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CONSIDERAŢII ASUPRA TIPULUI DE LOCUINŢE FEUDALE 
DE 'LA CAPIDAVA ŞI ELEMENTE SPECIFICE 

AMENAJARII INTERIORULUI LOR 

Amploarea săpături Iar arheologice in perimetrul incintei romane de la 
Capidava in ultimii 8 ani, o dezvelit o importantă suprafaţă ocupată de 
locuinţe oparţinÎnd perioadei de la Începutul feuda lismului pe teritor.iul 
Dobrogei ' . ,Adăugată la celelalte sectoare săpate anterior anului 1960,2 
această suprafaţă cercetată ne determină să concluzionăm CÎteva date re· 
feritoare la locuinţa specifică acestei perioade isto rice, atit la Capidava 
cît şi În alte puncte cercetate pe pămîntul dintre Dunăre şi Mare, 

O privire atentă asupra celar patru n'ivele clare de locuire de la În 
ceputul feudal-ismului la Capidava, a surprins tat atîtea t ipuri de locu'inţe 

cu deosebiri majore Între ele Este foarte posibil ca Între cele patru nivele 
de locuire individual'Îzate cu tipuri de loculinţă bine conturate, să mai existe 
anumite variante cu deosebiri sensibile Între ele Toate aceste observaţii 
coroborate cu cele mai noi descoperiri vor face subiectul unui studiu 
viitor. 3 

In cele ce urmează vom trece la o analiză amănunţită a tipului de 10-
c~inţă caracteristică fiecărui nivel de locuire la Capidava precum şi a ele
menteor cu Îndelungată funcţionalitate pe care le găsim În aceste locuinţe ; 

sobele de piatră, cuptoare de pîine, vetre portative, l aviţe, groapa de 
bucate. 

1 R. Florescu, N icolae Cheluţă Georgescu, Săpături/e de la Capidava, În Pontico. 
7, 1974, p. 417 şi urm.; Jdem, SăpăturiJe de la Capidava 1968-1974, in Pontica, 8. 
1975, p. 77 ş i urm. 

2 Gr. Florescu, R. Florescu şi P. Dioconu, Copidava 1, Bucureşti. 1958. 

3 rn timpul cercetării locuinţe lor-bord ei din nivelul I s·o surprins o variantă o unei 
locuinţe-bordei di n core nu s-a păstrat decit podi no b'ine arsă, lipsită de alte amena
jări interioare. 
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CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND LOCUINŢA 
DE LA INCEPUTUL FEUDALISMULUI 

in literatura de specialitate, 4 termenul de bordei este folosit in exclu
sivitate - În felul acesta tinind să se sublinieze in primul rind asemănarea 
acestui tip de locuinţă c'u locuinţa individuală de tip mai mult sezonier. 
Întîlnită şi astăzi la păstorii români de la şes - a cărei caracteri stică este 
săparea parţială a locuinţei in sol. Atit în locuirea individuală cît şi in cea 
colectivă, locuinţa este matca unei familii, deci, unifamilială. in contextul 
unei aşezări de sine stătătoare, locuinţele sint încadrate Într -un sistem 
izolat sau pavilionor şi un Qmalgam de locuinţe deci in ţesut 5, 

Fără excepţie locuinţele de la Începutul feudalismului În Dobrogea 
s-au descoperit şi cercetat mai ales pe vetrele fostelor cetăţi din epoca 
romană, in cadrul unor aşezări mai mult sau mai puţin Întinse. Se intil
nesc pe linia mediană a Dobrogei 6 şi aşezări din această epocă istorică 
fără să fie aşezate pe ni vele de locuire anterioară dar aceasta nu au con
sistenţă, durata locuirii şi bogăţia materialului arheologic specific celor 
situate pe, sau in preajma cetăţilor care a lcătuiau limesu f scitic. 

Toate aceste locuinţe fac parte din aşezări incluse in sistemul "În 
ţesut" indiferent de densitatea lor. Deci nu este vorba de un sistem pavi
lionar, nu avem o l ocuinţă de tip sezon ier, ci de o locuinţă specifică unui 
grup etnic de sine stătător, a unei culturi materia le ce continuă traditia cul
turilor materiale aparţinînd ' locuitorilor straturilor arheologice anterioare. 

Funcţionalitatea unor amenajări interioare din locuinţele aşezării vin 
să completeze argumentele noastre prin care vrem să arătăm inoportuni
tatea lolosirii termenului de bord ei pentru acest fel de locuinţă. 

a LOCUINŢELE NIVELULUI I 

Locuinţele nivelului I alcătuÎesc cel mai vechi strat de la Începutul 
feudalismului În aşezarea de la Capidava, urmare a acestei situaţii, fiind 
şi numărul lor mic, Îr: parte fragmentare datorită răvăşirii nivelului de lo
cuinţe nivelelor II şi III. Aceste locuinţe se prezintă (din ce a mai rămas) 
sub forma unor ziduri cu două feţe dispuse perpendicular cu axa longi
tudinală a incintei romane. Deci o primă şi esenţială deosebire faţă de 10-

4 Gr. Florescu , R. Florescu şi P. Diaconu, op. cit., p . 138 şi urm.; Petre Diacanu, 
Dumitru Vîlceonu, Păcuiul lui Soare, 1, Bucureşti, 1972, p. 59 şi urm.; Gh. Ştefan, 1. 
Barnea, Maria Comşa, Eugen Comşo, Dinogeţia, 1, Bucureşti, 1967, p. 30 şi urm. 

