
FIBULE DIN SEC. III SI VI E.N. 
DESCOPERITE IN SĂPĂTURILE ARHE.OLOGICE DE LA MILITARI 

In extremitatea de nord-est a comunei Militari, pe malul drept al 
Dîmboviţei, se află un teren numit "cîmpul Boja". În acest loc, în anii : 
1958, 1960 şi 1961 prin săpăturile arheologice efectuate, pe lîngă desco
periri din epoca bronzului şi hallstat, au mai apărut două aşezări din 
per:oada de trecere la feudalism 1). 

In aşezarea datînd din sec. III e.n., în locuinţe de tip semibordeie 
(locuinţele 1 şi 2 descoperite în vara anului 1958, locuinţa nr. 7 găsită în 
anul 1960 şi locuinţa nr. 11 descoperită în anul 1961) de formă rectangu
lară, cu colţurile rotunjite, precum şi într-o groapă de mari proporţii, s-au 
găsit mai multe fibule din bronz şi argint de tipul "cu piciorul întors pe 
dedesubt". (Mit umgeschlagenem Fuss). Pl. I/1-9. 

De a~.emeni în locuinţa nr. 1 a fost găsită o fi bulă "cu genunchi" 
(Kniefibel). Pl. I/10. 

In cele ce urmează ne-am propus, să facem o descriere a fibulelor 
menţionate mai sus. 

Fibulele cu piciorul întors pe dedesubt 

1. Fibulă din argint descoperită în anul 1960 (Pl. I/1). Arcul este în 
sec:iune rotund şi se continuă cu piciorul foarte lat, trapezoidal, care se 
indoaie, ~.pre a forma portagrafa mult depărtată de picior. Portagrafa se 
ingusLează, devenind ca un fir răsucit în jurul arcului formînd în acest fel 
şase spirale. Resortul este bilateral cu patru spirale. Coarda trece pe sub 
capul arcului. Fibula este lucrată din două bucăţi. 

2. Fibulă din bronz descoperită în anul 1958, (Pl. II/2) asemănătoare 
cu acea descrisă, diferind totuşi de aceasta prin dimensiuni, fiind mai 
lungă, iar arcul cu maxima de rotunjime spre cap ; pe partea dorsală a 
arcului se poate observa o nervură, cîte una pe fiecare latură şi incă două pe 
partea venlrală. Piciorul trapezoidal, este totuşi mai ingust decit al primei 
fibul~ de::·cri~.ă, portagrafa este mai lungă şi formează în jurul arcului cinci 
sp~ rale. Resortul bilateral are şase spirale, iar coarda se află tot sub capul 
arcului. 

1) Colectivul care a efectuat săpăturile arheologice la Militari-Cîmpul Boja, în 
anul 1958 a fost format d.n : Vlad Zirra, Constantiniu Margareta, Panait I. Panait 
şi Dolinescu Suzana ; în anul 1960 : Cazimir Gheorghe, Vlad Zirra şi Zgîbea Mioara ; 
anul 1961 : colectivul a fost format din Cazimir Gheorghe şi Vlad Zirra. 
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3. Fibulă fragmentară din argint descoperită în anul 1961 (Pl. I/3) de 
acelaşi tip, cu arcul la fel cu al celor două descrise mai sus, dar spre 
deosebire de acestea are maxima de rotunjire spre picior. Menţionăm, că 
arcul este prevăzut cu două nervuri pe partea dorsală, două pe partea 
ventrală şi cîte una pe fiecare dintre laturi. Piciorul foarte lat trapezoidal, 
are pe ambele margini cîte o nervură. În locul de interferenţă a arcului cu 
piciorul există două incizii paralele. Portagrafa, la fel ca la celelalte două 
fibule descrise se continuă tot printr-un fir învîrtit în jurul arcului, care 
formează patru spirale dintre care prima încalecă pe a doua. Fibula mai 
păstrează şi capul, avînd însă lipsă acul. 

4. Un exemplar fragmentar din bronz descoperit în anul 1961 (Pl. I/4), 
are arcul la fel cu al fibulei de la pl. I/1, piciorul trapezoidal este mai îngust 
ca al acesteia iar portagrafa formează cinci spirale în jurul arcului, una 
fiind fragmentară. Resortul este tot bilateral, dar din cauza patinei care a 
cuprins tot corpul fibulei şi în mod deosebit capul ei, nu putem observa 
numărul sp:iralelor. 

5. O altă fibulă descoperită în anuJ. 1958 (pl. 1/5) are arcul în 
secţiune rotund, piciorul lat trapezoidal se îndoaie formînd port-agrafa, 
care la rîndul ei se învîrteşte în jurul arcului prin trei spirale. Resortul 
este bilateral cu cinci spirale iar coarda trece pe sub capul fibulei şi este 
ruptă. Din ac se păstrează o mică parte. 

Categoria de fibule descrise au o serie de analogii în descoperiri mai 
vechi cum sînt: fibula găsită la Tei împreună cu o monedă, din timpul 
împăratului Traianus Decius (249-251) 1) avînd in prezent numărul de 
inventar M.I.B. 1483/15864 fiind publicată împreuna cu altele două din 
acelaş loc, de Dr. Severeanu 2). În Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti 
se află cîteva fibule cu piciorul întors pe dedesubt (dintre care două au 
numărul de inventar 2525/957 şi 1453/957) şi arcul rotund în secţiune. Nu 
este însă cunoscut locul lor de provenienţă, dar se ştie, că fac parte din 
descoperirile cercetătoruJui Dinu V. Rosetti. 

