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INTRODUCERE
Prezentul volum reia seria culegerilor menite a reda czrcuztului ştiinţific rezultatele săpăturilor arheologice efectuate de specialiştii Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti şi de alţi
cercetători.

Necesitatea 1-:olumului s-a impus cu acuitate graţie rezulta··
telor valoroase obţinute În ultimii ani în cercetările şi investigaţiile arheologice Întreprinse asupra teritoriului Bucureştilor şi a
zonei învecinate. Prezentarea acestor descoperiri este cu atît mai
necesară dacă avem în vedere faptul că importanţa şi semnificaţia lor depăşqte interesul local, înscriindu-se ca reale contribuţii
la cunoaşterea unor etape ale istoriei şi devenirii noastre pe aceste
meleaguri.
Dincolo de interesul ştiinţific maior, de informaţiile şi concluziile pe care aceste vestigii le o/eră cunoa~terii ştiinţifice ele
au şi o deosebită importanţă muzeistică. Expuse În muzeu, aceste
mărturii autentice permit o Înţelegere mai clară a eforturilor deosebite pe care omul le depunea în lupta ctt natura, puterea de
creaţie a membrilor comunităţii umane străvechi, care îşi găseşte
expresia În inventivitatea cu care şi-au confecţionat uneltele de
producţie, În priceperea cu care şi-au durat locuinţele, în măiestria
cu care au realizat obiectele menite a le înfrumuseţa viaţa.
Parcurgerea sumarului acestui volum ne permite să constatăm diversitatea tematică, aria de convergenţă a unor culturi şi
civilizaţii, precum ~i integrarea lor În etape isţorice distincte.
O primă constatare pe care dorim s-o relevăm constă în
faptul că toate marile perioade prin care a trecut societatea omenească au lăsat şi aici, la Bucureşti, mărturii ale unei impresionante
continuităţi de viaţă din paleolitic pînă în zilele noastre.

O

altă caracteristică ce se desprinde, atunci cînd analizăm

structura volumului, este dată de caracterul interdisciplinar al cer-
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cetării. Astfel, alături de comunicările şi studiile ce valori fi că cer-

cetările arheologice sînt incluse materiale care analizează descoperirile numismatice sau alte mărturii istorice. In acest context do-

rim să remarcăm şi studiile care att la bază cercetarea antropologică a materialelor osteologice descoperite în necropole precum ~i
rezultatele unor analize de laborator asupra unor reziduuri ale
procesului de reducere a minereului de fier etc.
Studiile, notele, comunicările pun în lumină rezultatele cercetărilor arheologice recente fără Însă a omite prezentarea unor
descoperiri mai vechi. Un asemenea mod de tratare întîlnim mai
ales la primele studii ale sumarului despre care putem afirma că
ne oferă noi argumente, un suport trainic, pentru sublinierea gradului de civilizaţie pe care l-a cunoscut aceste meleaguri În paleolitic, neolitic sau în epoca bronzului.
In legătură cu raportul referitor la "Cercetările arheologice
de la Chitila - Cărămidăriecc am dori să facem precizarea că el
.evidenţiază un facies cultural nou al Culturii Tei din epoca bronzului mijlociu.
Aşa cum se poate constata în volum s-a acordat o pondere
adecvată perioadei geto-dacice de pe teritoriul Bucureştilor precum ŞJi mileniului 1 e.n., remarcîndu-se cercetarea etnogenezei poporului român rezultat al împletirii civilizaţiilor romane şi getodace.
Rezultatele deosebite obţinute În cercetare arheologică a vestigiilor feudale nu puteau să nu-şi gc'lsească un loc aparte în volum. Remarcăm în acest sens studiile care pun în evidenţă rela.ţiile Bucureştilor cu satele învecinate, evoluţia demografică a a~e
zărilor rurale de la sud de Carpaţi în sec. XIV-XV! precum şi
cercetarea arheologică efectuată la unele monumente.
Importanţa unor descoperiri făcute pe şantierele de construcţii, cronica săpăturilor arheologice de pe teritoriul Bucureş
tilor în perioada 197 5 1981 completează sfera informaţiilor
despre evoluţia ci'vilizaţiei pe aceste meleaguri.
Volumul se încheie cu capitolul "In Memoriamcc În care
sînt evocate personalităţi de seamă care au, contribuit la dezvoltarea arheologiei bucureştene, şi naţionale, la afirmarea Muzeului
de istorie a municipiului ca instituţie de prestigiu În cercetarea şi
valorificarea 'Vestigiilor Bucurqtilor.
PETRE DACHE
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PALEOLITICUL îN PERIMETRUL

BUCUREŞTILOR

VASILE

BORONEANŢ

Aceasta lucrare constituie o primă Încercare de a prezenta toate descoperirile privind paleoliticul Bucureştilor, care deşi nu sînt numeroase sînt
foarte importante pentru Înţelegerea evoluţiei procesului de locuire umană pe
teritoriul său. A fost făcută cu intenţia de a pune la îndemîna specialiştilor
şi celor interesaţi, tot ceea ce se cunoaşte despre paleoliticul capitalei ţarii.
Istoricul cercetărilor
Problema urmelor preistorice În Cîmpia Română nu s-a pus decît după
anul 1868 cînd Al. Odobescu În "Notice sur la Roumanie" bănuia existenţa
lor în evoluţia societăţii omeneşti şi pe pămîntul patriei noastre. 1 Tot eA
este acela care presupune cel dintîi existenţa preistoriei pe teritoriul Bucureş
tilor, idee exprimată cu ocazia conferinţei ţinută la A theneul Român la 17
decembrie 1872, publicată apoi În 187 4 În revista "Columna lui Trai an".
Conferinţa s-a intitulat "Artele în periodul preistoric la noi". Al. Odobescu
presupunea că Gorganul unde este acum biserica Ilie Gorgani are temeliile ce
se afundă în băierile "unui antic gorgan" 2 . Banuiala sa nu s-a confirmat.
Grigore Tocilescu afirmă În studiul "Cetatea Bucureştilor" publicat în "Tinerimea română" vol. I, că Împrejurul acestui gorgan nu s-au găsit urme preistorice şi că el trebuie considerat mai cu probabilitate o mică insulă, un rest
de platou spart şi mîncat de apele Dîmboviţei. 3 Această parere în legatură
cu originea Gorganului este co~firmată şi de geograful Gh. Vâlsan în lucrarea "Bucureştii din punct de vedere geografic". 4 De aceeaşi părere pare
a fi şi C. S. Nicolăescu Plopşor În articolul "Urme de noui aşezări preistorice în preajma Bucureştilor" publicat În Cronica Numismatică şi Arheologica în 1922 5.
1
2