5 Radu R. Patrulius, Locuinţa În timp şi spaţiu, Ed. Tehnică, Bucureşti, p. 14. 

6 Menţionăm două descoperiri inedite. Aşezarea de 10 inceputul feudolismului din 
pădurea de 10 Negureni, jud. Constanţa şi aşezarea de acelaşi tip din 'incinta " Chim
pex" Constanţa. 

7 Termenul de "ziduri cu două feţe" a fost adoptat pentru o sublinia mai bine 
aspeclul identic al suprafeţelor din zid , fără să se poată deosebi care ar putea fi 
faţa interioară sau cea exterioară a zidului. 
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cuinţele celorlalte n'ivele ar fi apartenenţa acestora la sistemul "in ţesut" 
dar ordonat, geoemtric, poate ch iar in tablă de şah. Această constata re 
reclam ă de la sine două indici i clare: - existenţa unui sistem stradal; -
lungimea acestor ziduri ne pune in faţa unui tip inedit de locui nţe pentru 
această epocă - locuinţa colectivă . 

Vom că uta să surprindem tipul acesta de locuinţă ţinind seama de mai 
mulţi factori cu pondere difer i tă dar În interacţiune - funcţiune, structură 
şi formă, relaţie care in ultimă instanţă ne dă imaginea locuinţei colective 
de la inceputul feudalismului care nu putea aparţine decît unei colectivităţi 
cu atri bu ţi uni precise pe zona de graniţă a Imperiulu i Bizantin. 

Orientarea zidurilor cu două feţe caracteristice acestui tip de locuinţă, 
maniera de ridica re a 7.idăriei precum ş i aspectul actual al fragmentelor de 
zid păstrate. dovedesc o nivelare a dărîmăturilor rezultate din răvăşi rea stra
turilor anterioare. 

lesne de i nţeles că numai pe un teren plan se puteau ridica aceste 
zidu ri lungi, orientate aşa cum spuneam perpendicular pe axa longitudi
nală a incintei romane. 

Zidărie este făcută din piatră fasonată şi semifasonată in majoritate 
rezultată de la con strucţii mai vechi aşezată pe suprafaţa nivelată. Lianlul 
fo losit pentru suda rea pieselor din ~idări e este lutul - În cele mai multe 
cazuri arg ila - atît de frecventă in imediata apropiere a aşezării. 

Podina se prezintă sub larma unei suprafeţe netede, păstrind urmele 
unei arderi puternice şi mai ridi cată decit pr.im ul rind de pietre al zidultJi . 
Este posibi l să fi fost aşezată in'iţial pe o substrucţi e de pămînt bătătorit 
care nivela totodată şi interiorul l ocuinţe. Fă ţuiola podin'i1i s-a făcut cu aju
torul lutului galben in ca re nu se mai păstrează alte ingrediente, sa u poate 
datorită arderi'i puternice nu mai pot fi surprinse. Eventualele elemente de 
finisaj cu excepţia lutuirii podinii nu pot fi surprinse dat fiind numă rul mic 
de astfel de ziduri păstrate, fi ind mai mult ca sigur adevărat că aceste 
zid uri au constituit sursa principadă pentru procurarea pietrei de către be
neliciarii loc u i nţelor nivele lor II şi III. Cu atît mai greu ni se pare chiar şi 
em iterea sub formă de ipoteză a modului de acoperi re pentru locuinţele 
acestui tip de nivel din aceleaşi motive amintite mai sus. Pe teren situaţia 
acestui tip de locuinţe prezintă nu numai fragmente de ziduri perpendicu 
lare pe axa nord-sud dar şi unele situaţii mai fericite , cind se prind colţu
rile acestor locui nţe ma ni. Aşa de pildă locuinţa d in carourile 57 şi 58 
t ăiată de locuinţa 119 aparţinînd unui ni vel de locuire anterior, prezintă În 
partea de sud-vest ş i un fragment din zidul lung o rientat perpendicular pe 
axa est-vest a cetăţii. (Fig. 3) 

Aceiaşi situaţie edHicotoore pentru dimensiunile acestui tip de locu
in ţă colectivă se poate observa prin prelungirea lagmentelor de zidu ri din 
carcurile 55 ş i 54 cu cele din carcurile 64 şi 65 precum şi in cele din 
carcu l 66. O situaţie dea semeni semnificativă pentru acest nivel se poate 
surprinde şi În carcurile 47 ş"i 46 unde apare un zjd cu două feţe orientat 
perpendicu lar pe axa est-vest, zid tăiat de "L" 197 şi folosit ca perete la 
V pentru locuinţa 175 din carourile 46, 57, 47 şi 58. 
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o imagine cît de cît edificatoare pentru acest ansamblu de locuire îl 
vom avea numai atunci cind intreaga suprafaţă inclu să perimetrului incin
tei romane va fi cercetată. Atunci se vor putea grupa toate fragmentele de 
Zlidu ri descoperite in toate sectoare le cetăţii, observînd nu numai articula
rea acestor clădiri dar şi densitatea Încăperilor propriu-zise. 

