
DATE NOI PRIVIND FEUDALISMUL TIMPURIU 
IN ZONA COMUNEI CASTELU 

A. PANAITES ~U 

In primăvara anului 1979 au fost efectuate săpături arheologice de 
salvare in punctul Nr. 46 de pe troseul Canalului Dunărea-Marea Neagră. 

aflat in imediata vecinătate a satului Castelu. Suprafaţa unde au fost· 
executate cercetările de salvare este delimitată la Sud de calea ferată 
Constanta-Bucureşti , iar la Nord de o lizieră silvică. Ea se află la circa 
.300 m Sud de S.M.A Castelu şi la circa .400 m Vest de noua haltă 

C.F.R. a satului. 
Stadiul avansat al lucrărilor canalului au determinat restrînge rea 

suprafeţei cercetate J. 

Au fost descoperite urmele unei aşezări feudale timpurii situate 
pe (era sa aflată la Nord de albia veche a văii Carasu. Pe latura de 
Sud a acesteia se găseşte dealul Castelu, limitat la Est · şi la Vest de 
văi orientate către Sud şi Sud-Est. Menţionăm că în apropiere, la circa 
1000 m spre Sud de zona unde -este situată aşezarea, trece valul de 
piatră care traversează creasta dealului pentru a coborî apoi pe panta 
sa de Est către gara Dorobanţu 2. • 

Cercetările de salvare au identificat dteva locuinţe, ceram lca r 

unelte. In general stratul de păntint vegetal este de 0,25-0,35 m, iar 
materialul arheologic este concentrat într- un strat de cultură de 0,40-
0,50 m. 

Locuinţele sînt de tip semibordei şi de suprafaţă B Fundaţiile lor 
sînt din blocuri de piatră de dimensiuni mici şi mijlocii. Relevăm în 
legătură cu acest aspect două situaţii în care ele au o grosime de 0,50 m, 
la una din locuinţe avînd lungimea pe latur,a de Nord de 3,15 m, iar 
la cea de a doua 2,80 m de .asemenea pe latura de Nord. In rest gro
simea f undaţiilor este de 0,20 m, situaţie întîlnit~ în majoritatea aşe-

1 O m are parte din aşezare a fost distrusă de excavaţiile pentru viitoarea 
albie a Canalului Dunărea-Marea Neagră, este vorba d.~ latura de Sud. 

:! DID, vol. III , pag. 112- 113, cu discuţiile privind datarea valului şi aparte~ 
nenl.a etnică a construcţiilor şi apărătorilor săi. 

:l A vind in vedere stratul de pămînt vegetal şi adincimea fundaţiilor aces~ 
tor l ocuinţe, care nu depăşeşte nicăieri 0,50 m de la nive lul antic de călcar<.:! pe 
de-o parte şi faptul că unele fundaţii erau probabil din tălpi de lemn pe d~ alta, 
am împărţit locuinţele in semibordeie şi de suprafaţă (vezi fig. 3). 
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zărilor fe udale timpurii atit de pe teritoriul istro-pontic cit , şi la Nord 
de Dunăre li. 

Cercetările făcute nu au dus la descoperirea unŢ1elor de podea 
din pămint bine tasat care să marcheze nivelul de călcare din interiorul 
încăperii. Acest nivel fiind reprezentat de cele dteva fragmente de rîş
niţă din piatră cakaroasă descoperite şi de stratul de cenuşă gros de 
0,30-0,35 m aflat in două încăperi. In condiţiile enunţate este de la 
s ine înţeles că podeaua locuinţelor eera confecţionată din lemn, situaţie 
pe care o întîlnitn şi în alte aşezări din această epocă 5. 

Descoperir,ea, in locuinţa cu fundaţie de 0,50 m şi lungimea de 
2,80 m pe latura de Nord, a citorva bucăţi de lu t în care se disting 
orificiile nuielelor ce constituiau împletitură ne deten1)ină să emitem 
ipoteza că, cel puţin la aceasta, suprastructura ,era corifecţionată din 
împletituri de nuiele prinse -cu lut, avînd din loc în loc bîrne care 
îndeplineau ş i rolul de sprijin al acoperişului. Lemnul, lutul şi piatra, 
'ca material de construcţie, se aflau din abundenţă la îndemina locuito
TUoI' văii 'Carasu în acele timpuri 6. 

