
TIPURI DE LOCUINŢA ÎN DOBROGEA SECOLELOR IX-Xl 

Timp de secole, teritoriul dobrogean a reprezentat legătura dintre spaţiul carpato-dunărean şi mare, 
atât de necesară pentru mersul Înainte al comunităţilor omeneşti ce au evoluat in condiţii climaterice relativ 
asemănătoare. 

Teritorilll Dohrogei cuno�tea, la momentul oC\lpări i lui de către romani, o salbă de a�e7.ări 
autohtone, geto-dace, cu o populaţie densă ce ţinea strânse legături, pe diferite planuri cu restul lumii 
daci"e, Amestecul populaţiei autohtone cu noii veniţi, romanii, n-a făcut decât să continue un proc"s 
extrem de complex, de apariţie a unei anumite etnii (chiar dacă termenul eSLe pretenţios pentru acel 
moment) şi de apariţie a Însăşi matricei fundamentale a ci vilizaţiei romfmeşti ' . 

Acest proces de romani zare a dobândit pondere sporită în Dobrogea prin însuşi timpul mult mai 
Îndelungat al prezenţei romane �i a romanităţii chiar În condiţiile marilor migraţii. De altfel, vatra de 
fonnare a culturii materiale medieval-timpurii românc�li . exprimată prin cultura Dridu, a inclus platoul 
Jubrogean timp de peste un mileniu. 

Continuitatea populaţiei autohtone pe te,itoriul Dobrogei a fost scoasă în evidenţă de cercetă,ile 
arheologice, acestea subliniind, în acelaşi timp, şi unitatt:a civiliza ţiei rom::lneşti care Se vădeşte atftt în 
limbă, cât şi în modul de trai, obiceiuri, credinţe ş.a.2, 

SOCicL:llea veche românească a folosit În exi,tenţa sa. din punct de vedere constructiv, bordeiu/. 
clement de tradiţie, cercelat sistematic În cel puţin l'i localită\i dohrogene. Cunoaştem astăzi acest bilanţ 
graţIe strădamilor unor eminenţi arheologi, în acelasi timp �i erudiţi profesori: Gheorghe Ştefan, Maria �i 
Eugen Comşa. Ion Bamea, aUlOri ai cercetălilor efectuate la Dillusetia\ Grigorc şi Radu r;]orescu. Petre 
DiaeoTlll prin aCLivilatea ctesfăşurată pe �antielUl de la Capidavd:� ultimul lucrând, alături de D. Vâlceanu. 
�i 1:, " Păcuiul lui Soare"'. 

Pentru arcalul dobrogean, În secolele IX-XI, SUilt dovedite două tipuri de locuinţă: bordciul �i 
locuinţa de supra'aţă. Din cercetările arheologice a reieşit că materialul folosit la ridicarea acestora a fost 
dikrit de la G Idilă la alta· nord. centru şi sud - în funCţie de condiţiile geografice şi de baza materială 
e.x.isientă. 

PClltm nordul Dobrogei predominant eqe lemnul, fapt atestat prin descop"ririle de la Dinogetill

(j'tr\'ăn. J\lăcin şi baccea". f\cesta li fost folm,it pentru caplll�irC'-a late ni Ei a gropi lor, honJeielor, la sche!etul 
ce '-,usţinea pereţii de suprafaţă �i acoperişul. precum şi la podea. 

, 

In IUCfJI\!J Despre lipurile de !ucllin/e din cup";n,w! aşez.;Jrii din sec. IX-Xl de la Garwin, Eugen 
COllîşa consemna: 

"�:ăplUşirea gropilor se făcea de cele mai mult!':" ori Cli bârne despicate şi mai rar cu scânduri 
cioplite. 'In toate gropile căptuşite cu lemne, la baza fiec[lfui mal se punea în p rimul rfmd talpa, adic� D 
b[in�a cioplitrl sau nu ( ... ), apoi între malul gropi i şi parii \'�l1icai! "'l� aşezau celelalte bâme sau scânduri,"7. 
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Tot pentru nordul Dobrogei avem şi excepţii, precum: bordeiul de. Ia Aegyssus unde pereţii erau 
căptu�iti cu fragmente de ţiglă, cărămidă �i chiup', sau cele două bordeie de la Dillogetia unde a fost 

folosită piatra'. 
Bordeiele căptuşite cu lemn din această zonă îşi găsesc analogii atât în Moldova la Dodeşti-Vaslui, 

Băiceni-l�ilo cât şi în Muntenia la Bucov", Radovanu". DridulJ 
Acestei categorii îi aparţin şi câteva bordeie (cinci) descoperite p e  şantierul şcoală de la Hârşova. 

în campaniile arheologice din 1993-1996. Trebuie menţionat. încă de la început , că acestea constituie o 
excepţie, deoarece pentnl cenuul Dobrogei, acolo unde este siruată localitatea respectivă, după cum vom 
constata ult.erior, piatra este aceea care ocupă loc,,, primordial În constnlcţii. 

