
D. VILCEA NU 

SITUAŢIA MEŞTEŞUGURILOR IN DOBROGEA 
SECOLELOR X- XII 

S tadiul actual al cercetărilor, determinat de o anumită orientare a 
săpăturjlor arhedlogice, face .ca pentru 'perioada anterioară celei de care 
ne vom ocupa (secolele VII-X), realităţile economice în general şi meş
teşugurile, în special, să fie foarte puţin cunoscute l Studiile legate de 
aceste probleme încep, de obicei, cu prezentarea s i tuaţiei din secolul al 
X-lea 2. Este evident că o atare situaţie face imposibilă urmărirea, pe 
plan local, a procesului de dezvoltare al forţelor de producţie. consti
tuind în acelaşi t imp un impediment majo,' în aprecierea obiectivă a 
potenţialului economic real al diverselor aşezări cercetate. 

Faptul că în Dobrogea săpăturile arheologice ,au vizat. pina acum, 
în special aşezări ce se datează cu incepere din a doua j umătate a se
·colului al X-lea a dus la situaţia ca aprecierea nivelului atins de diverse 
meşteşuguri să se facă după criterii destul de subiective . Ne gindim la 
inlpăJ'ţirea oarecum mecanică a diverselor categorii de obiecte în două: 
cele de cali tate inferioară fiind, în general, considerate ca produse locale, 
iar cele de calitate superioară ca importuri. Faptul că ex istă foarte pu
ţine descoperiri de ateliere mesteşugăreşti face ca în cele mai multe lu
crări de arheologie să întîlnim incertitudinea, firească, a stabilirii locului 
-de producţie al diverselor obiecte. Exagerările, în an1bele sensuri, sînt 
uşor de atins dar, după părerea noastră, în general, s-au subestimat 
posibil i tăţile producţiei locale. ' 

Nu ne vom propune o trecere în revistă a tuturor descoperirilor 
legate de producţia meşteşugărească, lucrul s-a mai făcut şi faptele sînt 

1 Nu cl'edem că mai este cazul să subliniem faptul că aşezări datind între 
'inceputul secolului VII şi începutul secolului al X - lea nu s-au cercetat în Dobro
gea. OI'. cercetările elin necropole nu pot oferi date complete pentI'u problemele 
de care ne ocupăm. 

2 Consecinţă a situaţi ei re latate mai sus . Semnalăm ca dificultate suplimen
tară lipsa săpătul'i1 or in aşezări le datind din secolele X-XII. situate in interiorul 
Dobrogei. In această sit\la ţie , concluziile i7.vorîte din cercetă ril e efectuate în aşe-
7ările de pe linia Dună,'ji ar putea fi valabile în pa de căci nu este exclus ca 
aceste asezări să fi avut o dezvoltare mai accentuată datorită pozi ţ: iei lor geo
g rafice şi organ i ză rii diferi te ca puncte de limes . 

26 - C. 56 401 

Pontica, 5 



cunoscute. Von'1 încerca, în schimb, o nuanţare a datelor de care dis
punem, în sensul definirii locului pe care diverse meşteşuguri pal' să-I 
f i ocupat în contex tul culturii materiale de la sud de Dunăre . 

In limi ta posibilului vom căuta să fixăm şi eventualele trepte de 
evoluţie ale acestor meşteşuguri, sesizabile pe parcursul celor două se
cole de care ne ocupănl. Ne vom referi numai ,la n1eşteşugurile specia
lizate ~are depăşi seră nivelul casnic 3. 

Preluc1'a1'ea metalelor, în general, este documentată printr-o serie 
de descoperiri care atestă o aciiviiate complexă ce cupri.nde atît nle
ta]C!lc comune cît ş i pe cele preţioase . Cercetările de pînă acum au ma
nifestat mai n1ult interes pentru prelucrarea fie r ului Ij . Ca urmare, în 
acest domeniu, se pot face la ora actuală o serie de precizări. Astfel 
s-a dovedit că, în feudalismul timpuriu, activităţile de extragere a m i
nere-ului şi de prelucrare a sa la obiectul finit, erau practicate de un 
singur n1eseriaş, care recolta minereul, îl reducea şi, în ultimă instanţă. 
executa diverse obiecte de fier J. Aspectele tehnologicc, propriu zise, ale 
acestor operaţii sîn t mai slab documentate. Remarca este valabilă în 
special pentru faza de execuţie a diverselor obiecte de fier . Subliniem. 
că, pînă în prezen t, în Dobrogea nu s-a descoperit nici un a telier cu 
unelte tipice de fi erar, care să sugereze nivelul tehnologic şi amploarea 
acestui TIleşteşug 6. Cît priveşte obiectele de fi er descoperite în diverse 
aşezări ele sînt, în general, obiecte mici de uz casnic sau personal. în 
majoritatea cazurilor ele erau lucrate, probabil, în aşezările respective. 

Dobrogea nu ne-a oferit, pînă acum, depozite mai importante de 
obiecte sau unelte de fier, iar descoperirile izolate sint rare şi n -au 
consti tuit obiectul unui studiu genera1. Pentru judecarea în ansamblu 
a problemei, în ceea ce priveşte sudul Dunări i. descoperirile de pe te
ritoriul actual al Bulgariei - mai numeroase şi în general valorifjeate
ne sînt de un real folos'. Ele ne permit, pe lîngă o mai .iustă apreciere 
a nivelului atins în aceeaşi perioadă de m etalurgia fierului la sud de 
Dun~ll'eJ o comparaţie a descoperirilor de aici cu cele de la nord de fluviu 
şi chiar din zone mai îndepărtate. Această comparaţie ne prilejuieşte 

J Nu ne vom ocupa totuşi de toate meşteşugurile speciali7.ate, ci de acelea 
cal'e a veau o pon dere m ai mare în viaţa economică a timpului şi cal'e ulterior 
vor CC.IOstitui ramuri economice importante. Astfe l, nu vor apare l'efel'iri la pre
lucrarea osului şi cornului care deşi atinseseră, in m od cert, un nivel de specia
lizare remarcabil nu ocupă - prin volumul producţiei lor şi prin răspîndirea 
produselor - un loc comparabil cu al altor meşteşuguri cum al' fi prelucrarea 
m etale lor, olă ritul etc, 

1. Ştefan Olteanu ş i Constantin Şerban, Meşteşugur ile d in. Ţara Românească 
şi Moldova, lluc. , 1969, p . 14-23; Emanoil Zah, Exploatarea fierului in. Dobro
gea v('che t Pontî ca, TV, 1971, p . 191-206. 

5 Ştefan Olteanu, O]). cit., p. 14-15. 
li Acel " bordei al fierarului" de la Dinogetia (I. Barnea, în Din.ogetia I , Buc. 

1967, p . 72) nu conţinea unelte tipice, in terpretarea sa ca atelier putindu-se face 
doar ipotetic. 

I 1. Ciangova, CpeaIt06CJ:08I1U opoau.<f. na mpyaa (J IJu.uapu.<f., lzvestia, Sofia, XXV, 
]965, p. 19-55. In afara uneltelor de fi erărie, de luat în considera!'!? şi celela lte 
un elte produse ale acestui prim meşteşug. 



constatarea că stadiul de dezvoltare al tehnologiei pre!ucrării fierului 
era, în mare, acelaşi pe spaţii foarte întinse R. Nu există indicii după 
care să stabilim eventuale faze de evoluţie ale acestui meşteşug în se
colele X-XII. De asen1enea nu avem posibilitRtea să apreciem cu n1ultă 
siguranţă dacă "bizantinizarea" culturii lnateriale, cu precădere în sudul 
Dunării) a dat un impuls puternic prelucrării fierului sau , în acest do
meniu . ea n-a avut o contributie esentială n. Pe baza descoperirilor exis
tente, 'nu putem sesiza aspecte ' deosebite ale organizări i acestui meşteşug 
şi eventuale consecinţe social-economice. 

