DESPRE UN ATELIER PENTRU CONFECŢIONAT PIESE DIN PLUMB DE
LA P ĂCUIUL LUI SOARE

OANA DAMIAN

Pe "plaja" creată de apele Dunării în incinfa cetăţii bizantine de pe
insula Păcuiul lui Soare 1 a fost descoperit un pandantiv circular de plumb
(fig. 1). Rea li zată prin turnare, piesa este plată, având grosimea de doar
0,001 m şi diametrul de 0,016 m; este prevăzută în partea superioară cu o
agăţătoare, îndoită şi ruptă din vech ime, iar în partea inferioară cu o "limbă", înălţimea tota l ă fi ind de 0,021 m. Decorul pandantivului, existent doar
pe una dintre f eţ e , c e a laltă fiind n e ornamentată, se compune dintr-un chenar
circular segmentat de liniuţe, înscriind un câmp central în care se disting
nouă granule (puncte) dispuse simetric în şiruri de câte trei.
Pandanhvul pre;,;intă analogii, până la identitate, cu o altă piesă,
găsită tot la Păcuiul lui Soare 2 , precum şi cu un exempHir descoperit la
Silistra3 • Piesa de ja publicată de la Păcuiul lui Soare4 are diametrul de
0,016 m, aşa cum reiese din desen, şi nu de 0,011 m, cum figurează în text,
fapt remarcat de altfel de G. Atanasov 5 , autorul notei despre pandantivul de
la Silistra. Cel de-al treilea exemplar, menţionat mai sus, confirmă ipoteza
enunţată de cerc etătoru l bulgar potrivit căre ia pandantivele au fost lucrate
cu acelaşi tipar, în ace laşi atelier 6 .
.
' ) Pentru r ea lităţ i le arhE ologice de la Păcui ullui Soare, vezi P. Diaconu , D. Vâlceanu,
lui Soare , I , Celalea bizant ină , B ucur eşti, 1972 , mai d epa rte Păcuiu l lui Soare , I, şi
bibliogra fi a d e acolo ; P. Diaconu, Silv ia Ba raschi, Pă cu iul lui Soare, II , Aşezarea medievală
(secolele XIII - X l'), Bu c ure şti , 1977, m a i de parte Pă cuiu l lui Soare, II, şi b ibliografia c itată .
P en tru identificarea cetăţii din insula Pâcuiullui Soare cu Vicina , vezi P. Diaconu, B y za ntina ,
8, Thessal on ic, 1976, p. ~09-447.
2) P. D iacon u , A. Atanasiu, SCIV, 20, 4, 1969, p . 623-624, fig . 1/1; ·P . D iaconu,
Obieele de podoabă , i nPă cuiul lui Soare, I, p. 145, fig. 58/4.
3) G. Atanasov, Izvestija-Yarna, 24 (39), 1988, p. 87-88, fig. II,.
~) Vezi n. 2.
5) G . Atanasov, op . cit. , p. 87.
6) Ibidem.
Păcui,,1
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Singulare prin prezenţa unei "Iim bi" în partea inferioară şi a decorului
doar pe una dintre feţe?, pandantivele amintite se înscriu într-o grupă mai
l argă de astfel de piese, de asemenea circulare şi confecţionat e din plumb ,
dar decorate în general pe ambele feţe . Asemenea pandantive sunt semnalate
în Dobrogea l?- Păcuiul lui Soare, databile în secolul XI8, la Isaccea 9 şi
Slava RusăIO. In restul teritoriului românesc apar în necropolcle de la Ob â rşia
Nouă (cele mai timpurii două exemplare, datate în secolele VIII-IX)l1
şi Ciumbrud (două piese în mormântul 7, datate în secolul X)12, prAecum şi
în aşezarea de la Dridu (un pandantiv datat în secolele X-XI)13 . In afara
României, astfel de pandantive au mai fost d escoperite în special în Bulgaria,
la Silistra 14 , Tzar Asen l5 , Rujno l6 , Iahus i Î, în necropolele de la Batin I8
şi de lângă gara Tabacka 19 , precum şi la Preslav 20 , datate în secolele IXXI. Prezenţa acestui gen de p iese este semnalată şi la Corinth, fi ind datate
