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CERAMICA DE EPocA FEUDAL-TIMPURIE DESCOPERITA
PE TERITORIUL ORASULUI CONSTANTA

Cu ocazia diferitelor sapaturi efectuate pe teritoriul orasului Constanta, a fost descoperita o importanta cantitate de ceramica de epoca
feudal-timpurie. Din cauza suprapunerii orasului modern peste ruinele
anticului Tomis, sapaturile nu au putut avea, de cele mai multe ori,
un caracter sistematic, asa încît este vorba, în principal, de sapaturi
de salvaI'e, oare au fost executate în diferite puncte ale orasului. Sapaturile de salvare care au fost executate în aceste conditii, trebuiau facute într-un timp foarte rapid, care sa corespunda ritmului adoptat de
constructori. In plus, în momentul în care se începea sapatura arheo10gîca, parte din obiectiv era adesea deja distrus de muncitorii constructori. In aceste conditii nu este de mirare ca materialul recoltat se
prezinta fragmentar si ca în general, conditiile stratigrafice în care a
fost gasit sînt foarte putin dare.
Trebuie facuta precizarea ca tot materialul care va fi prezentat
aici provine numai din complexe de locuinte, pîna acum nefiind descoperita nici o necropola. Acest material a fost gasit în diferite puncte
ale orasului, puncte oare au fost marcate pe o harta, pentru a da o
idee mai exacta asupra intensitatii locuirii în epoca feudal-timpurie, pe
teritoriul de azi al orasului Constanta (vezi harta cu zonele indîcate).
Ceramica apartinînd epocii feudal-timpurie descoperita pe teritoriul de azi al orasului Constanta, se poate împarti, din punct de vedere
al pastei si al decorului, în trei grupe:
Grupa 1 - cuprinde ceramica de uz comun, lucrata din pasta obisnuita, continînd ca degresant nisip si pietricele. Aceasta categorie ceramica este decorata cu striuri orizontale si oblice, cu benzi de linii în
val si cu impresiuni.
Grupa a II-a - cuprinde ceramîca de calitate buna, lucrata dintr-o
pasta bine aleasa; aceasta categorie de ceramica are culoarea cenusie,
iar decorul este compus în special din linii si retele de linii obtinute prin
lustruire.
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Grupa a III-a - cuprinde ceramica de calitate buna, avînd o culoare roz-galbuie. Aceasta ceramica este deCO'rataprin pictura cu vopsea rosie.
Categoria oea mai numeroasa, o alcatuieste ceramica de uz comun
decorata cu incizii, în cadrul careia se pot deosebi mai multe subgrupe,
în functie de pasta folosita. De remarcat faptul ca fiecare subgrupa, predomina în cîte unul din punctele de descoperire.
Subgrupa Ia - cuprinde ceramica care a fost lucrata dintr-o pasta
destul de bine aleasa, în care gasim ca degresant, nisip cu granulatie
mare si pleava. Din cauza pleavei, care a :liostintrodusa ca degresant si
care în timpul arderii a fost carbonizata, peretii vaselor sînt foarte
porosi. Arderea a fost bine facuta, ceramica apartinînd acestei subgrupe
avînd culoarea rosietica. Aceasta categorie ceramica este întîlnita mai
ales în punctul Palas.
Subgrupa Ib - ceramica lucrata din huma alburie, avînd ca degresant nisip. Pasta este compacta si de buna calitate. Peretii vaselor,
desi nu sînt prea grosi, sînt foarte rezistenti. In functie de ardere, întîlnim doua variante: o vari,anta care prezinta doua straturi superficiale rosietice si unul central, alb-crem si o a doua categorie cu diverse nuante alburii. Aceasta subgrupa, se întîlneste în special în regiunea Pietii Independentei (fost Piata Ovidiu), si în regiunea vechii
gari.
Subgrupa Ic - cupdnde ceramica lucrata din lut obisnuit, avînd
ca degresant nisip, cioburi pisate si pietrice1e. Peretii vaselor din aceasta
categorie sînt grosi si prezinta în spartura doua straturi superficiale
caramizii, între care se afla un strat central mai gros, de culoalfe neagra.
Aceasta subg.rupa se întîlneste atît în regiunea vechii gari cît mai ales
în regiunea Lacului Tabacariei.
Subgrupa Id - cuprinde ceramica lucrata din lut obisnuit, ca si
cea din subgrupa Ic, dar continînd în pasta, ca degresant, scoici pisate
si nisip. Arderea este slaba, ceramica avînd o culoare neagra-cenusie.
Singurul loc unde este întîlnita aceasta ceramica este Lacul Tabacariei,
ceea ce este explicabil, avînd în vedere apropierea de plaja marii si folosirea mater~alului care se gasea chiar pe malul lacului.
Toate fragmentele ceramice care se încadreaza în grupa I-a faceau
parte din niste borcane destul de ma'fi. Se remarca însa diferenta în
ceea ce priveste forma acestor borcane, unele fragmente apartinînd
unor borcane cu umerii proeminenti, bine conturati, în timp ce alte
fragmente apartin unor vase aproape fara numar.
In privinta buzelor, se pot remarca doua grupe principale:
1) buze drepte, putin evazate, cu marginea superioara tesita. Pe
partea superioara, ele prezinta o usoara santuire. Aceste buze corespund
unor vase cu umerii putin proeminenti si cu gîtul destul de înalt.
2) buze evazate, cu marginea rotunjita si îngrosata. Corespund
unor vase cu umerii bine conturati si aproape lipsite de gît.
La aceste doua tipuri principale se adauga o serie de variante,
derivate din acestea si care se datoresc nu atît unei traditii tehnice
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sau unor tendinte stilistice, cît mai mult grabei olarului, gnJel - sau
lipsei de grija - de care a dat dovada acesta în executarea vaselor.
Decorul caracteristic acestei g,rupe ceramice este foarte variat si