P. S. Aun!Iian, Al. Odobescu, Notice sur la Roumanie, Paris, 1867.
Al. Odobescu, Artele din Româr:ia În periodul preistoric, în Scrieri literare şi i5torice,
voi. II, Bucureşti, 1887, p. 268.
3 Gr. Tocilescu, Cetatea Bucureştilor, În Tinerimea Română, N.S., 19 cf. C. S. NicoFicscu Plopşor, Urme de noui aşezări preistorice în preujma Bucureştilor, în Cronica numisrutid ~i :uheologică, II, 1922, 9-10, p. 51.
4 Gh. Vâslan, Bucureştii dill pu11ct de vedere geografic, În Anuar de Geografie ~i
~\ntropogeografie al Liniversită\ii din Bucureşti, I, 1909, 191 O, p. 150.
5 C. S. Nicolăescu Plopşor, op. cit., loc. cil., p. 51-55.
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Explicaţia aceasta nu lămurea problema locuirii moYilei În preistorie.
Clarificarea situaţiei are loc abia În 1953-1955 cînd prof. Gh. Cantacuzino,
cu sprijinul Academiei R. S. România şi al Muzeului Bucureştilor, face săpă
turi aflheologice dovedindu-se că gorganul, această popină, nu a fost locuit
decît În primele decenii ale Yeacului al XVII-lea 6 • Cu aceste cercetări se
pune capăt discuţiilor În legătură cu posibila locuire preistorica a gorganului,
dar prin cercetările de pe dealul de la Mihai Vodă, se Întăreşte ipoteza lui
Al. Odobescu că "stravechii locuitori ai mocirlelor de pe malul Dîmbo\·iţei" au existat, fiind dovediţi prin descoperirea aici a unor urme de Yiaţă
datînd din paleoliticul superior.
Urme preistorice sînt pomenite Întîi de Gr. Tocilescu În Dealul Spirii
unde "s-au găsit arme şi unelte de silex precum şi obiecte de lut În formă
conică cu orificiul deasupra", iar la Arcuda menţionează că s-au găsit "mai
multe instrumente din epoca de piatră", pe care declară că nu le-a văzut 7 .
C. Moisil precizează că ele erau vîrfuri de săgeţi şi topoare din silex 8 .
C. Moisil, îl menţionează pe Gr. Tocilescu ca pe cel dintîi, la noi, care a
făcut o hartă cu descoperirile preistorice şi pe care probabil figura şi Bucureştiul. Harta se afla la Muzeul Naţional de Antichităţi. C. S. Nicolăescu
Plopşor preia aceste date cărora le adaugă propriile sale cercetări de la
Baneasa-Herăstrău şi Ciurel 9 •
Cele dintîi urme aparţinînd paleoliticului provenind din perimetrul Bucureştilor, au fost identificate de către Dinu V. Rosetti În jurul anului 1933,
pe malul drept al Colentinei, la capătul străzii "Zidurilor dintre Vii" Într-o
carieră de nisip, şi la Bucureştii-Noi, tot pe malul drept al Colentinei, în
cariera Bazilescu 10 . Urmează apoi, descoperirea după război a unui vîrf de
mînă 11 , În ·cariera de nisip de la Herăstrău, altele mai mult sau mai puţin
certe avînd tot caracter izolat.
Primele piese găsite Într-o săpătură arheologica sînt cele de pe Dealul
Mihai Vodă, descoperite de C. S. Nicolăescu Plopşor şi cele de la Radu Vodă
semnalate de Vl. Zirra. Au urmat descoperirile de la Cernica făcute de Gh.
Cantacuzino şi cele ale Mioarei Turcu la Bragadiru, V. Boroneanţ la Chitila - Cărămidărie.
Cele mai multe dintre acestea se află la Muzeul de istorie a mumcipiului Bucureşti. Unele din descoperirile vechi s-au pierdut, altora li se păs
trează doar copia din gips.
Bucureştii cu zona sa suburbană este situat În Cîmpia Română, În subunitatea Cîmpia Vlăsiei. Această subunitate distinge două sectoare cunoscute sub denumirea de : Cîmpia Snagovului, În partea de nord şi Cîmpia
Bucureştiului în partea de sud. Cîmpia Bucureştiului se În Yecinează la est cu
Ch. Cantacuzino, Ccrut,lri arheologice pe Dealul Jfihai l"od,; şi împrejurimi, în
de odi~:ioară, Bucure~ti, 1959, p. 113.
7 Gr. Tocilescu, op. cit.
8 C.
Moisil, Pri~·ire asupr,t alltichit,!ţilur preistorice ale României, în Buletinul
Comisiei Monum. Istorice, III, 191C, p. 121-123, nota 9, p. 12-L
9 C. S. Nicolăescu Plopşor, op. cit., loc. cit., p. 10.
10 D. V. Rosetti, Descoperiri paleolitice Îll preajma Bucureştilor, PMMB, 1, 19."\4,
p. 5-6.
11 C. S. Nico[ăescu P!opşor,
Rezultatele princip,zle ale cercettirilor paleolitice Î11
ultimii patru ani, în SCIV, VII, 19j6, 1-2, p. 29.
6

Bucure~tii
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subunitatea Mostiştea, iar la sud-vest cu Burnazul. 1!:!. Prin noua reorganizare
administrativă partea de est a Cîmpiei Snagovului a fost inclusă În perimetrul Sectorului agricol Ilfov.
Forajele Întreprinse la Bucureşti şi În zona învecinată atesta scufundarea temeliei alcătuite din calcare cretacice de-a lungul unei avanfose care
trece pe la nord de Bucureş-ci, la cea. 1000 m adîncime, coborînd spre arcul
carpatic şi ajungînd să aibă 3000 m. la Ploieşti 13 . Această depresiune adîncă
s-a umplut treptat mai ales cu marne, argile, nisipuri, pietrişuri etc. Analiza
acestor sedimente şi stratigrafia lor au permis stabilirea următoarelor etape
evolutive: 1) etapa de sedimentare din carboniferul inferior şi med~;.t;
2) etapa de modelare subaeriană din carboniferul superior ; 3) etapa de modelare subacvatica din triasic; 4) etapa de denudare din jurasicul inferior;
5) etapa de evoluţie submersă cuprinsă între jurasicul mediu şi cretacicul
supenor.
Prezentarea descoperirilor
Descoperirile făcute pînă acum sînt Întîmplătoare şi mai rar din săpă
turi. Provin de pe marginea interfluviilor din apropierea cursurilor de apă.
Toate descoperirile, În afară de cele de la Cernica, nu pot fi atribuite unei
aşezări sau unui strat de cultură. Situaţia aşezării de la Cernica este diferită.
Existenţa la Cernica a unui număr mare de piese (cea. 50) exclude posibilitatea prezenţei lor Întîmplătoare. Gh. Cantacuzino afinnă că au fost găsite
În stratul de cultură aparţinînd neoliticului vechi de tip Dudeşti. "Cultural
prezenţa lor acolo nu poate fi explicată decît că au fost reutilizate de purtatorii culturii Dudeşti". 14 Noi credem însă, că provin dintr-un strat de
cultură aflat ceva mai jos, de unde au fost antrenate oqată cu pămîntul scos
clin gropile făcute de purtatorii culturii sus-amintite. O viitoare săpătură va
lămuri poziţia lor stratigrafică. Prezentăm În continuare materialele În ordinea vechimii aşa cum apar din lucrările deja publicate.
menţionare a existenţei acestei culturi materiale din paleoliticul inferior pe teritoriul Bucureştilor o găsim
la C. S. Ni,colăescu Plopşor, În anul 1952, În articolul "Rezultatele principale
ale cercetărilor paleolitice din ultimii 4 ani" 15 • Se menţionează o aşchie provenind de la Pantelimon. În "Bucureştii de odinioară", S. Morintz şi D. -V.
Rosetti, în capitolul I, "Din cele mai vechi timpuri şi pînă la formarea Bucureştilor" 16 menţionează "o aşchie obţinută prin ciocnire şi un nucleu, adică
un bulgare de cremene, din care prin lovituri se desprindeau aşchii tăioase."