7) O a r ~cari asmu5. n ări luai ex i stă. între prLnclantiy cle ami nt it e şi o pie să din 111ct al al b .
c u aspect m a i degrabă piriform , descope rită l a Dă.ne~ti (nI. P etrescu - Dimboviţa, Em ilia
Za haria, Materiale , Y III, 1962, p. 54, 54 , fig . 9/ 1, datat in secole le IX-X; vezi ace laş i
pandantiv datat insă în secolel e X - XII , la V. S p ill e i, Rea l ită! i etn ice }i polit ice î n M oldova
,ne ridională în secolele X - XIII , Iaşi , 1985 , p . 212 , fig. 40 / 1). Ana log ii , f oarte relative însă,
se pot stabili şi cu un pandan tiv de la Dillogetia , c o nfecţionat În să. din bronz, cu o formă
l1lai alung ltrl. şi cu o faţă conv exă cu d o uă găur ele (1. Barnca , P odoabele î1'l,t1'ebuinţate de loc"itorii de la B isericuţa - Garveln , în Gh. Ştefan, 1. Darn ca , Maria Comşa, E. Co m şa,
Dinogetia., r , A şezarea f eudalel timpurie de la B iser icn ţa - Gan 'dl/., Bucureşti, 1967, m a i d eparte Diltogetia , I, p. 280, 283, fig . 169/ 30 ), ca şi cu o piesă, tot din bronz, descoperiti!.
în nccropol a d e la Kovacevo (P. Gatc\' , Razkopki i p roucvanija, X II , Sofia, 1985, p . 149,
fig . 65, 6).
") E s te vo rba de cinci pandantive (P . Diaco nn, Dacia , KS , IX, 1965, p . 312, 314,
fig. 3/ 13 a-b, 14 a-b; idem, A. Atanasiu, op . ci t., p. 623-624, fig. 1/ 2; p, Diaconu,
În Păcu i"l lui Soare, I, p . 144- 145, fig. 58/ 1-3, 5), cărora li se adaugă unul cU inscripţie
i n limba greacă (Silvia Baraschi, RESEE , X"I, 1978, 1, p. 159- 161, fig . 1).
,) Exemplarul resp ectiv este decorat pe o singură faţă (Gh. Manucu-Adameşteanu,
Peuce, IX, 1984, p. 243, p l. III/ 2:;).
10) Precizăm că aces t eX~lnplar este de d i lnensiuni nlai lnari, decorat cu cercuri concentrice şi confecţionat elin uronz (A. Opaiţ, SCIVA, 1-2, 42, 1991, p . 49-50 , fig. 20/62).
") O. Toropu , O. Stoica, Dacia, NS, XVI, 1972, p. 170, fig. 7(1-2 ; p. 185 ; O .
Toropu, Romanila,lea târzie şi străromânii în Dacia sud-ca.rpatică (secoleleIII -XI ) , Craiova,
1976, p. 177.
12) A. Dankan its, 1. Perenczi, IIIateriale, VI, 1959, p. 608, fig. 3/8.
13) Eugenia Zaharia', Săpăturile de la Dridu . Coatribuţie la arheologia şi istm'ia pe1:ioadei
de formare a poporului ,'omâ" . Bucureşti , 1967, p . 94-95, 127, fig . 5317.
H) G . Atanasov, op. cit., p. 78 -8 7, fig . 1,1,6 - 7.
15) Idem, V. Jot ov , D o urudja, S bornik , 6, 1989, p. 9! - 9 3 , plan~a IX/21-2S, planşa
X/21-25.
16) G. Atanasov, Dobrudja, Sbo rnik, 8, 1991, p. 3 1-32, p l an şa II/4, 5 , 7 a-b,
8, 9 ; p. 42, p lanş<L VIIf7, 9. Precizăm că tot "ic i aparc ;:i un exemplar confecţionat din
foaie de aramă (ibidem, p . 31-32, p lanşa 1I/6) .
17) Michael Wendel, în Iatrus-Krivi1ta. Spiita.1ttike Befestig,mg ultd friihmittelalterliclte
Sied/ung an der iI.nlenlt DO/tau, III, Berlin, 1986, p. 182- 183 , taf. 65/690, 71/i.
16) D. Stancev, GMSB, XI, 1985, p . 52 -5 3, pl. XI; cele trei pandant ive erau prinse
intr-un colier de margele.
19) Idem, GMSB, X, 1984, p. 38 , p l. 5 a .
20) T, Totev , P,yabălgarski metalen amuleti 01 P,'eslav, în Pliska - P,'eslav, 2, Sofia,
1981, p. 183- 184 , fig. 1/1 a- b, cu p reciza r ea că este vorba ele un exemplar din bronz aurit,
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Fig. 2. Pandantiv circular din plumb (Dervent, seco lul VI)