prezinta toate elementele esentiale ale decoratiei ceramicii feudal-timpurii. Elementele decorului sînt:
a) striuri orizontale sau oblice ;
b) linie ondulata, trasata cu un vîrf ascutit;
c) grup de linii ondulate, care se trasau cu acelasi instrument ca
si striurile ;
d) impresiuni.
Aceste elemente au servit la executarea a doua tipuri de decor:
1) Decorul simplu, format dintr-un singur element. În masura în
care fmgmentele ceramice au permis, s-a putut constata ca singurele
elemente care pot alcatui prin ele însele decorul sînt striurile orizon-'
tale si banda în val. Striurile orizontale erau trasate cu un instrument
cu dinti ascutiti, de obicei un pieptene, si acopereau vasul din regiunea umarului, imediat de sub gît, si continuau pîna aproape de fund.
Striurile pot fi de mai multe feluri în functie de instrumentul cu care
au fost trasate si de fantezia olarului.
În cele mai multe cazuri avem de-a face cu striuri bine conturate, mergînd în profunzime, si formînd o retea continua, care nu lasa
spatii neornamentate. (fig. 1 a). Sînt striuri, de obicei orizontale, trasate cu grija. Într-un singur caz, voit sau accidental, s-a produs si o
deviatie a instrumentului trasator, din care Clauza avem o suprapunere
de striuri. (fig. 1 b).
Pe lînga aceasta categorie, crure este si cea mai raspîndita, se mai
întîlnesc doua variante. Într-una din variante fascicolul de striuri a fost
tmsat cu un instrument foarte ascutit, striurile fiind foarte fine, între
fascicole ramînînd un spatiu nedecorat. (fig. 1 c). A doua varianta este·
cea la care fascicolul este alcatuit numai din 2-3 santuiri profunde,
intre fascicole Iramînînd de asemeni spatiu nedecorat. (fig. 1 d).
Într-un singur caz se întîlneste ca element al decorului linia în
val, trasata cu un instrument bont, între linii existînd un spatiu nedecorat. (fig. 1, 10).
2) Al doilea tip de decor este cel compus. Acesta are în componenta sa un element principal, de obicei striul ori~ontal, la care se
adauga, cu rol secundar, celelalte elemente ale decora tiei : fascicole de
linii verticale sau oblice, banda de linii în val, impresiuni.
In aceasta privinta, o combinatie foa'rte des întîlnita este cea între striuri orizontale si fascicole de linii verticale sau obliCle.În unele
cazuri aceste striuri oblice sînt atît de dese, încit nu se mai vad între
ele striurile orizontale peste care se suprapun. (fig. II, 1, 2, 6). Aceiasi
situatie o întîlnim si în cazul în care instrumentul de trasare a fost
bont si a sters urmele striurilor orizontale. (fig. II, 5; 2 a).
În alte cazuri, grupul de linii oblice sau verticale a fost trasat
cu gnida; cu un instrument ascutit, astfel încît din suprapunerea si
intretaierea celor doua categorii de striuri au luat nastere diferite figuri geometrice: patrate, dreptunghiuri sau paralelograme. (fig. II, 11;
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b, 2 c). Se întîlneste si situatia în care peste stri:urile orizontale
a fost trasata din loc în loc, sub buza, o linie oblica, care taie striurile
orizontale. Linia a fost trasata cu un betisor, este mai profunda si mai
groasa. (fig. II, 3 ; 2 d).
Din categoria decorului compus face parte si combinatia între striurile arizontale si linia sau banda de linii în val. Si la aceasta combinatie
exista mai multe variante, dar principale sînt doua:
Întîlnim cel mai adesea ornamentul compus din striuri orizontale
peste care pe umar, în regiunea maximei bombari sau imediat deasupra
acesteia, se suprapune o banda de linii în val. Valul, cu pantele inegale
este trasat destul de îngrijit si, de obicei este înclinat. (fig. III, 5, 7 ; 3 a,
3 b). În cazuri destul de rare, banda de linii ln val este trasata sub buza,
imediat deasupra striurilor orizontale. (fig. 1 8 ; 3 c, 3 d).
Cel de al treilea element care apare în combinatie cu striul orizontal, este constituit din impresiuni. Impresiunile apar în jurul gîtului,
fimd executate deasupra striurilor, pe supraf,ata neteda. În foarte rare
(:azuri ele depasesc cu putin striurile orizontale. (fig. III, 4, 6; 4 a).
Decorul poate fi însa alcatuit si din trei elemente, dintre care
unul principal (striurile orizontale) si alte doua jucînd un rol secundar. Din rîndul elementelor secundare nu lipsesc nici o data impresiunile, cel de al treilea element fiind foarte v,ariabil: linie în val,
banda de linii în val, linii verticale sau oblice. Atît decorul simplu,
cît si cel compus, aoopera vasul aproape în întregime, cu exceptia buzei
si a unei portiuni spre fund. (fig. 4 b).
A doua grupa o constituie ceramica de buna calitate lucrata din
pasta fina, bine aleasa. de culoare cenusie, decorata prin lustruire. Arderea s-a facut înfundat sau neoxidant, ceramica capatînd din aceasta
:2
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cauza o culoare cenusie, variind de la cenusiu închis pîna la cenusiu
deschis. In functie de a:rdere - temperatura si timp - se întîlneste
o ceramica care are în spartura laceeasi culoare, precum si alta categorie, care prezinta în spartura doua straturi superficiale de un IrOZrosiatic, între ele aflîndu-se un strat cenusiu. Peretii vaselor din aceasta
ca1legorie sînt destul de grosi: 0,7-1 cm. iÎn cadrul acestei categorii
se pot distinge doua tipuri de vase :
a) vase fara toarta, cu buza putin evazata si rotunjita;
b) vase cu toarta, unele cu toarta obisnuita, altele cu toarte tubulare, late, plasate imediat sub buza.
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Fig. 5

