RAPORT PRELIMINAR ASUPRA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE
DIN SECTORUL V AL CETAŢII CAPIDAVA
(CAMPANIILE DIN ANII 1975, 1976, 1978
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Z, CQVACEF

limes-ului la Dunărea de JOs a fost evidenPârvan încă din anul 1906 ", dar abia în ' 1924 VOI'
apare condi ţiile favorabile unei astfel de în tr€ prinderi, iar Capidava a
fost punctul ales spre a răsp u nde unora din întrebări le ce se ridicau cu
privire la organizarea frontierei l'om·a ne de aici 2. Cercetarea a rost
î ncredinţată praf. Grigote Florescu,care va lucra aici d in 1924 cu
unele întreruperi - pînă în anul 1959 :l, .
Cercetăril~ 'Oare ' s-au efectuat pînă acum la Capidava a u · Iămurit
diverse aspecte ale vieţii din epoca feudalismului tim p u riu',., În ceea
ce priveş t e epoca romană, să păturile practicate 'au confirmat doar ultuna
fază de refacere, cind d upă ·l uarea distrugere d in sec. V I e.n., castrul îşi
reduce s up rafaţa la un sfert din perimetrul cetăţii 5,
Importanţa cercetări i

ţiată de Vasile

'" Un rezumat al r aportului preli minar privind cercetă rile din primele trei
campanii anunţate, a fost publi cat în Materiate şi ce rc etări arheologice A XIII-a.
sesiune anuală de rapoarte, Oradea, 1979, pp. 175-178.
'
J V. Pâ rvan, Salsovia, Bucureşti , 1906,
:! V, Pârvan, Descope'r i r -î nouă în Scythia Minor, în ARMSI , s . 2, t . 35, Bucureştii 1913, p. ' 467 şi urm. ; G r , FIOl'escu, R. Florescu şi P. Diaconu, Capidava. L
Monografie arh eo~ o gică, Bucureşti, 1958, p. 11.
:J R. FIOl'eseu, N. Ch eluţă-Georgescu, SăpăturHe de la Capidava, î n Pon tica, 7 ~
Constan ţa, 1974, p. 417.
!i Rezultatele a cestor săpături sint cuprinse într-o serie de rapoarte publicate
de Gl'. Florescu în Dacia ş i , mai nou: Gl', Fl orescu, SăpăturiLe de la Capidav a,
în Studii, 1, 1949; G r. FIOL'escu şi colaboratorii, Capidava. Raport asupra activităţii din 1956, în Materiale, 5, 1959, pp . 554-564 ; Gr. FlOl'escu, R. Florescu, Săpă
turHe arheologice de la Capidava, în Mater iale, 6, 1959, pp. 61 7-627 ; Gr. FIOl'eseu,
R. Florescu, CI. Ceacalopol, Săpăiurile arheologice de la Capidava, în Materiale,
7, 1960, p p . 571 -581 ; Gr. F lorescu, R. Florescu, GL Ceacalopol. Srlpăturile w'heoLogice de Ia Capidava, in Mate riale, 8, 1962, pp, 693-704; R. Florescu, N. Cheluţă
Georgescu, SăpăturiLe de la Capidava, în Pontica, 7, Constanţa, 1974, pp. 417---435 ..
Hezu ltatele cercetărilor efectuate pînă în 1957 sînt sintetizate in volumul : Capidava.
1. Monografie m'heologică, Bu c ureşti, 1958, de Gr . Florescu, R. Florescu şi p, Diaeonu . tn afara rapoa rtelor de săpătură î n să au apărut şi o serie de studii privind
diverse materiale arheologice: inscr i pţii, cel· amică, sau cu privire la unele probleme aclministrative, militare; edil i tare e tc.
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Irnportant punct strategic pe", limes-ul dunărean , cetatea Capidava
o cercetare mai amp lă şi mult mai intensă. Pînă acum cunoaştem
Capidava romană doar din, exterior, prin zidurile şi turnurile degajate
încă ·din . primele campanii de cercetări, din materialele sculptur,a le ~i
epigrafice sau din descoperirile monetare, iar prin ruptura . provocată
de cariera de piatră G în colţul de vest ,s-au putut determina straturile
de ·dăr;îmături şi depuneri din epoca romană,
Sectorul V, sit uat ,în colţul de est al cetăţii a fost cercetat în campania din anul 1955', 'dezvelindu-se locuinţele ce aparţineau secolelor IX~XI.
"In anul ·1975 am primit sarcina continuării cercetărilor în sectorul
din colţul de est al ce tăţii 8, unde săpătura 's e oprise Ia' nivelul dărimă
turilor din stratul roman (O,40~O,60 f i de la suprafaţa actuală), corespunzătorcu suprafaţa d in jurul bordeielor,
Întreaga zonă a sectorului V a fost împărţită ,i n carouri ' de 5 X
5 m, notîndu-se cu litere pe laturn de sud-est, oorespunzătoare curtinei
G (J, K, L, M, N) şi cu cifre pe latura de 'llord-est corespunzătoare
curtinei F (77, 76, 75, 74),
•
Pentru continuarea săpăturilor se impunea, ca primă operaţie,
demontarea zidurilor bordeielor cercetate în campania din anul 1955,
care Iămuriseră problemele referitoare la etapele de l'iaţă din perioada
feudalismului timpuriu cărora le aparţineau", şi adincire;! pînă la ultimul
nivel roman de locuire.
De la inceput trebuie să subliniem faptul că locuinţele populaţiei
străromăneşti, construite intre secolele IX~XI au distrus şi răvăşit ultimele nivele romane; lnaterialele arheologice feudal-timpurii ieşind la
iveală odată cu cele romana-bizantine şi nu de puţine ori .acestea din
urmă apar deasupra, fapt !Ce ingreunează foarte Inult cercetarea la
Capidava ,
Cele patru campanii de săpătu~i arheologice efectuate în sectorul
V (1975, 1976, 1978 şi 1979), în care s-a lucrat cu forţă de lucru "edusă,
au lămurit o serie de probleme, dar au deschis totodată noi semne de
intrebare la care vom putea răspunde numai cînd vom epuiza întreaga
suprafaţă propusă spre cercetare, În primeie două ca\npanii 6-,a lucrat
în caro urile J 75 ~ J 77, L 75 ~ L 77, N 75 ~ N 77, iar în următoarele
două am fost nevoiţi să restrîngem mai mult suprafaţa de lucru, opinînd
pentru carourile K 76 ~ K 77, L 76, M 76 ~ M 77, şi, parţial N 77
(Pl, X),
necesită