precădere în secolul X21, ca şi în alte centre ale Imperiului bizantin 22 •
Totodată, ele mai apar în Ungaria , Într-un mormânt avar din secolul al
VII-Iea 23 , în Polonia, exemplarul în cauză fiind datat în secolul al XIII-Iea 24 ,
în Rusia - piese din secolele X-XP5, ca şi în ţările scandinave 26 • Răs
pândite pe spaţii largi şi în medii etnice diverse, aceste pandantive se centrează totuşi prin numărul mai mare de descoperiri în zona Dunării de Jos
(nord-estul Bulgariei şi sudul Dobrogei) (fig. 3), unde sunt datate în general

cu

în intervalul secolelor IX-Xp7.
în ceea ce priveşte originea acestor pandantive, s-a susţinut, pe baza
unei analogii găsite Într-un mormânt de la Sofiana (Sicilia)28, ca şi a decorului predominant cruciform, că trebuie căutată în mediul paleocreştin al
") G. Davidson, The minor ObjEcts, Corint" , XII, Princeton, New ]ersey, 1952,
p. 259-260, pl. 110-1112086-2092,2103,2104
22) A . Or1andos, Epoque byzan/ine et postbyzQtttittC, Collection H"lcne Stathatos, III,
Strassbourg, 1963, p. 289, p1. XLIV.
23) Bona Istv,,-n, Az urbOpuszlai avar teme/o, AE, 84, 1957, 2, p. 155-174, fig . 10,
mormf.ntul 3 1, pl. 36/16; ]. Hampel, AltertMim,,' des fruhen lvlittelalters in Ungarn, III,
Braunschweig, 1905, taf. 412..
.
24) ' Zofia Holowinska , """Vczesnosredniowieczu e rzemt'oslo zfotHicze w Gdansku, Gdansk,
1959, pl. XVI II/5, cu precizarea că şi acest exemplar este decorat doar pe una dintre feţe.
") N.A. Ribakov, Remeslo drevnîi Rusi, Moskva, 1948, 1'.25, 27, 101; N.P. ]urjalina,
SA,2, 1961, p . 128, fig. 1/2-4, 19-21; N.Y. Rindina, MIA, 117, 1963, p. 242, fig. 22/4,
7, 9, 10; p. 244 .
26) T. Arne, La Suede et l'Orient, Uppsala , 1914. p . 165, fig. 302-305; E. Kivikovsk i,
Die Eisenzeit im Aurajlussgebiet, Helsinki, 1939, 1'1. XX"llI! 5, 6 (apuc! N.P. ]urjalina,
op. cit., p. 131).
• ') Vezi in acest sens şi tabelul comparativ realizat de G. Atanasov, Numizmatika,
XII, 2, 1988, p. 23.
28) Laura Bonomi, Rivista di archeologia cristiana, XL, 1964, 3-4, Roma, p. 178,
fig. 8, stânga jos.

312

OANA DAMIAN

secolelor IV - V29. Această idee ar putea fi confirmată de un astfel de pandantiv din plumb, decorat cu o cruce pe una dintre feţe, descoperit la Dervent,
Într-un context de secol VI 30 (fig. 2).
Eeferitor la decorul acestor pandantive circulare, constatăm prezenţa
motivelor cruciforme, fie simple, inclusiv chrismon-ul rezultat din unirea
celor nouă puncte de pe pandantivele de la Păcuiul lui Soare şi Silistra 31 ,
fie multiple - de genul rozetelor 32 . Pe feţele acestor pandantive, crucea
apare ori singură33 ori asociată cu puncte 34 , rozete 35 sau cu un decor radiaP6.
Uneori poate fi observată combinaţia dintre motivele cruciforme şi cele
solare ca o expresie a sincretismului dintre simbolurile creştine şi cele pă
gâne 37 . Putând fi considerate în fond un fel de amulete cu rol apotropaic 38 ,
aceste pandantive îşi dezvăluie semnificaţia cultuală şi . prin prezenţa lor
în morminte 39 , caracterul lor creştin fiind în afara oricărei discuţii40 .
Materia primă41 banală din care erau confecţionate aceste piese, faptul
că unele dintre ele se aflau în stadiul de finisare 42 , prezenţa unor rebuturi