Ceramica cenusie este decorata prin lustruiTe. Decorul este alcatuit din linii lustruite, dintre care unele se întretaie sub forma de retea. (fig. IV, 6), altele alcatuiesc fascicole radiale, care se taie între ele
(fig. IV, 4, 5). A treia categorie este formata din linii verticale, marginite în partea de JOS de 1-2 linii orizontale (fig. IV, 2).
Unul dintre fragmentele ceramice apartinînd acestei categorii prezinta un decor combinat, format din linii slab lustruite, marginite în
pa\lÎte~ de jos de doua linii lncizate, între care se afla o linie în val,
trasata cu un instrument ascutit. (fig. IV, 3). Un fragment asemanator
a fost descoperit la Dinogetia 1. În ceea ce priveste lustruI, se poate
remarca faptul ca în unele cazuri el este superficial, pe cînd în altele
merge în profunzime, formînd adevamte santulete. '(fig. IV, 1).
Ultima categorie ceramica este cea decorata cu vopsea rosie, categorie din care s-a descoperit un singur vas: o strachina careia îi
lipseste ;0: parte din buza, si care a fost gasita 'pe locul VechiiGa'ri.
(fig. V; 5). Vasul este lucrat din pasta fina, bine framîntata, de culoare alburie. Lucrata la 'roata, strachina pastreaza pe fund urmele
nisipului pe care a fost asezata pentru a putea fi usor desprinsa dupa
fasonare. Peretii v,asului, bombati, prezinta buza trasa spre interior.
Inainte de ardere, strachina a fost vopsita cu o culoare rosie, dar nu
în totalitate, ci numai partial: a fost vopsit interiorul ei si buza în
p,(ttea exterioara; pe corp, de la buza pîna la fUind,' au fost trase
din loc în loc dungi groase de vopsea: In timpul arderii, culoarea a
capatat, mai ales pe partile exterioare, o nuanta cafenie.
In privinta ceramicii din grupa 1, ar mai fi de facut o precizare.
In toate asezarile si necropolele de epoca feudal-timpurie, vasele care
apartin acestei categorii, prezinta de cele mai multe ori, pe fund, marci
1 Gh. H. Stefan, 1. Barnea, Maria Comsa, Eugen Comsa, Dinogetia, I, Bucuresti 1967, p. 168, fig. 103, 10.
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de olar. In cazul ceramicii de la Constanta, apare, pîna acum, o singura
marca de olar. E drept ca materialul este destul de putin si ca fundurile de vase existente sînt fragmentare, dar nici pe acestea nu se surprind urme ale unor marci de olar. Singurul fund de vas care are o
astfel de marca de olar, a fost descoperit în Piata Independentei si apalftine unui vas de marime mijlocie, lucrat din pasta alburie, caracteris388