LOCUINŢELE NIVELULUI II. 

o situaţie cu totul deosebită prezintă locuinţele aparţinind nivelului II 
de locuire de la Capidava. Aşa cum vom vedea acestea se indi vidualizea ză 
prin formă. prin amplasamentul lor pe suprafaţa aşezării dar mai ales se 
deoseobesc de locuinţele celorlalte nivele de locuire prin amenajarea zi
dăriei care va folosi şi o nouă tehnică de construcţie. 

Un prim element surp rins În studiul locuinţelor acestui ni vel este ame
najarea adincirii În vechile dărîmături pînă la obţinerea unei suprafeţe cît 
de cit plane pe care se Va ridica locuinţa. Şi în acest caz este mai puţin 
indicat să folosim termenul de "groapa locuinţei sau g roapa locuinţei 
semiingropate", deoarece este aproape exclus să ştim înălţimea reală a 
acesteia . AdÎncitura respectivă nu era funcţională numai prin aplati zarea 
terenului dar şi prin faptul că odată căptuşită cu zidărie, aceasta din urmă 
avea şi rol de temelie susţinînd mai bine structurile superioare ale locuinţe i. 

O privire atentă asupra celor cîteva exemplare ale acestui tip de locu
i nţă caracteristic nivelului II de locui re, ne arată că ni velarea terenului de 
care vorbeam mai sus. nu este mai mare decît s uprafaţa adinci tă - acea
sta fiind compusă din suprafaţa podinei plus perimetrul destinat zidă r·ie i 
ca re căptuşea această adîncitură. O ală ca racteristică individualizantă a 
acestui nivel de locuire este descoperirea acestui tip de locu i nţă În zone 
dispersate pe suprafaţa cercetată, acestea fiind grupate cite 2-3, toate 
cu suprafaţa adincită realizată prin ni velare, fără pereţi comuni, int re ele. 
Am arătat cu altă ocazie că aceste locuinţe apar grupate in anumite zone 
ale suprafeţei cercetate şi datorită faptului că În mare parte această su
prafaţă a fost răscolită de locu,itorii nivelelor III şi IV 8. Nu este exclus nici 
ipoteza unei organizări "in ciorchinelf

, a aşezării de către locuitorii nivelu
lui II, cu spaţij de funcţional,itate pub l, ică Între acestea. 

Această organizare nu constituie un fapt inedit În studiul locuinţelor 
de tip colectiv. Dacă În această fază a cercetării epocii .istonice de la În
ceputul feudqlismului, nu pare verosimilă o eventuală stratificare socială, 
observa bilă în modul de amenajare a locuinţelor şi a grupării lor în cadrul 
aşezării, nu ar fj exclus ca această grupare a locuinţelor să reprezinte o 
formă de locuire co l ect i vă a unei familii mai numeroase sau a unor familii 
Înrudite. Această organizare care nu respeotă alinierea cu axele perpen 
diculare pe laturile incintei este viZlibHă şi la orientarea fiecăreia d intre 
locuinţele acestea. 

8 R. Florescu. N. Chelută Georgescu, Săpăfuri/e de la Capidava, În Pontica, 7. 
1974; Idem În Pontica 8. 1975: 
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Referi tor la această problemă un lucru este clar: acela că aceste 
limite de orientare nu sint datorate numai denivelării terenului ci şi or9'O 
nizării locuirii pe acest spaţiu. 

Elementul esential care deosebeste locu inta nivelului II de celelalte 
nivele este tehnica' zjdăriei. in alcăt~jrea zidă'riei se observă alternarea 
pietrei cu rînduri de cărămidă luate din dărîmătu rile construcţiilor romane . 
Deasemeni laturile lungi ale tidăniei locuinţei nu se leagă de laturile mici 
- suprafaţa locuibilă nefiind de formă dreptunghiulară - în unghi drept, 
ci dimpotrivă întregul perimetru zidit, pare o linie continuă, laturile lungi 
rotunjindu -se la co l ţuri şi continuind cu laturile scurte. 

Atit zidărie cit şi sistemul constructiv al acestei locuinţe ridică mai 
multe observaţii legate de particularităţile enunţate mai sus: 

- Continuarea unei trad iţi 'i in tehnica z idăriei, uşor observa bilă de 
locuitori'i nivelului II la resturile zidăriei romane de la Capidava. 

- Avantaj funcţional, rezultat din ridicarea unor ziduri mai inalte prin 
alternanţa pietrei cu rîndurile de cărămidă care aplatizau perfect o su pra
faţă pe care se putea ridica zidul cu alte rindu,i de piatră . 

- Accesorii constructive favorabile su sţinerii acoperişulu i. 
- Moda În timp a unui interval de locui re. 
Această manieră constructivă, care nu este altceva decit o Îndelun

gată continuitate in timp a zidăriei În "opus mixtum" poate lesne să-şi 
verifice veridicitatea prin toate obse rvaţiile enunţate mai sus. 

Unul di n elementele principale în economia unui studiu despre locu 
inţa de la Începutul feudalismului este şi podina. Această amenajare inte
rioară care este de fapt şi suprafaţa locuibilă a locuinţei, reclamă o mai 
aţentă observaţie ţinînd seama că este cel mai sigur element de delim itare 
a unui nivel. În cazul locuinţelor nivelului 11 podina este mai ridicată cu 
10-1 2 cm. decît suprafaţa plană amenajată pentru ridicarea zidăriei. Acea 
stă suprafaţă nivelată are şi rol de depozit secundar pentru intreaga locu
inţă. Peste aceasta găsim o lipitură mai grosieră cu rol de substrucţie 
acoperită cu o făţuială unJiformă pe care de cele mai multe ori o Întîlnim 
şi pe partea inferioară a zidăriei acoperind perfect zonele de contact ale 
zidurilor cu podina propriu-zi .să. Consistenţa acestui strat pe care se cir
cula, se realiza prin arderea lipiturii sau prin protejarea ei după uscare 
cu o împletitură vegeta lă sau textilă. Aşa se face că de cele mai multe ori 
"in situ" podina se prezintă netedă, cu excepţia denivelărilor datorate pie
trelor căzute din zidăria prăbuşită. 