Situaţia descrisă este deosebită de d ,scoperirea, la cir,ca 5 km spre 
Vest în anii trecuţi, unor bordeie ,care aveau gropile săpate în lut 'şi 
au fost datate în sec, V e,n,7 Se naşte intrebarea dacă ambele tipuri 
de locuinţă, semibordeiul şi bordeiul , la (lare adăugăm ş i locuinţe de 
suprafaţă au exista t in aceeaşi perioadă de timp sau avem de-a face 
cu momente deosebite, 

Prin analogie cu rezultatele cercetărilor efectuate la Basarabi 8, 

unde dimensiunile locuinţei de suprafaţă sînt de 2,87 X 2,10 m , iar 
fundaţia şi zidul a u o grosime de 0,40 X 0,45 m, deci foarte apropiate 
de locuinţa descoperită la Castelu în cursul 'anului 1979, putem afirma, 
cu rezervele cuvenite. că ele datează din aceeaşi perioadă, adică secolul 
X e.l1. De 'asemenea cercetările făcute îo aşezarea de la Bucov au scos 
la iveală ş i locuinţe de supraf.aţă, iar locuirea în această zonă începe 
aproximativ pe la mijlocul sec, IX e,n, şi durează pînă la mijlocul sec, 
X e,n,~, Avînd in vedere ş i alte descoperiri din ,aşezările feudale tim
purii din Dobrogea putem afirma că locuinţele de suprafaţă descoperite 
la Castelu datează din sec, IX- X e,n, Cît priveşte semibordeiele din 
aceeaşi aşezare ca şi bordeiele identificate la vest de Castelu, în zona 
actuală a Fabricii de c iment Medgidia, pot fi contemporane, Este dificil 
în stad iul actual al cercetărilor de ,a deosebi, aici la Castelu, faze evolu
tive privind t ipul de locuinţe , sau deosebiri din , punct de vedere etnic 
şi social. . 

In locuinţa la care ne referim ultima oară , în colţul de Nord-Est 
se află o vatră cu diametrul de 1.10 m care păstrează şi urmele gardinei 
(vezi fig, 1/1), La construirea ei s-a întrebuinţat ca, material de consoli-

1, M. Comşa, Săpăturile de la Bucov, în Materia le, VI, 1959, pag. 575 şi 
DID, voL III , pag. 34- 35 cu bibliografia corespunzătoare. 

:, Idem. 
G M. Botzan, Canale navigabile ale împăratului Traian la Dunărea de Jos, 

în Hidrotehnica, 1, 1978, pag. 18. 
7 E. Comşa, Ce1'cetări şi observaţii in l egătură cu valurile din Dobrogea, 

în serv, 2, 1951, pag, 50, 
8 1. Barnea, Şantierul arheologie Basorabi, in lYIateriale, VI, 1959, pag. 550. 
(1 M. Comşa, op. cit., pag. 575. 
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Fig. 1/1 - Vatră cu gardină. 

dare şi de păstrare a unei t2mperaturi ridicate, un strat de fragmente 
ceramice peste care s-a aşternut pămîntul galben al podinei 10 (vezi 
fig . 12). 

La 0,50 m Sud-Vest s-a descoperit Un cuptor avînd axul central 
de 1,30 m, podina uşor adinc.tă şi calotă realizată din lut. La gură se 
păstrează citeva blocuri din piatră (vezi fig . 2/1). 

Avind în vedere orientarea gurii cuptorului, Nord-Vest şi ţinînd 
seaina că, în general, .intrarea in locuinţă se găsea pe aceeaşi lihie. în 
partea opusă, intrarea in locuinţa de faţă se - află pe latura de Ves t 
către latura de Nord ,a încăperii situaţie de aselnenea Întîlnită in aşe
zările cercetate pînă în prezent. O altă locuinţă avea cuptorul în colţul 
de Sud-VeSlt cu gura orientat către Est, iar vatra se afla la 0,50 m 
către Sud. 

