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TIPAR PENTRU TURNAT CERCEI DE LA PĂCUIUL LUI SOARE 

In anul 1964, în urma' retrageri i apelor Dunării din incinta cetăţi ,i din 
i nsula Păcuiul lu i Soare " a apărut între resturile de "idărie spălate de 
valuri, o valvă de tipar pentru confecţionat cercei (fig. 1), depusă de noi 
în Muzeul de Arheo logie din Constanţa . 

Piesa a fost tăiată dintr-o bucată de rocă verde de orlglna dobro
geana, material fo'iosit de locuitorii din cetate ,l,a confecţionarea ascuţi
torilor pentru cuţi te şi cîrlige de undiţă, Este de formă pătrată, ,uşo r trape
zoida!ă, cu <t rei laturi de cîte 4 ,cm, cea inferioară de 4,5 cm, Ca lţur.i le sînt 
rotunjite, cel din dreapta jos - oa re prezintă şi o mica spărtu ră din 
vechime - h ind mai ' rotunjit decît celelalte. La tura inferioară a fost pre
vă zută cu o sc-obtură curbă, practicată În scopul sprijinirii tiparului pe 
deget, în timpul operaţiei de montare. Grosimea variază intre 0,50 şi 
0,55 rnm . mm. Faţa exterioa ră este netedă', Pe \partea inferiaar:ă se păs
treaza de-a lungul la turei din stînga, două ·]urguie de pllUmb înfipte in 
orificii scobite În piatră. ~ostlll lor era să f.ixeze piesa de o a lta, pierdută. 
care constituia cea de a doua vo-l vă a t ipanului. -Prin fi xare se impiedica' 
alunecarea şi rebuta rea robiectu,lui de podoab9 ,ce ar fi rez·uM:a-t din tu rnare. 

in centrul tiparului es.te gravat t iparul propriu zis al cercelului, cu 
diamet rui de 2,6 cm, in poziţie culcat (rotit cu 90 °). Pentru trasmea formei 
s-a folosit compasul a stfel ca imaginea gravată a cercelul'ui este perfect 
rotunda. in centrul modelu,lu'i se vede impunsătma aoulul compasului. 
Deasupra centru l:ui a fost zgiriat î ntîm plător un semn in forma literei A 
(Iamaa) sprijinit cu capetele pe.o bară haşurată care imparte cercu l in 
două cimpuri inegale. Aducînd imaginea in poziţia normală !a cercei ului , 
pri n rotire spre dreapta cu 90 °, ba r'o ho'şura tă t.rece pe sub centru. De 
mijlocul bare j este prinsă o cruce ou capetele globu:liote, in poziţie I1ăstur· 
nată, ocupind a parte din cîmpul de jos. Pe segmentul inferior, de o parte 
şi de alta se văd două semisfere (g l obu l eţe) ; a a treia' este 'Prinsă prin
tr-o legătură scurtă În IOfa-ro cercului. O cruciuliţă zgiriată cu un vîrf 
ascuţit împodobeşte această din -urmă semisfere, A lte patru jumătăţi de 
g lobuleţe, de dimensiuni mult mai reduse, au fost scobi,te în afara cercu
lui , separind fieco-re sem isferă atit de bara transverso l ă cit ş i Între ele 
(fig . 1 a-b). Tiparul reproduce numai o faţă a cercelului, reprezentind in 

, Pentru cetotea bizontină; vezi Petre Dioconu - Dumitru Vilceonu, Păcufuf lui 
Soare, val. I şi Petre Dioconu - Silvia Baro .s chi, Păcuiu / lui Soare, voI. II 
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fapt o secţiune longitudinală pein obiectul de turnat. O a doua "",lvă gra
vată în acelaşi fel, dor simetric, întreg ea tipa,ul pent"u a se putea efec
tlJlO turnarea. 

in vederea turnării valva prezenta la partea superioară o scobitură 
care împreună cu tăietura corespunzătoare de pe valva pierdută, forma 
o ' mkă pilnie prin care curgea meta lul topit. 

Din nefericire printre cerceii daţi la iveo'lă În ur·ma cercetărilor efec
tuate timp de peste două decenii! in incinta cetăţii, nu au fost identificate 
exemple're produse de acest tipar, Unele degradări vizibile pe tipar, dacă 
nu vor fi posterioo re dist rugerii cetăţii, pot fi în le]ătură cu folosirea lui, 
ceea ce ne 'indreptăţeşte să aşteptăm descoperiri viitoare, 

in momentul de faţă n'U cu noaştem piese identice celei care ar fi putut 
ieşi din tiparul 'de la Păcuiul l ui Soare (fig, 1 b), 

Cercei de formă ovolă, cu protuberanţe pe dia metrul eeootorio! şi 
bobiţe meta lice in afara cercului, În partea inferioară , sînt cu n oscuţi încă 
d in secol'u l al VIII -lea, fiind consideraţi de origine bizantină 2, Alte piese, 
ou cite două sfere pe linia- ecuatorului şi ou pandativ inferior, se Întîlnesc 
in prima jumăt,ate a secolulu i al X-lea , într-o necropolă d in Transi1lvania 3, 