Descoperirea acestor locuinţe În stratul1ile moi profunde ale aşezării, 
sub cele două straturi superioare ale pămîntului vegetal şi cel al pămîntu 
lui cenuşos purverulent a Înlesnit în cazul unor exemplare de locuinţe mai 
bine conservate să fie surprinsă o -imagine mai clară a amenajărilor 
interioare. 

Vatra-gropiţă este elementul Întîlnit la toate locuinţe'le, ca un a't,ribut 
general (Fig . 1). Pe lingă aces;tea sînt wrprinse mai rada unele locuinţe d in 
acest nivel de locu ire - vetre portative in asociere cu gardine din piatră 
şi pămînt precum şi cuptoare de pi·ine. Apariţia mai rară a cuptoarelor 
de pîine şi mai ales la una din ___ locuinţele unei grupări de care a minteam 
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mai sus, presupune o intrebuinţare colectivă a cuptorului pentru mai multe 
locuinţe. Nu o fost surprinsă pînă acum lipitura sau rostuiala cu lut o 
spaţiilor libere din zidăria interioară a locuinţei. Acest lucru se datorează 
stării precare in care s-au conservat aceste locuinţe dar este sigur că pere
ţii erou căptuşiţi in interior cu o lipitură care este găsită de cele mai multe 
ori in stratul gros de umplutură in core predomină cenuşa, descoperită pe 
podină . la unele exemplare de locuinţă aparţinînd nivelului II de locui re, 
În stratul gros de umplutură s-au surprins bîrne masive din lemn carboni
zat. locuinţa 105 din carourile 87 şi 88, l 106 din caroul 92 sau .. l" 114 din 
caroul 90 au conservat În umplutura lor, pe lîngă pietrele şi cărămizile 
căzute din zidărie. l·jpitură de pe suprafaţa interioară a pereţilor, cenuşă 
dor şi bîrne .carbonizate. Acestea din urmă alcătuiau, fără îndoială, căptu 
şala acoperişului. Cum erau aşezote aceste bîrne ţinînd seama şi de 
forma locuinţei (colţurile rotunjite) este greu de spus. Un lucru este însă 
cert: acela 01 acoperirii cu un strat gras de stuf. Stratul gros de cenuşă 
pe care il găsim in umplutura locuinţei prăbuşite, mai păstrează adeseori 
fragmente de stuf carbonizat. 

Un alt element legat de amenajările interioare specifice acestui tip de 
locuinţă se desprinde din observaţi.ile făcute în .. l" 105 din carourile 87, 88 
relativ bine conservată. in colţul de nord 01 acestei locuinţe se află un 
cuptor de piine cu bolta din cărămidă (probuşit in momentul descoperirii), 
iar intrarea in locuinţă se făcea pe latura sud-sud-vest. deci cuptorul avea 
aşezată gura pe aceeaşi axă cu intrarea in locuinţă, lucru esenţial pentru 
asigurarea unei arderi normale şi deasemeni pentru evacuarea furnulU'i din 
spaţiul locuibil. 

LOCUINŢELE NIVELULUI III DE LOCUIRE. 

Mult moi numeroase decît locuinţele nivelului II de locuire sînt cele 
aparţinînd nivelului III - fapt explicabil dacă ţinem seama că beneficiarii 
acestora ou desfiinţat prin nivelare locuinţele nivelelor anterioare. Consis
tenţa zidăriei precum şi amplasarea lor pe suprafeţe bine nivelete au făcut 
să se conserve citeva exemplare aparţinind acestui nivel, in condiţii excep
ţionale. 

Nivelarea terenului s-a făcut de cele moi multe ori pînă la stratul 
roman de sec. VI e.n" al cărui nivel superior prezintă o arsură puternică. 
Aşezarea zidurilor locuinţelor nivelului III de locuire pe acest substrat con
sistent a oferit nu numai zidurilor dar şi locuinţei in general, o mai mare 
stabilitate. De cele moi multe ori peste stratul ars puternic de la sfî rş i tul 
sec. VI e.n. locuitorii nivelului III ou pus un substrat de piatră. Acest sub
strat nu este valabil şi pentru perimetrul zidurilor. rn acest fel diferenţa de 
nivel venea să asigure o mai bună stabilitate zidurilor fiind exclusă, În con
diţii normale, prăbuşirea lor in interior. 

locuinţele nivelului III sînt de formă pătrată sau dreptunghiulară cu 
panouri de zidărie alcătuite din bolovani şi blochete de formă parolelipipe-



Fig. 1, Locuinţă cu sobă de piatră şi vatră - gropiţă. 
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Fig. 2. Locuinţă 176 cu sobă din piatră. 