5 Cl". FIm'eseu, R. FiOl'eseu, P. Diaconu, Capidava, 1, p. 15.
G I dem, p . 26 .
7 După o întrerupere de 6 ani, Academia R.P.R., luînd în consideraţie imporCapidavei pe limes-ul dunărean, hotărăşte redeschiderea şantierulu i , asigurînd
colectivului fonduriie şi utilajul necesa r pentru executarea săpăturilor. La încheierea campaniei s-a rap6rtat că din această suprafaţă, de aproape: 500 mp, s-a scos
tot ceea ce înseamnă document istoric pentru epoc a feudala t impurie, ef. Gr. Florescu, R. Florescu, P . Diaconu, Capidava. 1, pp. 151-159, 162 .
8 Din colectivul de lucru de la Capidava, condus de Radu FIm'eseu mai
făceau parte N. Chelu ţă- Georges cu (Cons. tanţa ) şi Al. Simion-Ştefan (Bucureşti).
fi In cercetarea mai veche s ~ a stabilit că cele 13 bordeie sînt din două etape
de locuite: ef. Gr. Florescu , R. FIm'escu, f . Dl.aconu, Capidava. r, pp . 135-:-245.
10 Conform clasificării stabilită de Gr. FIOl'eseu : Capidava. "1, p. 159.
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Prima cjescoperire notabilă S- iI făcut în caroul N 75 unde am surprins podina unui bordei, notat B 196, cu vatra în partea de vest (Pi.
111 şi 2). Nu am putut găSi zidurile acestui bord~i , distruse desigur de
lq,cuinţele din jur ce aparţineau unui nivel de locuire mai nou. Materialele arheologice recuperate de aici (fragmente ceramice decorat~ cu
striuri , n val, fragmente de ceramică smălţuită - Pi. VI/5 - , resturi
·osteologiee), dar mai ales faptul că bordeiul a fost distrus parţial de
-celelalte, pledează pentru încadrarea lui în cel ,de al doilea nivel de
locuire din perioada feudalismului timpuriu (sec. IX e.n.) 10.
In caroul N 76, deasupra unui zid ce se profila pe direcţia sud.nord, perpendicular pe zidul curtinei G, a fost descoperită o' gardină
(PI. IIIl) ce a aparţinut unui alt bordei (notat B 14), ale cărui dărîmă
turi au fost surprinse mai a les în carou! N 77, lîngă zidul de incintă.
lnlăturarea dărîmăturilor a determinat descoperirea unor materiale ar11eologice diverse: fragmente ceramice feudale-timpurii , amestecate cu
altele romano-bizantine, cărămizi , ţigle, fr1<gmente de sticlă - de la
vase a căror .formă nu poate fi determinată şi de la geamuri - şi resturi
osteologice. Tot aici sem nalăm descoperirea unui instrument de olar, în
iormă de trapez prelung (PI. IIi2), utilizat la trasarea striurilor pe vase.
Acesta este lucrat dintr-o coastă de ovină , bine ş lefuită, tăiată drept la
capătul strîmt şi avînd 8 dinţi la ·capătul lăţit 11 In bibliografia consultată, referitoare Ja' cercetările' de la Duhărea de Jos ,~, nu am întîlnit
un astfel de instrument. Adăugăm la aceste ,descoperiri şi două monede :
una de la Valens (364-375), apărută lîngă zidul pe care se afia gardina
lui B 14 şi alta , scoasă din dărîmături , a cărei 'circulaţie merge pînă în
537 e.n. (Justinian) 13.
Înlăturînd dărîmăturile bordeiului 14, din carourile N 76 şi N
77, ne-am adîncit pînă la - 0,80 m unde s-a descoperit podina lutuită
a unui alt bordei, notat B 209. In mijlocul laturii dinspre nord-vest
a acestuia a fost surprinsă o vatră ce aparţinea bord ei ului nr. 12 - săpat
lncă din anul 1955.
In stratul de moloz de deasupra podinei (B 209) "-a găsi t o monedă
de la Constans (341- 346e.n.) (PI. IX/l). Faptul că bordeiul 209 îl tăia
pe B 12 - considerat a aparţine primului nivel de locuire 110 - ne determină să-I con s iderăm ca il/larţi nînd unei perioade mai noi decît acesta,
dar mai veche decît cea căreia îi aparţinea B 14 ale cărui dărîmături.
se aflau deasupra tuturor. In această s ituaţie putem vorbi de existenţa
a patru nivele de locuire din perioada feudalismului timpuriu 15.
H Dimensiunile instrumentului sint: L: 14,45 em, 1: 2,35 em şi grosime:
.0,50 em.
12 Capidava. 1; Gh. Ştefan, 1. Barnea, Maria Comşa, Eugen Comşa, Dino .geţia. 1. Aşezarea jeudală timpurie de la Bisericuţa Garvăn, Bucureşti, 1967;
P. Diaconu, D. Vilceanu, Păcuiul lui Soare. 1. Cetatea bizantină, voI. 1, Bucureşti,
1967.
13 La identificarea monedelor ro-au ajutat colegii Radu Ocheşeanu (pentru
descoperirile din campaniile 1975 şi 1976) şi Vertan Antoneta şi Custurea Gabriel
(pentru cele descoperite în campaniile din anii 1978 ş i 1979), căro ra le mulţu
mesc şi pe această cale.
11 Gr. Floreseu, R. Florescu, P. Diaconu, Capidava. 1, p. 15l.
15 Cele patru nivele sint mult mai bine surprinse in sectorul 1, unde cercetarea s-a făcut pe o suprafaţă mai mare, ef. Radu Floreseu, N. Cheluţă-Georgescu,
op. cit., p. 420 şi urm.
.
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2
Pl. 1. -