-

In acest sens reprezentative sunt bordeidc de la Capidava unde perelii gropii au fost căptuşiti cu 
piatră. Acest lucru s-a realizat prin suprapunerea unor rânduri de pietre, fasonate sau semifasonate 

refolosite. iar liantul îi constituia lutul " . 

Astfel de locuinţe au ieşit la iwală şi pe şantierele arheologice dobrogene de la Mihai Bravu, 
Limanu, Basarabi, Scimenii Mici". Hâl'lova", dar şi În Muntenia la BlICOV17 Un caz similar ÎI reprezintă 

bordeiele din aşezarea de sec.X de lângă Medgidia, care aveau gropile săpate în lu!. nemaifiind necesară 
consoli darea lor". 

Dacă în nordul Dobrogei predomină lemnul, iar În partea centrală piatra, pentru zona sudică se 
întâlneşte paian!a. 

Locuinţe avănd pereţii fOnTInţi din "panouri de paiantă încadrate într-ull schelet de bâme"". schelet 

ce se pare că susţinea şi acoperişul, slInt precizate În mediul rural prin descoperirile de la Independenţa, 

Gura Canliei, Castelu20 

Bordcicle 
Reprezintă locuinţa cea mai răspândită pe întreg teritoriul Dobrogei. În perioada sec. IX-XI. 
Cea mai complet'l reconstituire il unui bordei o face Eugen Comşa În monografia Dillognia. 

Coroborănd datele existente aici cu ccie din alte articole sau monogratii, cu cele aflate În teren pe şanticml 
de la Hftrşo\"a, vom încerca o nouă reconstituire. 

�ai întâi Se delimita şi se săpa groapa locuinţei. Ia o adâncime de 0,60-0,80 m. aceasta putând 
fi dreptunghiulară. pătrată sau trapczoidală şi acoperea o suprafaţă de 9-12,14 m'. Urma amenajarea 
podelei. penllU aceasta folosindu-se lutul sau lemnul. apoi se trecea la c ăptuşirea gropii locuinţei. După 
cum am menţionat anterior această consolidare putea fi realizată prin utilizarea lemnului (Dilloge/ia. 
Isaceea. Hârşova), a pietrei (Capidava. Hârşova) sau ehi"r a lutului (Medgidia) . 

Presupunem că pentru această operaţiune erau. iniţial, aşezaţi \'cnicali pari de lemn pe m ijlocul 
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pereţilor şi la colturile gropii, pari ce trebuiau să susţină bămele despicate sau scândurile cioplite ce urmau 
a fi aşezate În poziţie orizontală. Aceşti pari constituiau, probabil. şi scheletul pe baza căruia urmau să fie 
amenajati pereţii de la suprafaţa solului, dar şi un posibil sprijin pentru acoperiş. 

Pe baza resturilor descoperite În săpătură se poate presupune că pereţii de suprafaţă puteau fi 
construiţi din băme orizontale, fapt dovedit prin resrurile de băme ce se găsesc uneori căzute În săpătură, 
sau, din parii vel1icali combinaţi cu impletitură de trestie sau nuiele peste care se aplică, pe ambele feţe, 
lut amestecat cu paie. UneOIi, În jurul pereţilor (pc exterior) erau dispuse pietre sau grămezi de pământ 
pentru a le asigura o mai mare impenneabilitate. 

-

In cazul În care locuinţa nu avea pereţi de suprafaţă, acestea pute.au constirui baza acoperişului. 
Pentru ridicarea acestuia pc două din laturile locuinţei erau aşezate două furci pe care se sprijinea grinda. 
Pe parii de colţ, paralel cu grinda, erau fixate, de O parte şi de alta, cosoroabele. Pe ele şi pe grindă erau 
aşezaţi căpriorii peste care, pe orizontală, erau fixate mai multe stinghii. Urma aşezarea trestiei, apoi se 
aplica un strat de lut (uneori chiar şi pe interior). Lutul avea misiunea de a nu pennik vânturi lor să ridice 
trestia, uşurând, în acelaşi timp, scurgerea apei. 

Intrarea, care de regulă se afla pe panea de sud sau de vest a bordeiului, era reprezentată de o uşă 
făcută din "scânduri" cioplite şi se pare că avea deschiderea În interior". Spre exemplificare, menţionez 
aici, situaţia de la Hârşova, unde pe larura de nord a locuinţei nr.15 se disting două gropi de stâlpi circulari, 
cu diametrul de 0,20 ITI, distanţate la 0,60 m. Această distanţă ar corespunde uşii. 