Fig. 3. Locuinţă 119. In pion depărtat locuinţa 161 cu cuplor de pî ine ~i girlic;, 

Fig. 4. Sobă de piatră in locuinţa 158, 



Fig. 5. Cuptorul de piine din l ocu inţa 129. 

Fig, 6, Vatra cuptoru lui din locuin ţa 129. 



Fig. 7. Cuptorul de pîine din locuinţa 177 cu gcrdinile de lut În partea stingă . 

Fig. 8. Gardină de lut cu vase ceramice pe eo. 



Fig. 9 Laviţă din p i atră ş i lut cu 2 vase ciaun pe ea. 
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dică aşezate in aşa fel incit suprafaţa zidului să fie cit ma'i compactă şi 
netedă , Laturile lungi se prind de cele scurte in unghi drept prin folosirea 
la colţud a unor blochete cu formă mai regulată, obţinindu-se printr-o 
apropiere perfectă eliminarea eventualelor spaţii goale. Liantul folosit este 
argila - de cele mai multe ori - dar abundenţa materialului pietros -
obţinut prin nivelarea vechilor locuinţe ale nivelului anterior - face să se 
folosească mai puţin liant. In unele cazuri, cind este vorba de apariţia de 
excepţie o unor locuinţe relativ bine conservate, in liant se mai găsesc şi 
alte ingrediente cum ar fi pleava. 

Aşa cum arăta m moi sus zidurile se prezintă la aesete locuinţe sub 
formă de panouri - termen falosit pentru a deosebi pe acestea de zidurile 
locuinţelor nivelelor anterioare realizate din blochete de formă paralelipi
pedică alternind cu ba lavani. La colţuri ş i pe jumătatea laturi lor se mai 
păstrează ş i azi inte rstiţiile cu resturi eorbonizate de lemn core susţineau in 
primul rind căpriareala acaperişului. O observaţie atentă ne-a dus la 
următoarea concluzie l egată de tehnica constuctivă a zidăriei : după nive
larec terenului se băteau porii care traseu perimetrul locuinţei apoi supra
faţa interioară o perimetru lui era umplută cu un strat de piatră nefasonată . 
Următoarea fază era ridicarea zidurilor, la care se foloseau lutul drept 
liant . in cele moi numeroase cazuri s-o surprins şi rostuiala pietrelor din 
zid cu ajutoru l unui lut cu multă pleavă in compoz i ţie. Nu este exclus ca 
i n interior pereţii să 'i fost căptuşiţi in intregime cu lu tuială, dacă ţinem 
seama de marea cantitate de l 'ipitură căzută in umplutura lacuinţei prăbu
şite. 

Podina locuinţelor nivelului III se prezintă sub forma unui strat de lipi
tură galbenă - de multe er,i sînt surprinse mai multe straturi ceea ce 
denotă refacerea cklică a pod inei - uneori arsă puternic şi de cele mai 
multe ori spartă de pietrele prăbuşite din zidăria locuinţei. Această lipitură 
este aşezată pe stratu l format din piatră şi lut care ni vela suprafaţa inte 
rioară a' locu'inţei şi care joacă rol de depozit secundar. 

In cazul unor locuinţe aparţinind acestui nivel şi care s-au conservat 
În mai bune condiţii. se s.urpr,ind şi elemente 1 6!~ate de amenajarea interioară 
a acestuia . Astfel de exemplare sint locl!inţele 162, 129 şi 177 (Fig. 5, 6, 7) ş i 
altele care au conservat pe lingă cuptorul de piine cu boltă de cărămidă, 
saba de piatră, vatra portabilă, laviţă din piatră cu suprafaţa lutuită, gar
dine din lut ars in preajma cuptorului. precum şi groapa de bucate şi fără 
să f.ie descoperite pînă in prezent, pare verosi milă existenţa unor policioare 
de lemn sau a unor cirlige din acelaşi material prinse pe pereţi. Numa.i aşa 
se poate explica qescoperirea vaselor ceramice intregi. nu căzute pe 
podină, ci in umplutura locuinţei . Legat de surprinderea unor elemente de 
finisaj in 'inter·iorul acestui tip de locuinţă menţionăm pe l ingă făţuiala 
podinei, rostueli cu lipitură la spa~iile lăsate libere de pietrele panou lui 
de zidărie. De remarcat că Întotdeauna lutu l destinat acestor rostueli are 
in compoziţie pleavă mărunţită. Existenţa a cel puţin şase pari de lemn, la 
colţuri şi pe mijlocul panourilor de zidărie cite unul, expl,ică in mare parte 
funcţiona l itatea acestora in susţinerea acoperişului. Luind in consideraţie 
şi cei doi pari fixaţ i in mijlocu l laturi lor scurte de zidărie care inchidea 
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locuinţa se poate deduce şi forma pe care o avea acoperişul, aşezat pe o 
căprioareală in "două ape". Cantitatea mare de cen u şă din umplutură 
În care se moi pot distinge fragmente carbonizate de stuf, ne arată cu ce 
era acoperită locuinţa. 

in comparaţie cu locu'inţele nivelurilor I ş i II. cele aparţinînd nivelului 
III au o mai mare suprafaţă locuibi lă . Ba mai mult la unele exemplare, cum 
ar fi 161, 127 şi 177, se observă o altă incăpere legată di rect de una d in 
laturile mici ale locuinţei, un gir/ici. De remarcat că acest girlici nu pre
zintă pori de lemn În z'idărie pentru susţin erea acoperişului, ceea ce ne În 
deamnă să credem că acoperişul locuinţei propr.iu zise era funcţional şi 
pentru girlici. Întotdeauna acest gir/ici, este lipit de latura mică, acolo 
unde se află şi intrarea În locuinţă. În partea opusă cu gura spre intrare 
se află cuptorul de piine. (Fig. 3) 