29) Vezi în acest sens şi P. Diacollu, A . Atanasiu, op . cit., p. 624 şi n . 3; P . Dia conu,
lu i Soare , I, p. 146 şi n . 71; O . Toropu, O. Stoica , op. cit. , p. 186 şi n. 84 ; Silvia
J3arasch i, op . cit., p. 160 şi n . 11.
' 0) Piesa, ca şi informaţiile despre condiţiile descoperirii , ne-au fost oferite de cătr e
u o:-tl nul Petre Diaconu, că ruia il lTIultunlim.
31) Motivul celor nouă puncte, ~sociat sau nu cu elemente crucifonne, poate fi întâlnit
ş i re pereţii peşteril or de la Gaura Chind;ei (V. Boroneanţ, RMi\1-MIA, XLVI, 1977, 1, p.
25, fig. 5) şi Limanu (" . Boroneanţ, R Ciuceanu, RMM-i\IIA, XLVI, 1977,2, p. 52, fig. 8).
32) Apar pe pandantivele de 10. Isaccea (n . 9), Ruino (n . 16, pl. II/8, 9) şi Tabacka
(n. 19).
33) Ca în cazul pieselor de la Ciumbrud (n. 12), Tzar Asen (n . 15, pl. X/24-25), Ruino
in . 16, pI. II/5-6) şi Batin (n. 18).
34) Ca în cazul exemplarului de la Obârşia - Olt (n. 11)
35) Ca în cazul pandantivelor de la. Silistra (n. 14, fig. 6), Ruina (n. 16, pI. II/7 a- b)
sau Preslav (n. 20).
36) Ca pe feţele pandantivelor de la Păcuinl lui Soare (11 . 8, fig. 58/1, 3, 5), Dridu
(n, 13), Obârşia (n . 11), Silistra (n. 14, fig. lI, 4 , III,4), Tzar Asen (n. 15) ş i Iatrus (n. 17).
37) G.Atanasov, lzvestija - Vama, 24 (39), 1988, p. 80; idem, Numizmatika, 2,
1988, p. 26; idem, Dobrudia, 8, 1991, p. 32.
3S) Ibidem.
3') Vezi în acest sens prezenţa pandantivelor circulare în unele morminte de la Obârşia
(n . 11), Ciumbrud (n. 12), Batin (n. 18) sau Urboptisztai (n . 23); vezi şi precizările despre
acest mormânt gepidic creştin la O. Toropu, O. Stoica, op. cit., p. 186, n. 84.
40) Vezi în acest sens şi n. 28-29.
41) Se cuvine reamintită aici imp o rtanţa întrebuinţării plumbului ca lest pentru diferitele ambarcaţiuni folosite într-o aşezare populată prin excelenţă de navigatori, cum era
cea de la Păcuiul lui Soare, precum şi utilizarea lui in vederea confecţionării diferitelor greutăţi pentru plasa de pescuit (P. Diaconu, Păcu.iul lui · Soare, I, p. 141). Este posibil ca
tocmai acest plumb să fi reprezentat uneori şi materia primă pentru confecţionarea diferitelor
obiecte. Vezi în acest sens şi faptul că la Păcuiul lui Soare au apărut numeroase bucăţi de
p lumb, în general foaie de plumb, ce puteau fi înfăşurate în jurul sforilor plaselor de pescuit
fără a avea nevoie de o modelare specială (D. Vâlceanu, Activităţi economice, în Păcui,,1 lut
Soare, I, p. 176 şi n. 44), dar putând fi utilizate ulterior şi ca materie primă,
42) Este cazul atâmătorii pandantiv ului cu inscripţie în limba greacă de la Păcuiul lu i
Soare (Silvia Baraschi, op. cit . , p. 160).
<11
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(fig. 6/1-5)43 sau a deşeurilor 44 rezultate în urma turnării, ca şi a unor tipare la Canlia (doar pentru pandantive circulare)45 şi Pliska (pentru pandantive circulare şi catarame în formă de liră cu protuberanţe 46 ), ne fac să credem
că este vorba de o producţi e loc ală la Dunărea de JOS47. Mai mult, prezen ţ a
genului de pandantive care n e-a preocupat în mod deosebit doar la Păcuiul
lui Soare (două exemplare) şi Silistra (o piesă) şi provenind din acel aşi tipar pledează pentru localizarea atelierului producător în această zonă. Deş i
nu avem argumente de netăgăduit pentru plasarea atelierului în cauză în
insula Păcuiul lui Soare - ne referiin doar la cel din care 'ar putea proveni
doar prim ele pandantive amintite - , am opta totuşi pentru această aşezare
în condiţiile existenţei aici şi nu la Silistra a unor serioase indicii pentru
confecţionare a locală ŞI a altor obiecte de plumb în afara pandantivelor
circulare 48 •
43) Astfel de rebuturi de pa!lda!ltive circulue au apărut la Păcu iu l lui Soare,
' .1) Astfel de deşeu ri au apărut atât la Păcuiullui Soare (P . Diaconu, în Făcuiullui Soare,
1. p, 144; idem. C ultură şi c iv ilizaţie la Dunărea de Jos . 3-4. 1987, p. 119), cât şi la Plislm
(G, Atanasov, Izvestija - Vama, 24 (39), 1988, p , 80 , n. 22).
45) p, Diaconu, Dacia, N S, IX, 1965. p . 31-1, 316, fig , 1/4 ; idem, Păcuiu l lui Soare, 1,
p, 146 şi fig. 59,
<6) S , Stancev, Izvesti ja - Sofia, XX , 1955, p. 192, 194, fig, 12,
47) p, Diaconu, op, cit. , p . 146 ; G, Atanasov, op, cit" p , 79 - 80; vezi în acest sens
şi O. Toropu, 0, Stoica, op. cii., p, 185,
<8) p, Diaconu, op, cit" p, 146; idem , Cultură şi civilizaţie la Dunărea de J os, 3-1,
1987, p, 118, unde se aminteşte în general despre ateJiere în care se produceau obiecte de podoabă şi garnituri de îmbrăcăminte.
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Fig. 4. Lunulc finite (1-2) şi rebulate (3, 6), cruce rebutată (4), cerceI (5),
inel (7), şi astragale (8-9) din plumb descoperite la FăcuiuI lui Soare.
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Argumentul pen tru exi s t e n ţa la P ăeu iul lui Soare a unui at elier de
bijuterii şi acc esorii vestim entare din plumb, atel ier p lasat
probab il în aprop ierea porţii de nord a c e tăţi i, este reprezen tat de d escop erir ea aici atât a unor piese finite - lunule49 (fig. 4/ 1-2, 5/1-3) , cruciuliţ e so (f ig . 5/6, in ele51 (fig . 4/7 , 5/ 8-9) , cerce i52 (fig . 4/ 5, 5/ 4-5), cataTame5~
c onfe c ţion a t