Paleoliticul inferior : Clactonianul. Prima

12 Saabba Ştefănescu, Stratele geologice din regiullea Bucureştiului, în Buletinul Societăţii
Române de Geografie, 1907, voi. XLIII.
13 c;h. Vâlsan, Cîmpia R(Jmână, Comribuţie de geografie fizică (1916), în Opere Alese,
Bucureşti, 1971 ; Vintilă Mihăilescu, Vlăsia şi M ostiştea, În Buletinul Societăţii Române de
Geografie, 1907, vol. XLIII.
H Informaţie dată de Gh. Cantacuzino cu ocazia uneia din vizitele şi discuţiile purtate
pe şan tierul Cernica.
1 " C. S. Nicolăescu Plopşor, Rezultatele pril1cipale ... , loc. cit., p. 12.
16 S. Morintz, Dicu Rosetti, Bucureştii de odinioară, Bucureşti, 1959, p. 13.
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în "Tratatul de istorie a României", vol. I este consemnată existenţa unor
aşchii răzleţe aparţinînd acestei culturi În carierele de pietrişuri din preajma
Bucureştilor. 17

Cu aproape aceleaşi c1,1vinte ca în "Bucureştii de odinioară", sînt menţionate o aşchie şi un nucleu de către Val. Leahu În "Istoria oraşului Bucureşti" cap. I. 18 . C. C. Giurescu în "Istoria Bucureştilor" preia aceste informaţii 19 .
Din investigaţiile făcute în depozitul Muzeului de istorie a mumclpiului Bucureşti şi În inventare reiese că numai una din piesele citate se află
în muzeu. Piesa poarta numărul de inv,entar 4091/18471 şi este descrisă ca
nucleu lucrat din bulgare de silex. Pe fişă nu este consemnat locul de pro\·enienţa, dar pare a fi una şi aceeaşi piesă, cu cea publicată În "Istoria oraşului Bucureşti", descrisă ca "nucleu, adică un bulgare de silex din care se
desprindeau prin cioplire aşchii". Corespunde însă ca descriere cu piesa publicată de C. S. Nicolăescu Plopşor în 1956 2°. Este o aşchie groasă "mult
rulată şi adînc patinată" de culoare maron deschis (galben ficat) cu un luciu
de alunecare În strat de nisip fin sau mîl. Pare să fi avut o retuşare intenţionată, dar care prin repetate rulări s-a tocit. Piesa a fost reutilizată. Este
cioplită la un capăt unde i s-a făcut o retuşare pe partea dorsală. Nu a

prezentat şi nu prezintă bulb de percuţie şi nici plan de lovire. Este greu
de spus cînd anume s-a produs a doua prelucrare, dar credem noi că tot cam
În aceeaşi perioadă. Aşa cum se prezintă este anevoios de spus dacă este
clactoniană sau dacă nu este mai veche ori mai nouă. Reutilizarea este certă.
Este verosimil să provină de la Pantelimon.

Paleoliticul mi;lnciu. Levalloisianul.

Prezenţa

sa pe teritoriul Bucureştilor a fost semnalată de catre Dinu V. Rosetti. O sesizează în partea de
miazănoapte a ruinei· ce se păstra În capatul străzii "Zidurilor dintre Vii"
şi mlaştina alcătuită În acest loc de apele Colentinei. Este vorba de unelte
de cremene şi numeroase rămăşiţe de cerbi şi elefanţi diluviali. Le consideră_
puţine pentru a atrage concluzii mai ample. Le găseşte "întrucîtva" analogii
în Bulgaria, la Temnata Dupka (aurignacian) şi în Moldova, la GhermaniDumeni În levalloisian 21 . N. N. Moroşan le consideră şi ele levalloisiene la fel
cu cele de la Ghermani-Dumeni. C. S. Nicolăescu Plopşor le datează afirmind : "deşi ele pot fi atribuite paleoliticului inferior final, ca cele de la
Suharul şi Cleanov din Oltenia", Temnata Dupka şi Mirizlivka din Bulgaria 22 . Ulterior le atribuie stadiului levalloisian 23 . Prezenţa lor este menţionată şi de S. Morintz şi D. V. Rosetti 2 4, este pomenită de C. S. Nicolăescu
17
18

C. S. Nicolăescu Plopşor, Istoria României, vol. I, p. 9.
Val. Leahu, Aşezări din orînduir ea comunei primitive, în Istoria

oraşului Bucureşti,

1965, p. 21.
19 C. C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ed. II, Bucureşti, 1979, p. 27.
20 C. S. Nicolăescu Plopşor, Rezultatele principale ... , loc. cit., p. 13.
21 Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 5-6.
22 C. S. Nicolăescu Plopşor, Paleoliticul în România, în Dacia V- VI, 1938, p. 66.
23 C. S. Nicolăescu Plopşor, Introducere Îll problemele pal eoliticului în R.P .R., ÎP_
Probleme de antropologie, 1, 1954, p. 66.
24
S. Morintz, Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 13.