1 -

Bordeiul 196 (Caroul N 75) -

2 Vatra Bordeiu1ui 196.
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•

2

5
PII H. - 1 - Gardina. bordeiului 14 (Caroul N 76) 2 - Unealtă din os pentru
trasarea striurilor pe vase 3 - Instrument din os utilizat la impletire:!. plaselor
de pescuit 4 -:.. Sijoabă din fier de la o casetă 5· - Aplică din fier.
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In campania din anul 1955 fusese scoasă la lumină o construcţie
semicirculară, lîngă zidul de incintă laI curtinei G caroul L 77, conform notării actuale - considerată a fi un turn de apărare datind din
epoca tirzie a cetăţii tG. Cercetările întreprinse încă din ar-lUI 1975,. au
dus la descoperirea, în acest punct, a unui hypocaust şi a unui praejurnium (PI. III/ I-3). In praefurnium s-a găsit o monedă de la Arcadius
(emisă între anii 402-408 e.n.), pe care
considerăm ca o dovadă
certă

o

a faptului că, la începutul sec. V e.n. , construcţia funcţiona .
In secţiunea J , situată ,de-a lungul zidului de incintă dinspre nordest - corespun zător curtinei F - a fost surprins un nivel de călcare
ce urca dinspre sud-est - de la intersecţia carourilor J 77 cu J 76
- unde are o adincime 'de 2 m, spre nord-vest - ,n caroul J 75 - unde
a junge la o adi~cim€ eloa" de 0,50 m. Această diferenţă de nivel, pe o
lungime de 10 m, se explică şi prin dărîmăturile pe care le-am degajat
în secţiune. In partea care este mai adîncită 6-au găsit foarte multe
pietre mari, căzute atit din zidul de i ncintă 'cît şi din zidurile unor
constru'cţii din interior, pe care le-am surprins în săpătură.
In toată zDna cercetată pînă acum au fost dezvelite şase ziduri
- de diferite mărimi şi de diverse tipuri constructive - fără 'a socoti
zidurile aparţinînd bypocaust-ului şi praefurunium-ului, sau pe cele ale
borde.ielor. Le vom prezenta pe rind, împreună cu ma,t erialele arheolDgice ce au apărut în jurul lor; analiza s ituaţiei din teren la 'această dată,
permiţîndu-se să emitem cîteva concluzii.
Primul iid pe care l-am degajat (notat cu "a"), .a pare in secţiunea
N ---, carourile 76 şi 77 - , este orientat sud-nord ş i a fost construit in
opus mixtum. Pe o înălţime de 0,80 m se păstrează patru rînduri de
pietre de calcar (ocupînd · 0,50 m din . înălţime), urmate - in partea de
jos - de cinci rinduri de cărămizi. Urmărind zidul spre sud constatăm că-şi păstrează ' aceeaşi înălţime pe o lungime de 2,05 m avînd
o lăţime de 0,75 m - după ' care se intrerupe penţru a reapare după
1,75 m (de la ultimul rind de cărămizi din partea inferioară, con tinuindu-se, in jos, cu mai multe rinduri de piaţră, pe D înălţime de 0,46 i1n),
de unde. cu lăţimea de 1 m, se eontinuă încă 2,60 m , pînă la incidenţa
cu zidul de incintă. Porţiunea - întreru ptă a fost la un moment dat
înch i să cu chirpici (avînd dimensiunile: 50 X 35 X 15 cm), acum căzu ţi
ş i distruş i. Din .această zonă s-a recuperat o mare cantitate de piroane
şi scoabe din fier (PI. VII 6), precum şi bucăţi de tencuială de culoare
bleu.
La distanţă de 6,40 m de zidul ·curtinei G - şi paralel cu ,a cesta a fost degaj.at un alt zid, legat. cu pămint, avînd o lungime .de 3,75 m
şi lat de 0,55 m notat cu " b" - (Pl. X şi V/l), formînd un unghi
drept cu "a". Zidul a fost distrus şi de locuinţele tîrzii" fapt pentru
care înălţimea sa variază între 0,80 m (la incidenţa Cu "a") ~ 0,60 m
(la distanţa de 1,30 m de "a") şi 0,32 f i (înălţime pe care o păstrează
pînă la capăt) . Intre cele două ziduri, surprindem un nivel de călcare,
la - 0,80 m (comparînd cu zidul "a"), pe care s-au găsit foarte multe
fragmente de ·a mfore c;u striuri şi .coaste, întregibile (PI. V/2-4). olane
şi ţigle şi un dolia. Acesta era plin cu pietre, cărămizi, o1ane, fragmente
16 Cr. Florescu, R. Florescu, P. D iaconu, Capidava. 1, pp.145, 147.
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P1. III. - 1 - Hypocaust (caroul L 77) 2 - Construcţia circulară de deasupra.
praefurnium-ului 3 - Detaliu de la hypocaust: bolta in arc şi un tub.
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3
PI. lV. -, 1
Imaginea secţiunii J cu zidul "c" şi doUa 2 - Amforetă fragmen tară (carou] K 76) 3 Zidul "c" şi amfora "in situ" 4 - Amfora găsită. lîngă
zidul ..c".