~ !'l în privi nţ a. p rob leme i IU J1uk1 o r, ca şi a e xi st enţe i la P 5.c uiul lui S oa re a lIn ni ate·
lier in ca re se c o nfecţionau ase Ill(' l1e(l p i.:se Y0zi, P. Dia co llu, Dacia , NS, IX, 1965, p. 3 103 [1 . f ig. 3/ 1-12; id em, Păcu i ,,1 I,u: S oare, 1, p . 141-114; idem, Cultură şi civilizaţie la
D unărea de J os. 3-1., 1987, p . 119. La piesele preze n tate in aceste studii se mai adau gr,
tre i exemp lare (\'ezi fig . 4/1 - 2 , 5/ 1- 3) desc~pe rite ulte ri or. În spaţiul dobrogean astfel de
lunule an ITIai apăr ll t la DiJlogetia (1. Barnea, Studi i ş i rc ieratc priv ind istor ia Hom,îniei,
v ol. I, 1954. p. 201 - 202; p . 214 , 1'1. 1/ 3; idcm . N ouv elles etudcs d 'histoire, Bu c ureşt i, 1955,
p . 8, fi g 4/ 2; idem, SCl\-, 1-2. 1955, p. 133; irlem, D in ogetia, 1, p . 28 1, fig. 168/ 9; tot d e
l a Din ogetia provine şi o lunul ă de os care ar putea fi ope ra unui lneşt eşugar local - y ez i
1. Bamca , SCl V, 1-2, 1955 , p. 13.3 ; vezi ~i P . Diaco l1u , Păcui1l1 lui Soa.re, 1 , 1'. 144 şi n.
60 ) şi Isaccea ( informaţi e Gl! . Manu cu -Adameşt ca nu pe ntru care ii mulţuluinl). Anal ogii lo!"
p rezentate de P . Diaco nu (in Pâ Clf illl Ill i SOMe, !, p. 142- 14.3) li se p oate adfLuga şi- pand an tivu l de p l ulnb in f o nnă de IUlllllă de ]a TI ă icc ni , cu una dintre suprafeţe ornamentate pe
m arg ine cu un şir d e pscud ogranu lc, iar la luijloc cu o cruce cu Lraţe le egale, realizată
p r in acel aşi procedeu , datată in secolel e IX-X (D. Gh . Teodor, T eritoriul est-carpa.tic în veacurile IX-X, laşi, 1978 , p. 78, fig. 39/ 2; idem , C" eştil1 is",,,1 la est de Carpaţi de la origini
.Până în secolul al XIV-lea, I aş i , 1991, p . 135, f ig . 17/71 p . 167) .
50) P . Diaconu, Dacia, NS, IX, 1965, p . 322 , fig. 6/6 , 8; ide m , Făwiulltâ Soare, 1,
p l. XXVIII/5, 6; pl. XXIX/6; idem, Ob iecte de podoabă şi de cult , Pă cuiul lui Soare, II,
p . 127-129, fig . 99/13, 15 , 17. 18; fig. 100/ 10; acestora li se adaugă încă un exemplar v ezi fig . 5/ 6. Cruciuliţe de pl um b au mai fost semnalate la Dinogetia (1. Barnea, Dinogetia, 1, p . 357-359, f ig . 19 1/ 15 -16 , databile in secolele X I-XII), I saccea (1. Barnea, Al.
Barnea, Peuce, I X, 1984, p . 104; Gh . lVIanucu-Adameşteanu, Pcuce, I X , 1984, p. 244, nr. 3,
p l. III/ 29; p. 245, nr . 12, pl. 1V/40-4 1. cU precizarea ca exemplarul din urma este obţinut
p rin re î ntreb uinţarea unui sigiliu care: a fost tăiat in fonnă. de c ruce şi pcrforat în partea supe ri oa ră; crucile se datează in secolele X- XII ) . Hlincea (D.Gh. Teodor, op. cit., p. 135,
fig. 17/3, p. 171, datată în secolele X-X I), precum şi la Tzar Asen (G. Atanasov, V. ] otov,
op. cit . , p . 8 1-83, fig. 1/ 1-3), Silistra (ibidem, p. 8 1 ş i 93, n. 6), Djadovo (B. Borisov,
A rticles of Adommen.t, in Djadovo, vol. 1, Mediaeval Settlement aHd Necyo polis ( 11 th-1 2th
Cen tllYY), Tokio, 1989, p. 273-274 , fig. 3 19/b) , Rujno (G . Atanasov, Dobrudja, 8, 1991, p.
35, 31, p l. II/ 15-16 , 19, p. 34, pl. III/ 20 -23, p . 44-45), exemplare databile in secolele
IX -XI. Dorim să atragem atenţia asupra faptului că analogiile pentru crucile de plumb de
la Rujno, prezentate de G. Atanasov în articolul săn citat mai sus, se referă adesea la piese care nu sunt confecţionate din plumb. ci din alte materiale, fără a se specifica însă ceva
in acest sens (vez i G. Atanasov, o p. cit . , 1'.35 şin . 61 - 69, 71-72).
51) Vezi P. Diaco l1\l, Păcuinl lui SoaYe . II, p. 121 - 122, fig. 96/1 - 3, !O , la care se
adăuga î ncă două exemplare , dintre care unul frag men tar (vezi fig. 4/7, 5/8-9) .