ti ca grupei ceramice întîlnita în aceasta regiumea. Pe acest fund se
afla, în relief, semnul IT. Este unicul semn de olar gasit pîna în prezent la Constanta, dar este de asteptat ca cercetarile viitoare sa lamureasca pe deplin aceasta problema.

Hrezenta ceramicii de epoca feudal-timpurie la Constanta completeaza informatiile noastre referitoare la viata acestui oras.
Se stie, din unele izvoare literare sau epigrafiee, ca în sec. IVe.n.,
în timpul lui Constantiu al II-lea (337-361), în apropierea Tomisului
a fost construita sau refacuta o asezare întarita, ca:re purta numele de
Constanti ana si care a ajuns sa dea numele orasului de azi 2.. In timpul
lui Iustinian (527-565), aseza1rea este din nou amintita în opera lui
Procopius "De aedificiis", alaturi de alte fortarete din Dobrogea 3, Desi
nu s-au putut face sapaturi sistematice, totusi descoperirea întîmplatoare a unei serii continue de monede de la Mauriciu Tiberiu (582-602)
pîna la Constantin al IV-lea (668-685),4 pres.upune continuarea vietii
cetatii pîna la 680. începînd cu aceasta data, deci cu sfîrsitul sec. VII,
nu se mai stie nimic despre aceasta asezare, lucru care se întîmpla si
cu alte cetati din Dobrogea. Descoperirea si publicarea ceramicii de epoca
feudal-timpurie de la Constanta, adauga o noua veriga la istoria orasului si a regiunilor învecinate.
Punctele unde a fost descoperita aceasta ceramica sînt în numar
de trei si anume: pe locul Garii vechi, alaturi de care poate fi încadrata si ceramica descoperita în Piata Independentei; în zona Palas;
în regiunea Lacului Tabacariei. Dupa cum se poate vedea si pe harta,
distanta între aceste puncte este destul de mare, fiind în jur de 3-5 km.
Avînd în vedere aoeasta distanta, ca si densitatea mica a populatiei în
epoca respectiva, credem ca nu gresim socotind ca avem de-a face cu
trei asezari diferite, fiecare avînd vi,ata ei independenta. Una din aceste
asezari se afla chiar pe ruinele fostei cetati, situatie care se mai întîlneste, în Dobrogea, la Capidava, Dinogetia, Axiopolis etc. Celelalte doua
asezari se aflau în imediata apropiere a primei. Distanta 3-5 km, este
si azi o distanta normala între doua sate. Vedem deci ca avem de-a face
cu o Locuire destul de intensa a unei foste cetati si a împirejurimilor
imediate, într-o epoca în care densitatea populatiei era destul de redusa.
In cadrul sapaturilor efectuate, n-au fost descoperite nici monede
nici alte materiale care sa ne ajute la datare, astfel ca fixarea datei
s"':a facut pe baza materialului ceramic si a analogiilor cu alte asezari
de epoca feudal-timpurie din Dobrogea, care dispun de mate:riale ce
2 Procopius,
De aedificiis,
IV, 11; Const. Porphirogenetus,
De administrando imperio, 2, 9. Gr. Tocilescu, A.E.N., XIV, 1891, p. 30, nr. 63. R. Vulpe,
Histoire
ancienne de la Dobroudja,
Bucuresti 1938, p. 306-307. Iorgu Stoian,
(l'omitana, Bucuresti, 1962, p. 51.
3 Procopius, op. cit., IV, 11.
4 Irimia, Dimian, Citeva descoperiri
monetare bizantine pe teritoriul
R.P.R
în S.C.N., 1, 1957, p. 197.
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au permis o datare sigura. Cele mai bune analogii se pot face cu Dil1ogetia, Capidava si cu Pacuiul lui Soare, unde ceramica a fost precis
datata, cu ajutorul monedelor.
La Dinogetia, primul nivel feudal-timpuriu, este datat cu monede
din vremea lui Ioan Tzimisces (969-976), desi s-au identificat si complexe mai vechi, anterioare domniei acestui împanat, databile la sfîrsitul sec. IX si începutul sec. X 5. Complexele datate cu monede de la
Ioan Tzimisces - Vasile al II-lea, se caracterizeaza prin vase apartinînd diferitelor tipuri de borcane, ulcele, castroane, majaritatea ornamentate cu striuri prizontale, asociate cu benzi de linii în val, impresiuni în jurul gîtului si benzi de striuri oblice sau verticale 6.
La Capidava, cetate construita de asemenea în a doua jumatate
a sec. X, si atribuita înca de la începutul cercetarilor unei populatii remanice autohtone, situatia este asemanatoare în ceea ce priveste ceramica 7.
Tot în a; doua jumatate a sec. X a fost construita si cetatea de
la Pacuiul lui Soare 8. Aceiasi situatie o gasim si în alte puncte din Dobrogea, la Noviodunum 9, si Axiopolis, unde complexele de locuire au
fost datate începînd cu sec. X.
O problema speciala, este ridicata de ceramica fina, ornamentata
cu pictura cu vopsea rosie. Aceasta specie ceramica a aparut pîna acum numai în Dobrogea, nordul Bulgariei si într-un singur caz dincolo de Dunare, la Ileana-Podari. In legatura cu încadrarea cronologica a ceramicii
pictate cu vopsea rosie, parerile au fost împartite, dînd nastere la
diverse ipoteze. La Capidava, ceramica de acest gen a fost datata în
sec. IX - jumatatea sec. X 11, în timp ce la Basarabi, aceiasi specie
doua jumatate a sec. X pîna în sec. XI 12. S-a expriera datata din
mat parerea ca ceramica pictata cu vopsea rosie, dispare la jumatatea
sec. X31. La Dinogetia însa, s-a constatat ca ea continua sa existe, e
iCi