La Poeneşti, printre obiectele funerare risipite în afara mormintelor 
au fost descoperite şapte fibule. Una dintre acestea care este în stare mai 
bună decît celelalte, are arcul rotund şi piciorul lăţit trapezoidal, crestat 
pe margini 3). 

In mormîntul nr. 28 al necropolei de la Chilia s-a găsit o fibulă cu 
piciorul îngust şi cu resortul tot îngust 4). 

De o ·deosebită importanţă este fi bula cu arcul rotund şi piciorul 
întoLI's pe dedesubt, descoperită la Tîrgşor, în cadrul mormîntului nr. 147, 

1) Dinu V. Rosetti, "Siedlungen der K.eiserzeit und der Vălkerwanderungszeit 
bei Bukarest", în Germania, nr. 18/1937, p. 207, fig. 1 (2 a-2 b) ; Dr. Severeanu. 
"Fibules appartenant aux collections du Musee Municipal de Bucarest de Dr. Se
vereanu". Description typologique. Fibules a resort bilateral. Resort 4 spires, în 
Bucureşti, Revista Muzeului şi pinacotecii municipiului Bucureşti, nr. 2.'1935, p. 197, 
fig. 28-29. 

:1) Dr. Severeanu, op. citată, p. 197-198, fig 27-30. Aceste fibule autorul 
(Dr. Severeanu) le plasează greşit în Latene 1. Se ştie precis că aparţin mijlocului 
sec. III e.n. (vezi şi lucrarea de faţă la p. 377). 

3) Radu Vulpe, "Săpăturile de la Poeneşti", în Materiale arheologice privind 
istoria veche a R.P.R., val. I, Acad. R.P.R., 1953, p. 461, fig. 362/3. 

4) Sebastian Morintz, "Săpăturile de la Chilia" ... , în Materiale şi cercetări arheo
logice, val. VII, p. 445, fig. 512. 
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într-o urnă de tip Chilia. Această fibulă prezintă analogii cu cele de la 
Militari, iar în comparaţie cu acestea este mai evoluată, ceea ce permite 
o datare ceva mai tîrzie faţă de cele de la Militari, de care ne ocupăm în 
studiul de faţă, adică la sfîrşitul sec. III şi începutul sec. IV e.n. 1). 

Tipul de fibule de care ne ocupăm a fost surprins şi într-o serie de 
cercetări arheologice efectuate pe teritoriul R. P. Ungare, ca de pildă 
fibula descoperită la Alaltyan în mormîntul nr. 13 2). Ceea ce deosebeşte 
această fibulă de cele de la Militari este prelucrarea sa dintr-o singură 
bucată. 

Almgren, printre fibulele cu piciorul întors aminteşte şi un exemplar 
avînd piciorul lat trapezoidal şi cu deschidere mare între resort şi 
picior 3). 

In cadrul fibulelor cu piciorul întors pe dedesubt, pe lîngă categoria 
celor descrise, care au arcul rotund în secţiune, am distins o categorie de 
acelaş tip, dar care spre deosebire de primele, au arcul plat şi rectangular 
în socţi une. 

In cele ce urmează le vom descrie : 
6. Fibulă mică din bronz (pl. 1/6), face parte din inventarul semi

bordeiului nr. 7 ; are arcul plat şi în secţiune rectangular, piciorul tra
pezoidal, continuat cu port-agrafa lungă care formează în jurul arcului trei 
spirale. Resortul bilateral are patru spirale. 

7. Un alt exemplar din bronz, des·coperit în anul 1958 (pl. I/7), cu 
arcul şi piciorul analog fibulei de la planşa L'6, are port-agrafa scurtă şi 
în parte distrusă. Pe arc păstrează numai un fragment de spirală. Resortul 
este tot bilateral, cu cinci spirale, capul fiindu-i rupt. 

8. O fibulă din bronz fragmentară găsită în anul 1958 (pl. I/8), 
păstrează arcul, piciorul, port-agrafa şi capul cu caracterele descrise apar
ţinînd acestei categorii de fibule. Specific acesteia este numărul de patru 
spirale învîrtite pe arc. Şi la această categorie de fibule există o serie de 
analogii atît în ţară cît şi în afară. 

Astfel, o fibulă analoagă celor descrise mai sus .(cu nr. inv. 2322/15847) 
care în prezent se află în Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, are arcul 
plat şi a fost descoperită la Tei, fiind publicată de Dr. Severeanu, în stu
diul său asupra fibulelor, pe care o atribuie însă în mod greşit epocii 
Latene I 4). 

In Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti se păstrează o fibulă cu 
nr. de inventar 2520/1957 avînd piciorul întors şi arcul plat. Aceasta face 
parte din lotul de fibule amintit, al căror loc de descoperire nu este cu
noscut, dar se ştie, că au fost găsite de cercetătorul Dinu V. Rosetti. 

1) Informaţie primită de la Gheorghe Diaconu, responsabilul şantierului arheo
logic Tîrgşor. 