Ca impresie generală, judecînd după obiectele de fier descoperite 
În aşezările mai intens cercetate din Dobrogea, meşteşugul prelucrării 
fierului nu pare să fi atins în secolele X - XII la sud de Dunăre un nivel 
mai inalt decît în regiunile de la nord de fluviu ,o. După toate proba
bilităţile, f iecare aşezare mai importantă avea fierarul său . Din punct 
de vedere tipologie, produsele acestor meşteşugari nu permi t interpre
tări deosebi te, ele avînd aceleaşi caracteristici pe arii laegi. Cit priveşte 
Incercarea de a face o comparaţie între capacitatea de producţie a ate-
1ierelor dobrogene, de exemplu ) ş i a celor din alte regiuni, ea are şanse 
puţine de reuşită din cauza stadiului diferit al cercetărilor. Ţinînd cont, 
pe de o parte, de faptul că obiectele şi uneltele de fiet' (cuie, scoabe, 
cuţite, topoare etc.) erau indispensabile desfăşurării vieţii unei comu
nităţi omeneşti, oricît de nlOdeste, ca şi de observaţia că în secolele 
X-XII nivelul meştesugului pare să fi e acelaşi, pe arii întinse, creden1 
că se poate afirm_a că în această ramură a prelucrării ll1etalelor, ramură 
de necesita te permanentă ş i absolută , nivelul meşteşugului constatat în 
secolele X-XII, este o consecin ţă a dezvoltării con tinue a forţelor de 
producţie locale, ))bizantinizarea :: culturii materiale de la Dunărea de 
jos, neexercitînd influenţe novatoare asupra acestui meşteşug . 

Preluc7'area metalelor n eferoase şi preţioase, Este mai bine docu
mentată pentru această perioadă la sud de Dunăre. Latura extractiei si 
reducerii · minereurilo1' îrÎ această reg iune, nu a fost încă cercetată si~
tematic, dar există numeroase desc.:operiri care atestă confecţionarea 
obiectelor de aramă, repararea lor, turnarea unor podoabe şi obiecte de 

S P e ntru comparatii v ezi in special: V. A. Ko lcin , lJepHa.<t , .lt em(t.f/yp2U~"l, U. ll cnw
.il.OQ6paoom/,'a 11 8pel1HeU Pycu , MIA, 32 ; idem }f{e,~eaoo6panlbl8aJouţee pe .. itec.ttO l[OIJ20-
po8a BCJl.lt HO eO , MIA, 65; S . S. SOl'okin, Jlfe.'le31l1,IC u38eJl.u.</. Cal)J~e.ao-BeJwii B eJ/cu, 
MIA, 75; Maria Comşa .şi Gh. Constantinescu, Depozi tul de unelte descoperit 1.a 
Dragoslavel,e (Focşani). SCIV, 1969, 3, p. 425-436; Maria Comşa şi Elena 
Gheannopoulos, Unelte şi arme elin epoca feuclală t impul'ie cle.!coperite la Rada 
v anu (jmI. Ilfov), SCIV, 20, 1969. 4, p. 617-621; Eugenia Zaharia, Săpăt·uril.e ele la 
Dridu ... , Bucureşti, 1967, }). 94, fi g. 53-54. 

:) Deş i. după cum am arătat, nu putem r ecurge la comparaţii detaliate cu 
secolele precedente, descoperi rile d e obiecte din fie r făcute în aşeză ri romano-bi
zantine ca şi cele din necropolele datînd din secolele VlII-1X par să indice o 
dezv oltar e continuă . fără salturi, a meş teşugulu i prelucrării ficrului. 

10 In sprij inul acestei constatări. vezi pc lîngă t ermenii de comparaţie oferiţl 
de mate rialele citate la nota 8 şi obiectele di n fier publicate in monogl'afiil e Ca
p idava, Buc., 1958, p. 2~~4: Dinoget-ia, Buc., 1967, p . 71-80; Păcuiul lui Soare, I, 
B uc., 1972, p. ] 65, 168, 169, pl. XXXI. 
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bronz, de plumb, ca şi realizarea unOr podoabe din argint şi aur 11. Este 
posibil C3 , intr-adevăr, in acest domeniu influenţa bizantină să fi fost 
puternică . Deocamdată este încă greu de stabilit care era gradul de spe
cializare al acestor me5teşugari. Anumite descoperiri, printre care cea 
a "bordeiului fierarului" de la Dinogetia, ar putea duce la concluzia că 
prelucrarea aramei şi a bronzu1ui era practicată de ace1aşi meşteş.ugar 
care prelucra şi fieru1 Il. Avînd în vedere tehnologiile diferite, faptul ni 
se pare posibil doar pînă la un anumit puncL Nu este exclus ca acelaşi 
atelier care confecţiona mici obiecte de fier şi eventual făcea reparaţii 
ţinind de domeniul lăcătuşeriei să fi executat şi reparaţi a unor obiecte 
(vase etc.) de aramă prin nituire, îmbinări prin bateri la rece sau cald 
etc. S-ar putea ca obiectele de uz gospodăresc din aramă să fi fost fă
cute, cel puţin în unele cazuri, de către fierari. 

In schimb, credem că problema trebuie pusă altfel pentru meşte

şugarii care făureau podoabe. După părerea noastră, indiferent de metalul 
pe care-l prelucrau, fineţea lucrului - impusă de natura obiectelor - "-e 
obligă să admiten1 o specializare superioară ,a acestor n1eşteşugari. Este 
foarte probabil ca în diverse aşezări să fi existat mici ateliere de "bi
jutieri" care confecţionau podoabe atît din p1umb şi bronz cît şi din 
argint şi aur. Nu putem face aprecieri asupra existenţei unei specializări 
mai adînci în sensu1 separării , la Dunărea de jos, a argintarilor de au
rari. în genera1, dovezile activităţilor desfăşurate de aceşti n1eştesugari 
sînt reprezentate prin descoperirile de unelte tipice (fig. 111, 4, 5). de
şeuri, piese neterminate şi luai puţin prin descoperiri de podoabe. Ni 
se pare semnificat iv faptul că pent ru cele mai multe tipare de bijuterii 
descoperi te, nu există ş i piese1e corespunzătoare confecţionate cu aju
torul lor 13. Această situaţie nu ne permite să eva1uăm nici intensitatea 
producţiei acestor ateliere, nici aria de răspîndire a produselor lor. Lu 
crul va fi posibi,l abia după cercetarea unor necropole mai. întinse 
aparţinînd aceleiaşi epoci. Din punct de vedere al dezvoltării acestui 
meşteşug in cursul secolelor XI-XII, în Dobrogea, în raport cu secolele 
precedente, nu aVen1 repere pentru a emite anumite judecăţi. în schimb, 
cOlnparînd situa~ia descoperirilor din Dobrogea cu cea din aşezări le con
temporane de 1a nord de Dunăre, cercetate pînă acum, rămînem cu 
in1pl'esia că ,acest meşteşug luase. în această perioadă, O mai luare dez
voltare în regiunile anexate 1a Bizanţ . Există m_uIte şanse ca in acest 
domeniu să 'aven1 de-a face, la sud de Dunăre, cu unele ;,importuri 

11 P c lîngă tiparele publicate de L Barnea, op. dt., p. 73, mai menţionăm 
uneltele tipice de bijuti er descoperite la Piicuiul lui Soare, ca şi un fl'agment 
de sîrmă din aur pt'egătit în vederea realizării unei podoabe, dar nefinisat. 

t2 I. Barnea, op. cU., p. 74, cu inventarul bordeiului care pe lîngă diverse 
obiccte de fier finite conţine şÎ dou~i bucăţi de bmnz, mal vechi, încă nepre
lucrate. 