10

https://biblioteca-digitala.ro

Plopşor,

în "Istoria României" voi. I 25 , apoi preluată de Val. Leahu 26 ,
de C. C. Giurescu 27 . Nici unde nu este specificat numărul şi descrierea
pieselor. Din ilustraţii Însă se pot face unele aprecieri. Astfel În ilustraţia
lui D. V. Rosetti se văd şase piese sau poate şapte, dacă nu cumva una
este de la Bucure~tii-Noi 2 s. C. S. Nicolăescu Plopşor ilustrează descoperirile
acestea în teza sa de doctorat cu opt piese 29 . Cercetînd în depozitul lVIuzeului de istorie a municipiului Bucureşti am găsit două piese, ambele putînd
fi recunoscute Între cele publicate. Cea mai interesantă dintre acestea este
o aşchie lamelara de decorticare, de formă semilunară care pe partea dorsală
păstrează parţial din cortexul nucleului. Are culoare maronie cu pete alburii. Prezintă un plan de lovire lat cu aşchii În solzi, bulb bine conturat,
rectificat prin retuşe. Tipologie este un racloar concav scalariform. Retuşarea este dorsală, totală pe o latură şi parţială pe alta. Are dimensiunile
9,7 cm. lungime, 3,3 cm. lăţime, 1 cm. grosime, număr de inventar
4093/18474. Cea de a doua este o aşchie de culoare maronie Închisă. Prezintă un plan de lovire Îngust, convex, bulbul de percuţie proeminent. Este
retuşat dorsal, parţial. Functional a putut fi utilizat ca racloar. Poartă numărul de inventar 4092/18473, dimensiuni 6,2 cm. lungime, 3,9 cm. lăţime
şi 0,7 cm. grosime.
Musterianul. Despre existenţa acestei culturi a paleoliticului mijbciu În
Bucureşti, primul care vorbeşte este C. S.Nicolăescu Plopşor, amintind descoperirea Întîmplătoare de la Hersăstrău făcută de Teodora Chiţulescu. C. S. Nicolăescu Plop~or denumeşte piesa vîrf musterian 30 . Această descoperire este
menţionată şi de S. Morintz şi D. V. Rosetti care publică şi desenul 31 .
Aceşti autori menţionează că În aceasta carieră s-au găsit şi oase de Elephas
primigenius. Descoperirea este menţionată şi de Val. Leahu 32 . În "Bucureştii
de odinioară" 33 şi în "Istoria oraşului Bucuresti" 34 mai sînt menţionate şi
alte descoperiri musteriene, anume : un obiect de cremene aflat la Bucureştii-Noi, după părerea noastră cel găsit de D. V. Rosetti, pentru că în
continuare, este amintit şi obiectul de os cu descrierea veche, din 1934,
făcută de acesta 35 , precum şi piese de la Arhivele Statului (Dealul Mihai
Vodă) şi de pe Dealul Radu Vodă 36 . C. S. Nicolăescu Plopşor vorbeşte şi
el de descoperirea de pe Dealul Mihai Vodă pomenind un vîrf musterian 37 .
Gh. Cantacuzino adaugă că obiectele au fost reutilizare Într-o epocă mai nouă
În neolitic, cînd au suferit şi o retuşare parţială 38 . Încadrarea culturală a
~5

C. S. Nicol::ie<>cu Plopşor, Istoria României, p. 9.
Val. Leahu, op. cit., p. 21.
27 C. C. Giurescu, op. cit., p. 27-28.
28 Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 5, fig. 1.
29 C. S . .1\;icolăescu Plopşor, P,zleoliticul di11 Rom,î;zia, op. cit., p. 65, fig. 19.
30 C. S. Nicolăescu Plopşor, Rezultatele principale ... , op. cit., p. 29.
:u S. Morintz, Dinu V. Rosetti, loc. cit., p. 13, pl. I, 3.
32 Val. Leahu, op. cit., p. 21.
33 S. Morintz, Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 13-14.
34
V :1.l. Leahu, op. cit., p. 21.
35 S. :.\1orintz, D. V. Rosetti, op. cit., p. U-1-1-.
36 Idem.
37
C. S. NicoEiescu Plopşor, Rezultatele princip,zle ... , op. cit., p. 29.
38 Gh. Cantacuzino, op. cit., p. 94.
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pieselor de la J\!lihai Vodă este bine făcută, dar din nenorocire piesele s-au
pierdut, după descoperire, deoarece C. S. Nicolăescu Plopşor nu le-a menţionat în nici-o lucrare de după aceea. Din toate piesele prezentate ca aparţinînd musterianului am putut vedea doar YÎrful musterian de la Herăstrău
şi o piesă de la Radu Vodă. Vîrful se găseşte În copie de gips la Muzeul de
istorie a municipiului Bucureşti.
După desenul publicat în "Bucureştii de odinioară" şi după copia de
gips, tipologie, se aseamănă foarte mult cu o piesă de acelaşi tip găsită
de C. S. Nicolăescu Plopşor în stratul musterian de la Baia de Fier din
Oltenia 39 .
În coleqia Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti se păstrează
un fragment de a}chie lamelară de culoare maron-deschisă, spre gălbui, cu
pete alburii şi dungi maronii. Este retuşată la capătul opus trunchierii şi
lateral, parţial. Retuşarea este dorsală. Piesa a putut fi utilizată ca răzuitor.
Datorită rulării Într-un strat nisipos de către agenţii naturali are un luciu
la suprafaţă. Poate proveni din acelaşi loc cu vîrful musterian.