2) I. Kovrig, "Die Haupttyppen der Keiserzeitliche Fibeln in Pannonien", în 
Disertationes Pannonicae ex insbtuto numismatico ct archaeologica universitatis de 
Pctro Pazmany nominatae Budapcstensis Provenenientes. Senes II, nr. 4, 1937, p. 123, 
tabela XII, 123 şi tabela XXV17. . 

3) Almgren, "Studien uber Nordeuropăische Fiebeljormen", Leipzig, 1923, p. 74, 
grupa VI, fig. 157. 

~) Dr. Severeanu, op. cit., p. 198, fig. 31-32. 
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In colecţiile vechi ale Institutului de Arheologie al Academiei R.P.R., 
Muzeul naţional de antichităţi 1) există printre alte tipuri de fibule, una 
analoagă celor de la Militari, descrisă în lucrarea de faţă. 

O fibulă din argint, descoperită în R. P. Ungară 2) este asem.ănătoare 
celor de la Militari. 

La Gorodosk Nikolajevka pe Nipru, într-un mormînt, a fost descope
rită o fibulă din bronz, împreună cu un fragment de oglindă de tip sar
matic. Fibula are arcul în secţiune rectangular şi piciorul întors pe 
dedesubt 3), fiind deci analoagă celor găsite la Militari. 

!n a treia categorie de fibule cu piciorul întors pe dedesubt am inte
grat exemplarul următor, unicul de acest fel găsit pînă în prezent la 
Militari. 

9. Fibulă lucrată din bronz descoperită în anul 1958 (pl. 1/9), are 
arcul curbat, convex pe partea dorsală şi concav pe cea ventrală. Piciorul 
fibulei se subţiază spre capăt, continuîndu-se cu port-agrafa, alipită într-o 
parte de picior şi formînd trei spirale în jurul arcului şi două spirale la cap. 
Coarda trece pe deasupra capului arcului. Fibula este lucrată dintr-o sin
gură bucată. 

Analogii la această categorie de fibule găsim în R. P. Ungară 4), unde 
ele sînt foarte răspîndite, aşa cum de altfel subliniază şi Almgren 5), care 
indică o serie de locuri unde a îo.st descoperită această categorie, a tipului 
de fibule cu piciorul întors. Astfel, în afară de R. P. Ungară el îi indică 
răspîndirea teritorială în Galiţia, Polonia, Boemia, răsăritul Germaniei 
- Silezia, Frankfurt - şi în fosta Prusie orientală. 

Trebuie s.ă menţionăm faptul că în R. P. Ungară, o fibulă din aceeaşi 
categorie a fost găsită la Csongrad-Vendelhalom, in mormîntul 27 6). 

Patek remarcă faptul, că această categorie reprezintă o etapă mai 
tîrzie în evoluţia tipului de fibule cu piciorul întors 7). 

Fibula cu "genunchi" 

După cum am arătat încă de la început, la Militari, pe lîngă tipul de 
fibulă cu piciorul întors pe dedesubt s-a mai găsit şi o fibulă de tipul 
"cu genunchi'' descoperită într-o locuinţă săpată in anul 1958. 

Fibula este fragmentară, lucrată din bronz (pl. 1/10). Păstrează arcul 
cu o curbură foarte lină străbătut de o muchie longitudinală, terminîndu-se 
cu un picior scurt, care la capăt are un buton. Din portagrafa prelungă 
-~-------; 

1) Dor.n Popescu, "Fibules en bronze des collections du Musee National des 
Antiquites", în Dacia V-VI, 1933-1936, p. 245, fig. 3, nr. 9. 

~) I. Kovrig, op. cit., tabela XXVI, fig. 164, p. 123. 
:1) Max Ebert, "Ausgrabungen bei dem «Gorodosk Nikolajewska•,. am Dnjepr. 

Gouv. Cherson", în Praehistorische Zeitschrift, vol. V, 1913, p. 85, fig. 94 e lil. 
Komisionsverlang der praehistorischen Zeitschrift Leipzig. 

4
) I. Kovrig, op. cit., tabela XXII, fig. 125, p. 122 şi tabela XXVI, fig. 167, p. 123. 

s) Almgren, op. cit., p. 75. 
11) Parducz Mihaly, "Denkmăler der Sarmatenzeit ungarns", în Archeologia 

Ungarica az orgzagos kiadvanya uj Folayam, XXX, p. 153, pl. LXXIX 3. 
1) Patek Erzsebet, "Verbreitung und herkunft der rămischen Fibelntypen, in 

Pannonien", 1, Fiebeln mit umgeschlagenem Fuss, în Dissertationes Pannonicae ex 
inst'tuto numismat'co et archaeologico universitatis der Peter Pazmany, 1942, seria II, 
nr. 19, p. 137, pl. 26, fig. 16 a şi 16 b. 
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prinsă direct de picior, lipseşte o mică porţiune. Pe arc, la punctul de în
tîlnire dintre picior şi arc, se observă o spirală, iar o a doua spirală se 
află la locul de întretăiere al piciorului cu resortul. Ambele spirale taie 
numai partea dorsală a corpului fibulei. Capul este reprezentat printr-o 
placă semi-circulară, prevăzută în partea maximă cu un buton. 

Analogii la aceasta există în cadrul colecţiei Institutului de Arheologie 
al Academiei R.P.R., Muzeul naţional de Antichităţi, reprezentate prin 
cîteva piese 1) şi în colecţia "Dr. Severeanu" 2) unde un exemplar provine 
din Mehedinţi- Turnu Severin. 

