медна сплав с размери 34,6 х
12,5 мм, запазена височина на лъка 13 мм и
тегло 5 гр.
Тип: 2 (Keller 1971, 35-36); 2B (Pröttel 1989, 353357); 24д (Генчева 2004, 64); 34/В2 (Petković 2010,
263-264); ХХХVІ/2 (Redžić 2007, 67).
Датировка: първата половина на ІV век.

Обр. 16. Фибула.
ПИН 1413. Регистрирана на 14.07.2014 г., кв. J2,
кота 538,26-538,06 м. (в пласт с нумизматичен
материал на император Филип ІІ (244-47 г. –
цезар; 247-249 г. – август); основно ІV век).
Описание: Фрагмент от фибула с релефна
украса. Запазени са част от лъка и крачето с
иглодържателя. Изработено от медна сплав
с дължина 35 мм, височина на лъка 26,8 мм и
тегло 6 гр.
Тип: 2 (Keller 1971, 35-36); 2B (Pröttel 1989, 353357); 24д (Генчева 2004, 64); 34/В2 (Petković 2010,
263-264); ХХХVІ/2 (Redžić 2007, 67).
Датировка: първата половина на ІV век.
Обр. 17. Фибула.
ПИН 1642. Регистрирана на 04.05.2016 г., кв.
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Обр. 19. Фибула.
ПИН 569. Регистрирана на 01.10.2012 г., кв. Н4,
кота 538,25 м.
Описание: Фибула с релефна украса. Запазени
са част от лъка, крачето с иглодържателя.
Изработено от медна сплав с размери 60,2 х 8,4
мм, височина на лъка 20,0 мм и тегло 15 гр.
Тип: 3B (Keller 1971, 37-38); 3/4B (Pröttel 1989,
362-363); 24д (Генчева 2004, 64); 34/D2 (Petković
2010, 266-268); ХХХVІ/3 (Redžić 2007, 68).
Датировка: средата – втората половина на ІV
век.
Обр. 20. Фибула.
ПИН 1130. Регистрирана на 30.06.2014 г., кв.
В13, кота 538,04 м. (в пласт с нумизматичен
материал от първата половина на ІV – края на
ІV / началото на V век).

Описание: Фибула с релефна украса. Липсва
пружинният механизъм. Тялото е изработено
от медна сплав, а иглата от желязо с размери
56,0 х 36,0 мм, височина на лъка 23,7 мм и тегло
15 гр.
Тип: 3B (Keller 1971, 37-38); 3/4B (Pröttel 1989,
362-363); 24д (Генчева 2004, 64); 34/D2 (Petković
2010, 266-268); ХХХVІ/3 (Redžić 2007, 68).
Датировка: средата – втората половина на ІV
век.
Обр. 21. Фибула.
ПИН 1279. Регистрирана на 08.07.2014 г., кв.
В12, кота 538,10 м. (в пласт с нумизматичен
материал от средата – края на ІV век).
Описание: Пластичен завършек от фибула.
Изработено от медна сплав с размери 16,6 х
12,0 мм и тегло 5 гр.
Тип: 3B (Keller 1971, 37-38); 3/4B (Pröttel 1989,
362-363); 24д (Генчева 2004, 64); 34/D2 (Petković
2010, 266-268); ХХХVІ/3 (Redžić 2007, 68).
Датировка: средата – втората половина на ІV
век.
Обр. 22. Фибула.
ПИН 1358. Регистрирана на 11.07.2014 г., кв. J3,
кота 537,57 м. (в пласт с нумизматичен материал от   първата половина на ІV век; найранната на император Константин І, 306-311 г.,
сечена в Никомедия).
Описание: Фибула с релефна украса. Запазено е
тялото, с изключение на фрагментирано рамо
и липсващи пластични окончания, пружинен
механизъм и игла. Изработено от медна сплав
с размери 60,3 х 16,8 мм, височина на лъка 26,8
мм и тегло 16 гр.
Тип: 3B (Keller 1971, 37-38); 3/4B (Pröttel 1989,
362-363); 24д (Генчева 2004, 64); 34/D2 (Petković
2010, 266-268); ХХХVІ/3 (Redžić 2007, 68).
Датировка: средата – втората половина на ІV
век.
Обр. 23. Фибула.
ПИН 762. Регистрирана на 16.05.2013 г., сграда
№ 1, помещение № 9, кота 539,00 м. (в пласт с