Gh. Stefan, I. Barnea, Maria Comsa, Eugen Comsa, Dinogetia, I, p. 200-20l.
Idem,1). 196.
7 Gr.
Florescu,
Capidava în epoca mi gratiilor în R.IR., XVI, IV, 1946,
Capidava, I, Bucuresti
1958:
p. 326-342.
Gr. Florescu,
R. Florescu,
P. Diaconu,
la p. 238, în capitolul
referitor
la monede nu se mentioneaza
nici una anterioara
domniei
lui Ioan Tzimisces.
Monedele
de la acest. împarat
provin
din cel mai
\'echi nivel de locuire.
a P.
Diaconu,
Rapoarte de sapaturi de la Pacuiul lui Soare în Materiale
V, 1959, p. 587 si urm., Materiale VI 1959, p. 653 si urm., Materiale VII, 1961,
p. 599 si urm., Materiale VIII, 1962, p. 713 si urm., P. Diaconu,
KpenoCTb X-XV
BB, B
neKYIO J1YHCoape B CBCTeapXeOJlOrH4eCKHX,HeeJleY3BoHHHîn Dacia V, N. S., 1961, p. 458
si urm.
9 I. Barnea,
B. Mitrea, Sapaturi le de salvare de la Noviodunum (Isac.cea),
in Materiale, V, 1!J59, p. 741.
10 I. Barnea,
Date noi despre Axiopolis în SC/V, 1, 1960, p. 69-80.
11 R. Florescu,
Unele observatii cu privire la ceramica decorata cu culoare rosie din asezarea tîrzie de la Capidava în SCIV, I, p. 131.
12 I. Barnea,
Ceramica din cariera; de piatra de la Basarabi în SCIV,' 2,
1962, p. 364-3G5.
13 M. Comsa,
Cu privire la evolutia culturii balcano-dunarene în sec. IXXI, în SC/V, 1, 1963, p. 112. Idem, La civilisation balcano-danubienne (IX-Xl
siecles) sur le teritoire de la R. P. Roumanie, în Dacia N. S., VII, 1963, p. 418.
5
6
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drept ca spomdic, si în timpul împaratilor Ioan Tzimisces si Vasile al
II-lea. La sfîrsitul sec. X ea va dispare însa cu totull!'. Credem totusi
ca aceasta specie ceramica continua sa existe, sporadic, si la începutul

:sec. XI

15.