262

7.. COVACEF

de amfore, fragmente de sticlă provenind de la geamuri, piroane şi multe
bucăţi din aceeaşi tencuială de culoare bleu pe care am găsit-o şi lîngă
ziduri. După golire vasul este acoperit ş i lăsat "in situ". Lîngă gura
chiupului - şi înspre zid ul " b" - s-,a găsit o . monedă de la Phillip
J unior (244-249 e.n .). (PI. VIII/2) .
fn exteriorul zidului "b" (spre nord, deci), la adincimea de 0,15 m
(I'aportat la "b", sau de 0,70 m, raportat la "a") , 1'" llngă numeroasele
fragmente ceramice (amfore întregibile), fragm ente efe sticlă , cuie, au
fost găs ite două fragmente de umeralia (de fier) din tr- o lor ica '7
In caro u rile M 77 ş i ]\II 76 ' a , apărut un alt zid - notat cu "e" perpendicular pe curtina G şi paralel - şi identic din punct de vedere
al tipului de cons tru cţie - cu "a". Deasupra lu i însă , l îngă zidul de
in c intă, la fost descoperită vatra unui cuptor, ·j nconjura tă de un şir de
pietre, ce ,a r fi putut să apa rţină bordeiului nr. 13. În jurul vetrei >e
aflau numeroase fragmen te de vase, î ntregibile , databile în sec. V e.n.
La demontarea bordeiului nr. 13, in zona de lî ngă vatră, 5-a găsit intre
pietre o mo nedă de l a împă ratul Vasile II (976-1025) 15. (PI. IX'4).
Zidurile prefurnium-ului ş i hypocaust-ului a u fost nota le : "g"
- in caroul M 77 - şi "h" - în carourile L 76 şi L 77 - acesta din
Urmă continuat cu zidul "i" (în caroul K 77). Inlăiturînd un rest de
pietre . provenind dintr-o dărîmătur ă , paralele 'c u zidul h ypocaust-ului,
descoperim fragmente de amfOl'e cu striuri şi coaste, o jum ătate din t r-un
opail din ceram ică roşie ş i un picior de la un pahar din s ticlă . Sub
toate acestea apare o p odină din căr ăm izi.
La cu răţirea oordeiului nr. 6 (ca;'oul L 76) s-au depistat şi alte
ziduri - a căror destinaţ i e va fi lămurită- însă în campani ile viitoai'e.
Unul dintre acestea - profilat mai bine - este construit din pietre
legate cu pănunt şi este perpendicular pe zidul hypocaust-ului. Semnalăm descoperirea aici, imediat. sub podina bord eitilui, a trei monede
de la Consl:ans (3:37-341 e.n.) , (Pl . VIII 4-5). Adîncind săpătut'a în fo stul
B '6 pînă la - 0,40 m s ub nive lul .de ' călcare, se des coperă o ma'r e
cantitate de fragmente ceramice - ,cele mai m ulte provenind de la
al1îfore cu coaste - , recuperănl m ai multe f ragmente de la un vas de,
s tielă de culoare albă, destul de gros, decorat cu perechi de linii incizate,
foarte greu de restaurat. Tot aici s-a mai ,gasit u[l inel din bronz (P1.
VII .3) şi u n instrument din bronz a 'cărui destinaţ ie nu o putem preciza
- un fel de dăltiţă (P1. VII/4) 'ro
În se cţiunea J - la între tăi erea carourilor 77 şi 76 - a fost
degajat un zid din piatră cu mortar - Lat de 0,50 m - perpendicular
pe zid ul de incintă al curtinei F. Lîngă acest zid, spre est, a fost descoperită o amloră cu, coaste. pe un strat de cărbuni. Din interiorul amforei 'a u fo st recuperate multe boabe de grîu. (P1. IV/ l , 3 şi 4). In aceeaşi
secţi une J - s-a descoperit, la a dîncimea de 0,86 m , un dolia de
dinlensiuni mari (mai mare decît cel d~s coperit îrl!tre. zidurile 7I'a " şi
17 F ragmentu l, forma t din plă cuţe mici, a fost c u răţat la laborator şi urmeaz ă
fie remonta t.
,
13 O monedă de la împăratul Vasil e II a fost' 'găsită in campania din anul
1955, in bord eiul nr. 6, al cărui zid - acum ~ s -a naru'it peste cel a l bordeiu lui
nr, 13, Gl'. FIOl'eseu, Capidava. 1, pp. 147-148.
19 Radu Flm'eseu sugerează eă ar pu tea să fie o jumătate dintr-un stiLum.
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FI. V -