:13 Fiind obiecte de U7. strict pel"sonal bijuleriile se afl<.'i. în gen eral. în in
ventarul mormintelor. Atragem atenţia că numărul mormintelor, cercetate, datînd 
din secolele X-XII, este rc lo.tiv restdns. 
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Fig. 1. 1 - Cleşte de bijutier (Păcuiul lui Soare, sec. XI) 2 - Capăt de tindechi 
(Păcui u l lui Soare, sec. XI) ; 3 - Degetar din bronz (Păcuiul lui Soare, sec. XI) ; 
4 - Cleşte de bijutier (Păcuiul lui Soare, sec. XI) 5 - Daltă mică de bronz -
folosită probabil la prelucrarea aurului - (Păcuiul lu i Soare, sec. XI) ; 6 - Tă-

viţă din foaie de aramă (Păcuiul lui Soare, sec. XI). 



tehnice l
: din centre mari ale Imperiului 1/0 . care să fi provocat 1..1n salt în 

dezvoltarea meşteşugului şi în acelaşi timp un decalaj faţă de zonele 
rămase în afara acestui proces . 

Olăritul a tinsese, în mare, la jumătatea secolului al X-lea, în sud
estul Europei, un nivel tehnologic caracterizat prin generalizarea tehnicii 
de modelare la roata de mînă 1.1. Descoperirile arheologice legate direct 
de practicarea olăritului sînt în general rare dar suficient de conclu
dente. In afara speciilor 111ai răspîndi te ale ceramicii comune, în cursul 
secolului al X -lea. la roala de mînă se modela şi ceramica decorată ('u 
vopsea roşie (şlem ) ca şi, după toate probabilităţile, o parte a ceramici' 
cu smalţ verde-{)liv 1G 

Cuptoarele de olari descoperite pînă în prezent. în Dobrogea. sînt 
de dimensiuni nlici ş i de construcţie simpl ă 11 . Deşi -observaţiile de 
ordin tipologie sînt destul de greu de generalizat, deocamdată, pentru 
ter itoriul Dobrogei se desprinde existenţa unor caracteristici tipologice 
zonale în cadrul marii grupe a ceramicii uzuale. După toate probabi
lităţile avem de-a face nu cu mari centre ce iradiau cu produsele lo.r 
zo.ne mai întinse ci cu mici ateliere situate in preajma mai multor a5e
zări. care-şi înscriau t ipul produselor în ,.moda" dominantă a timpului 
de pe un spaţiu mai larg 1'. 

Circulaţia acestor produse şi interferenţele inerente sint încă pro.
bleme de urmărit. In sch imb, evoluţi a ti pologică, pe ansamblu , es te mai 
bine pusă la p unct, ea putind f i urmăriUt pînă în secolul al XII-lea w. 

nin punct de vedere al meşteşugului, această stare de lucruri p re
zi n lă avantajul de a inregistra even tualele schimbări survenite in pro.
ducerea ceramicii "comuneI: sub raport tehnologic . Este interesant de 
renlarcat că : în această privintă, atit tehnica modelării cît şi arderea nu 
par să fi suferit vreo nlodificare esen ţială în cur sul secolelor X-XII. 
cînd regiunile de la sud de Dunăre au făcut parte din imperiul bizantin . 
Este o constatare deosebit de importantă pentru judecarea liniilor de 
dezvoltare ale me5teşugulu i olăritului, în ansamblu . 

Intr-adevăr, poa te mai n1lut decît în alte domenii aici vorrl avea 
ocazia să sesizăm rolul jucat de Bizanţ, sub ,.:.spectul dezvoltă rii culturii 

1'0 P e lîngă intensifi carea ci rcula ţiei de produse ş i eventual de m aterii p rime, 
in Dobrogea devenită regIune bizantină, trebuie să presupunem şi venirea unor 
meşteşugari care lucl"Înd in această zonă au contribuit la răspîndiL·ea diverselor 
procede~ tehnice. 

1:' Ştefan Olteanu, Uj). cit .. p. :.!4. 
J(; In l egătură cu această ultimă categoric, se impune observaţ.ia că in aşe-

7C"l ri lc unde nive lu l de la sfîrşitul secolului al X-lea este mai bine r eprezentat. 
procentul de vase srnălţuite lucrate la roată rapidă es te mai mal·e. 

17 Vezi descoperidle de la Dinogetia (Maria Comşa, in Dinogetia, I, Buc., 
1967, p. 123-129) care nu s-au repetat în a lte aşezări . Este d e presupus că ate
lierele şi in special cuptoarele erau situate 1n a fara aşezărilor, 

15 Fără a presupune existenţa olari lOr in absolut toate aşeză ril c feudal e 
timpUI'ii , credem că pe lîngă cele mai importante activ3U atcliere producătoare 
de ceramică uzuală. Vezi discuţia la şt. Olteanu, oj). cit" p. 25-27. 

l!l Vezi ca ultimă lucrare mai completel capitolul "Ceramica l oca lă", din 
monografia Dinogetia ; M. Comşa, l oc. cit".. p. 134-229. 
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materiale, la Dunărea de jos, incepind din a doua jumătate a secolului 
al X-lea. In stadiul actual al cercetărilor se poate afirma că o bună parte 
.a cer:amicii cunoscute sub numele de "ceramică de import" sau "cera
mică bizantină", care incepe să se răspîndească la sud de 'Dunăre în 
.această perioadă, este de producţie locală ' 0 Fără a intra in detalii de 
Ol'din tipologie) subliniem că au fost aduse argumente convingătoare, de 
această natură, în sprijinul unor tipuri zonale, dobrogene 2l, a catego
riilor ceramice pe care noi le vom numi de factură superioară. Includem 
.aici speciile ceramice lucrate la roata rapidă: ceramica roşie 2~, Cea cu 
angobă din praf de mi că 2.1 şi ceramica smălţuită 24. 

Argumentelor de ordin tipologie li se nlai alătură observaţiile pri
vind existenţa urmelor de smalţ pe unele vase de factură comună 2.5, 
elemente caracteristice de compoziţie a pastei 2G, care accentuează ipo
-teza producţiei locale - în sens zonal - a unor categorii ceramice de 
iactură superi-oară. Sub aspect tehnologic ceea ce ni se pare caracteristic 
este, în prin1ul rind, n10delarea acestor vase cu ajutorul roţii rapide, 
manevrate cu piciorul. De reţinut, ca observaţie esenţială, faptul- că 

-odată cu inceputul secolului al XI-lea ceramica cu smalţ verde-oliv, 
pare să fie lucrată numai la roata rapidă 2'. Ţinînd cont de argumentele 
in favoarea unei producţii locale, amintite mai sus, faptul nu poate fi 
jnterpretat decît în două feluri: 1) tehnica de modelare superioară, a 
acestei categorji cel'amice se generalizează în Dobrogea, raţionament pen
iru care optăm sau , 2) toată ceramica de acest gen este importată, ra
ţionament care, ţinind cont de datele acumulate, ni se pare ilnposibil 
de admis . Credem că această judec3.tă este - în mare - valabilă şi 
llentru celelalte categorii ceramice de factură superioară. Altfel, ar fi 

20 Consecinţă fircască a integl'ării sudului Dunării in imperiul bizantin. De
vcnitu provincie bi%3ntină, Dobrogrea intra în circuitul economic al Imperiului. 