Paleoliticul 5uperior. În ciuda faptului că a fost identificat mai recent
pe teritoriul Bucureştilor, paleoliticul superior 40 , ni se prezintă acwn cel
mai bine documentat. Cercetările arheologice de pe Dealul Mihai Vodă au
pm În evidenţă cea dintîi mărturie. Este vorba despre un răzuitor realizat
prin retuşarea alterna a unei lame de silex. Piesa nu a putut fi găsită spre
studiu dar la publicare a fost reprodus desenul ei 41 . Gh. Cantacuzino precizează că retuşarea s-a produs În epoca neolitică şi este proba reutilizării
sale În această epocă 42 . Val. Leahu semnalează o piesă la Măgurele aparţi
nînd culturii aurignaciene 43 . După fotografia pulbicată este neîndoielnic un
gratoar microlitic pe capăt de lamă trunchiată. Pare mai degrabă că aparţine
neoliticului. Informaţiile cele mai sigure ni le prezintă descoperirile lui
Gh. Cantacuzino de la Cernica. Din această aşezare cunoaştem silexuri paleolitice care au fost găsite în stratul neolitic de la baza depunerilor cercetate
aici. Ele se aflau În poziţie secundară În stratul de argilă lutoasă de culoare
cafenie în care este cantonat neoliticul 44 (după S. Morintz brun deschis).
Au putut ajunge, după cum am arătat, odată cu materialul scos din stratul
brun cu infiltraţii sau alburiu cu concreţiuni calcaroase. Unele dintre aceste
silexuri au putut fi refolosite de către purtătorii culturii Dudeşti sau Boian,.
faza Bolintineanu. Gh. Cantacuzino, În lucrările publicate, nu se referă la
aceste materiale, dar o parte dintre piesele găsite au fost cedate cu ani în
urmă, spre publicare lui Al. Păunescu. O altă parte din aceste materiale au
fost preluate de Eugen Comşa şi cedate spre studiu lui Al. Păunescu. în conC. S. Nicolăescu Plopşor, Rezultatele principale ... , op. cit., p. 22, fig. 5.
Panait 1. Panait, Probleme privind continuitatea locuirii teritoriului Bucureştilor, în
Geografia municipiului Bucureşti şi a jud. Ilfov, Bucureşti, 1977, p. 31. In acest studiu sînt
prezentate pe scurt toate descoperirile paleolitice din Bucureşti.
41 S. Morintz, D. V. Rosetti, op. cit., p. 14, fig. 1.
4 2 Gh. Cantacuzino, op. cit., p. 94.
4 3 Val. Leahu, op. cit., p. 21.
44 Gh. Cantacuzino, S. Morintz, Die jungJteinzeitlichen Fzmdm m Cemica ( Bukaresl ).
în Dacia NS, 1963, VII, p. 29-32 şi fig. 5.
39
40
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secinţa nu ne vom putea referi decît la materialele deja publicate de Al. Pău
nescu, deoarece studiul celorlalte este Încă neterminat.
Al. Păunescu publică aceste materiale fără a face nici o referire sau
discuţie În legatură cu stratigrafia aşezării. Precizează că provin din săpă
turile efectuate de Gh. Cantacuzino, Între anii 1961-1967. Probabil că în
articolul care urmează a fi publicat va face consideraţii şi asupra condiţiilor
de descoperire şi asupra poziţiei stratigrafice. Cercetătorul amintit menţio
nează că provin din nivelul I 45. Noi am văzut aceste materiale la regretatul
prof. Gh. Cantacuzino care ne-a informat că provin din nivelul I al stratului
al II-lea, gălbui cu concreţiuni calcaroase 46 , sau brun deschis stratul
Dudeşti după St. IYiorintz. Noi am făcut o vizită profesorului Gh. Cantacuzino pe şantier În timpul lucrării. Al. Păunescu menţionează că s-au găsit
puţine piese tipice, amintind printre acestea patru lame şi aşchii retuşate,
trei piese cu mici scobituri (en coches), şase gratoare, din care două pe lamă
cu partea activă convexă. Este pomenit de asemenea un gratoar înalt pe
aşchie, două gratoare nucleiforme unul dublu nucleiform (tip rabot) precum
şi trei burine de unghi, pe spărtură şi un altul dublu nucleiform 74 . În total
17 piese. Arheologul Al. Păunescu spune că în afară de acestea ar mai fi
25-30 piese 48 , deci în total aproximativ 50 de piese. Acest fapt justifică
afirmaţia noastră că nu ne găsim În faţa unei Întîmplări, ci a unei aşezări
paleolitice care merită toată atenţia. Al. Păunescu atribuie aceste piese aurignacianului II mijlociu. Oricum ar fi, el se Încadrează faciesului paleoliticului
superior, care în urma sapaturilor recente de la Ciuperceni se conturează ca
un facies cultural aparte, specific, cu rădăcini poate locale. Prezintă caracteristici care îl deosebesc de aurignacian ul din celelalte provincii ale ţarii şi
din alte părţi ale Europei 49.
În săpăturile efectuate de Mioara Turcu la Bragadiru, Între anii
1973-1979, s-au găsit mai multe piese de silex 5°. Nu par a fi toate din
paleolitic. După identificarea primei piese s-a efectuat o cercetare de teren
În această staţiune, avînd drept scop identificarea locului de provenienţă şi
depistarea unei eventuale aşezări În apropiere. Cu tot efortul, o asemenea aşe
zare nu a fost găsită.
Între piesele care par a fi paleolitice, provenite de la Bragadiru, menţionăm o aşchie de deconicare puternic rulata, de culoare galben maronie,
cu plan de lovire şi bulb de percuţie care în procesul de transport a căpătat
o patină de frecare (luciu). Este retuşată dorsal, parţial. Poate fi încadrată
seriei denumite de C. S. Nicolăescu Plopşor clactoniene. Provine din secţiunea XLI 1979 din stratul cu Latenul geto-dacic. Împreună cu acesta s-a
găsit şi un nucleu neolitic. O altă piesă a fost găsită în 1976, în bordeiul
30 dacic. Este o lamă lată, trunchiată, dintr-un silex impur, de granulaţie
Al. Păun.escu, E~·oluţia uneltelor şi armelor de piatrâ ciop!it<'"i descoperite pe teritoriul
Bucure~ti, 1970, p. 122.
46 Gh. Cantacuzino, S. Morintz, op. cit., p . .32, fig. 5.
47 Al. Păunescu, op. cit., loc. cit.
18 Comunicare făcută de colegul Al. Păunescu căruia îi mulţumim.
49 Săpătun efectuate de V. Boroneanţ începînd cu anul 1977, pînă în prezent împreună cu 1. Vlad de la Muzeul din Alexandria.
50 Mioara Turcu, Cercet,lri arheologice la Bragadiru, în acest volum.
45
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mare. Se aseamănă cu cel din Valea Dunării, de la Malul Roşu 51 . Are culoarea vineţie cu patină albă pe partea ventrală unde se, pare că a fost afectat
de flacăra unui foc. Nu prezintă nici o retuşare. Bulbul şi planul de lovire
au aşchieri din care cauză este greu de spus dacă se datorează utilizării
la aprins focul sau sînt făcute în vederea altei Întrebuinţări. Poate aparţine
cultural paleoliticului superior. în gura cuptorului din bordeiul 32, datat
din secolul X-XI e.n., a fost găsit un nucleu de silex de culoare vînăt
cenuşie cu patină albicioasă, care mai păstrează parţial cortexul. A avut
probabil două 'planuri de lovire, dar care printr-o cioplire a unui flanc
(laturi) a fost transformat în gratoar nucleiform, de tip rabot. Acest tip de
piesă constituie o trăsătură specifică paleoliticului superior din Cîmpia Română. Este de mici dimensiuni (3,2 cm. înălţime, 2,7 cm. grosime), tinzînd
spre o formă microlitică. Acest tip de piesă se Întîlneşte la Giurgiu-Malul
Roşu 52, Ciuperceni-Vii II, precum şi la Cernica 53 . Deşi probabil a fost
prins de foc, mai păstrează parţial din crusta de calcar pe care a avut-o la
extragerea din stratul de cultură. Urme de folosire la aprinderea focului nu
se observă pe piesă, iar dacă a avut s-au uniformizat odată cu arderea nucleului (inventar nr. 119767 /6432). Ar putea aparţine unui aurignacian final.
Piesele au fost descoperite În săpăturile efectuate de Mioara Turcu pe malul
stîng al Sabarului. În acest loc, malul rîului are o pseudo-terasă care are aspectul unei pante abrupte, erodate. Interfluviul format din material loessoid
a fost uşor erodat în perioada de formare a luncii largi a Sabarului. Este
foarte probabil ca materialul de silex să provină dintr-o aşezare paleolitică
aflată prin apropiere şi adus în locuinţe de către om, În diverse epoci, servind
la aprinsul focului.
Cremenea se găseşte relativ greu În zonă datorită inexistenţei unor
deschideri naturale profunde care să afecteze stratele vechi cu pietrişuri
şi prundişuri. Această situaţie a putut să-i fi determinat pe daci şi pe
românii din secolul X să o aducă de la distanţe ceva mai mari.
CONCLUZII
O imagine prea clară asupra paleoliticului Bucureştilor nu putem avea
din cauza numărului redus, a puţinătăţii dovezilor de cultură materială şi a
lipsei de certitudine stratigrafică asupra lor. O altă cauză este şi aceea că
unele dintre materialele descoperite au o poziţie stratigrafică, dar secundară
- cum sînt cele de la Bragadiru sau de la Mihai Vodă, fiind scoase din
poziţia lor primară şi refolosite în epoci mai noi. Atunci cînd aceste piese
sînt extrem de tipice, tipologia ne poate ajuta şi riscul de încadrare culturală este ~mic. Problema se complică atunci cînd ne găsim În faţa unui
material mai puţin tipic sau a formelor puţin cunoscute. Neavînd preciz,ie
asupra locului de descoperire, cum sînt cele de la Pantelimon, iarăşi ne
~ 1 C.