LOCUINŢELE NIVELULUI IV 

Locuinţele acestu'Î nivel sînt cele mai numeroase. D in punct de vedere 
statistic, într-o eventuală inven ta riere a locuinţelor aparţinind celor patru 
nivele, ultimu l. prezintă un procent mai ridicat. fapt datorat in primul rind 
stra tului superior in care swau descoperit. ele fiind acelea care prin nivela w 
rea terenului au desfiinţat locui nţele nivelelor anterioare. Ceea ce indivi w 
dualizează locuinţele nivelului IVeste tehnica constructivă in care au fost 
realizate. Spre deosebire de celelalte nivele de locuire În care apar dis
tinct, anumite elemente de substrucţie, la acestea, singurul element de 
delimitare a suprafeţei locuibile se prezintă sub forma unui şir de pietre 
mari, de multe oni cu lăcaşuri libere lăsate pentru Împlantarea parilor de 
lemn vertica li care susţineau pereţii şi acoperişul. Pereţii erau făcuţi din 
lemn, problema materialului de construcţie neintrÎnd În discuţie, ţinînd 
seama de abundenta mater.ialului lemnos din ostroavele şi zonele inunda
bile ale Dunării. Cel puţin pe una din feţe, cea interiooră , lemnul era cio
plit pentru obţinerea unui perete cu suprafaţa cit mai netedă. La colţuri 
imbinarea bilelor de lemn ai pereţilor se făcea prin imbucare, aşa zisele 
.. cheufori româneşti". Trebuie exclusă ipoteza folosirii pe scară largă a 
scoabelor de fier, deoarece numărul celor descoperite este deosebit de mic. 

Ca element de finisaj al pereţilor este foarte posibil ca aceştia să fi 
fost lutuiţi in interior, Bpitură care nu poate fi surpr.insă pe podină deoa 
rece şi acest element legat de amenajarea 'interi oară a locuinţei se pre
zintă sub forma unei suprafeţe putern ic arse, de foarte mu lte ori sfărămÎ
cioasă. Şi la acest tip de locuinţă lutuiala podinei este aşezată pe un de
pozit secundar realizat din nivelarea dărîmăturilor aparţinind nivelelor an
terioare. Procentul mare de materiale inflamabile care intrau În construc
ţia locu inţelor nivelului IV - lemn şi stuful acoperisului - a făcut să se 
păstreze puţine elemente caracteristice acestora. Cu excepţia podinelor 
şi a rindulu'j de bolovani care o delimitau şi sprijineau iniţial pereţii şi stil
pii susţinători, În foarte puţine cazuri swou păstrat elemente care verifică 
ipoteza a !că tu i ri i pereţi lor. 
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Spre deosebire de locuinţele nivelelor 1, II şi III, locuinţele nivelului IV 
au o orientare diversă faţă de axele incintei romane. Acest fapt se dato
rează profundelor denivelăr.i rămase din prăbuşirea locu inţelor aparţinînd 
nivelelor anterioare, care au dus la restrÎngerea spaţiului cit de cit plan pe 
care se mai puteau ridica co n strucţii. Considerăm că aceste d ifi cultăţi 

legate de amploarea denivelărilor, i-a determinat pe locuitor.ii ni vel ului IV 
să abandoneze maniera constructivă a locuinţelor cu zidărie de p'iatră, 
trecind, la o tehnică nouă, care folosea În mare parte lemnul. profunzimea 
la core erau implantaţi porii susţinători ai pereţilor. asigurind o bună sta
bilitatea şi rezistenţă. 

Un capitol aparte al acestui studiu il dedicăm amenojărilor interioare, 
Întîlnite În locuinţele de la Începutul feudalismului la Capidava, elemente 
deosebit de importante pentru cunoaşterea vieţii cotidiene in această 
epocă listorică. 

1. SOBA DE PIATRĂ 

Acest element de funcţionalHate majoră pentru locu inţele tuturor ni
velelor de locuire, a putut fi surprins pe nivelul III. Existenţa unor gropi 
mici, cu pereţi vertica li care mai păstrează pe fundul lor un strat gros 
de cenuşă albicioasă, În l ocuinţele celorlalte nivele, nu exclude dispari 
ţ i a pri n nivelare a sobei de piatră , care avea anexa tă această groapă 

cu rol de cenuşar. 

l a majoritatea cazurilor, cind se păstrează soba de piatră apare ca un 
mic dreptunghi realizat din blochete de piatră, cu dimensiuni care permi
teau aşezarea pe suprafaţa creată de cele două laturi lungi ale dreptun
qhiului, a vasului În care se prepara hran a. La gura acestei sobe se Întîl
neşte la toate exemplarele o mică groapă în care se trăgea cenuşa, nive
lul mai scăzut al gropii permiţînd şi o aerisire necesară arderii lemnu lui 
din sobă. 