::!J Ne referim la compm'aţia tipologică cu materiale contemporane prove
nind din săpătul'ilc de la Corint, din Bulgal'ia şi din Cl'imeea, Discuţia mai amplă 
1n monografia Păcuiui lui Soare, p. 105-11L 

:!:! 1. Barnea, O]) , cit., p. 268-275, apărînd ca ceramică de import. Vezi şi 
R, FIoI'escu, Problema originii ceramicii româneşti şi tmele descoperiri ele la Ca~ 
l)idal;a , in Omagi'u lui George Oprescu, Buc., 1961, p. 199-209, 

23 Este vorba de serii relativ mici de vase - în special ulcioal'e - lucrate 
]a roată rapidă şi acoperite cu o angobă Cli praf foarte fin de mică, aceasta dîn
du-le O nuanţă aurie sau argintie în funcţie de concentra ţie, 

:1" Ne referim numai la smalţui verde-măsliniu. caracleristic secolelor X -XL 
Vezi 1. Barnea, op, cit., p. 230-238; D . Vilceanu, Reprezentări zoomo1'fe pe cc-
1'QmicQ elin sec. Xl de la Dunărea de jos, SCI V , 1962, 2, p. 373- 386; R. Florescu, 
Note despre olăria smălţuită din secolele X - Xl, SClA, ]-2, 1956, p. 291 şi discuţia 
problemei la D . Vilceanu, în monografia Păcuiul lui Soare, p. ]02-107. 

:!:i Descoperiri care au dus la presupun€.'1:ea că cCl'amica smălţuită se pro
ducea în 3celea,?i ateliere cu cea comună: 1. Barnca, op, cit., p . 238 şi R. Florcscu 
în Capidava, I, Buc., 1957, p. 207, 

2fl Rezultatele pr eliminare ale unor cCI"('('tări privind compoziţia mineralogică 
a pastei vaselor smălţui te indică, pe deoparte, existenţa a doar două grupe ca
racteristice iar pe de al Ut parte unele elemente caractcristice solului local. 

'17 Observaţii făcute de noi pe materialul de la Păcuitul lui Soare şi Di
Ilogetia, 
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greu să explicăm răspîndirea pe care, în secolul al XII-lea o are ce
ramica lucrată la roată rapidă, la Dinogetia. După toate probabilităţile, 
aceasta este filiera prin care se va tl'ansmi te şi generaliza, în secolele 
următoare, tehnica modelării la roata rapidă. 

Dacă în stadiul actual al cercetărilor nu putem discuta evoluţia fe
nomenului în secolele XII-XIII, remarcăm că în secolul al XIV -lea, 
la Dunărea de jos, toată ceramica se n10dela la roata rapidă. in această 
situaţie este greu de afirmat dacă s-a produs un salt brusc sau a avut loc 
un proces evolutiv. 

Dacă cercetările viitoare vor confirma aceste observaţii, va t rebui 
avut în vedere un aspect al problemei ce poate avea o importanţă ex
cepţională pentru sesizarea unor aspecte de organizare a meşteşugurilor. 
Este vorba de existenţa paralelă, fără contan1inări, în aceeaşi regiune, 
a două tehnici de modelare diferite, o perioadă de timp îndelungată. 

Intr-adevăr, alături de aplicarea procedeului de lucru cu roata 
rapidă la modelarea categoriilor ceramice superioare, procedeu tehnic 
a cărui aparitie şi dezvoltare am încercat 5-0 schiţăm, modelarea la roată 
înceată a ceramicii de factură con1ună va continua, cel puţin un secol~ 
fără a beneÎicia de aportul tehnicii superioare reprezentat de roata 
rapidă. Acest fenomen de izolare pare, la prima vedere, cel puţin ciudat. 
Cercetările în acest domeniu sînt încă la început, dar credem că sub 
forma unei ipoteze de lucru, ne-am putea gîndi la unele n1ăsuri de 
caracter protecţionist impuse de administraţia bizantină. De ele ar fi 
putut beneficia cîteva ateliere, care aveau nn1onopolul" folosirii roatei. 
cu turaţie rapidă şi implicit al producerii anumitor categorii ceramice~. 
Spre deosebire de ceramica de factură comună care, după cum am spus. 
pare să fi fost produsă în mai multe centre, categoriile ceramice de fac
tură superioară erau, aproape sigur, apanajul a puţine ateliere - două 

sau trei - situate, probabil, în unele aşezări mai importante 2H. Rămîne 
ca cercetări viitoare să încerce elucidarea acestor probleme, care sînt 
încă în faza de ipoteză . 

In orice caz faptul că , spre deosebire de alte meşteşuguri, in cazul 
olăritului par să se contureze prin1cle dovezi ale unor forn1e de orga-· 
nizare şi controlare a producţiei meşteşugăreşti nu este întîmplător. Nu 
trebuie pierdut din vedere că olăritul era în mod cert - ţinind cont de 
marea cerinţă de produse şi în acelaş i timp de perisabilitatea lor - unul 
din meşteşugurile cele mai răspîndite şi cu o producţie intensă. Or, 
popularea masivă a aşezărilor de pe linia Dunării, în special, a atras 

2S Aceas tă Ipoteză ţine cont şi de delimitările stricte ale producţiei meşte-· 
şugăreşti din Bizanţ derivate elin măsurile restrictive impuse de "Cartea Prefec
t ul ui" (vezi E. Frances, L 'Etat et les metiers a Byzancc, în Byzantinosl.avica, XXIII, 
1962, 2, p, 240). Sistemul avantaja impunerîle diferenţiate şi controlul fiscat al' 
cărui rol în economia bizantină nu credem că mai trebuie subliniat. 

2!l Cantitatea relativ redusă in care apa!' aceste categorii ceramice, faptu l 
că se produceau în general sel'ii mici - după cum arată şi reprezentările zoomor!e 
de pe ceramica smălţuită care sînt puţin€ şi nu se repetă - ca şi anal izele de 
pastă dej a menţionate, plcdea7:ă în acest scns. 
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după sine şi dezvoltarea corespunzătoare a acestui meşteşug cu vechi 
tradiţii . Rep,-ezentînd, procentual, categoria arheologică cea mai răs
pindită ceramica reflectă, în cazul de faţă, mai bine decît altele pro
cesul de dezvoltare a forţelor de producţie şi implicit creşterea nivelului 
de trai al populaţiei din zona Dunării de jos în secolele X-XII. 