1 -

Zidul

b" cu fr agmentele de amfore şi dolia 2- 3 din fragmente găsite lîng~i "b".
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Amfore intregite
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Pl. VI. - 1 - Greutate pentru plasă. de pescuit de formă triunghiu l ară 2 - Greu tate cu şanţ pentru prindere 3 - Fusaiolă ceramică 4 •.- Greutate pentru plasa.
de pescuit, de formă circulară 5 - Fragment de ceramică smă.lţuită, verde-oliv
6 - Străpungătoare de os 7 - Scoabă din fier (caroul N 76).

"ba (PI. IV,'I). Diametrul maxim la gură este de 0,60 m, iar în interior
de 0,41 111, La golirea vasului - lăsat "in situ" - s- a scos din interior
o mare cantitate de pietre, de dif.erite mărimi, ' căzute d in ziduri, cără
mizi, fragmente ceramice şi de sticlă (provenind de la geamuri) ş i foarte
m ulte oase de rozătoare mari. Potrivit acestor 'mărturii (amfora, zidul,
vasul de provizii), complex ul a dăinu i t pînă în sec. Ve .n.
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Zidul apărut în caroul J 76 -' pe care l-am notat "c" - se conîn carou! K 76 unde se întîlneşte, într-un unghi drept, 9u un
alt zid din piatră legat cu mortar, notat "d", şi care, înspre nord-vest,
a fost distrus de construcţia bord ei ului nr. 4. La degajarea zidulu i "c"
s-a găsit - în mortar - O monedă de la Claudius II (268-269 e.n .) .
(Pl. VIII!3).
tinuă

2

1

,

Pl. VII. - 1 - Cosor. intregibil din 4 fragmente (caroul L 76) 2 - Fragment"
dintr-o ramă de oglindă, din plumb 3 - Inel din bronz 4 - Stilum din bronŢ
5 - Amuletă din os 6 - Piroane din" fier 7" - Fragmente lame de cuţit.
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In acest ultim sector s-a dezvelit un pavaj din piatră, în exteriorul
0,50 lTI., surprin.dem o podină din cărămi z i .care a apărut şi lîngă zidul hypocaust-ului.
Intre cele d ouă ziduri ne-am adîncit pînă la - 1,90 m . Materialul arheologic recoltat este în exclusivitate romano-bizantin: o mare cantitate
de fragm ente ceramice de amfore cu striuri, fragmente de vase de sticlă.
1.111 l ănţişor din bronz provenind de la o fibulă , cuie şi piroane de diverse
" mărimi, partea inferio ară de la o amforetă cu pereţii groşi , lucrată din
pas tă roşie cu vopsea gă l b uie la supra faţă şi fără ilici un decor (Pi.
IV/2). În ex teriorul zid ului .. c", a fost găsită o piesă prelucrată din
os - Un fe l de an1 uletă foarte bine şlefuită, ce are două mifieii
-cir,cu lare spre extremităţi, iar Între acestea, pe una din feţe este inCÎ zat
un cerc cu un punct în centru (Pi. VII/5).
'
Rem arcăm faptul că la diverse adîncimi se surprind u rme ale u nor
incendii. Astfel, primul nivel de ars ură este surprins Între zidurile ,.c"
ş i .. d" , la 0,85 m, s i tuaţi e care apare şi în exteriorul zidului .. d".
Peste alţi 10 em, la - 0,95 m, apare un strat de ars ură , gros de 7 cm,
care este surprins şi în profilul caroului K 76 (Pl XI). Aici au fo st
,găs ite bucăţi de lemn carbonizate, căz ute . La 1,40 m este surprins
din nou un putern ic nivel de 'arsură ': pălnînt ars, ţigle şi cărămizi carbonlzate, oase calcinate, ceramică ars~. 'Se găsesc fragmente de sticlă, lemn
carbonizat ş i foapte m ulte piroane. Găsim de asemenea bucăţi de zgură
metalică. In centrul arsurii a fost găs it un fragment metalic ce pare a
ii o bucată din garda une i ,să-bţi. La acest nivel, zidul: "e" este întrerupt
de o umplutu ră de chirpic. Incă nu ne pu tem da seama da că a fost o
deschidere astupată sau sîn t două faze diferite: spargerea zidului, prima.
"Şi apoi umplerea lui. P are ,m ai verosin1 ilă l a ceastă a doua variantă dacii
ţinem seama de str.aturile succesive de incend iu surprinse.
'
Pe nivelul la eafie,: s-a oprit săpătura 111 campan ia din vara anului
1979, în special în carourile) ! 76, K 76, N 76 şi N 77 , s-a găsit o mare
cantitate de cărbu ni , birne carbonizate, d ovadă a unui puternic incen diu ale cărui urme pot fi urmărite şi pe zidurile de in cintă ale d'iror
pietre sînt arse intens la acest nivel.
Rezumind 'situaţia din teren la ora actuală. putenl avansa unele
concluzii, care sperăm să fie ee~tifi,caJte de ·cercetările viitoare.
Zidurile "a" şi "e" sîn t ,contemporane , construite din materiale
identice ş i după .acelaş i s istem şi aparţi n unei perioade mai vechi de
locuine. Ele închideau o încăpere mare, avînd o intnare cu lăţimea de
peste un metru ş i jum ăta te pra ct i cată in zidul de nord-vest, spre poarta
ce tăţ ii. Descoperirea chiupului în această î ncăpere . dimensiuni!'e ei apreciabile, cantitatea mare de amfore f ragmentare, distanţa faţă de poarta
cetăţii , ne fac să presupunem că încăperea era utilizată drep t magazie
pentru păs trarea proviziilor. Acee aş i desti naţi e pare să fi avut şi încă
perea de lîngă curtina F (î nchisă de zidurile "c" şi "d"), unde ain găsit
celălalt vas · mare de provizii şi unde, cţe asenlenea, s- a găsit o mare
·cantitate de a'l trfore fragmentare.
Deşi la acest nivel în care stratur ile se întrepătrund datori tă
bordeielor feudale-timpurii care a u răscolit nivele inferioare - descoperirile moneta,e . par a nu fi de prea m.are fol os, încercăm totuşi să
7.idulul ,.c". în timp 'c e în exteriorul zidului "d", la -
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Pl. VIII. - 1 - Monedă bronz: Geta (210- 212) 2 - Monedă bronz: Markianopolis,
Phillipus Junior 3 - Monedă de bronz: Claudius II 4. - Monede bronz: Constans.