S. Nicolăescu Plopşor ~i colaboratorii, Paleoliticul de la Giurgiu, în SCIV, VII,
1956, 3-4, p 223-233.
~ 2 Al. Păunescu, op. cir., p. 122.
~ 3 Idem.
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găsim În faţa unui impediment în a corela descoperirea cu relaţia stratigrafică. Un paradox este şi acela că deşi Capitala este centrul cercetării
geologice, granulometrice, palinologice etc. a ţării, teritoriul Bucureştilor

sau împrejurimile sale nu au fost cercetate sistematic pentru a avea analize
de laborator determinate pe straturi şi orizonturi, spre a putea cunoaşte
cărui moment al pleistocenului îi aparţine fiecare depunere. Reţinem că
pentru Bucureşti nu deţinem decît de o analiză de sporopolen şi aceasta din
1960-1961, deci sîntem încă la stadiul de pionerat 54 . Pentru a putea
Încadra şi emite judecăţi de valoare asupra pieselor în discuţie, ar fi necesar
să ştim cînd s-a fixat definitiv reţeaua actuală de ape curgătoare. Precizare,
ca aceea, că În Riss s-a completat imaginea reliefului actual este foarte
bună, dar insuficientă. Chiar dacă condiţiile de relief nu vor fi fost cele
mai prielnice, nu avem motiv să ne îndoim, că procesul de desfăşurare a
Yieţii umane nu a aYut loc şi pe teritoriul Bucureştilor, Încă din vremea
paleoliticului inferior. În paleoliticul superior, cînd procesul de definitivare
a reliefului actual era aproape desăvîrşit, ne putem da seama că au existat
condiţii pentru om dintre cele mai bune. Este foarte posibil, ca fenomenele
de eroziune din holocenul superior, care au dus la crearea teraselor joase
şi de dezvoltare a procesului de luncă, au putut antrena şi straturile mai
v~hi ale paleoliticului.
În ce priveşte clactonianul deşi din piesele identificate la vremea descoperirii ca atare, nu găsim decît o piesă şi aceasta destul de nesigură, nu avem
motiv să ne îndoim asupra apartenenţei lor culturale atribuite de C. S. Nicolăescu Plopşor. Dacă pietrişurile de Colentina s-au format În Riss, sau
Riss-Wi.irm 55 , atunci silex urile găsite În aceste nisipuri puteau fi aduse de
undeva din apropiere. Să fi fost lucrate în această vreme este un fapt
greu de crezut. Dacă s-au format într-o fază rece, anterioară paleoliticului 56 , respectiv Într-un Wi.irm, atunci ele nu puteau fi luate decît de undeva
de departe şi transportate aici, dintr-o terasă spartă, de către torentul care
a dus la sedimentarea lor. În orice caz, nu au fost găsite În poziţie primară.
Clactonianul, contestat de unii autori ca unitate culturală specifică, şi-a
încheiat evoluţia la începutul Wi.irmului. S-a desfăşurat În timp, după
C. S. Nicolăescu Plopşor, între 540 000-120 000 ani 57.
Atribuirea pieselor de la Colentina, Ziduri Între Vii, levalloisenului 5 ~
este iarăşi o problemă aproape încheiată prin dispariţia pieselor. Cele două
V. Iliescu, G. Cioflică, op. cit., p. 113-118.
P. Coteţ, Unele date privind ... , op. cit., p. 73.
V. Iliescu, G. Cioflică, op. cit., p. 117.
ri 7 C. S. Nicolăescu Plop~or, în lstona României, voi. I, p. 9. Cercetările mai recente
le socotesc de 400.000 ani, asociate cu unele tipuri de aşchii de tip levalloisian. Tipurile
caracteristice clactonianului compun uneori industriile tayaciene, tehnica ~i tipologia sa,
coborînd pînă În jurul anilor 80.000. Evolutia sa ar Începe, deci, înainte de glaciaţiunea
Mindel. mergînd pînă pe la sfîr}illll interglaciarului Ris<>-Wiirm şi începutul Wiirm-ului.
M. Brezillon, Dictiomzaire de la Prehistoire, Paris, 1969, p. 71 ; La denomination ... ,
op. cit., p. 79.
58 C. S. Nicolăescu Plop5or, Paleoliticul în România, loc. cit., p. 66. fncepe din
interglaciarul Mindel-Riss aproximativ 300.000 ani şi a continuat sub forma unei tehnici
pînă către sfîrşitul interglaciarului Riss-Wiirm şi a glaciaţiunii Wiirm. J\sistăm, din punct
de vedere ştiintific, la o regrupare a industriilor levalloisiene ~i mustenene, calificată de
noile cercetări ca lavalloiso-musteriană de M. Brezillon, Dictionnaire ... , op. cit., p. 141,
La denomination ... , op. cit., p. 79, 84.
54
55
·
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p1ese care s-au păstrat, tipologie şi tehnologic par a fi diferite, poate chiar
şi ca materie primă. Racloarul poate fi apropiat unui levalloisian, sau mai
curînd unei traditii levalloisiene, în vreme ce aşchia ar trebui să fie mult
mai tînără, este o piesă fragilă cu plan de lovire foarte Îngust, putînd fi
atribuită acestei epoci, numai ca accident de fabricaţie. Înseşi cele cîteva
retuşe pe care le păstrează par a fi de tradiţie mai nouă.
Dintre piesele musteriene nu s-a păstrat decît o aşchie lamelară de la
Radu Vodă şi copia vîrfului de la Herăstrău, de aceea este greu de exprimat
un punct de vedere. Oricum după copia păstrată şi desenul publicat de
S. Morintz şi D. V. Rosetti 59, credem că piesa de la Herăstrău trebuie să
aparţin a unui proces eul rural specific văii Dunării, foarte aproape ca vîrstă
de vîrful de la Baia de Fier, publicat de C. S. Nicolăescu Plopşor 60 . Trage
spre un musterian mijlociu - final. Celelalte piese rămîn a fi menţionate
cu termenul va~ de musterian.
Piesele razleţe găsite, deoarece în Cîmpia Română nu a fost altă
cultură identificată decît aurignacianul, rămîn să le atribuim tot lui. Cît
priveşte materialul de la Cernica el a fost atribuit de Al. Păunescu aurgnacianului II 61 . Tipologie, materialul de la Cernica se deosebeşte de celelalte
descoperite la Giurgiu-~~alu Roşu sau Ciuperceni. Este mai aproape de acela
descoperit de C. N. lVIateescu la Vădastra, şi ar putea fi indiciul existenţei
unui facies cultural de cîmpie, care să se diferenţieze mai mult ca grad de
finisare, datorită raritaţii materiei prime, decît ca evoluţie culturală sau
diferenţiere În timp.
Pînă la publicarea materialului integral din toate aşezările, alte precizări nu se pot face. O bună şansă de încadrare culturală şi cronologică ne-o
oferă perspectiva efectuării unor sondaje arheologice În staţiunea de la Cernica cu care ocazie, luîndu-se probe pentru analize de carbonaţi, granulometrie, polen, etc. s-ar obtine o mai bună încadrare culturală şi s-ar crea un
prim element de referinţă pentru Bucureşti În încadrarea descoperirilor. În
prezent nu cunoaştem şi nu avem siguranţă dacă stadiul Wiirmului III este
prezent În depuneri la Bucureşti. Nimeni dintre pedologi În teren nu riscă
să Încerce delimitarea Wiirmului de holocen. De aceea o cercetare sistematică mai ales a unui punct În care să existe şi o depunere arheologica, ar
fi dintre cele mai fericite şi de sperat. Situaţia cea mai bună ar fi oferită
de descoperirea, În viitor, măcar a unei aşezări paleolitice cu stratigrafie clară.
Un ultim element asupra căruia mai insistăm este cronologia epocii
paleolitice cu referire specială la teritoriul ţării noastre şi la spaţiul bucureştean. Cercetările arheologice, recent întreprinse, În special în Africa, au
·59
60