5' ) Unul dintre cerce i este reprezentat de o ver igă. simplă, celăla lt prezintă un ornament
il1 filigran (fig. 4/ 5 , 5/ 4-5), .,repeti nd fo rm ele tip ice ale vechilor podoabe răspândite în toată
l umea bizantină" (Corina N icolesc u, jVloştwirea artei bizan.tine îl1 România, Bucureşti, 1971,
p . 44 şi fig. 4 1/b) . Astfel d e cerce i c u ornament in filigran , confecţionaţi însă din metale preţioase , m a i ap'lr în t ezaurul de la Tulcea (O . Iliescu, G . Simion, RESEE, 196 4, II, 1-2,
p. 219, fig. 2 b ), ca ş i la Sotânga , d atabil i n secolul XIV (1. Barnea, O. lliescu, Corina
Nicolescu, Cult ura biza1,t i"ă în R omân ia , Buc ureş ti, 197 1, p.
,cat. nr. 136, p lanşa 136).
Cele m ai u une analog ii, de formă', nu şi d e material, le găsim în mormântul 70 al necropole i
d e la K ovacevo , datată în secolul a l X l--lea (P. Gatev, op. cit., fig. 10, stâ.nga jos ş i tabelul 8).
53) Vezi P . Diaconu, Dac ia. NS, XIII. 1969, p . 502-503, fig. 1/15; idem, Păcuiul
lU'i Soa.1'e, 1, p . 155 , fig . 62/ 16, cu precizarea verba lă. a autorului că. ilu straţia se referă la
o cataramă de plumb. Acestui exemplar i se mai adaugă încă unul (vezi fig. 5/ 10).
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Fig. 5. Lunule (1-3), cercei (4-5), cruciuliţă (6), aplică spiralată (7), inele
(8-9) şi cataramă (10) din plumb descoperite la Păcuiul lui Soare
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(fig. 5/ 10), o aplică sp iralat5. 5~ (fi g . Sj7) - , cat ş i a unora în curs rie fini sare
( două dintre lunulele descoperit ( 55 ) sau rebutat e (şase lunulc - fig . 4/ 1, ,6:
6/6-11 - ş i cinci cruci uliţ e - fig. 4/ 4; 7/ 1- 3)56 . Acestora li se mal
adaugă o serie de deşeuri (fig. 8/ 1-3) şi de foi de plumb (fig. 8/4-13). in
afara pieselor amintite, mai semnalăm prez e nţa la Păcuiul lui Soare şi a
unor greutăţ i 57 (fig. 7/ 4-10,12), a două astragale, tot din plumb 58 (fig.
7/ 11, 13), astfel de obiecte n eapărând pânrl în prezent, duprl ştiinţa noastr ă,
d ecât în această aşezare dunăreană , precum şi a unor sigilii în alh, confecţionate pe loc, de asemenea din ph'mb 59 . Aceste câteva elem ente nu r e prezintă
în fond decât indicii în plus pentru susţiner e a tezei enunţate încă din 1965
de către P. Diaconu privind posibilitatea e xistenţei la prlcuiul lui Soare a
unui atelier de confecţionat piese din plumb Go •
Astfel de at eliere, specia lizate cel puţin în producer ea cruciuliţelo r
din plumb, mai pot fi d epistate ş i în alte aşezăr i de la Dunăr ea de JOSUl
cum ar fi, de exemplu, cea de la Tzar Asen unde au fost descoperite o serie
de encolpioane din plumb, dintre care unele în curs de finisare sau chiar
rebutate 62 . Mai trehuie amintite aici şi două cruci identice, provenind cu
siguranţă din ac e la şi tipar 63 , descoperite una la Dinogeţia 64 , cealaltă la
Tzar Asen 65 . De asemenea, piese cruc iforme rebutate mai apar şi la Rujn0 66 •
["1) Astfel de piese, confecţ i ona te insă. din b ronz, a,u 111ai apă r ut doar în inventarul