Activităţi con st1'uctive (prelucrarea pietrei şi lemnului) . 
Revenirea bizantinilor la Dunărea de jos în a doua jun1ătate a se

colului al X-lea a însemnat, cu siguranţă, un reviriment in tehnica con
strucţiilor. Necesitatea de a recondiţiona unele fortificaţii de pe linia 
Dunării ca şi construirea altora noi;;;O, a dus la concentrarea în aceste 
regiuni a unui nlflre număr de meştcşugari constructori cu experienţă :a. 
Cetatea de la Păcuiul lui Soare reflectă. in momentul de faţă, cel mai 
pregnant nivelul tehnic deosebit atins în domeniul extragerii pietrei din 
cariere şi al executării zidăriei . Este vorba de lucrări al căror grad de 
perfecţionare situează cetatea de aici la nivelul celor mai reuşite exemple 
din rîndul fortificaţiilor epocii romane sau medievale 32. Punerea în 
practică a celor mai avansate procedee tehnice la ridicarea unor monu
mente de la Dunărea de jos, reanima o tradiţie constructivă întreruptă 

de evenimentele istorice de la începutul secolului al VII-lea. Din acest 
punct de vedere, credem că momentul reinstalării bizantinilor la sud de 
Dunăre trebuie consirlerat ca un salt calitativ realizat în tehnica con
structiilor de piatră din regiunea Dunării de jos 3:1 . Acest salt constă 
în p!'·imul rînd în formarea unui mare număr de meşt.eşugari speciali
zaţi în exploatarea pietrei din cariere cît şi în zidăria propriu zisă, din 

30 ln afara reamenajării incintelor de la Capiclava şi Dinogetia - mai mult 
cercetate pînă in prezent - şi mai mult ca sigur al celorlalte cetăţi romane de 
pe linia Dunăni repopulate masiv la sfîrşitul secolului al X-lea, o menţiune 
aparte merită cetatea de la Păcuiul lui S081·e const.ruită din temelii in această 
perioadă. 

31 Efortul construdiv depus in acelaşi interval de timp În diverse locuri , 
implica participarea unui număr imens de oameni, impunînd şi prezenţa unor 
constructori capabili să contribuie efectiv la realizarea lucrărilor şi să dirijcze 
diversele operaţi i. Subliniem, intre altele, că la Păcuiul lui Soare in afara pro
cedeelor tehnice remarcabile aplicate de constructori la zidăria cctăt.ii, nu tre
buie să scape atenţiei cantitatea uriaşă de blocuri scoase din cariere şi transpor
tate de la distanţe mari uneori. Vezi Petre Diaconu şi Emanoil 2ah. Despre ca
rierele de piatră de lingă Păcuiul lui Soare, se/v, 19, 1968, 2, p. 452. 

;j~ Pentru precizări in legătură eu tehnica de construcţie vezi D. Vîlceanu. 
Cu 1lrivtre la tehnica de construcţie a zidului de incintă al cetăţii bizantine de 
la Păcuiul lui Soare, se/v, 1965, 2, p. 291-305; R. Popa, La porte Nord de la 
jorteresse byzantine de Păcuiul lui Soare, Dacia, N. S., XI, 1967, p. 271-292; 
D. Vilceanu, Debarcade1'ul şi p1'ob lema pozitiei geografice a cetăţii bizantine de la 
Păcuittl lui Som·e. SCIV, 18, 1967, 4, p. 593-615. PI·oporţiile acestor vestigii şi 
calitatea construcţiilor de aici suportă, în mod cert, comparaţia cu orice m o
nument de pe teritoriul ţării noastre. 

33 Pentru Dobrogea şi pentru malul Dunării, În general, nu cunoaştem con
strucţii monumentale datind din secolele VIII-IX. Momunentele din Bulgaria, cum 
ar fi cele de la Pliska sau Preslav se încadrează într-o zonă aparte şi rid i că alte 
probleme. 
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Tindurile populaţiei locale 3' . O dovadă a permanenţei pe care o capătă 
,acest meşteşug credem că o reprezintă, între altele, şi cele două refa
.ceri ale laturii de sud-est a incintei de la Păcuiul lui Soare. în secolele 
XI ş i respectiv XIV 3:i. Acest fenomen va crea suportul pentru dezvol
tarea arhitecturii militare ş i monumentale din r egiunile Dunării de jos 36, 

Acumularea acestei experienţe constructive nu pare să se fi re
.pe l'Cl!tat în secolele X-XII asup ra n10dului de constructie a locuinţelor 
din aşezările de la sud de Dunăre. In general, acest<,a se menţin la 
ni\'C'Jul modest ce c::l racteri7.ează perioada pe spaţii întinse atit la sud cît 
şi 1::t nord de fluviu. Bordeiele sau sen1ibordeiele - care sint cele luai 
numeroase - avînd pere\ii căptuşiţi cu piatră sau cu lemn . nu benefi
ciază de cuceririle tehnice aplicat<, la construcţiile monumen lale. Acest 
fapt reflectă, in ultin1ă instanţă, realităţile social-economice din aceste 
:aşezări care, cel puţin pînă in momentul de faţă, nu au dat la iveală 
diIen?nţieri de l ocuinţe suficient de spectaculare pentru a putea fi in
teri1retate ca rezultat a l unor stra tiIicări sociale sensibile 3'/ . 

În ceea ce priveste trecerea la construirea locuinţelor de suprafaţă, 
-care se manifestă într-o serie de aşezări în a doua jumătate a secolului 
al X1-lea) ne este greu să o considerăm ca o dovadă de progres tehnic. 
De fap t. avem de-a face cu locuinţe cu pereţii de lemn construiţi în 
general. în acelaşl mod ca şi pereţii semibordeielor. Nu cunoaştem niciun 
caz in care locuinţele de suprafaţă să fi avut, în zona la care ne re
ferim . peretii de piatră cu mortar. fapt care ne-al' fi permis alte inter
p,·etii ,·i. După toate probabilităţile trecerea la locuinţele de suprafaţă 
·este "ezultalul adaptării la unele schimbări de ordin natu ral. Evident 
ar putea exista şi alte explicaţii, care în stadiul actual al cercetării, 
să ne scape, 

În ceea ee priveşte ,.sistematizarea ll acestor construcţii în cadrul 
asezărilor este evident că se respecta) din lTIot ive lesne de înţeles, o 
dispoziţie a locuin telol" care permitea circulaţia locuitorilor. Pină în 
momentul de faţă nu dispunem_ de date cu o semnificaţie mai precisă, 

De altfel, credem că în ce~a ce priveşte caracter ul unor aşezări din 
această vreme situate pe lin ia Dunării , o mai mare importanţă pentru 
anumite interpretări au dimensiun ile aglomerării umane şi diversele 
descoperjri nmărunte l' reflectind nivelul economic al aşezării, "sistema
tizarea" la care ne-am referit fiind, de fapt, obligatorie - evident cu 
gra daţii diferite - pentru orice tip de aşezare organizată, 

3" Populaţie cupdnsă, in mod obligatoriu, in acest imens efort constructiv 
ca princl pală fOl-ţă de muncă, contribuind h formarea de meşteri pietrari şi 

l:idari. 
.:::> ReIaceri determinate de schimbal'ea cursului Dunăl'ii. 
Je; Credem că pe această linie VOI' trebui îndrumate şi cercetările privind 

un('}e construcţi i medievale româneşti. 
3. Difcrcnţa care s-ar putea facc intre locuinţele de supl'afat_ă şi bordeie 

n u a re fundament. avînd la origine cauze naturale. Pe de altă parte, n-ar fi exclus 
ca in afara aşezărilor, în apropie-r ea 101' să fi existat construcţii mai importante, 
locui nţ.e ale unor demnitari sau ale altOI' I·cprezentanţ.i ai clasci supI'apuse. 
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Considerăm că, fără a greşi prea mult, puten1 afirm.a ca 1n dome
niul construcţiilor de locuinţe perioada secolelor X-XII nu marchează 
un salt calitativ faţă de perioadele precedente. 