Dr. Severeanu subliniază prezenţa acestui tip de fibul.ă pe teritoriul 
tuturor provinciilor dunărene. Fapt cert este că tipul de fibulă "cu ge
nunchi" analog celei de la Militari este destul de râs pîndit în Panonia 3), 

mai ales în Brigetio, iar la Făveny s-a găsit chiar un tipar pentru astfel 
de fibule. 

Fi bule de tipul "cu genunchi" au fost descoperite şi în morminte ro
mane găsite tot în Panonia 4), precum şi în mormîntul nr. 3 de la Szentes 
Nagyhegy 5), şi la Aquincum 6). 

Patek, după o analiză făcută şi asupra acestui tip de fibulă, după ce 
arată aria de răspîndire, bazată fiind pe descoperirile arheologice, dă apoi 
spre exemplificare cîteva 7) care au analogii şi cu aceea descoperită la 
Militari. 

Almgren dovedeşte existenţa fibulei de acest tip (analoagă cu cea 
de la Militari) chiar şi în regiuni mai îndepărtate şi anume în Crimeea Il). 

Amintim că alături de fibulele găsite la Militari, în semibordeiul nr. 11, 
în 1961 a fost descoperită o fîşie de tablă din bronz, patinată, îndoită în 
spirală la un cap, iar la celălalt are o îndoitură simplă care formează un 
fel de cîrlig. Nu ştim precis ce funcţie a avut această tablă, dar s-ar putea 
să fie o fibulă în curs de prelucrare sau poate un deşeu (pl. Ij11). 

In ceea ce priveşte încadrarea în timp a tipului de fibulă cu pi·ciorul 
întors pe dedesubt, ţinînd seama dE: descoperirile din ţara noastră şi 
anume : prezenţa fibulei cu p"dorul întors, de la Tei, împreună cu moneda 
de la Traianus Dedus 9) (249-251) dă posibilitatea de încadrare a tipului 
respectiv în a doua jumătate a sec. III e.n. Pentru aceeaşi datare pledează 
şi tipurile descoperite la Poeneşti 10) şi aceea de la ChH:a 11), a·ci bazîndu-ne 
în mod deosebit pe materialul arheologic cu care acestea au fost găsite 
împreună. 

La Militari, în plus, deşi fibulele cu piciorul intors nu au fost desco
perite, însoţite de monede, totuşi ele prezentînd analogii cu cele desco
perite la Tei împreună cu moneda romană datată, după cum am arătat, în 

1) Dorin Popescu, op. cit., p. 243, fig. 3, nr. 1 şi 2. 
:!) Dr. Scvereanu, op. cit., p. 205, f1g. 50 şi 51. 
:1) 1. Kovr,g, op. cit., pl. IX, 81, 82, 83, 38, 92, p. 120. 
t,) Dolgozatok, VIII, Szeged, pl. XIV;10. 
5) Parducz Mihaly, op. cit., p. 152, pl. LXXVIII, nr. 39. 
6) Forrer, "Reallexicon der Praehistorischen Klassischen und Friihchristlichen 

altertiimer", p. 237, pl. 60;14. 
7) Patek, op. cit., Kniefibeln, fig. 298, p. 130-132 ; 133, 134. 
8) Almgren, op. cit., p. 79, pl. VI, fig. 132. 
a) Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 207. 
1°) Radu Vulpe, op. cit., p. 461. 
11 ) Sebastian Morintz, op. cit., p. 445. 
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a doua jumătate a sec. III e.n., ne dă posibilitatea, de a le încadra cu certi
tudine şi pe cele de la Militari în acelaşi secol. Nu putem trece cu vederea 
şi împrejurările în care au fost descoperite fibulele de la Militari, de care 
ne-am ocupat în lucrarea de faţă, respectiv în con1plexe arheologice data
bile în sec. III e.n. 1). 

In privinţa provenienţei trebuie subliniat faptul că fibulele cu piciorul 
intors pe dedesubt de la Militari, au fost găsite într-un mediu aparţinînd 
geto-dacilor liberi, din vremea de început a migraţiilor, dovadă sînt ele
mentele ceranuce: căţuele, vasele urnă cu brîu alveolar, fragmentele 
dintr-un vas cu decor ştampilat 2). Menţionăm că în acea vreme, între 
dacii aflaţi pe teritoriul actual al Munteniei şi romani, existau relaţii de 
schimb, dacii liberi primind chiar influenţe în cultura lor materială de la 
romani, mai ales din regiunea Moesiei inferioare. Ori în aceste împrejurări, 
desigur că, populaţia autohtonă (care azi, arheologic, formează cultura 
Chilia-Militari) a preluat din oficiniile romane fibula cu piciorul întors 
pe dedesubt pe care a lucrat-o. 

In situaţia descoperirilor de la Militari, o dovadă a prelucrării pe loc 
a ace~:stui tip de fibulă, este fîşia de tablă de bronz care, poate, era aşa 
după cum am arătat mai sus, fie o fibulă în curs de prelucrare, fie un 
deşeu. 