In cazul acesta fntr,area în încăpere se afla la Est. Remarcăn1 câ 
locuinţa în discuţie nu prezintă fundaţii din piatră fiind probabil cons
truită [n totalitate din lemn: birne, nuiele împletite lipite 'cu lut, pereţii 
fiind fixaţi pe tălpi de lemn prinse în soL Cuptorul are 1,25 X 1,20 m, 
iar vatra 1,65 ITI diametru_ Un asemenea tip de locuinţă , dar cu două 
vetre interioare a fost descoperit in aşezarea de la Bucov, în punctul 
denumit Tioca H. 

în una din secţiunile săpăturii, la 10 1111 Nord de dărÎ1nătura unei 
locuinţe cu fundaţie din piatră s-a păstrat un alt cuptor aviml ca Iota 
din lut bine netezit şi bine 'conservată. Podina are 1,45 X 1 111, iar înăl-

tU 1. Nestor, E. Zaharia, Săpăturile de la Dridu, in Materiale, VI , p. 595 . 
11 M. Comşa, op .. cit., Dag. 575. 
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Fig. 1/2 - Vatră cu un strat de fragmente ceramice în podină. (Detaliu). 

Fig. 2/1 - Cuptor. 
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Fig. 2,2 - Cuptor cu calotă de lut. 

ţimea maximă a bolţ i i calotei este de 0,35 m (vezi f ig. 2 '2). Este un 
cuptor pentru coacerea piinii oare se află, de regulă, în afat:'a locuinţei . 

Orientarea sa vine în sprijinul celor afirmate, gura aflindu-se la 
Sud fiind ·astfel protejată decalotă de vinturile nordului. 

Au fost descoperite dou{, greutăţi pentru plasele de pescuit. Acestea 
sInt o dovadă că locuitorii aşezării se ocupau şi cu pescuitul, ocupaţie 
care ~'ine în sprijinul ipotezei privind existenţa unei 'căi naviga bile 
intre secolele II-XI e.n. de-a lungul văii Carasu ". Au fost descoperite 
de asemenea o lamă din fier provenită de la un cuţit şi două împungă
tari ,confecţionate din os şi fragmente de rîşn iţe. Nurnărul redus de 
unelte găsite se datorează in primul Tind faptului că a fost cercetată 
doar o mică parte a aşezării. . 

Ceramica este ·car.acteris-tică aşezărilor feudale timpurii cercetate 
pînă -in prezent pe teritoriul .Dobrogei. Din cantitatea apreciabilă desco
perită se remarcă oala tip borcan 'confecţionată din paSltă de bună cali
tate, cu un ridicat conţinut de caolin, avînd buza fie inelară , fie puternic 
evazată, Cu gîtul scurt sau foarte scurt. CDrpul vaselor este decorat cu 
slriuri dese executate cU pieptenele. Unele pornesc din imediata veci
nătate a gît ului, altele acoperă doar anumite porţiuni din corpul vasului. 

Alături de această oategorie întîlnim şi fragmen~ confecţionate, din 
pastă avind pietriş mărunt ca degresant, -arsă ineg,al, de culoare" brună 
S1Jre cărămiziu .şi decorată cu striuri dese. 

De asemenea săpăturile au identificat şi resturi ceramice de culoare 
neagră lucioasă. 

12 M. Botzan, op. cit., pag. 19. Autorul relatează incercarea reuşită, de căpi
tanul de marină engleză Spartt în iulie, 1854 de a naviga cu ajutorul !tnei ambar
caţiuni cu fundul plat de la Cernavodă la satul Burlak (Castelu). 
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Studiul preliminar al ceramicii descoperite în aşezarea feudală 
timpurie de la Castelu 13 a evidenţiak eera mica caolinoidă din rîndul 
căreia -remarcăm un fragment de castron ce îşi găseşte analogii în desco
perirea făcută în mormîntul Nr. 124 din necropola feudală timpurie 
cercetată în urmă cu două decenii la Castelu 14. \ 

In al doilea rînd au fost descoperite două fragmente aparţinînd 
unei căldări de lut de tip "peceneg" . Sînt două fragmente ce reprezintă 
buza şi un1ărul vasului. BUna este inelară la pactea superioară şi evazată 
uşor. Legătura între ea şi umărul vasului o face un gît scurt îngroşat 
în interior în care sînt practicate două găuri verticale prin care se 
treceau capetele unei toarte de sfoară. Orificiile, cu un diametru de 
1 cm, au fost practicate înainte de ardere deoarece. în interiorul gîtului 
se distinge proeminenţa rezultată prin folosirea unui obiect dur la reali
zarea orificiului. 