le utilizăm. Astfel, moneda de la Filip Juniol' (244-249), găsită lîngă
gura chiupului din prima încăpere (dintre "a" şi "b"), ne indică faptul
că, la · începutul secolului III e .n. illlagazia f u ncţiona ca atare. Zidul
"c" al c.elei de a doua încăperi a fost şi el construit la începutul secolului
III e.n., fapt cer tificat de descoperirea, în tencuiala acestuia, l a - 0,95 m ,
a unei monede de la Geta (21 0-212), avînd pe revers poarta cu tu rnuri
a cetăţii Tomis. (PI. VIII i l) .

•
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După cum este bine ştiut, cetatea a fost distrusă de goţi în timpul
invaziei din anul 248 e.n. şi refăcută în a doua jumătate a aceluiaşi
secol 20 . Credem că aeestei refaceri trebuie să-i atribuin1 adăugarea zidului "b~' la prima încăpere, ca şi repararea zidului "c" de la cea de a
doua încăpere , zid pe care am găsit o monedă datind de la Claudius II
(268-269 e.n.).
Intr-o etapă următoare intrările din cele două încăperi au fost
astupate c u chirpici; acestei etape îi corespunde nivelul de călcare surprins la adîncimea de 0,15 m, în afara zidului >}b", pe care s-a găsit
fragmentul de umeralia.
Secolului IV e.n. îi corespunde zidul care a început să se profileze
în caroul L 76, perpendicular pe hypocaust, unde. găs im monede de la
Constans (337-341 e.n.) şi Constantiu II (351- 361 e.n.), ca şi nivelul
de călcare de sub cuptorul găsit lîngă prefurnium (în caroul M 77) ,
unde găsim rama, fragmentară, a unei oglinzi din plumb 2l, cu decor
figurat şi m ins cripţi e la partea superioara (Pl. VIIi2).
Un ei alte etape - aparţinînd sfîrşituilli secolului IV-secolul V e.n.
- i se Circumscrie funcţionarea hypocaust-ului 22.
Sfîrşitul secolului V şi începutului secolului VI e.n. îi corespunde
marea distrugere, dOCUlnentată şi in acest sector, în urn1a căreia castrul
îşi restringe suprafaţa de locuire şi activitate la un sfert din perimetrul
cetăţii ce fusese ed ificată în secolul II.
Ţinînd seama şi de acest ultim nivel roman de puternic3 dis trugere şi de incendiu - putem presupune ex istenţa la Capida,·a a
şase nivele (de distrugeri ş i refaceri succesive) pentru o perioa-I ă cuprinsă între secolUl III e.n. şi începutul secolului
VI e.n. Bin ~înţeles
că numai cercetăril e viitoare, 'care au în vedere dezvelirea întregii suprafeţe mă car în sectorul V a cetăţii vor putea eoniirma, 52U
infirma, aceste prime con.cluzii.