Deci, tipuJ de fibulă cu piciorul întors pe dedesubt preluată de către 
dacii liberi de la romani, a fost lucrată şi s-a dezvoltat pe terţtoriul Dadei 
libere, rămasă neocupată de către romani, unde o găsim descoperită în 
diferite locuri, în plină evoluţie, cum este cazul celei găsite la Tîrgşor 3). 

Fibula "cu genunchi" care reprezintă un tip foarte răspîndit mai ales 
în provinciile romane, se încadrează la mijlocul sec. III e.n. 4). 

Această datare poate fi susţinută ţinînd seama şi de împrejurările că 
fibula cu genunchi de la :Militari a fost de asemeni descoperită în con
textul unei locuinţe (semi-bordeiul nr. 1) care conţinea ceramică databilă 
în acelaşi secol. 

Trebuie să remarcăm faptul că într-o aşezare de sec. III e.n. cum este 
aceea de la Militari, numărul atît de ridicat al fibulelor de tipul cu piciorul' 
întors, dovedesc, totodată şi stadiul de dezvoltare social al populaţiei care a 
trăit pe aceste meleaguri. 

* * * 
Aşezarea de la Militari, vecină cu cea din sec. III e.n. şi care se 

încadrează în sec. VI e.n., este alcătuită dintr-o serie de cuptoare izolate, 
descoperite în anul 1958 şi semi-bordeie identificate in anii 1960-1961 în 
cuprinsul eărora s-au găsit două fibule în următoarele condiţii : 

în semi-bordeiul nr. 6 descoperit în secţiunea V, trasată în anul 1960, 
printre alte materiale : ceramică, bucăţi de chirpic, a fost descoperită o 
fibulă fragmentară din bronz de tipul cu picioruJ. întors. 
------------ -----------4 

1) Vlad Zirra, "Săpăturile arheologice din Bucureşti - anul 1958", supliment şi 
"Săpăturile din anul 1960 de la cîmpul Boja-Militari" ; primul articol în manuscris 
1ar al doilea publicat în volumul de faţă. 

:.!) Vlad Zirra, "Săpăturile arheologice din Bucureşti - anul 1958", supli
ment, p. 812. 

:l) Informaţie primită de la Gheorghe Diaconu, responsabilul şantierului arheo
logic de la Tîrgşor. 

li) Forrer, op. cit., p. 237, pl. 60/4. 
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O a doua fibulă de acelaş tip a fost găsită în anul 1958 în cuprinsul 
casetei nr. 7, în timpul dezvelirii unui cuptor. 

Fibula din locuinţa nr. 6 este fragmentară, lucrată din bronz, (pl. II/1), 
cu arcul plat, uşor îndoit pe partea dorsală părînd astfel să fie deformată. 
Pe această parte fibula conţine un decor format dintr-o linie mediană în 

relief, avînd de o parte şi de alta cîte o linie în zig-zag şi puncte tot în 
relief, care sînt cuprinse între zig-zag-uri. Piciorul fibulei de asemeni plat 
şi uşor bombat este mai îngust decît arcul iar la capăt unde se îndoaie pen
tru a forma port-agrafa, se subţiază. Pe p~cior se observă un decor incizat, 
care cuprinde în interiorul său un alt decor format din grupuri de cîte 
patru puncte incizate. Din acest decor se pot distinge cu precizie numai 
primele cinci grupuri, restul punctelor fiind in parte distruse. Capul fibulei 
este îndoit spre arc, în forma unei spirale. 

Cea de-a doua fibulă este tot fragmentară fiind lucrată din bronz 
(pl. II/2). Arcul fibulei, semicircular, în secţiune dreptunghiular, este uşor 
bombat pe partea dorsală, subţiindu-se la cap şi formînd o buclă. Resortul 
din care se păstrează o mică porţiune ruptă, este bilateral, prins de fibulă 
printr-o axă care, ca şi acul, lipseşte. Partea dorsală a arcului este împăr
ţită în lung de un şanţ median incizat, aleătuind un decor de linii scurte, 
paralele ce apar în relief. Piciorul fibulei în formă de placă dreptunghiu
lară, se subţiază la capăt, formînd port-agrafa care se prinde de arc, 
înfăşurîndu-se de două ori. Pe laturile plăcii de la picior se repetă decorul 
zimţat existent pe arc, formînd aci un chenar de o parte şi de alta a unei 
linii incizate în val, care străbate placa pe toată lungimea sa. 
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Cele două fibule au o serie de analogii. Astfe~ la Histria, în sectorul 
de la vest de zidul de incintă, din valul al treilea, în stratul romana
bizantin, la est de zidul nr. 10, a fost găsită o fibulă fragmentară 1), ana
loaga celor de la Mili ta...>i. 

Fibule asemănătoare se găsesc şi în colecţia Institutului de Arheologie 
al Academiei R.P.R. Muzeul Naţional de Antichităţi 2), una des·coperită 
la Răcari, iar pentru alta este necunoscut locul de provenienţă. 

De asemeni, în cimitirul de la Suuk-Su (Apă rece) din Uniunea 
Sovietică, au fost descoperite în mormîntul nr. 155 pe ambii umeri ai unui 
schelet de copil, două fibule asemănătoare celor de la Militari. Acestea, 
descoperite în cimitirul de pe teritoriul Uniunii Sovietice, s-au găsit în 
mormîntul respectiv împreună cu încă o serie de obie~te, constituind in
ventarul mormîntului 3). 