S. Morintz, D. V. Rosetti, op. cit., pl. I, 3.
C. S. Nicolăescu Plopşor, Rezultatele principale ... , op. cit., p. 22. Această cultură
cunoaşte o evoluţie În vremea interglaciarului Riss-Wiirm şi a glaciaţiunii Wiirm. Incepe deci
dinai_nte d~ 100.000 ~ani şi d~rează_ pî~ă ~ îr; t~pul glaciaţiunii Wiirm (Wiirm I, II după
rermmologta franceza), dureaza, deo, pma m JUr de 35.000 ani. La noi această cultură se
pare că se prelungeşte pînă la aproximativ 300.000 ani.
61 Al. Păunescu, ["v·oluţia armelor şi uneltelor ... , op. cit., p. 123.
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coborît istoria umanităţii pînă la 3,5-4 milioane de ani 62 . Această perioadă,
cea mai Yeche din istoria umanităţii, Începe de la această dată, paleoliticu]
inferior durînd pînă pe la 100 000-95 000 ani, cel mijlociu, Între 95 00035 000 de ani, iar cel superior de la 35 000 la 1O 000 (sau 8000, după unii
autori) 63 . Dat fiind numărul mic al cercetărilor cu încadrări sigure pentru
ţara noastră, paleoliticul a fost admis a exista începînd cu 1 000 000 de
ani - cel inferior coborînd pînă în jur de 90 000 ani, iar paleoliticul mijlociu pînă la 35 000, chiar 30 000 ani.
Pe baza descoperirilor din punctul Ciuperceni-Carieră, noi credem că
paleoliticul nostru poate fi coborît pînă dincolo de 1 800 000 ani, cercetările
viitoare \·or fi de natură să aducă precizări noi. Poate exista un decalaj,
în timp, între centrul Europei şi ţara noastră, dar mai ales faţă de alte
continente. Se constată o uşoară întîrziere a culturilor paleoliticului inferior
şi mijlociu, în vreme ce paleoliticul superior pare a se sfîrşi mai repede, În
regiunile sud-vestice aceasta datorită condiţiilor climatice mai dulci, mai
puţin severe, din vremea ultimului 'Wi.irm şi a Încălzirii climatului postglaciar Într-o etapă ceva mai timpurie decît În centrul şi vestul Europei. În
consecinţă descoperirile anterioare musterianului clasic, deci industria
denumită pe teritoriul bucureştean clactonian, nu pot fi mai noi de
50 000 ani, dar nici mult mai vechi, mai ales că provin din nisipurile de
Colentina, care deşi au fost datate de P. Coteţ În Riss-Wi.irm, datările de
ordin palinologic lasă să se Înţeleagă că sînt mai tinere 64 . V. Iliescu şi
G. Cioflică găsesc 1n argilele din nisipuri polen, care indică un climat
rece - care nu poate fi altul decît Wi.irmul, iar peste acestea urmează depunerile prăfoase care aparţin tot acestei faze, dar terminale 65. Ori Wi.irmul,
În Europa, începe pe la 80 000 ani şi se termină în jur de 1O 000. La aceasta
mai trebuie adăugat şi corecti \·ul, că cele mai multe pot să fie remania te,
deci În poziţie secundară.
Cît prive5te descoperirile din vremea paleoliticului superior este greu
să ne pronunţăm atîta vreme cît nici tipologie nu pot fi prea clar încadrate.
Dacă ar fi să comparăm materialul de la Cernica cu cel de la Ciuperceni
Vii I şi II şi cu alte descoperiri din ţară aparţinînd aurignacianului, atunci
le-am data În jur de 15 000 î.e.n.
În concluzie se poate afirma că descoperirile pînă acum cunoscute
acoperă, cu unele lacune, toate etapele din evoluţia paleoliticului. Deşi
numărul descoperirilor nu este mare ele sînt suficiente pentru a ne face· o
imagine despre evoluţia genului uman pe meleagurile Bucureştilor de azi, în
timpul celei mai vechi şi mai lungi perioade din istoria umanităţii. Cercetă
rilor viitoare le revine sarcina găsirii unor aşezări paleoli ti ce, care pe baza
studiilor multidisciplinare să ne completeze cunoaşterea despre această perioadă.
L. Balout, La Prehistoire origine et e7.:olution des outils de pierre, în Origine~ de
l'homme, Paris, 1976, p. 50.
63 H. de Lumley, Cadre cronologique absolu, paleomagnetisme, chronologie, paleontologique et botailique, esquisse paleoclimatologique, sequences culturelles, în J.a Prehistoire
Frans:aise, Paris, 1976, p. 5-n.
64 P. Coteţ, Unele date privind ... , op. cit., p. n.
65 V. Jliescu, G. Cioflică, op. cit., p. 115, 117.
62
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LE PALEOLITHIQUE DANS L' AIRE BUCARESTOISE
Resume

L'article renferme un exposc sur les recherches au sujet du paleoEthique bucarestois,
le cadre geo-geographique de la zone, de meme que toutes les decouvertes conccrnam le
paleolithique inferieur, moyen et supcrieur dans l'aire l-ucar~stoise .
La plupart des decouvertes sant dues
la remarquable a.ctivire des archeologues
Bucureştii Noi, rue Ziduri între vii etc., ou C. S. Nicolaescu
comme Dinu V. Rosetti,
Plopşor
Herăstrău, Pantelimon, et Ont un caractere accidental. D'autre.s proviennent des
fouilles archcologiques, mais sant en perit nombre et n'ont pas de correspondant sur le plan
des couches de culture. Elles ont une position stratigraphique secondaire. Le faible nombre
de pieces ne permet pas une etude de. typologie. Les porteurs des cultures appartenant aux:
couches ou elles ont cre decouvertes les ont utiliscs de nouveau et quelque fois les ont
reamenages.
Une place importante occupent les decouvertes de Cernica, ou l'on a trouvc un grand
nombre de picces appartenant au paleolithique superieur, l'aurignacien.

a

a

a
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UNELE DATE REFERITOARE LA COMPLEXELE
NEOLITICE DIN ZONA BUCUREŞTILOR
EUGEN COMŞA