Deoarece vorbim despre locuinţe, nu putem omite amem�ătile lor interioare. Găsim aici instalaţiile 
de Încălzit şi preparat hrana, deci nelipsitul cuptor, care poate fi din pietre mici nefăţuite, lipite cu lut, sau 
din lespezi mari. De regulă acesta are fonna literei" U" şi ,'ste situat În colţul de nord-vest sau de nord-est. 
Vatra ponativă din lut, cuptorul de pâine ca şi groapa de provizii sunt, de asemenea, elemente nelipsite din 
inteliorul locninţci. Ca obi"cte de mobilier întâlnim poliţe. laviţe din p.iatră cu suprafaţa lutuită, eomarnice, 
dar acestea sunt în număr restrâns şi se fntâlnesc numai la Dinogetia şi Capidl1v(l�2. 
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Fig. !. Reconstituirea grafică a unei locuinte de la Dinogetia 
(du;Jă G. Ştefan şi colab., Aşezarea feudafă lillljJurie de fu BiseriC!,/l.I

GarviiJ/, Editura Academiei R.S.R .. Bucureşii, 1967, p.36.J 

1. Harnca. op.ci: .. p.39. 
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Locuinţa de suprafalii. 
Atestatii pe întregul tcritoriu dobrogean (Capidava, Dinogetia, Păcuiul lui Soare ctc.), uneori în 

acelaşi ni veluri cu bordeiele, dar într-un număr mai restrâns decât acestea. De formă pătrată sau 
dreptunghiulara, locuinţele pot prezenta un plan simplu, monocelulare, sau compus din două Încăperi. 
Dimensiunile ei mai mari o fac mai spaţioasă dccât locuinţele prezentate anterior. 

Podeaua poate fi simplă, din lemn sau din lut bătătorit, iar materialul folosit pentru ridicarea 
A 

pereţilor poate fi lemnul, piatra sau paianta. In ceea cc priveşte acoperişul, ci nu diferă de cel al bordeiului. 
Referitor la modul lor de dispunere, vom observa că În mediul rural, în general, nu se respectă un 

sistem prestabilit, dar, în aşezările ce tind a se încadra În lotul târgurilor dobrogene - Dinogetia. Capidava -

se prefigurea7.ă o "sîstematizare" a dispunerii locuinţelor care să pennită circulaţia localnicilor. un început 
de tramă stradală. 

Analizând raportul dintre locuintele de suprafaţă şi bordeie, pentru această perioadă, remarcăm 
următoarele: 

- un rapoll de succesiune. Dacă la Capidava nivelul locuinţelor de suprafaţă este suprapus de un 
nivel de bordeie, la Păcui situaţia este inversă: 

- În aşezările de la AegysslIs, Dil!ogetill, Limanu putem ohserva coexistenţa celor două tipuri de 
locuinţă; 

- un al treilea caz estc rcprezentat de aşezări le de pe pante de la Mihai Bravu şi Independenţa unde 
a fost preferat un singur tip: locuinţa de suprafaţă. 

Cercetările arheologice efectuate pc suprafaţa vechiului teritoriu dobrogean reprezintă un pas 
Înainte În cunoaşterea complexelor de locuire fe-udaIă-timpurie, a tehnicilor de realizare şi a tipurilor de 
locuinţe cunoscute În acel moment dat. Toate infomlaţiilc au o valoare deosebită din punct de vedere 

istoric şi constructiv. constituindu-se În dovezi ce atestă continuitatea populaţiei autohtone de-a lungul 

secolelor pe aceste meleaguri, ocazie cu care putem afla o paietă mai largă de date şi informalii legate 

direct de pos ibilităţile economice şi tehnice pe care le aveau În dorinţa realizării unui habitat cât mai 
favorabil atât pentm aşezare, cât şi pentru desfă�urarea act i vităţii de fiecare zi. 

Stadiul de dezvoltare socială şi economică a influenţa" în mod normal, posibilităţile de construcţie 
ca şi modelul de locuinţe dorite de reprezentanţii civilizaţiei vechi dobrogenc. atlată In COl1lael direct Cll 

cea hizantină. carc�i conferă primeia o bogătie şi o dczvollare internă !at mai accentuată. 
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Constanţa 

TYPES OF HOUSES IN DOBROGEA OF 9-10th CENTlIRlES 

SlJMMARY 

In t!lis paper. the author prcsents the two type.s of housl.:s spreded in Dobrogea in the lJ-l Oth centuries: lhl� 
hut and lht� hOllses of �urface. 

The archacologi�al rcsearch shmvs that the material useu 10 bui Id this sort of hous�s \Vas djffcrcnt fi om arca 
ro arcCi. dcp�ndjng an the geographicLll conditions and thc availahlc materials, '>Ilcll as: 

� wood prevailing in nord o[ Dobrogea.; 
- slnnc prcvailing in tht.: central zone; 
. for soulhcrn zone prcdurnin .. :nt î .... tht: miXll1!"(� ,"lI' "Iraw and day. 

Artcr �hal. Ihe aurhor reCollstilues th� bui lding nH)dalitit·" for lhe iWO IYpCS nI" h{)use:;. 

EXPLANATIO:\ OF' FIGURi": 

Fjg. 1. The graphical rcconstitJing of a Dinoge:itl hOllSC. 