Analogiile dintre ceramica ornamentata cu striuri, descoperita la
Constanta si cea simiLara, desooperita la Dinogetia si la Pacuiul lui
.soare, ca si prezenta într-un singuT exemplar al ceramicii decorata cu
vopsea rosie, ne face sa datam asezarile de epoca feudal-timpurie de
la Constanta, începînd cu jumatatea sec. X.
Ramîne de stabilit caracterul etnic al acestor asezari, problema
.care nu poate fi rezolvata fara o succinta discutie referitoare la originea
diferitelor tipuri de ceramica pe care le-am întîlnit.
Informatiile literare despre situatia etnica existenta la Dunarea
de jos în aceasta perioada, sînt rare si neprecise. Astfel, cronicarul bizantin G. Cedren, informeaza, pe la jumatatea sec. X, ca în regiunea
Dunarii de j'os "neamurile se amestecau unele cu altele 16. Alta informatie, de data aceasta mai tîrzie, este cea pe CaTe o avem de la cronicarul M. Attaliates, din a doua jumatate a sec. XI, care numeste populatia din aceste regiuni "pe jumatate barbara", "gloata amestecata din
toate limbile" H.
In privinta atribuirii etnice a ceramicei din aceasta perioada, cercf'tatorii bulgari o socotesc o creatie slavo-bulgara 18, facîndu-se în acest
fel legatura cu întreaga arrie de raspîndire a culturii slave. Prezenta ei
este pusa în legatura cu stapînirea pe care arii
exercitat-o primul
tarat bulgar. Se scapa însa din vedere deosebirile dare care exista între
<:eramica din aceasta perioada întîlnita in tara noastTa si în Bulgaria
.si ceramica din Polonia, Cehoslovacia si D.R.S.S. Fara sa mai amintim
caracteristicile ceramicii 8lave din sec. VIII-X, amintim doar ca, desi
exista unele asemanari, ceramica slava din sec. X-XIII, se caracterizeaza prin buze tesite si niciodata îngrosate la exterior, lucru caracteristic culturii întîlni te în aceiasi perioada în România si în Bulgaria 19.
Un exemplu caracteristic în aceasta privinta este ceramica slava de la
Mikulcice 20.
14 Gh. Stefan,
1. Barnea, Maria Comsa, Eugen Comsa, Dinogetia, 1, p. 196205 si tabloul de la fig. 131.
15 C. Cirjan,
Cîteva opaite de epoca feudal-timpurie
din Dobrogea in Revista Muzeelor, in curs de aparitie.
16 G. Cedren, Historia,
Bonn, 1939, II, p. 599, r. 21-22.
17 M. Atttaliates,
Historia, p. 204, r. 19-2l.
18 Kr. Miatev, Die mittelalterlische
keramik in Bulgarien, in P. Z., XXXVII,
1959, p. 222.
19 E. Zaharia,
Sapaturile de la Dridu, contributie
la arheologia si istoria
lJerioadei de formare a poporului român, Bucuresti, 1967, p. 139.
20 Z. Klanica,
V orbericht uber die Ergebnisse der Grabung des Slawischen
Burgwalles
in Mikulcice
fur des Jahr '1963, în Prehled vyzkumu,
Bmo 19(M,
des Archaolop. 44-51 si pl. 29, 30, 31. J. Poulik, Bericht ilber die'Ergebnisse
gischen Grabung au! dem Burgwal Valy bei Mikulcice in Jahre 1962, în Prehted
vyzkumu, Brno 1963, p. 58-60 si pl. 27.
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Asemanarile existente între ceramica din România si cea din Bulgaria, este explicabila, datorita faptului ca spre deosebire de alte regiuni ocupate de slavi, tinuturile de la nordul si sudul Dunarii se integreaza în cu totul alta evolutie istorica. Procesul de romanizare, care
a avut loc în sec. I-IV e.n., >afost continuat în timpul Imperiului ~roman de rasarit. Ca rezultat, s-a format un fond cultural comun Daciei
si celor doua Moesii. Slavii apar si se stabilesc în aceste regiuni, unde
vor gasi o populatie autohtona, în sec. VI-VII. La sfîrsitul sec. VII, mai
precis în anul 679, se instaleaza la sudul Dunarii protobulgarii, ca:re prin
asimilarea lor de catre slavi au dat nastere primului stat bulgar. Raporturile acestui stat cu bizantinii au trecut prin diferite faze pîna în
anul 971, cînd Ioan Tzimisces ocupa si anexeaza întreaga Bulgarie de
rasarit. Sub Vasile al II-lea, luptele vor atinge apogeul si cu toata Tezistenta opusa de bulgari, primul stat bulgar este transformat în anul
1018 în provincie bizantina. Se constata astfel o legatura aproape neîntrerupta a acestor regiuni cu imperiul bizantin. Datorita autohtonilor,