монета на император Лициний ІІ (317-324 г.),
сечени в Хераклеа).
Описание: Фибула с украса от врязани линии
и декоративно оформена дъга. Запазено е
тялото, а иглата и пружинният механизъм
липсват. Изработено от медна сплав с размери
39,9 х 20 мм и тегло 5 гр.
Тип: 7б (Генчева 2004, 23); Прага (SchulzeDörrlamm 1986, 600-605); Виминациум (SchulzeDörrlamm 1986, 605-606).
Датировка: V век.
Обр. 24. Фибула.
ПИН 822. Регистрирана на 28.05.2013 г., кв.
С4, кота 539,55 м. (в пласт с разнороден
нумизматичен материал, включително 16
нумии, сечени в Тесалоника – 538-562 г.).
Описание: Фибула с релефна украса. Запазено е
тялото и част от пружинния механизъм, иглата
липсва. Тялото е изработено от медна сплав, а
пружинния механизъм от желязо. Размери
38,5 х 15,3 мм, височина на лъка 16,0 мм и тегло
5 гр.
Тип: Група О (Maguranu 2008, 21).
Датировка: VІ век.
Обр. 25. Апликация.
ПИН 629. Регистрирана на 10.10.2012 г., сграда
1, помещение 7, на кота 537, 09 м (горното
ниво е датирано с два сребърни денария – на
императрица Фаустина Млада, сечен след 141
г., и на император Антонин Пий, сечен 161 г.).
Описание: Апликацията е с кръгла форма с
релефна украса, частично фрагментирано.
Изработено от медна сплав с диаметър 28,4 мм
и тегло 1 гр.
Тип: ХІХ/4 (Redžić 2013, 232).
Датировка: втората половина на ІІ век.
Обр. 26. Апликация.
ПИН 612. Регистрирана на 08.10.2012 г., кв. Н4,
кота 537,90 м.
Описание: Апликацията е с кръгла форма с
релефна украса, частично фрагментирано.
Изработено от медна сплав с диаметър 22,2 мм,
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височина 5,4 мм и тегло 2 гр.
Тип: ХІХ/4 (Redžić 2013, 232).
Датировка: втората половина на ІІ век.
Обр. 27. Катарама.
ПИН 1079. Регистрирана на 25.06.2014 г., кв.
Н11, кота 537,80 м. (в пласт с обр. 28).
Описание: Запазена е рамката с липсващ
фрагмент от предната част. Изработено от
медна сплав с размери 38,98 х 20,8 мм и тегло
4 гр.
Тип: пелтовидни токи с правоъгълна рама
Генчева (Генчева 2009, 12-15); ІІІ/1 (Redžić 2013,
35).
Датировка: средата / втората половина на ІІ –
началото на ІІІ век.
Обр. 28. Катарама.
ПИН 1087. Регистрирана на 25.06.2014 г, кв. Н11,
кота 537,67 м. (в пласт с обр. 27).
Описание: Фрагмент от задната част на
рамката, запазена е част от основата на езичето.
Изработено от медна сплав с размери 27,9 х
25,7 мм и тегло 7 гр.
Тип: пелтовидни токи с правоъгълна рама
(Генчева 2009, 12-15); ІІІ/1 (Redžić 2013, 35).
Датировка: средата / втората половина на ІІ –
началото на ІІІ век.
Обр. 29. Катарама.
ПИН 978. Регистрирана на 12.06.2014 г., С1, кота
539,71 м. (от насипаната пръст).
Описание: Запазени са рамката с липсващо
парче от задна част и основата на езичето.
Изработено от медна сплав с размери 39,8 х
33,1 мм и тегло 12 гр.
Тип: пелтовидни токи с правоъгълна рама
(Генчева 2009, 12); ІІІ/2 (Redžić 2013, 60).
Датировка: средата / втората половина на ІІ –
началото на ІІІ век.
Обр. 30. Закопчалка.
ПИН 1645. Регистрирана на 04.05.2016 г., кв.
С11, кота 537,22 м.
Описание: Фрагмент от задната част.
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Изработено от медна сплав с размери 17,2 х
10,4 мм и тегло 1 гр.
Тип: закопчалка с пелтообразна халка (Генчева
2009, 18).
Датировка: втората половина на ІІ.
Обр. 31. Фалера.
ПИН 596. Регистрирана на 03.10.2012 г., кв. В10,
сграда 2, помещение 10, кота 538,81 м.
Описание: Фрагмент от фалера с ажурна украса.
Запазени са бордът, част от вътрешната мрежа
и една буква от надписа. Изработено от медна
сплав с размери 28,6 х 20,7 мм, дебелина 3 мм и
тегло 3 гр. По двете повърхности има следи от
покритие от светлосив метал, вероятно калай.
Тип: с ажурна украса (Bishop, Coulston 2009,
162-163).
Датировка: ІІІ век.
Обр. 32. Катарама.
ПИН 1709. Регистрирана на 12.05.2016 г., кв. I4,
кота 537,10 м (в баластров пласт с Обр. 5 и Обр.
9 и нумизматичен материал от ІІІ век).
Описание: От токата е запазена само рамка със
сложен профил. Изработено от медна сплав с
размери 24,9 х 25,8 мм и тегло 3 гр.
Тип: ХV/1 (Redžić 2013, 127-128).
Датировка: втората половина на ІІІ – началото
на ІV век.
Обр. 33. Катарама.
ПИН 1729. Регистрирана на 17.05.2016 г., кв.
I4, кота 537,12 м (в баластров пласт с Обр. 18
и нумизматичен материал от ІІ – първата
половина на ІV век).
Описание: Токата е формирана от езиче с
врязана украса и плочка от пластина, прегъната
на две, със следи от два нита. Рамката липсва.
Плочката и езичето са изработени от медна
сплав, а нитовете от желязо. Изделието е с
обща дължина 41,1 мм (размери на плочката
24,7 х 22,2 мм) и тегло 4 гр.
Тип: Вид 1, Форма А Sommer (Sommer 1984, 59,
79); тип ХV, вариант 1 Redžić (Redžić 2013, 127128).