Totuşi şi în domeniul construcţiilor de locuinţe pare să fi existat 
'Un n1cşteşug specializat , anUlue acel al lemnarilor. R idicarea unor con
strucţii de lemn, fie şi de dimensiuni relativ reduse, impunea o serie 
.de ·op2raţii cum ar fi cioplirea şi încheierea bîrnelol' şi a scheletului aco
perişulLi.i, operaţii care cer o oarecare experienţă şi în orice caz, un 
anumit grad de indeminare. O serie de unelte cum ar fi topoare de 
,dulgherie, tesle, sfredele (fig. 211 , 2, 3), atestă executarea operaţiilor 
}'espechve în aşezările de pe linia Dunării. Care era gradul de specia
lizare al acestor lemnari, dacă ei lucrau şi alte obiecte de lemn, dacă 
-îşi exercitau meşteşugul ocazional sau permanen t (eventual deservin d 
D1ai D1ulte aşezări), nu se poate preciza. Din punct de vedere tehnologic, 
putem considera că nivelul acestui meşteşug era acelaşi pe spaţii întinse 
atît la sud cît şi la nord de Dunăre 38 

Descoperiri arheologice făcute în ultimii ani întăresc dovezile despre 
existenţa, în aşezările de la Dunărea de jos, a unOr ll1eşteşugari spe

.~i alizaţi în prelucrarea fibrelor tex tile şi a pieilor . Este vorba de anu
TIlite activităţi specializate care depăşeau nivelul de realizare al unor 
produse de îmbrăcăminte in cadrul gospodăriilor din acea vreme. Ne 
gîndim în p rimul rînd la descoperirile privind existenţa războiului de 
ţesut orizontal în Dobrogea secolului al XI-lea . După cum s-a 111ai ară
tat, ţesutul la războiul orizontal reprezintă un procede u tehnic ava nsat 
pentru acea epocă ;l!). Pe lingă descoperiri le de la Dinogetia. deja cu
noscute, s-au mai găsit capete de tindechi la Păcuiul lui Soare (fig. li2), 
jar în aşezarea de la Piatra Frecăţei un "depozit" cu păpuşi de fuior, aţă, 
sfoarfl şi ţesătură cu flotElri, caracteristică pentru războiul orizontal. 
Această din urmă desC'operire prezintă un aspect deosebit ce ar putea 
.avea o anume semnificaţie: în aceeaşi groapă unde erau aşezate resturile 
textile, s-a descoperit o nlare cantitate de "gale de stejarl' ce foloseau 
la tăbăcitul pieilo!' de animale. Nu este exclus ca această asociere s5. re
prezinte dovada existentei unui meşteşugar care lucra îlnbrăcăminte de 
piele, resturile textile reprezentînd, eventual .. furniturile· l pe care ş i l e 
procura sau, poate chiar le realiza, pînă la un punct, singur. In stadiul 
actual al cercetărilor, pare un fapt dovedit că apariţia războiului ori
zontal de ţesut în aşezările de la sud de Dunăre este un aport bizantin 
care a r idica t meşteşugul ţesutului în aceste regiuni, la un n ivel foarte 
2vansat pentru acea vrelUe 1i0. Pine. în lu{)mentul ele faţă, cele mai tim
.purE descoperiri legate de apariţia acestei "inovaţii ' l în aşezările de la 
sud de Dunăre, datează din secolul al XI-lea . Evident, tradiţia război ulu i 
de ţesut vertical a persistat după cum atestă descoperirile de greutăţi 
tipice, des·coperite 1n diverse aşezări feudale timpurii. De utilitate cas-

3S Pentru comparaţii vezi unellele de tîmplăl'ie din lucrările menţionate la 
.nota 8, ca ~i referidle la locuinţe din monografiile Capidava, Dinogetia, Dridu. 

3:) Gh. Bichi r , ContTibuţie la cunoaşterea ţesutului în aşezarea de la Garvăll 
,(sec. X-Xl) în se/V) IX, ]958; I. Bal'nea, op. cit., p. 121. 
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1 

Fig. 2. 1 - topor de dulgher (Păcuiul lui Soare, sec. XI); 2 teslă (Păcuiul lui 
Soare, sec. XI); 3 - sfredel (PăcuÎul lui Soare, sec. XI). 

mea, războiul de ţesut vertical va dăinui paralel cu cel orizontal care 
pare să fi avut o răspîndire limitată. Existenţa croitoriei atestată şi con
siderată meşteşug specializat, ar putea fi legată, ca apariţie în timp, de 
dezvoltarea ţesutului ea meşteşug. Dar, după boate probabilităţile, nici 
ţesutul la război orizontal nici croitoria ca meşteşug nu reprezentau încă, 
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în perioada de care ne ocupăm, nişte meşteşuguri dezvoltate, cu pondere 
în economia aşezărilor respective. Secolul al XI-lea pare să marcheze 
începutul acestor meşteşuguri pe care le putem considera ca apărute sub 
influenţa Bizanţului. De-abia în secolele următoare ele vor ajunge să fie 
nişte meşteşuguri importante' şi bine diferenţiate 41 . 

Perioada al cărei tablou - sub aspectul dezvoltării anumitor meş
teşuguri - am încercat să-l schiţăm, este considerată ca avînd drept 
caracteristic.ă economică principală predominarea economiei naturale 42. 

in ceea ce priveşte aşezările din secolele X-XII, de la sud de Dunăre, 
<:redem că se pot desprinde anumite constatări interesante. 

După părerea noastră aşezările care, în stadiul actual al cercetă

rilor, se pretează cel nlai bine unor investigaţii privind diversele laturi 
ale activităţii eCOn0111Îce sînt cele situate pe linia Dunării dobrogene 43. 

Din punct de vedere al dezvoltării forţelor de producţie ele prezintă 
avantajul de a reprezenta în momentul de faţă - pentru zona şi perioada 
de care ne ocupăm - complexele arheologice cu cele mai multe elemente 
'sigure de datare. in ll1arc, unele dintre ele reprezintă chiar "co111plexe" 
închise pentru anumite perioade 44 . Evident, există dezavantajul lipsei de 
<contact cu realităţile perioadei precedente, pe care l-am menţionat la 
început. Singura modalitate de a umple această lacună este aceea de a 
,completa datele dispersate pe care ni le oferă aşezările contemporane 
sau chiar 'mai tîrzii de la nord de Dunăre. în tacest fel vom putea sesiza, 
'în general, ce a însen1nat, sub raport economic, stăpînirea bizantină la 
.sud de Dunăre , ca şi dezvoltarea anun1itor meşteşuguri. Pr-oblen1a ţste 
foarte complexă şi detalierea ei ar putea constitui subiectul unui studiu 
de proportii. De aceea, r.e vom menţine la nivelul generalizărilor schiţînd 
datele problemei. 

în primul rînd se cuvine să subliniem faptul că aşezările feudale 
tin1purii de pe linia Dunării , încep să aibă o vieţuire intensă după anul 
'971 !,". Ele pot fi considerate ca fiind populate de bizantini în vederea 
-stabilirii unui ,)imes" dunărean 4G, Aceste aşezări reprezintă aglomerări 
umane importante şi sub acest aspect, încă nu-şi găsesc analogii în aşeză-

1,0 Ielem. 