Asupra datării fibulelor de la Militari găsite în cea de-a doua aşezare 
din perioada de trecere la feudalism, pot fi încadrate în sec. VI e.n., 
pe baza analogiei lor cu fibula descoperită în stratul romano-bizantin de la 
Histria. 

Cele două fibule prezintă o deosebită importanţă deoarece datorită 
lor s-a putut data şi cea de-a doua aşezare din epoca feudalismului tim
puriu de la Militari. 

MIOARA ZGÎBEA 

1) "Şantierul arheologic Histria", în Materiale şi cercetări arheologice, vol. IV, 
p. 21, fig. 7 b. 

2) Dorin Popescu, "Fibeln aus dem National Museum fur altentiimer in 
Bukarest", în Dacia IX-X, p. 503-504, fig. 10/109 şi 111. 

3) N. 1. Rpnicovî, "Nekotoriie moghilniki oblasti Krimskihî gotohî ciast II", în 
Zapiski XVII, 1907, Odesa, p. 146, desenul 112-113, mormîntul 155. 
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«<»M6YJ1bl III M VI BB. H. 3., HAff.LI.EHHbiE nPM PACKOnKAX B MHJ1MTAPM 

Ha cesepo-3ana.uHoM Kpmo ceJia MHJIHTapH, Ha npasoM 6epery peKH .llhrM6osHua 

HaXO.UHTCH y~.JacTOK no.u Ha3BaHHeM «KbiMIIYJI DO)!{a». B nepHo.u 1958-1960 rr. H s 

1961 f. TaM IIpOH3BeJIH apCXOJIOfHtleCKHe paCKOIIKH, B XO.Ue KOTOpblX o6Hapy)KHJIH MaTe

pi13Jlbl 6pOH30BOfO BeKa H raJibWTaTCKOfO BpeMeHH, a Ta!OKe ,UBa IIOCeJieHHH, BOCXO,UfllllHe 

K nepHo.uy nepexo.ua K cpeo.uaJIH3My. 

Ha noceJieHHH III B. s )!{Hmimax-noJiy3eMJIHHKax Hp. 1, 2, 7 H Il H s 6oJihll10H HMe 

HaWJIH HeCKOJibKO 6poH30BbiX H cepe6p5IHblX cpH6yJI C IIO.UOrHYTOH HO)!{KOH. 

B )!{HJIHme Hp. 1 HawJIH cpH6yJiy «c H3rH6oM». 

ABTOP IIO.Up83,UeJI5leT cjm6yJibl C IIO.UOrHYTOH HO)!{KOH Ha HeCKOJibKO KaTeropHH. 

B nepByiO KaTeropHIO BXO.UHT cpH6yJibl C KpyrJIOH (s pa3pe3e) .uyroii H C COrHYTOH 

HO)!{KOH, o6a3yiOllleH rHe3.UO 3aCTe)!{KH. Y 3THX cpH6yJI .UBycropOHHaH npy)!{HHa. Depe

MbllJKa npoxo.uHT no.u roJIOBKOH .uym (Ta6JI. I/l-5). 3Ta KaTeropmr cpHGyJI HMeeT 

aHaJIOrHH B H3XO,UKax H3 Teii, noeHCWTH, KHJIHH, Tbrprwopa; 33 py6e)!{OM cpH6YJibl yKa-

33HHOro THna H KaTeropHH o6Hapy)!{eHbl H s AJiaJIT)KaHe (BeHrepcKaH I-I. P.). 
Bo BTopyiO KaTeropHIO BXO.UHT cpH6yJihi BhrweonHcaHHoro THna, KOTOpbre OTJIHI.JaiOTCH 

OT nepsbiX nJiocKoii H Ksa.upaTHOH (s pa3pe3e) .uyroii (Ta6JI. I/6-8) AHaJIOrHH 3THX cpH6yJI 

8CTpe4aiOTCH s Haxo.uKax s Teii, Ha TeppHTOpHH BeHrepcKoii H. P. H 8 fopO)l.CKO

HHKOJiae8cKe Ha .llHenpe. 

B TpeTbiO KaTeropHIO aBTOp 8KJIIOI.JaeT cpH6yJiy C IIO,UOrHYTOH HO)!{HOH H COrHYTOH 

.uyroii - 8biiiYKJIOH C 38.UHeH CTOpOHbi H 8biiiYKJIOH C nepe,UHeH. AH8JIOrHH 3TOi'I KaTeropHH 

qm6yJI HaWJIH Ha TeppHTOpHH BeHrepcKoii H. P., 8 faJIHUHH, DoJihWe, EoreMHH H BocTolJ

HOH fepMaHHH. 