DESCOPERIRILE MONETARE DIN SECTORUL V AL
CAPIDAVA 23

CETĂŢII

Prezen tăm mai jos, în ordinea cronologică, Un n umăr de ] 9 l110nede
în sectorul V al cetăţii , în timpul ce rcetărilor din campaniile
1976, 1978 şi 1979. La fiecare menţionăm locul de descoperire. împă
ratul, datare a şi catalogul după care a u fost identificate .
r. Monedă descoperită în campania din 1979, In caroul K 76 , la
- 0,95 m, în zidul "c" (PI. VIII/i).
Geta. Anii 21 0-212.
apărute

20 Capidava. 1, p. 14.
:?l Pentru ogli nzile romane din plumb datările se fac din sec. II pină in
sec. IV e. n. Cf. D. Tud or, în Dacia, NS, 3, 1959; V. Culică, în SCIV, 17, 1, 1966 ;
T. Dremsizova, V. Antonova în Arheologia, 6, 4, 1964; D. Protase în AMN. 8,
1971 ; Gh. Popilian, in Apulum, 9, ' 1971 ; Idem, în Dacia, NS, 20, 1976; D. Elef terescu, C. Muşeţeanu, în Pontica, 11, 1978.
tJ Pe zidul hypocaust-ului , în mortar, s-a gă sit o monedă datînd de la sfîrşitu l secolulu i IV e.n., foarte tocită. Iar in prae!urnium a fost găsită o monedă
de la Arcadius (383-392 e.n.).
23 Cf. Supra, nota 13.
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Pick-Regling 24.
2. Monedă descoperită în campania din anul 1976, în caroul N 76,
la nivelul gurii chiupului dintre zidurile "a" şi "b" (PI. VIII/2).
Markianopolis : Phillipus Junior. Anii 244-248.
Pick.
3. Monedă găsită in campania din 'a nul 1978, în caroul K 76, la
adincimea de 0,15 m, înlăturînd dărîmătura de peste zidul "c".
Claudiu II. Anii 268-270 (PI. VIII/3).

Cohen 2.
4. Monedă

descoperită în campania din anul 1979, în car oul K 76,
la adîncimea de 0,95 m, în zidul ."c" .
Constantiu 1. Anii 326-330 e.n.

LRBC 1,987.
5. Monedă descoperită în campania din -anul 1976, în caroul N 77,
pe stratul de moloz de deasupr.a pod inei lui B 209 (PI. IX/ l).
Constantinopol: Constans. Anii 337-341.
LRBC 1, 1056.
În campania din vara anului 1978, în caroul L 76 , sub . poctina
bordeiului nr. 6, au fost găsite - la adîncimea de 0,80 m - trei monede
Constans. (PI. VIII/4-5).
6. Consta"s. (1, 22 g, 12 mm, tocită).
tRBC J.

· 7. Constans. (0,'71 gr, 13 mm tocită).
LRBC I.
8. Constans (?), (0,63 gr., fragmentară).
9. Monedă descoperită în campania din anul 1979, în caroul L 76,
în colţul de nord-vest ,a l fostului bordei nr. 6, sub nivelul .de călcare
al acestuia ..
Constantius II. Anii 351-361 e.n.
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO.
10. Monedă găsită în timpul campaniei din anul 1976, în caroul
N 77, în

dărîmătura

de

lîngă

zidul "a".

Valens. Anii 364-375.
LRBC, tip GLORIA ROMARONUM (8).
11. Monedă descoperită în campania din anul 1976, în praefurnium-ul degajat în caroul L 77.
Arcadius. Anii 383-392.
LRBC II, 1978.
12. Monedă descoperită pe zidul hypocaust-ului, în mortar (ca~oul L 76), în campania din vara anului 1979. Deteriorată.
? sfirşitul sec. IV e.n.
13. Monedă descoperită în . campania din anul 1979, în caroul K 76,
pe zidul ce-l 'c ontinua pe "c", în afara lui "d".
Theodosius I. Anii 395-408 e.n. (PI. IX/2).
LRBC II, 2580.
14. Monedă descoperită în oarmpani-a din anul 1979, în caroul
K 76, între zidurile "o" şi "d", curăţind şi îndreptînd profilul spre K 75,
la adîncimea de 1,4 0 m.
24 Legenda îl indică pe Geta, in catalog
cu turnuri a cetăţii Tomis apare la Caracalla.

însă,

reversul reprezentind poarta
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Pl. IX. - 1 - Monedă bronz: Constans 2 - Monedă bronz: Theodosius 1, (395-408)
3 - Monedă bronz: Justin II (568/569) 4 - Monedă bronz: Vasile II.

Justin II. An ul 568/569. Constantinopol, OF. E. (Pl. IX/3) ..
Valoare M ~ 40 numlma.
.
[;11 B II, p . 94, nr. 43 a.
15 . Monedă descoperită ' în campania din anul 1976, . în 'caroul
N 76 .
.Justin II. Anii 572/3.
Valoare K ~ 20 nummia
DOW . I.
16. Monedă descoperită în campania din anul 1978, în caroul K
76, la adîncimea de 0,80 fi, pe zidul "e".
Justin II. Anii 572/3.
Valoare K ~ 20 n ummia.

..
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PI. X. -

1 -

Planul carourilor lucrate din sectorul V.

DOW.I .
17. Monedă descoperită în campania din 'a nul 1976, înlăturînd dărîmătura din caroul N 77.
? Mult tocită.
Valoarea K ~ 20 nummia .
18. Monedă descoperită în campania din anul 1979, în caroul K
76, Între zidurile "c" şi "d n , curăţind şi iqdr,eptînd profilul spre K 75 ,
la adîncimea de 1,40 m.
Justinian . Anul 23 (549 ·550). Constantinopol Oi.
Valoarea K ~ 20 nummia.