puternic romanizati în cursul atîtor secole, baza culturii din aceste regiuni este traditionala, continînd elemente care pot fi urmarite secole
de-a rîndul.
Printre elementele de veche traditie nomanica, mostenite pîna în
secolul X, se pot aminti: decorul alcatuit din striuri orizont ale trasat
cu pieptanele, benzile de linii în val suprapunîndu-se peste striuri, formele oaleloT, buza îngrosata la exterior.
Foarte discutata este originea ceramicii cenusii decorata prin lustruill1e. Cercetatorii bulgari au legat prezenta acestei ceramici de venirea protobulgarilor, sustinînd ca a fost adusa de acestia de la nordul
Marii Negre. Exista însa doua neooncordante în sustinerea acestei teorii
si anume: o neconcordanta de data, caci bulgarii .vin la sudul Dunarii
in 679 si ceramica cenusie reapare în sec. VIII; ar fi trebuit sa lapara
odata cu venirea lor, deci la sfîrsitul sec. VII. O alta neconcordanta
exista în ceea ce priveste formele. Formele si decorul caTe se întîlneste
in nordul Marii Negre sînt total deosebite de cele care se întîlnesc în
regiunile Dunarii. La baza ceramicii cenusii din epoca feudal-timpurie
sta; ceramica romana, a carei evolutie se poate urmari la Dunarea de
jos pîna în sec. VI. Neclara ramîne deocamdata, din cauza lipsei de
sapaturi, pnoblema absentei ceramicii în sec. VII. Deja la aceasta data,
la Vadul Sapat, asezare din Muntenia apartinînd culturii Ipotesti-Cîndesti, a fost descoperita ceramica cenusie cu decor lustruit, apartinînd
sec. VII 21.
Ceramica decorata cu pictura rosie ridica si ea o serie de probleme
in privinta originii sale. Procedeul decorarii vaselor cu vopsea rosie
este foarte Vlechi, întîlnindu-se înca din epoca greaca si mergînd pîna
in epoca bizantina. Sînt si unele detalii de tehnica care apropie ceramica de epoca feudal-timpurie decorata cu Vlopsea rosie de ceramica
21 La sapaturile
efectuate în 1965 de cercetatorul V. Teodorescu pe santierul
vadul Sapat-Budureasca,
autorul a participat ca student. Ii multumim si pe aceasta cale pentru -indicatiile pretioase pe oare ni le-a dat cu aceasta ocazie.
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de acelasi gen din epoca romana tîrzie. La ambele categorii de cele mai
multe ori, exteriorul nu este în întregime decorat, ci avem de-a face
cu niste dungi prelinse pe peretele vasului. Cu toate acestea se observa
ca tocmai dupa recucerirea Dobrogei de catre bi:uantini, aceasta categorie oeramica devine tot mai :rara, pentru ca în cele din urma sa dispara. In aceste conditii se poate presupune ca avem de-a fabe cu o
ceramica de traditie locala, creata si produsa de mesteri locali, dar puternic influentata de ceramica similara :romano-bi:m,ntina22.
Asemanarile care exista între aspectul cultural din nordul Dunarii
si cel ca-re se întîlneste la sudul fluviului, se poate explica prin faptul
ca ambele culturi au luat nastere pe baza aceluiasi fond traco-dacoroman.
Desigur ca venirea slayilor si a protobulgarilor a contribuit la dezvoltarea si îmbogatirea acestei culturi materiale, dar nu i-a putut modifica trasaturile esentiale. Elemente culturale apartinînd slavilor se
întîlnesc si în ceramica pe care am prezentat-o mai sus; buza tesita,
decorul format din benzi de linii orizontale, dar acestea nu sînt altceva
decît urme ale unui proces de asimilare care la acea data fusese terminat. Populatia autohtona, avînd o cultura materiala multiseculara,
superioara celei cu care au venit slavii si protobulgarii în aceste regiuni,
i...,aasimilat pe acestia, preluînd însa de la ei, în cadrul acestui proces de asimilare, unele elemente culturale.
Se poate spune în concluzie ca ceramica din asezarile de epoca
feudal-timpurie de la Constanta, apartine populatiei a:utohtone, straromâne, care în sec. X încheiase procesul de asimilare a slavilor.
Descoperirea si publicarea ceramicii de epoca feudal-timpurie de
la Constanta, aduce date noi si completeaza o perioada impartanta din
istoria acestui oms, urmasi lli stravechiului Tomis.