EpoH308aH cpH6yJia «c H3rH60M» H8JIHeTcH e.UHHCT8eHHbiM 3K3eMnJIHpoM B csoeM 

po.ue, ee HaWJIH 8 cpparMeHTapHOM 8H.Ue rrpH pacKonKax 8 MHJIHTapH. KpHBH3Ha .uym 

He3HalJHTeJibHa, npO.UOJibH35l rpaHb 33K3HlJH8aeTC5l OI.JeHb KOpOTKOH HO)!{KOH C KHOIIKOi'I Ha 

KOHUe. fHe3,UO 33CTe)!{KH IIpHKpeiiJI5IeTC5I Henocpe,UCTBeHHO K HO)!{Ke. foJI08Ka 8 BH.LlC 

rroJiyKpyrJioii nJiacTHHKH 3aKaH4HBaeTCH KHOIIKOH s pacumpeHHOH lJaCTH. AHa.rrorHH 3TOH 

c~H6yJihi HaXG.UHTCH 8 co6paHHHX 11ncrHTyTa ApxeoJiorHH, 8 HauHoHaJibHCM My3ee 

.llpeBHOCTHH, 8 EyxapecTe, 8 KOJIJieKUHH HM . .u-pa CesepHHY s EyxapecTe, 8 nanoHHH H 

8 KpbrMy. Ta6JI. III O). 
B MecTe c cpH6yJiaMH o6Hapy)KHJIH H KycoK )!{eCTH (Ta6JI. I/11), 6biTb- MO)!{eT, l!aCTb 

cpH6yJibl B npouecce H3fOT08JieHH5l HJIH OCTaTOK MaTepHaJI8. 

cl>u6yJiy C IIO,UOfHYTOH HO)!{KOH ,UaTHpyiOT IIpH IIOMOlllH MOHeTbl tJeKilHKH Tp85IHa 

Jl.eUHH (249-251), HaH,UeHHOH 8MeCTe C MaTepHilJIOM H3 Teii, a TaK)!{e 8 DoeHeliiTH, 

KH.lHH H s MHJIHTapH, c.ueJiaHHbiX 8 3TOM MCCTe o.uHospeMeHHO c cfm6yJiaMH. Bce HaxonKH 

socxo.unT K cepe.UHHe III 8. H. 3. 

l.JTO KilCaeTCH npoHCXO)!{,UeHHH cpH6yJibl C IIO,UOfHYTOH HO)!{KOH, TO ee HaJUJIH cpc,UH 

MaTepHaJia, OTHOC5llllefOC51 K CB060.UHbiM reTO-,UaKaM; OHH IIpOH3BO)l.HJIH TOprOBbiH 06MCH 

c pHMJIHHaMH, oKa3aBlliHMH BJJIIHHHe Ha Hx M<lTepHaJibHyro KYJihTypy. 0Tcro.ua BbiTeKatT, 

I.JTO aBTOXTOHHOe HaCeJieHHe ( CB060)l.Hbie reTO-.UaKH) 3<JIIMCTBOBaJIO B pHMCKHX MaCTCpCKHX 

cpH6yJiy c IIOJI.OrHyTOH HO)!{KOH. 
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<l>H6yJia C «H3rH60M» OTHOCHTCH K cepe,nHHe III B. H. 3. 06 3TOM CBH.QeTeJibCTBYIOT 
oocroHTeJibcrsa ee Haxo.nKH B MHJIHTapH, a HMeHHO Haxo.nKa cpe.nH MarepHaJia >KHJIHIUa 
(noJiy3eMJIHHKH Hp. 1), co.nep>Kaw.eii KepaMHKY cepe,nHHbl Jll s. H. 3. 

Ha noceJieHHH VI B. H. 3. s MHJIHTapH HaWJIH .nse 6poH30Bble qm6yJibi. 
OJiocKaH .nyra o.nHoii H3 HHX CJierKa corHyra H3-3a opHaMeHTa. DJiocKaH CJierKa 

BblnyKJiaH HO>KKa cpH6yJibl TaK>Ke yKpaweHa y3opoM (pHc. 11/1). DoJiyKpyrJiaH .nyra 
BTOpOH, TO>Ke cpparMeHTapHOH cpH6yJibl npHMOYfOJlbHa B pa3pe3e. CoxpaHHJICH He60JibWOH 
cpparMeHT .nsycTOpoHHeii npy>KHHbi. .llyra yKpaweHa c 3a,nHeii cropoHbi. TaiOKe yKpaweH
HaH HO>KK<l cpH6pyJibl B BHAe npHMOYfOJlbHOH nJiaCTHHKH o6pa3yeT Ha KOHUe rHe3.UO 3a
CTe>KKH (ra6JI. 11/2). 3TH cpH6yJibl HMeiOT aHaJIOrHH B H3XO.QKaX B l1crpHH, B COOpaHHHX 
l1HcTHTyra ApxeoJiorHH H HauHoHaJibHoro· My3eH .llpesHocreA, B Eyxapecre a raiOKe Ha 
MorHJibHHKe s CyyK·Cy (CCCP). 

Ha ocHoBaHHH BblweyKa3aHHbiX aHaJiorHii o6e cpH6yJibl H3 MHJIHTapH .narHpyiOT 
VI B. H. 3. 

T AEJJ H il. A 1 
Puc. 1-9 

Puc. 10 

Puc. 11 

4>u6yAbt c nooomyrou HOJICIWii, xapaKrepHbte OAR cepeoUHbt III e. H. 9. 

T AEJJ H il. A 1 - cJ>u6yAa c «U3zu6oM» 

T AEJJ H il. A 1 - KycoK J!Cecru 

EAEJ/Hll.A Il - cJ>u6yAbt c nooozHyrou HO:HCKou xapaKrepHbte oAR VI a. H. 3. 
Puc. 1-2 
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FIBULES DES Ilie ET VIe SIECLES DE N. E. 
DECOUVERTES PAR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE MILITARI 

A l'extremite nord-est de la commune de Militari, sur la rive droite de la 
Dîmboviţa, se trouve un terrain denomme "Cîmpul Boja" qui a fait l'objet de fouilles 
archeologiques au cours des annees 1958-1960 et 1961. Les travaux effectues ont 
mis au jour des materiaux appartenant a l'âge du bronze et au Hallstatt, ainsi que 
deux etablissements de la periode de passage au feodalisme. 