PROFIL N V, CAiiâuL K 76
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M I B, I, p. 113, nr. 96.

19. In campan ia d in vara anului 1978, în timp ce curăţam dărîmă
turile provenite d in zidurile bordeielor nr. 6 şi nr. 13, în caroul M 77,
la adincimea de 0,40 m, ·a fost descoperită o moned ă de la impăratul
Vasile II . (P I. IX/4).
Vâsile II. Anii 976- 1025.
AE ~. 10,96 g., 31 mm, puţin tocită.
A V. [EMMANOVHA]. Bustul lui Hristos, cu barbă, văz ut din faţă ,
poartă nimb cruciger, tunică şi ·m antie; are dreapta în semn de binecuvîntare.
Rv. [Isu] S [X]RISTYS BASILEY BASILE, scris in patru rinduri,
iar jos - în mijloc - punct.
M. Thompson, Clasa A - 2. anii 989-1028 .
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RAPPORT I'RELIMINAIRE CONCERNANT LES RECHERCHES DU Ve SECTEUR
DE LA CI'l'E DE CAPIDAVA (CAMPAGNES DE 1975, 1976, 1978 ET 1979)

( Resum e)
Apres avoir brievement passe en revue les recherches effectuees au Ve secteur
de la cite de Capidava durant les cam pagnes anterieures, l'auteur presente les
resultats des fouilles pratiquees pendant les quatre dernieres campagnes.
On remarque des le debut les difficultes du travail au niveau ou les epoques
s' in terpenetrent ; les couches superieures, appartenant aux debuts de la feodalite,
ont detruit et bouleverse les derniers ni veaux de l'epoque romaine tardive. Dans
ces conditions, il fa ut redouoler d'attention quand on effectue ies fouilles car les
vestiges archeologiques appartenant aux deux epoques apparaissent ensemble et
parfois les vestiges d'epoq ue romaine se trouvent au-dessus des pieces appartenant
aux debuts de la feodalite.
Les fouilles effectuees durant les quatre dernieres campagnes ont degage
un hypocauste et praefurnium, situe pres du mur d'enceinte de la courtine G;
ensuite les murs de plusieurs pieces, il l ' inh~rieur desque1!es on a trouve, dans
chacune, un dolium - conserve in situ - et une grande quantite de fragments
d 'amphores. Les dimensions des pieces, les vestiges y decouverts, la distance par
rapport il la porte de la cite ont determine l'auteur â supposer que les pieces
avaient pu servir~ pour depots de provisions.
Quant aux murs plus importants ("a" et "b" qui ferment la prem iere piece
- et ,.c" et "d" - ceux qui en ferment la seconde), on y a pu surprendre plus ieurs etapes de reparations.
Base sur la situation du ten'ain et appuye sur certaines decouvertes monetaires, l'auteur etablit - avec approximation - les periodes de destruction et de
H~fection.

Ainsi, la mo·nnaie em ise par Philippe Junior (244-249 de n.e.) , trouvee il
cote de la bouche de la jarre' existante dans la premiere chambre (entre "a" et
"b") nous indique le fait que,'" au debut du IlIe siecle de n.e., le dep6t fonclionnait
en tant que tel. Le mul' "c" de la deuxieme piece a ele, lui aussi, construit au
debu t du IIIes. de n.e., fait certifie par Ia decouverte, dans son - crepi, â une
profondeur de 0,95 rn, d'une monnaie depu is Geta (210-2 12 de n .e.) ayant au
revers la porte de la cite de Torni.
C'est il la refection de la cite (detruite par l'attaque des Goths en 248
de n.e.) qu'e~ t aUribuce la construction mur "bl< a la premiere piece ainsi que
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la reparation du mur "e" a la deuxieme, mur sur lequel on a trouve une monnaic
datant du regne de Claudius II (268-269 de n.e.).
Ulterieurement, les entrees des deux chambres cnt ete obslruees par l'intermedi a il'e de briques en torchis; c'est l'etape a laquelle cores'pond le niveau de
vie, su rpris a la profondeur de 0,15 m, a l'exterieur du mul' "b" sur lequel on
a t r ouve le-fragment de umeTuHa.
Au IV e siecle de n.e. correspond le mur qui a commence it se pi:Clfiler
dans le carreau L76, perpendiculairement sur l'hypocauste, ou 1'0n a trouve des
monnaies depuis le fegne de Constants (337-341 de n.e.) et Constantius II (351361 de n.e.), ainsi que le niveau de vie e tabli SQUS le four tl"Ouve pres du pTae fUTnium ou 1'0n a decouvert un fragment d'un châssis de miroir a decor figure et
inscription.
C'est â une autre etape - appartenant a la fin du IVe siecle - le ves. de
n.e. - que se circonscrit le fonctionnem ent de l'hypocauste.
Vu le dernier ni veau romain - de forte destruction et d'incendie - on
considere l'existence a Capidava de six niveaux correspondant a la peri ode comprise entre le IlIe siecle de n.e. et le debut du VIe siecle de n. e.
Le rapport est accompagne par la liste des decouvertes monetaires du secteur
niDsi que par une riche illustration.
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