Датировка: втората половина на ІІІ – началото
на ІV век.
Обр. 34. Катарама.
ПИН 1906. Регистрирана на 15.06.2016 г., кв. J6,
кота 537,44 м (в пласт с Обр. 13 и нумизматичен
материал от ІІІ век).
Описание: Езиче от катарама (фрагментирано).
Изработено от медна сплав с размери 22,7 х 5
мм и тегло 1 гр.
Тип: ХV/1 (Redžić 2013, 127).
Датировка: втората половина на ІІІ – началото
на ІV век.
Обр. 35. Катарама.
ПИН 1334. Регистрирана на 10.07.2014 г., кв.
J3, кота 538,05 м. (в пласт с нумизматичен
материал от първата половина на ІІІ – първата
половина на ІV век).
Описание: Запазена е рамката с липсващо
парче от задната част. Изработено от медна
сплав с размери 39,7 х 19,7 мм и тегло 7 гр.
Тип: Вид 1, Форма С (Sommer 1984, 59); вариант
“b” (Keller 1971, 61); ХV/Redžić (Redžić 2013, 170171).
Датировка: ІV век.
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Summary

Thirty-five adornments were discovered during the two archaeological campaigns of the site
„West Gate of Serdica”.
They belong to two major chronological groups: first half of 2nd – beginning/first half of 3rd
and second half of 3rd – second half of 4rd century. Single items are dated in 3rd and two fibulas in
5th – end of 6th century. Earlier adornments originate from the limes zone of Rheine and Danube and
major part of them belongs to roman military equipment. Same assertion is valid also for the big part of
the later items.
All of archaeological adornments were made from cooper alloy (probably bronze). In the „West
Gate of Serdica” site the cheaper articles (made of iron) lack completely, as well as the luxurious jewelry.
Two of the fibulas can be associated with barbarian infiltrations in Serdica district.
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