Dans l'etablissement du IIIe siecle, on a trouve dans les demi-huttes nos 1, 2, 
7 et 11, ainsi que dans une fosse menagere de grandes dimensions, plusieurs fibules 
en bronze et en argent du type "a pied ramene par en dessous". 

Dans l'habitation no1 on a trouve une fibule a "genoux". 
Les fibules a pied ramene par en dessous sant reparties par l'auteur en plusi

eurs categories : 
La premiere categorie comprend des fibules dant le ressort, bilateral, est de 

section circulaire (pl. 1/1-5), ainsi que le pied replie formant porte-agrafe. Cette 
categorie de fibules presente des analogies avec une serie de pieces trouvces a Tei. 
Poeneşti, Chilia, Tîrgşor, ainsi qu'a Alaltjan (R. P. Magyare). 

La seconde categorie comprend des fibules du meme type que les precedentes, 
mais qui, contrairement a celles-ci, ont un ressort plat, de section rectangulaire 
(pl. 1/6-8). Des analogies existent avec des exemplaires trouves a Tei, en differents 
points de la R. P. Magyare et a Gorodosk Nicolajwska sur le Dniepr. 

La troisieme categorie est representee par une fibule au pied ramene par en 
dessous dont le ressort est courbe, presentant une face dorsale convexe et une face 
ventrale concave. Ce type peut etre rapproche de certaines fibules trouvees dans 
la R. P. Magyare, en Galicie, en Pologne, en Boheme et dans la partie orientale de 
l'Allemagne. 

La fibule a "genoux", dont les fouilles de Miliatari n'ont fourni qu'un unique 
exemplaire, est en bronze et se trouve a l'etat fragmentaire. Son ressort presente 
une courbure douce et une arete longitudinale, terminee par un pied tres court 
pourvu a son extremite d'un bouton. Le porte-agrafe est fixe a meme le pied. La 
tete consiste en une plaque demi-circulaire terminee par un bouton au niveau de sa 
largeur maximum. Des analogies pour cette piece sant signalees dans les collections 
de !'Institut d'Archeologie, du Musee National d'Antiquites, du Dr. Severeanu, ainsi 
qu'en Pannonie et en Crimee (pl. 1/10). 

Outre les fibules decrites, on a trouve un fragment de plaque (pl. 1/11) ayant 
peut-etre fait partie d'une fibule en voie de confection, a moins qu'il ne s'agisse 
d'un dechet. 

La determination chronologique du type de fibule a pied ramene par en 
dessous s'appuie sur une monnaie de Trajan Dece (249-251) trouvee parmi le 
materiei de Tei, sur les decouvertes de Poeneşti et de Chilia, enfin sur les autres 
materiaux de Militari associes a ces fibules, elements datant tous du milieu du 
Ilie siecle. 

En ce qui concerne la provenance des fibules, on constate que les niveaux 
ou elles ont ete trouvees appartienent a un milieu de Gcto-Daces libres entretenant 
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des relations d'echange avec les Romains et influences dans leur culture materielle 
par ceux-c1, d'ou il est permis de deduire que la population autochtone des Geto
Daces libres a adopte ces pieces de chez les Romains. 

La fibule a "genoux" date du milieu du JIIe siecle, ainsi qu'il resulte des 
conditions de la decouverte de la piece de Militari, a savoir parmi l'inventaire d'une 
habitation (la demi-hutte no1) renfermant de la ceramique assignable au milieu du 
nre siecle. 

L'etablissement du vre siecle de n.e. a fourni, de son câte, deux fibules en 
bronze, toutes deux a l'etat fragmentaire. 

La premiere est caracterisee par un ressort plat, decore sur sa face dorsale, 
et par un pied legerement bombe, egalement decore (pl. II/1). 

La seconde fibule est pourvue d'un ressort demi-circulaire a section rectangu
laire. Le ressort, dont il ne s'est conserve qu'un fragment reduit, est bilateral et 
decore sur sa face dorsale. Le pied, en forme de plaque rectangulaire, est egalement 
decore et fait fonction de porte-agrafe a l'une de ses extremites (pl. 11/2). Ces 
fibules offrent des analogies avec des pieces decouvertes a Histria, avec d'autres 
pieces faisant partie des collections de l'Institut d' Archeologie et du Musee National 
d'Antiquites, ainsi qu'avec des exemplaires signales dans la necropole de Suuk-Su 
(U.R.S.S.). 

Ce sont ces analogies qui ont permis de dater les deux fl.bules en question du 
vre siecle de n.e. 

Legendes des figures 

Pl. I/1-9 - Fibule a pied ramene par en dessous caracteristique du milieu du 
IIJe siecle de n.e. 

Pl. I/10 - Fibule a "genoux'. 
Pl. I/11 - Fragment de plaque metallique. 
Pl. IJ/1-2 - Fibule a pied ramene par en dessous caracteristique du VIe 

siecle de n. e. 
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