-il Şt. Olteanu, op, cit., passim. 
~~ Vezi discul,.ia problemei la 1. Pascu, Meşteşugu1'ile din T1'ansHvania pină 

in seco~ul al XVI-lea. Cluj, 1954. p. 19-22 şi Şt. Olteanu, op. cit., p. 13-14. 
"3 Pe de o parte au fost mai intens cercetate, pe de altă parte se pat'e că 

densitatea populaţiei ele aici era mult mai mare decît în aşezărîle elin interior. 
,," Ca exemple putem lua aşezările de la Capielava şi Dervent, databile Între 

'a doua jumătate a secoluilli X şi prima treime a sec. XIsC\u pe cea de la Pă
cuiul lui Soare unde este foarte bine reprezentat secolul XI. 

"j Nu există pînă în prezent niciun fel de descoperiri concludente ale unor 
,urme demne de luat în seamă, anterioare acestei date. 

"c. Em . Conduro.chi, 1. B arnea şi Petre Diaconu. NOHvelles recherches sur 
l.e "l imes" byzantin du bas Danube, XIlI I nternational Congres of byzantine Stu
,âies, Oxford, 1966 (extras), passim. 
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riIe cercetate la nord de Dunăre"7 Fără a intra în detalii privind com
ponenţa etnică a populaţiei aşezărilor fortificate din Dobrogea, credem 
că trebuie să admitenl şi un procent de oanlen i îndeplinind funcţii admi
nistrative sau militare, veniţi din diferite regiuni ale imperiului bizan
tin -'18. Pe lingă aceşti oameni avînd funcţii oficiale era firesc să apară 
negustori şi meşteşugari veniţi să prospecteze şi să "cucerească:' noile 
teritorii anexate la imperiu Ij!) . Acestei categorii de nl€seriaşi credenl că 
i se datorează progresele tehnice şi avîntul realizat de unele meşteşuguri. 
după cum am încercat să arătăm mai sus. Ni se pare interesant de re
marcat că, după toate aparenţele, aceste progrese se evidenţiază în nlod 
deosebit în domeniul aşa ziselor " produse de lux". Faptul nu este întîm
plător şi el reflectă, după toate probabilităţile, nu numai existenţa unor 
cumpărători - în număr destul de mare pentru a justifica dezvoltarea 
unei producţii locale - ci reprezintă una din laturile complexului proces 
de dezvoltare economică desfăşurat in aceste regiuni după alipirea lor 
la imperiul bizantin. Se poate afirn1a că integrarea Dobrogei in circuitul 
economic bizantin a dat un puternic impuls dezvoltării forţelor de pro
ducţie locale. Subliniind acest fapt, ne grăbim să adăugăm că, după pă
rer.ea noastră, nu există motive să considerăn1 în această fază meşteşugu
rile ca primă componentă a acestui proces de dezvoltare. 

Judecînd după descoperirile arheologice, în ansamblu, nu putem 
afirma că ponderea producţiei meşteşurăreşti din secolele X-XII era de 
natură să determine caractenll economiei asezărUor de la Dunărea de 
jos. In treacăt, atragen1 atenţia, că agricultura' nu pare să fi constituit nici 
ea o ramură economică importantă în aşezările de pe linia Dunării 50. 

Cît priveşte negoţul cu peşte, credem că rolul său în înflorirea economică 
a acestol' aşezări a fost exagerat 51. După părerea noastră ~ faptul într-o 
forn1ă atenuată s-a mai spus 52 ~ dezvoltarea pe care o cunosc unele 
din aceste aşezări în secolul al X I-lea se datoreşte rolului de centre co
merciale de tranzit pe care l-au jucat datorită poziţi·ei lor geografice deo
sebite. Situate pe n1area arteră de circulatie care era Dunărea si în acelaşi 
t imp la graniţa irnperiului) aceste aşezări făceau, probabil, ofici.ul de in
termediar în schimburile comerciale dintre aceste regiuni şi marile centre 

/,7 După cunoştinţ.a lloastn'"t o aşezare de proporl,ii din Muntenia ar fi aceea 
de la Birlogu (jud. AI'gCŞ) dm' cercctarea de aici este încă la început (informa( ii 
I\'Iada Comşa). 

r,f: Nu-şi găseşte aici locul o bibligrafie privind izvoarele istorice şi descope
ri rile arheologice privind existenţa la Dunărea de jos, in această vreme, a unor 
demnitari şi conducători militad bi7.antini, între care personalităţi mal'canie 
ale epocii. 

,,~, Fen omenuL este normal şi dacă pentl"U comerţul care se desfăşura i n 
aceste regiuni cu participarea activă a ncgustorilor bi7.antini există indicii şi în 
Îzvom'elc scrise, pentru mcştcşuga,'i atenţia noastră va tI'cbui concentratE\ asupra 
intel'pretării descoperirilor arheologice. 

50 In niciuna din aşezările dobrogene cercetate pînă acum nu s-au d escoperi t 
unelte agl"icole înh'-o proporţie care să justifice presupunerea p,'acticării intense 
a agricult.urii aici. 

5\ 1. Barnca, op. cit., p. 51; R. P opa, Păcuiul lui Soare. O aşezare dună
Teană cu trăsăt·uri l.Irbane în. veac-uri1.e XII-XIV, Studii, anul XVII, 1964, 1, p. 115, 
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bizantine . Ţinînd cont şi dG funcţia 111ili tar-adI11inistrativă pe care o aVeau 
în cadrul limes-ului bizantin, am putea găsi o explicaţie stadiului de' 
dezvoltare preorăşenesc pe care îl căpătaseră unele din aşezăriIe de la. 
Dunărea de jos 53. 

Chiar dacă nu puten1 spune că 111eşteşugurile au jucat un rol esen
ţial în viata economică a regiunilor de la Dunărea de jos în secolele 
X-XII, consolidarea producţiei meşteşugăreşti, în general, şi dezvoltarea 
unor~ dintre meşteşuguri cun1 ar fi cel al olăritului, în specia"!, va avea. 
urmări importante. 

Consecinţele dezvoltării economice realizate în regiunile de la sud 
de Dunăre a căror cultură materială se bizantinizează în secolele X-XII, 
se vor manifesta pe spaţii geografice mult luai întinse. Ele se vor e\·i-· 
denţia deplin în multe domenii ale culturii materiale din Ţările Române,. 
în veacurile următoare. 

LES METIERS EN DQBRQUDJA AUX x ' -XlI ' S. 