u nu i m orm â nt aparţin â n d u ne ia dintre necropulele m edievale timpurii de la
Damian , SO\·.-\, H , 1. 1~ 9 3 , p . IOD, 102 , fig . 11 / 2).
5.' ) P . Diaconu, }Jăwi ul lui Soare, 1, p . H4.

Xufăru

(Oana

56) A ceste piese, descoperite In P~icu i\ll lui S oa re, provin fie (lin cam paniile mai ,"cehi,
f iindu-ne oferite sp re pub li52a re ue căt re d o mn\11 P. Diacon u , fapt pen tru care îi Tl1 ulţumirn,

fie d in &'ip'iturile a rheolog ice

desfăşurate

aic i In 1992- 1993 .

57) Pn :c izărn că. o greutate din plu!l1 b. ol ::. i precis o fusa i o lă , l ucrată prin tur nare, de
forma c ilin dr i că , a platizat:.t, lhtntr, in sl'~o I 1l1 l e\:, el fost dcscoper i tă la Dodcşti (D . C h .

T eoelor, 0/) . cit., p. 169 , 137, fig . 19/3) .

58) Vezi în acc:")t s-::n s , chiar dacă menţiunea se reftrtt la epoci anter ioare i ncepu tu lui
e re i c re ştine, ex isten ţa, in lumea hittiiă ş i greadi, a u nor i rIl itaţii de ast ragaJc din div erse
n1atcriale (b ronz, calcar, n1urmur:l. aur, argint, plUfllb, st iclă, fil deş, lut , crista l de st ;incă,
pietre sClnipre ţioa se) - P . .·\manrl ry , Os el coqlli;/es, în L'anfr e corycien , II, BCH, Suppl.
I X, 1984 , p. 348, fi g. 1 şi n. 3 - , precun1 şi a unor _astragale placatc c u plum b, C'unoscnte
]Jl lumea grend"t - ibidem, p. 36 3-37 0, fig. 28-36 . In c iuda n1arii clistanţe in timp ce desparte astraga le le ele plumb ele la Păc uiul lui S oare de cele m e nţi o nate ele ditre P. Amand ;'y,
se mnifi c aţi a a.tribui t ă acestora el in 1!'rm.1 , dp pir-se pentru j oc sau i:lstnUI1Cnte rit-ualc (P.
_-\m andry, op . cit . . p. 378) ll1 crită 111a t â- in consideraţie .
' 9) T. PJ,pasinu, SClYA , 33, 1982 , 2 , p. 2.16-237 .
"0) t>. Diacol1u, D:lc ia, '\3, I X, 1965, p . 3 i ~.
61) Vezi în acest se ns şi crucea de plumlJ de la. lsaccea c u o form[l a semăn ătoare cruci1c,r
dnble relicviar, reprezentând probabil p rodusu l unu i meşter loca l ca re <1 copia t o c ru ce bizanti nii dintr-un metal preţ ios (Gh. M a nu cu- Ad ame~tcan u, op. cii., p. 2H şi p l. IIIj29) .
02) G. Atallasov, Y. ]otov, op . cit., p . 83 şi fig. 1/ 2- o piesă despre ca re se preciz('az:l
că IlU a fost c urăţat plumbul de pe margi nea piesei, nu <1 fost realiza t orificiul pentru suspendare şi d ecorul r eliefat pc b raţul drept al cruci i <1 fo st deteriorat p rin mişc:lrca t iparului
in t im pul turnării; v ez i de ascnlcn ea crucea rebutatrt. de la fi g . 1/3 .
G3) G. Atanasov, \'. ] ot o\" , op. cit . , p . 183 .
C4 ) 1. Barn ea , Dinogctia I, p. 359, fig . 191/15 .
.o) Vezi n . 62 ş i fig. I / l.
M) G . Atanaso\' , D oh nHlja. 8, 199 1, p. 35.
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Cruci rchtltatc (1- 3), greutăţi (4-10, 12) ş i astrag ale (11. 13) d in plumh
descoperite la P ă cuiu l lui Soare
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3