Umărul căldării este ' uşor bombat şi nU prezintă, pe fragmentele 
păstrate, decor. 

Pasta vasului este bine . arsă, de culoare cărămizie în structură şi 
albuire cărămizie la suprafaţă. Precizăm că în conţinutul ei întîlnim 
pietriş foarte mărunt de culoare albă utilizat ca degresant. 

In legătură cu acest tip de căldare întîlnim oarecari analogii la 
Dinogetia cu deosebirea că, în oazul descoperirii de la Castelu, gîtul ' este 

N 

CA S TELU 1979 
PROFIL OE EST-LOCUINŢA 

Fig. 3 - Locuinţă - profil de Est. 

13 Ceramica descoperită la Castelu va constitui subiectul unui studiu aparte. 
110 A. Rădulescu-N. Harţuchi, Cimitirul feudal-timpuriul de la ·Castelu, 1967, 

pag, 63, Pl. XIII. , 
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mai proetuinent înspre interiorul vasului. In legătură cu datare a unui 
asemenţa tip de vas ne rezumăm, în stadiul actual al cercetărilor, la 
sec. X- XI e.l1. J.) . 

În al treilea rînd pe fundul unui vas am identificat o marcă de 
olar. Însemnul se păstrează bine şi are analogii cu descoperiri din necro
pola de la Satu-Nou tG şi Dinogetia. 

Nivelul de incendiu surprins în două locuinţe, alături de elemen
tele ceramice descrise ·mai sus ne face să datăm, cu rezervele cuvenite, 
viaţa aşezării de la C.as telu Între sec. IX-'-XI e.n., Cu predzarea că cel 
tîrziu la inceputul sec. XI e.l1. ,aşezarea .a încetat să Inai existe, locuitorii 
ei retrăgîndu-sC! în spatele vălului de piatră pe care bizantinii îl înălţa
serii la 1 km Sud de nşezare . 

A dou a constatare este aceea că prin cercetarea locuinţelor de pe 
latura de Nord a aşezării considerăm că ,a:.l1 dat de limita dinspre punc
tul card inal aminti t, de la care pînă la S. lVLA. Cas telu sînt circa 300 lTI . 

Datarea aşezării în sec. IX-XI e.n. face nonnală legătura cu ne
cropola cerce tata pe teritoriul S.M.A. Castelu ş i datată în aceeaşi perioadă 
de t imp 17. \ 

NOUVELLES DOSNEES CONCERNA!;lT FEODALISM DE I X e ET Xle SIECLES 
DE N.E. DANS L TERlTOIRE DU VILLAGE CASTELU 

Dans SO:1 <J.rticle, l'auteui' presente !es resultats preliminaires des recherches 
effec"tuees sur le trac6 dl! canal Danube-Mer Noire en 1979, tout pres de la com 
mune de C<lstelu, ou ron a clecouvert les traces d'un habitat appartenent il. l 'epo~que 
des deauh de la feodalite. On presente quelques habitations du tYP2, de la I'uttc 
a mo;1:.:6 enterree et du type construit, integralement a la surface de la terre, <::însi 
q~e les c'~Jje~s y 'c; ecoul,"erts : ceramîque, outits, meuIes, fours · et îoyers. Base SUI' 
la Cet2.!ll ique ).:aolino~de et sur les fragments d 'un sea u en a rgile du type "petche
J"jes;ue·· , l'auteur daie l'habitat de Castelu entre les n:c-XIe siecle de n.e. ei le 
mct en !·e!ation a vec la necropole provenant de l;:t meme epoque sitll'2e aux envil'OUs 

' 1...' •. : ~·,'. es tiguee il.y a q'..lE'l Q.ues ans. 

15 Dinogetia, voL 1. 1967, pag. 163 şi 200, fig. 93/4 şi P. Diaconu; CaPidava: 
voI. r, 19SP, pag. 223, Cu p1'ivire la problema căldăTilor de lu t în epoca feBdal~ 
tim.pu7ie, În serv, 3-4, 1956, pag. 421-433. 

16 D ID, voI. III, pag. 57, fig. 22/ 4. 
li A. Riidu lescu-N. Har{.uchî, op. ·cit., pag. 96. 