Resume 

A p::trtir de la second€' moitie du X C S., epoquC'" a laquelle la Dobr0udja 
etait definitivement integl'ee dans l' l::mpirc 13yzantin, les fOl"ces de j)l'Oductions locales 
se dcveloppent dans un rythme plus vii. Au fur et ii mesure que la circulatian 
des mnrchandiscs alTivees des diverses parties de l'empil"e s'intensifiait dans cette· 
zone d'intcrferences cultul'elles, an constate un pragl·es qualitalif dans le deve
loppement ele certains metiers locaux. Il s'agH tout specialement ele l·usinage 
des metaux non ferl'CUX (bronze, argent; ar) de la technique des constn!ctions (ce 
qui est du a la realisation de quelques constructions monumentales, comme par 
exemple celle d e PăclIiul lui Soat'e, et de la t·estauration des mUl'S de qllelqllf:S ci 
tes J"omano-bY7.2ntines sur la rive du Danubc) et du perfectionnement du ti ssage, 
pat· l'apparition du metier ii tissel' horizontaL On commen~a aussi a fabriquel' 
certaines categodes ceramiques de facture superielU'e - parmi lesquelles les 
produits ceramiques emai'lles en vel"t-oJive - modeh~s au tOUl" ~\ mouvement 
cîrculair(' rapide. Et c'est juste-ment dans ce dernier domaine qlle l"alltew' ('roit 
POUVOil' discel'ner l'apparition de certaines mcsures pl'Otectionnistes, J)l·omovecs 
par le fisc byzan t in. P Olii' a!TÎvcr a ces conclusions. il part de la const.atation qu·au 
CQurs du XIe s. On fabri-quera en meme temps les dCl\x catcgorîes ce!'amiques, 
c'est-a-dire cJ'une part celI e model ee 3U tour rapide, e t c\"autl'e pa!'t la gl'Jndc 
masse de produits communs, modelee au taur lent. 1':n clepit des apparcnces, les . 
mesures dont -a parle, tout en visant le contrale et la re.giementation des i111-
p6ts,' paraissent avoi!" retarde pendant longtemps la genel'ulisaUon de la techni
que du tour au mOllvement rapide. Mais ceUe bardere conventionnelle sel'a bt'lIs
quemcnt romplle. a un moment ou l'autorîle byzantine cwait peut-etre climinue 
dans le Bas-Danube, sÎ bi en que au XIVe s. toute la poterie de cetie n§gion se nl 
model ee au ,tOlU· !'apide. Parmi les formes cal'uctel'istiques de cette epoquc, on 
pout"l'a distinguel· les elemcnts typiques des produits ce!'.amiques de l"epoque dont 
l'al.lieur s'cst occupe. Cela est egalement vaiable paul' d ·auircs domaines el e ]a 
r ulturc materlellE' de cette 7.One. qui portel'ont la m3rque clu processlis ele rin
Ifluence byzal1.tine, ql.li eut lieu aux Xe-XIIc s., processl.ls esquisse dans cel article. 

51 Gh. Ştefan, in Dinogetia, 1, Euc., 1\:)67, p. 379. 
5.1 Idem, p. 378, 
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'l'ABLE DES FIGURES 

Fig. 1. l' - Pin ce de joaillel' (Păcuiul lui Soare, Xle s.); 2 - Extremite d'un 
tendoir (Păcuiul lui Soare, XIe s.); 3 - De en bronzc (Păcuiui lui Soare, 
X!c s.); 4 - Pince de joailler (PăCUlUI Iu iSoal'c, Xle s.) : 5 - Fetit ciseau 
en bronze - utilise probablement pour usi ner rOl' (Păcuiui lui Soare, 
Xle s.): 6 - Petit plateau en tele de cui vre (Păcuiul lui Soz re, xre c.) . 
SOaL'e, Xlc s.). 

Fig. 2. 1 - Hachc ele m cnuisier (Păcuiui lui Soare, Xle s.) : 2 - herminette (Pă
cuiul lui Soare. Xl C s.); 3 - vrille (PăCUlUI lui Soare, XIc s.) . 

ORER DIE LAGE DER HANDWERKE IN DER DOBRUDSCHA IM lO.-12.JH. 

Zusammen!assung 

Mit Bcginn cler z\:veiten Hălfte des 10. J h., zugleich ml1 cler vollstăndigen 
EingJicdcrung del" Dobructscha in das Byz::mtinische Reich. cnt\vickeln sich dic 
ortlichen Produktivkrăfte in beschleunigterem Rhythmus. Gleichlaufend mit dem 
intensive!' werdcnden Umlauf der in dieses Gebiet kultureller Interferrenzen aus 
vcrschiedenen Teilen des Heiches geJangten \Varen, lăt3t sich auch ein quali tativer 
Spnmg in cle," Entwicklllng ertlieher Handwer kc feststellen. En handelt sieh haupt
sachlich um die Vcrarbcitung v on BlUltmctall (Bronze, Silber, Gold), um di& 
Bautechnik (durch die ErJ"ichtung von Monumcntalbauten, wie z.B. der von Pă
cuiul lui Soare und dic \Viedcrherstellung einiger Mauern remisch-byzantinisch er 
Festungen entlang der Donau, lIm die Verbesserung des \Vchens, durch das Auf
kommen des Flaehwebstuhls und um dcn Beginn der Herstellung v on keram i
schen Kategorien hochwertiger :rvlachart - darunter aueh die olivgrlin glasierte 
Ke,"a mik - cl ic- an der schnellen Topferscheibc gedreht sine\. Eben in diesem 1etzt.
gcnannten Bercich und auf der Grundlage der Beobachtung, daU im Laufe des 
l1.Jh. diese kcramischen Kategorien gleichlaufend hergestellt werden - clie an 
clel" schnellen Topferscheibe gedrehte und die meiste, grobe Ware, an cler lang
samcn, - mcint der Verfasser clas \Valten einiger SchutzmaBnahmen erkennen 
Zli konncn . clie cler byzantinische Fiskus erlassen hătte. Diese MaBnahmen, clie 
sich aui die Kontrolie und Regelung d er Besteuerllngen beziehen, scheinen allem 
Anschein ?um Trotz clie Vera1J gemeinerung cl e r Technik del" schnellclrehe~den 
Top.fcrschcibc in cler Fonngebung der Tonware lange verzogert Zli ha ben. Diese kon
venti onellc Schrankc, ,\' irc1 pWtzl ich fa llcn, vielleicht zu eincm Augenblick der 
lVlinc!cJ"llng cler byzantin ischen Macht an der Niederdon311, 50 dan im 14. Jh . c1ie 
!:!€samtc Keramik diE'sE'r Gegencl ·an d0r schnellcn T6pfcl"scheibe gcclreht v,:ird. 
In elen Formen, die fUl" diese Zeit kcnnzeichnend sind, lasscn sich clie fur die 
Kcramik cliescr Pcriode typ ischen Elemente e rkennen. Dies gilt allch fur ander e 
Bel'eiche cler materiellen Kultur în diesem G ebiet. Bereiche wclche von der 
B\'zan linÎsierung riiC' im 10. bis 12. Jh . sl..c"l.ttgefunden hat gekennzcichnet sind 
ein. Pr()zcss der im vOrlicg-el"!den Aufsatz ski7.7.iert w·ird. 

Er1dă7'ung der Abbildtmgen 

Abb. 1. 1 - Goldschmicclezangc (Păcu iul lui Soare, lI. Jh.); 2 - Endstuck eines 
Weberkamms (Păcuiul lui Soare, 12. Jh.); 3 - Fingcrhut aus Bl"onze (Pă

cuiul lui Soare, 11. Jh.) ; 4 - Goldschmiedezange (Păcui1..l1 lui Soare. 11. Jh.) ; 
5 - Klciner BronzemeiBel. d~1' wahrschei nlich b ei cler Goldschmiedear beit 
gCbt'allcht wurde (Păcuiul lui Soare, 11. Jh.) ; 6 - PIănnchen aus Kupfer
blcch (Păcuiul lui Soare, 11. Jh.). 

Abb. 2. 1 - Zlmmcrmannsax t (Păcniul l ui Soare, 12. Jh.); 2 - Dechsel (Păcuiul 
lui Soare, 11. Jh.); 3 - Bohrer (Păcuiul lui Soare, 11. Jh.) . 
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