Pentru sfîrşitu l secolului a l X- lea şi î!"ceputul celu i următor, ne putem 
gind i la apropieri de tipul Belo -Brdo, cu aceeaşi origină bizantină , răs
pindit pe o Întinsă a ri e 4 sau de tipul tempelhof cu o răspîndire şi ma,i 
Întinsă 5, La nici unul d in tipurile amintite Î nsă nu găsim bara transver
.ală care imparte inel'ul i n două" O întilnim totuş i - nu la un cercei ci 
tol la' 'Un tipar - la Dinogetia 6, In adevăr, ti'Pa"ul p'ăstrat fragmentar, a 
fost pregătit pentru realizarea unui cercei circu lar, secantat de o bară 
pe I'i-eia diametrului ecuatorial. Din bară, în locul cruduliţei de pe tiporul 
de la Păcuiul lui Soare, coboară trei raze, Locu'l globuleţelor de pe .arcul 
inferior este luat de 'un al doilea arc care formează împreună cu primul. 
o semHună. Interiorul sem il-un ei şi exteri,oru,1 primului arc sînt Împodobite 
cu granule. 

Cu toa1e deosebirile, inclusiv lipsa elementelor creştine - subliniate 
la Păcuiul lui 'Soare prin cruci uliţa de sub bară ş i prin semnul crucii zgî
riat pe g lobul inferior - anologia intre cele două tipare ne pare demnă 
de ,I,uat in seama, Tipa-rul de la Dinogetia a fost dotat în' secol'u'l al 
XII-lea 7 pe rioadă acceptată şi de noi pentru tiparu l de la Păcuiul 

, lui Soare, 
Prezenţa unor asemenea ,tipoTe În aşezări feudale timpurii pe linia 

Dunării de Jos, departe de a ~i un indiciu 01 sl ăbir ii re'laţiilor cu Bizanţul , 

2 Bucur Mitreo, Necropola prefeudafă de la Izvorul, in SClV, 3/1976. p. 456 şi fig. 5. 
3 A. Doncovits şi 1. Ferenczi, Săpăturile arheologice de la Ciumbrud. in Mate -

riale VI. p. 615. . 
.( 1. Borneo şi Gh. Bichir, in Dinogetia, 1, 1967, p. 277: D. Vilcea nu, Cu privire la 

data de inceput a cetăţii de la Păcuiul lui Sacre, in SCIV, 1, 1963, p. 209. 
5 E. Comşa şi Gh. Bichir, O nouă descoperire de monede şi obiecte .de podoabă 

din secolele X-XI În aşezarea de la Gervăn (Dinogetio), in SCN, /1/, 1960. p. 227-228; 
1. Barneo, in Dinogetia, /, p. 278, fig. 167/10-11). 

6 Ibidem, p. 278 şi fig. 38/l. 
7 Ibidem, p. 78. 
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trebuie interpretată drept" dovadă a avintului ,luat de meşteşuguri in 
insulele dunărene şi in spaţiul afectat lor, 0,1 nivellului ridicat atins de 
economia comun i caţiilor care au locuit cetăvile În epoc:;:a respectivă . 

Confecţionarea pe loc a unor articole de podoabă, intr-o manieră 
core nu constituie o simplă limitaţie o' unor modele biZiontine, argumen
tează În favoorea stab i lită'ţii aşezărilor, a relaţiilor econom ice şi - În pri
mul rind - pentru ex i stenţa unor elemente baa'le sufioient de pregătite, 
capabile să prelucreze metalele comune sa'u preţioa'se, Această indelet
nicire merge de fapt pe lin ia unor tradiţii incepute iCU veacu,i in urmă, 
cind in cîmpia Munteană se confeci ionau in tipare, ob iecte de cult şi de 
podoabă (secoiuii al V,I-Iea e,n,) 8. 

RESUME 

MOULE POUR LE COULAGE DES BOUCLES D'ORElLLE, DE PĂCUIUL LUI SOARE 

La piece publiee, trouvee dans les ruines de 10 cite byzan~;ne de l'ilot de Păcuiul 
lui Soare, est 10 lIolve d'une moule paur les boucJes d'oreille. La forme caracteristique, 
circu!aire et des pet:ts globes attoches a 10 portie annuloire trouvent des correspondon
ces aux types Bela Brda et tempelhof. Paur une analog ie plus directe on cite une moule 
de Dobroudjo, datee au Xlle siecle. 

la piece de Păcuiul Jui Soare fait la preuve d'une adivite artisanc[e intense, en 
ce qui concerne les metaux pn:kieux, ou nord du Bas-Danube. 

6 M. Constontiniu, Elemente romana bizantine in cultura materială a populaţiei 
autohtone din partea centrală o Munteniei, În sec. VI-VII e.n., · În SCIV, 4/1966, fig. 5/2 
(bijuterii): fig. 5/3 (cruc;uliţe) ; C. Preda, Tipar pentru bijuterii din secolul 01 V/~/ea 
e.n. descoperit la Olteni, in SCIV. 3/1967, fig. 1/1-4; Maria Comşa, În Relation bet
ween the Aulochthonous, fig. 9/1 ; 13/2; Suztlna Dor;nescu Ferche, Aşezări din secolele 
III-VI e.n. in sud-vestul Munten(ei, Cercetările de la Du(ceanca, 1974, fig. 122/2. 4. 
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Fig. 1. Tiparul de piatră (a) ŞI Imaginea cercelu
lui aşa cum ar fi rezultat prin turnare (b). 


