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Trzy zapinki z nekropoli w Tanais
Miasto i nekropola Tanais leżące obecnie nad Martwym Dońcem, w starożytności zaś nad Donem (Tanais), pełniło funkcję wysuniętej najdalej na północny
wschód kolonii greckiej 1 .
Ten krótki komunikat dotyczyć będzie trzech zapinek pochodzących z badań
wykopaliskowych kierowanej przez dr. T. Scholia polskiej ekspedycji archeologicznej na zachodniej nekropoli ziemnej Tanais". Prace wykopaliskowe prowadzone
były od 1996 r. przez trzy kolejne sezony. W tym czasie przebadano 18 grobów i 35
jam o różnym przeznaczeniu. Duża część pochówków była ubogo wyposażona, inne
były pozbawione materiału zabytkowego, w tym część na skutek grabieży.
Zdecydowana większość materiału datowana jest na I-III wiek po C h r \
Wszystkie trzy fibule pochodzą ze znalezisk grobowych zlokalizowanych w
obrębie wykopu XVII/2. W grobie katakumbowym oznaczonym nr 14 została
zarejestrowana zapinka z półkolistym, taśmowatym, zwężającym się ku nóżce
kabłąkicm i z górną cięciwą (nr inw. T-96-XVII/2/83p). Fibula ta może być
zaklasyfikowana jako typ 204 w typologii O. Almgrena 4 lub też jako typ 2 grupy 12
w typologii A. K. Ambroza 5 . Fibula ma długość 5,7 cm i jest wykonana z brązu
(fig. 1.1). Oprócz niej w inwentarzu grobowym znajdowały się również: cztery
paciorki gagatowe, żelazne nożyce, nóż żelazny z kościaną rękojeścią i brązowym
nitem, gwóźdź żelazny, fragment złotej blaszki, fragment drewna z fragmentami
żelaza, fragment wylewu amfory, dającej określić się tylko jako hellenistyczna, dwa
fragmenty imadeł amfor z III wieku po Chr.fi, wylew dzbanka, żelazny skobel od
szkatułki. Opisywana fibula ma na kabłąku interesujące zdobienie w postaci tzw.
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ornamentu kioskowego, czyli skośnie nacinanych kreseczek, biegnących jego
środkiem. Nóżka zapinki zakończona jest guzkiem.
Z terenu Tanais pochodzi kilka sztuk analogicznych fibul7. M a j ą one jednak
odmienne zdobienie na kabłąku i różnią się między sobą liczbą zwojów sprężyny.
W trzech przypadkach na cztery pochodzą według Ambroza z kontekstów datowanych na I wiek po Chr., zaś tylko jeden egzemplarz pochodzi z warstwy
datowanej na II wiek po Chr. Wydaje się jednak, że byłby to raczej początek II
wieku po Chr. niż jego koniec 8 . Według T. M. Arseniewej identyczna zapinka
pochodziła z grobu szkieletowego nr 187, przykrytego dużymi płytami kamiennymi,
datowanego fragmentami amfor i fragmentem misy z czerwoną angobą na I wiek po
Chr 4 . Zapinki tego typu są rozpowszechnione na dość dużym obszarze i zawierają
się w szerokim przedziale chronologicznym, jednak szczególnie często występują w
I wieku po Chr. Znajdowane są na ogólnie pojętym terenie nad rzeką Don, ale
również na obszarach leżących wzdłuż wybrzeży Morza Azowskiego" 1 .
Druga zapinka, pochodząca z grobu nr 15 (nr inw. T-96-XVII/2/50p),
wykonana jest z brązu i ma 6,8 cm długości (fig. 1.2). W zespole grobowym wraz z
nią znajdowały się również: balsamarium z mlecznobiałego szkła oraz fragmenty
wylewu amfory. W typologii Ambroza zaklasyfikowana została jako 3 wariant 1
serii z grupy 15". Zapinka ta należy do tak zwanych fibul sarmackich. Ma górną
cięciwę, czterozwojową sprężynę, długi, drucikowaty kabłąk i łopatkowatą nóżkę.
Część nóżki od strony pochewki owinięta jest dziewięciokrotnie wokół kabłąka.
W obrębie stanowiska Tanais zostało znalezionych kilka egzemplarzy tego typu
zapinek. Ich różne warianty datowane są według Ambroza od II do początków III
wieku po C h r . ' : W. E. Maksimienko przesuwa chronologię tych fibul na okres
wcześniejszy, a mianowicie od I wieku przed Chr. do I wieku po Chr. 13 Podobna
zapinka, ale określona jako 5 wariant tej samej grupy według Ambroza, pochodzi z
grobu szkieletowego nr 171, gdzie została znaleziona razem z amforą datowaną na
III wiek po Chr. 14 Ten typ fibul mógł być wykonywany nie tylko z brązu, ale
również z żelaza. Podobnie jak typ opisany wyżej, zapinki te rozpowszechnione
były na obszarach wokół Morza Azowskiego, głównie jednak w północnej strefie
Pontu 15 .
Trzecia zapinka została odkryta w grobie nr 16 (nr inw. T-97-XVII/2/49p).
Wykonana jest z brązu, ma 4,8 cm długości i należy do grupy zapinek o konstrukcji
zawiaskowej, czyli typowo prowincjonalno-rzymskicj. Zbliżona jest do typu 187
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według Almgrena 1 6 , natomiast według typologii Ambroza należy łączyć j ą z typem
1 grupy 20 17 albo z typem 6.4 według nowszej typologii E. Riha 18 . Fibula ta jest
prosta, nie ma żadnego zdobienia na półokrągłym kabłąku (fig. 1.3).
Typ ten, określany mianem późnorzymskich zapinek wojskowych, datowany
jest, w zależności od wariantów, albo od końca II wieku do końca III wieku po Chr.,
albo od pierwszej połowy III wieku aż do końca III wieku po Chr. Rozpowszechniony jest zarówno na terenie prowincji rzymskich, jak i na terenach ściśle
związanych z obecnością lub oddziaływaniami rzymskiej armii".

T h r e e b r o o c h e s f r o m the T a n a i s necropolis
ABSTRACT
In the course of archaeological works conducted on the western necropolis in
Tanais (trench XVII/2), among other objects placed in the grave, three fibulae dating
to the l s l century were found. These fibulae belong to a fairly popular type appearing
on the northern coast of the Black Sea.
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Fig. I. Zapinki z Tanais: 1 - nr inw. T-96-XVII/2/83p; 2 - nr inw. T - 9 6 - X V I I / 2 / 5 0 p ; 3 - nr inw.
T - 9 7 - X V I I / 2 / 4 9 p (rys. R. C h o w a n i e c )