4-(3

42.
Fig, 8

Deşeuri

(1-3)

şi

foi (4-13) de plumb descoperite la

Păcuiul

lui Soat'e
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Este vorba desigur de ateliere loca le, dar nu putem exclude şi posibilitatea
unora itinerante67 •
R evenind la atelierul pentru conf e c ţi on at obiecte din plumb de la
Păcuiul lui Soare, nu putem să nu atragem at e nţia asupra faptului că se
înscrie în seria celor pote nţia l e pentru producerea, ş i din alte materii prime ,
a obiectelor de podoabă şi a garniturilor de îmbrăcămint e 68 .

e xistenţei

SUR UN ATELIER POUR DES OBJETS EN PLOMB DE PACUIUL LUI SOARE

Resllme
L 'anteu r nous pn~scnte un pendenti f circulaire en pl omb, trouve iL Pacuiul lui Soare.
Il y a encore deu,;: pieces identiques qu'on retrouye dans le meme site et iL Silistra. A partir
-;le ces pieces, ] 'aut eur fa it quelques consideration, genera les sur les pendentifs circulaires en
plomb - sur leu r orig ine e t leur decor crucifonne - decou\'erts dans la region du Bas Danube ,
surtout dans le Nord- Est de la Bulgar ie et le Sud de la Dobroudja, On p ourrait supposer l'existen ce d 'un atelie r il Pacuiul l ui Soare 'lui a p roduit des peudentifs circulaires en plomb, des
bijoux (des luuules, des cro i", d es bagues , d es boueles d'oreillei et d es accessoires vestimentaires. La p,,!seuce d ' un tel atelier iL Pacuiul lu i Soare - situe probableme nt dans la proximite
de la porte nordique de la forter esse - est soutenue par la d ecou verte ici des pieces achevees,
des objets en tra in d e fin issage ou rebutes, des dechets, des feu illes ea plomb .

EXPLICATIONS DES FIG U RES

lOirr

1. Un pendentif e irc ulaire en plomb (Pacuiul l u i Soare, X le siecle)

Fi~·. 2. Un pendentif circulaire en plomb (Derycnt , VIe siecle)

Fig. J. L a ca rte de la repart iti oll des pendentifs circulai res en plomb dans la region du Bas
Danuhe
.t' 19. 4. Des l unules fini ssees ( [ - 2) et rebutees (3, 6), une croi x rebutee (4), une bou ele d 'oreille
(5), unc bague (7) et d es osselets (8- 9) en p lomb decouvertes il Pacuiullui Soare
F ig . 5. Des lunules ([ -3) , des boucles d 'oreilles (4 -5), unc petite croix (6), une applique e n
for me d ' u ne spyrale (7) , d es bagucs (8-9) et un e boucle de ceinture ( 10) en plom b decouvertes il Pacuiul lui Soare
Fig. 6. Des pieces rebutees cn p[omb - d es pendentifs ([ - 5) ct des lunuics (6 - 1 [) aecouvertes it Pacuiu[ lu i Soare
Fig. 7. Des cro ix rcbutees (1-3), des poids (4-[0, [2) et d es osselets ([1, 13) e n plomb d ecouvcrts il Pac uiul l u i Soare
Fig. 8. Des dechets ( 1-3) et des feu illes (4 -13 ) en plomb aecouverts it Pacuiul lui Soa re

6') G. Atanasov, V. J otov, op . cit" p . 83; G, Atanasov, op. cit. , p. 3.5,
68) p, Diaconu, Cultură şi c ivilizaţie l a Dunărea de J os, 3-4, 1987,p. 118- [20.