In plan, soba de piatră este amplasată de cele mai mu lte ori În col ţu
rile pe care le face latura lungă a locuinţe i cu latura scurtă, opusă intră

ri i . Atunci cînd Întîlnim În aceeaşi locuinţă soba de piatră şi cuptor de 
piine, soba este aşezată pe aceeaş'i latură a locuinţei, pe aceeaşi linie cu 
cuptorul. In nivelment, soba se prezintă ca o mică străpungere a stratului 
secundar pe care se Întindea podina, pentru a oferi o mai bună stabilitate 
pietrelor care alcătuia ·u pereţii vertica li ai sobei. (Fig. 2, 4) 

Legat de acest element al amenajării interioare În locuinţele de la 
Începutul feudalismului, ma·i trebuie amintit că groapa mică din faţa gu rii 
sobei, cenuşaru/, avea suprafaţa acoperită cu lipitura podinei, orice refa
cere a pod inei fiind sesizată şi În grapiţa-cenuşar. 
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VATRA 

Acest element este intilnit la locuinţele aparţinind primelor trei nivele, 
deci o interioarelor opărate de zidărie din piatră. De cele mai multe ori. 
vatra se prezintă sub forma unei albieri ci rculare adincită puţin in substruc
tura podinei. Amplasarea vetrelor În zona centrală a locuinţei arată şi 
funcţionalitatea acestora, aceea de incă l zire a locuinţei . 

VATRA PORTAT/VA 

Se prezintă sub forma unor tăv i dreptunghiulare făcute din lut ars 
puternic. in compoziţia postei ceramice grosiere din care s-au rea lizat 
aceste vetre. se pot surprinde pe lîngă pleavă şi resturi mai mari de nuiele 
sau lemn carbonizat, ceea ce ne îndeamnă să credem in existenţa unui 
schelet din nuiele sau scîndură core se îmbrăca apoi cu lut . O notă aparte 
o fac gardinele, de aceeaşi formă cu vetrele portative realiza te in acelaşi 
fel dar pentru un scop d iferit. Amplasarea acestora intotdeauna cite două, 
prima la nivelul pod inei cu rai de vatră portativă iar a doua deasupra ei, 
mai ridicată cu 30- 40 cm, explică şi rostul acestui element plasat de cele 
mai multe ori intre cuptorul de piine şi peretele locuinţei, acela de uscat 
cereale. Pentru acelaşi scop, s-au ma.i găsit gardine moi mici. de formă 
semicirculară care erau plasate pe cuptorul de piine, cădura degajată de 
pereţii acestuia inlocuind cea de a dOUa gardină cu rol de vatră din insta
laţia a mintită mai sus. Nu este exclus ca pe aceste gardine să se pună şi 
vasele cu hrană pentru a le menţine calde. in locuinţa 177 d in sectorul A 
al aşezării, care s-a conservat in bune condiţiuni. s-a surprins intreaga 
amenajare a celor două gardine de lut. Spre deosebire de vetrele porta
tive care nu prezintă un finisaj special, gardinele, şi mai ales partea supe
rioară a acestora, au o făţu1ială fină, in secţiunea pereţilor observindu-se 
reluarea ciciică a acestui finisaj. (Fig . 7, 8) 

CUPTORUL DE PiiNE 

Acest element al amenajării interioare, este surprins În locuinţele nive
lelor II şi III de la Capidava . Construcţia in sine a cuptorului de piine cu 
calotă, necesita o anumită indeminare pentru ca el să devină funcţional. 

Amplasarea lui. in raport cu celelalte amenajări linterioare era legată 
În primul rînd de asigurarea unei circul aţ"ii a aerului care să permită eva
cuarea fumulu i din încăpere. Întotdeauna cuptorul are gura orientată spre 
intrarea in locu i nţă. 

Legat de tehnica constructivă a cuptorului, se poate remarca amena
jarea fundaţi ei ca re străpungea substructura podinei cu 10- 15 cm. Funda
ţia propriu -zisă era făcută din p'iatră amestecată cu lut şi se inălţa de la 
n ivelul podinei cu 35-40 cm. De la acest nivel porneau pereţii realizaţi din 
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piatră şi lut, cu multă pleavă in compoziţie, calota fiind făcută din cara
midă şi chirpic. in linteriorul cuptorului pereţii prezintă mai multe straturi 
de lipi.tură de la lutul grosier avind pleavă cu rol de liant. pină la un strat 
fără ingrediente, care se Întărea sub influenţa deselor arderi. Vatra cup
torului. de formă circulară reclama o amenajare specială pentru inmagozi
narea călduri'i. Acest lucru se realiza prin alcătuirea unulj strat refractar 
din fragmente de cărămidă reco ltate din straturile romane tirzii, sau din 
fragmente ceramice de 10 vasele core nu mai puteau fi folosite. Peste acest 
strat se aşezau mai multe rinduri de lipitură. 

Calota cuptorului este de cele ma i multe ori prăbuşită dar inclinaţia 
pe care o iau pereţii spre partea superioară Iasă să se Întrevadă o con
strucţie de formă sferică uşor turtită. Tirajul in cuptor se qbţinea pe gura 
acestuia. 

Lovita este un element Întilnit mai rar, deabia in locuinţele nivelulu i 
III. Această amenajare interioară constă in amplasarea pe una din laturile 
lungi ale locuinţei a unei ridicături de ·formă dreptunghiulară făcută din 
piatră şi acoperită cu lut. 