SUR

CERAMIQUE FEODALE-PRIMITIVE
TROUVEE
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CONSTANTZA
ResumE!

A l'occasion des travaux edilitaires effectues sur le territoire de la viUe
de Constantza, on a decouvert une serie de fragments ceramiques, appartenant 3
l'epoque feodale-primitive. Tous ces fragments proviennent de sites, vu qU'aucune tombe de cette periode n'a ete decouverte jusqu'a ce jour.
La ceramique se divise, selon la pâte et la decoration, en trois groupes'
1. Ceramique d'usage commun, decoree par incision, de stries horizontales
et obliques, de bandes de lignes, en vagues et en impressions (fig. ;I, II, III).
2. Ceramique grise, decoree par polissage (fig. IV).
3. Ceramique decoree il la teinture rouge (fig. V, 5).
Selon la pâte utilisee, la ceramique de la premiere categorie ren ferme
plusieurs sous-groupes, chacum predominant en un point determine. La deco22 Pentru
problema originii ceramicii pictate cu culoare rosie, vezi articolul lui O. Scorpan, Contributii arheologice la problemele etnice ale Dobrogei
antice. în Pontice. Constanta, 1968, p. 367-377.
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de ce sous-groupe est combinee de diverses manieres, ce qui donne !ieu
variantes.
ILes principaux endroits ,00 l'on a decouvert ces fragments, sont: Palas,
l'Ancienne Gare. La Place de l'Independance et le Lac de la Tannerie. Comme
ces points se trouvent fi une distance de 3-5 km Pun de l'autre, l'auteur supmeme
pose qU'on a affaire fi trois sites independants eIeves sur l'e~[acelment
de la cite de Torni. ou bien dans son voisinage.
Le materieI ceramique fait dater ces trois sites fi partir du X e s. de n.
e., ce qui ajoute un nouvel anneau il l'histoire de la ville de Constantza.

il plusieurs

FRUHMITTELALTERLICHE
DER STADT

KERAMIK
IN
KONSTANZA

WEICHBILD

Zusammenfassung

AnIa~lich der Bauarbeiten
wurden in der Stadt Konstanza eine Reihe
Keramikscherben
aus dem frlihen MitteIalter gefunden. Alle Scherben stammen
-RUS SiedIungen;
bisher ist noch kein einziges Grab aus dieser Zeit gefunden
worden.
Vom Standpunkt der Paste und der Verzierung Ia~t sich die Keramik in
<irei Gruppen teilen ;
'1. Gebrauchskeramik
mit horizontalen
und schragen Riffelungen, Wellenlinienbandern
im Ritzverfahren und Eindrlicken verziert.
2. Graue Keramik, mit GIasierung verziert.
3. Mit roter Farbe verzierte Keramik.
Je nach der Paste enthalt die Keramik der ersten Kategorie mehrere Untergruppen, die jede in einem gewissen Punkt vorherrscht. In dieser Gruppe ist
die Verzierung in verschiedenen Arten kombiniert, so dall mehrere Varianten entstehen.
Die wichtigsten Fundstellen an denen die Bruchstikke
gefunden wurden
sind PaIas, Gara Veche (Der alte Bahnhof) mit dem Independetnie-PIatz
und der
Tabacarie-See. In Anbetracht dessen da[3 sie sich in einer Entfernung von 3-5 km
voneinander befanden, setzt der Verfasser voraus, da{.>es sich um drei unabhangige
Siedlungen handeIt, die an der Stelle oder in der Nahe der Stadt ToIllis errichtet
wurden.
Der Keramik nach zu urteilen, datieren cliese Siedlungen am das 10. Jh.u.Z.,
wodurch von der Geschichte der Stadt Konstanza ein neues Kapitel erganzt wird.