De remarcat că acest element nu străpungea pod-ina locuinţei ci se 
făcea pe ea, acest lucru fiind uşor sesizabil la locuinţa 155 din sectorul 1, 
pe a cărei laviţă se păstrau două vase ceramice tip 'ceaun. (F.ig. 9) 

Considerăm că numărul mic al l aviţelor de piatră şi lut descoperite 
pină acum, se datoreşte in primul rînd existenţei unui număr sporit de ast
fel de elemente din lemn care nu s-au putut conserva . 

GROAPA DE BUCATE 

Este un atribut general al locuinţelor de la inceputul feudal;smului la 
Capidava. Se intilnesc mai des la acelea aparţinind nivelelor II - III, care 
s-au păstrat În mai bune condiţiuni. Acest element cu rol de depozitare 
o hranei În primul rind, constă Într-o străpungere globulară a podinei cu 
adinci mi care ajung pină la 1,20 m la unele exemplare. Gura gropii de 
bucate are diametrul mai mic decît circumferinţa mediană, tocmai pentru 
a putea fi acoperită, foarte probabil cu un capac din lemn. 

* * * 
in stadiul actual al cercetărilor i n aşezarea de la inceputul feudalis

mului la Capidava, s-au putut surprinde elementele de bază care explică 
o indelungată locuire. Cele patru nivele cu diferenţe uşor sesizabile intre 
ele, fac posibil un studiu complet al cărei subiect este locuinţa din această 
epocă istorică. 

Este uşor de imaginat densitatea extraordinară, numai a acoperişurilor 
de stuf aparţinînd locu i nţelor unui nivel. Un incendiu insemna dispariţia 
rapidă a unui număr foarte mare de locuinţe. Refăcute, acestea nu respec
tau spaţiile celor dispărule, aşa că mioile diferenţe legate de tehnica con
structivă care apa r la locuinţele unui nivel nu trebuie interpretate ca faze 
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ale unui nivel de locuire. Că este aşa, o demonstrează şi faptul că după' 
un astfel de incendiu - şi astfel de catastrofe se produceau des - se ame· 
naja o nouă lacu'inţă, pentru că nu am surprins pînă acum nici-o podină 
cu lipitura aşezată pe un strat de arsură. 

Conceptul modern despre locuinţă înseamnă confort, ori la epoca de 
core ne ocupăm, funcţonalitatea era pe primul plan, de aceeea nu trebuie 
să surprindă dimensiunile reduse ale unei astfel de locuinţe. Moi mult. 
arătam moi sus că este foarte probabil ca o familie să fi beneficiat de 
mai multe camere pe care noi le .identificăm pe teren ca locuinţe de sine 
stătătoare. 

Densitatea more o locuirii pe platoul cetăţii romane ne arată că la 
inceputul feudalismului , la Capidava trăia o comunitate puternică, cu 
atri buţiuni precise pe linia de graniţă o Imperiului Bizantin. Schimbul de 
valori materiale era intens. Numărul mare al cuptoarelor de piine ne arată 
că a'ici putea exista un centru pentru toate aşezările mai midi identif,icate 
de noi nu numai în preajma ' Capidavei, dor şi peste Dunăre pe grindurile 
neinundabile core puteau fi locu.ite. Deasemeni , numărul sporit 01 obiecte· 
lor de cult demonstrează în plus existenţa la Capidava, o unui puternic 
centru eco'omic şi cultural 01 român.ilor din sec. IX-XI. 

RESUME 

CONSfDERATIONS CONCERNANT LE TYPE D'HABITATIONS FWDALES DE 
CAPIDAVA ET ELEMENTS SPEClFIQUES DE LEUR INTERlEUR 

les rouilles entreprises a CopidavQ, CI I'interieu r de 10 cite romoine, ant fo·it 
opporaitre un nombre impressionnont d'hobitotions dotant depuis les debuts de 10 
feodolite. L'emploi prolonge de cet hab'itot est prouve por les quo,ke niveaux d'habito
Hons, oux demeures bien indiViiduo lisees, Le premier en est forme d'habitatians de 
grandes dimensians o muraillea qui roppellent la technique 'romaine des construc
tions. Ces habitations ont appartenu 6 une collec~vite aVant eu des respansa
bilites pnkises sur la tigne de front!iere de l'Empire byzontin. Le second niveau est 
forme par les habitotions groupees por deux ou po'r trois, sons respecter un certain 
alignement sur I'enceinte de la oite. Un trait corocteristique de cetie categorie-ci est 
I'empla i des briques dans les murailles, ce qui 'rappelle le "opus-mixtum" romoin. Les 
habitations du mi! nivea u beaucoup plus nobreuses, ont, pOlJr la plupart des cos, une 
forme rectanguloire, des murailles en pierre et, aux angles et au milieu des câtes, un 
pilier paur soutenir le tait. 

-Les plus nobreuses sont les habitations oppartenant ou IVe niveau. Ensuite I'etude 
s'occupe de I'amenagement linterieu:r de ces hobitotions, de I'opparition des poeles en 
pierre, des âtres, des boncS', du faur o pain et de la fosse a provisions. On en o 
explique I'emplocement, la technique de la construction oinsi que la fonetion. 

Cette vie intense, carrobOiree ovec r~ decouve-rie- d'un nombre 'impressionnant de 
vases ceromiques, objets de culte et mannoies, demantre I'ex,istence d'un puissont 
centre econom'ique et culturel des Raumoins aux I X'~-Xle si.kles. 