Pe teritoriul actual al municipiului Bucureşti, au existat încă din cele
mai vechi timpuri condiţii de mediu prielnice pentru viaţa comunităţilor
umane. Studierea ampla şi sistematică a vestigiilor arheologice a început cu
aproape trei decenii În urmă, prin înfiinţarea Şantierului arheologic Bucureşti, din care făceau parte specialişti care se ocupau cu diferite perioade
din istoria îndepărtată sau cu problematica unor secole mai apropiate. Nouă
ne-a r~venit sarcina de a studia problemele epocii neolitice de pe Întinsul
marelut oraş.
În cele ce urmează vom Încerca să sintetizăm rezultatele la care s-a
ajuns prin cercetări arheologice de suprafaţă şi mai cu seamă prin săpături
sistematice efectuate În mai multe obiective arheologice.
Înainte de a aprofunda problemele ridicate de cercetările din ultimele trei decenii, se cuvine să subliniem eforturile depuse, În studierea neoliticului de pe teritoriul Capitalei de către arheologii generaţiei mai vîrstnice.
Cercetarea epocii neolitice, din zona amintită, a început efectiv după
anul 1920, sub îndrumarea şi cu participarea directă a lui Vasile Pârvan,
ajutat de Ion Andrieşescu. Se poate spune că În acei ani, În privinţa neoliticului, harta arheologică a Bucureştilor apărea ca o pată albă. Se simţea
nevoia efectuării unor cercetări arheologice de suprafaţă pentru descoperirea diverselor complexe.
La îndemnul lui Vasile Pârvan, tinerii săi elevi au Început o serie
de periegheze În preajma Bucureştilor, dar şi în alte zone ale Munteniei 1 .
Din informaţii verbale rezultă că În anul 1923, Radu Vulpe a făcut unele
cercetări de-a lungul Dîmboviţei, la sud de oraş, cu care orilej a desco~
perit cunoscuta aşezare de la Glina. În anul 1926, l~>.r;. 1'-Jestor a redescoperit aşezarea de la Glina şi, În acelasi an, <i ~~:;i: delegat să facă săpături
în tell. Cercetările de la Glina au fost continuare şi În anul următor 2 .
Ion Nestor a făcut observaţii stratigrafice deosebit de importante, pentru
întreg neoliticul din sud-estul României şi în estul Bulgariei. Atunci s-a
stabilit, pentru prima oară, succesiunea În timp a principalelor culturi neolitice, pornindu-se de la constatarea că În acea staţiune, un strat de cultură
1

De exemplu :
1n împrejurimile satului
2
Vasile Pârvan
stratierafice ale elevului

Gh. Ştefan J. făcut cercetări de suprafa\ă de-:t lungul Arge~ului
Chirnogi.
a vizitat şantierul pentru a se convinge că sînt ju~te observa\iile
său.
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(de peste 2 m grosime), cuprinzînd materiale
Gumelniţa, suprapune un altul (de circa 0,50
mănătoare celor scoase la iveală din aşezarea
diu publicat în 1928, Ion Nestor a denumit

similare celor descoperite la
m), conţinînd materiale asede la Boian A 3 . Într-un stucele două culturi : Boian şi

Gumelniţa 4 •

Prin activitatea lui Dinu V. Rosetti, au fost descoperite mai multe
aşezări neolitice În vecinătatea lacurilor din lungul Colentinei şi În complexul de la Roşu-Militari 5 . Merită toată atenţia aşezarea de pe malul lacului Floreasca, din apropierea haitei Bolintineanu, staţiune cercetată, prin
săpături de salvare, de către Dinu V. Rosetti şi apoi de Ion Nestor 6 •
În anul 1929, Dinu V. Rosetti a făcut săpături sistematice în aseşarea, cu un singur strat de cultură, aparţinînd culturii Gumelniţa, de la
Jilava 7 • El a cercetat în Întregime resturile păstrate din aşezarea amintită
şi a descoperit primul şanţ de apărare gumelniţean 8.
Ulterior, prin alte cercetări de suprafaţă, au mai fost descoperite
cîteva aşezări neolitice pe terasele joase ale Dîmboviţei şi Colentinei 9 •
După aceea, timp de aproape un deceniu, studierea epocii neolitice,
din zona oraşului Bucureşti, a stagnat, Dinu V. Rosetti, acordînd atunci o
atenţie deosebită sapaturilor de la Vidra şi unor obiective din alte epoci 10 •
Prin cercetarea sistematică, Între anii 1943-1948, prin ample săpă
turi, a tellului de la Glina, de către Mircea Petrescu-Dîmboviţa, s-a făcut
un pas important Înainte, În studierea celor două culturi neolitice (Boian şi
Gumelniţa) documentate acolo 11 • Subliniem că intenţia la îndemnul lui
Ion Nestor - a fost aceea de a se cerceta în întregime multiplele aşezări
suprapuse din cuprinsul tellului.
3

V. Christescu, Les stations prehistoriques du lac de Boian, în Dacia, II, 1925,

p 249-303.
4
Ion Nestor, Zur Chronologie dcr rumănischeii Steinkupferzcit, În PZ, XIX, 1928,
p. 110-143.
5 Este vorba de resturi de locuire atribuite, m.ti tîrziu, culturii Dudeşti. Dinu V.
Rosetti ne relata că a găsit acolo urmele unui vas de lemn.
6
Ne referim la o aşezare distrusă În mare parte, pînă în 1930, de cărămidăria
Popovici, aflată pe malul de sud-vest al lacului Tei. Materi,tlele ajunse în depozitul Muzeului naţional de antichităti au fost publicate de noi, În articolul Stadiul cercetărilor
despre viaţa oammilor din faza Bolintir.eanu a culturii Boian, În SCIV, VI, 1955, 1-2,
p. 13-43.
7 Unele materiale de la Jilava au fost menţionate de Dinu V. Rosetti într-un raport
:;.i în alte cîteva lucrări. Materialele aflate În depozitul Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, precum şi o serie de note de şantier ne-au fost puse la dispozitie, pentru
a fi publicate, prin amabilitatea lui Dinu V. Rosetti (căruia îi aducem mulţumirile noastre
şi pe această cale). Ele au fost valorificare În lucrarea : Quelques considerations sur la
cult urc Gumelniţa ( L' agglomeration Măgura jilavei), în Dacia, NS, XX, 1976, p. 105-127.
s Op. cit., p. 110.
9 De exemplu : urme de locuire de tip Boi.tn pe malul de sud al lacului Tei şi
altele (cercetări efectuate de Dinu V. Rosetti).
10 Dinu V. Rosetti, Săpăturile de la Vidra raport preliminar, în PMMB, nr. 1,
Bucureşti, 1934, p. 6-60 ; idem, Steinkup/erzeitliche Plastik aus einem Wohnhiigel bei
Bukarest, În JPEK, XII, 1938, Berlin, p. 29-50.
11 M. Petrescu-Dîmboviţa, Raport asupra sâpăturilor de la Glina, jud. Ilfov, 1943,
în Rap. MNA, 1944, p. 65-71.
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Începînd din anul 1945 şi pînă În 1955, am efectuat intense şi amă
nunţite cercetări arheologice de suprafaţă 12 , pe ambele terase ale Dîmboviţei, spre sud-est, începînd din cartierul Dudeşti şi pînă aproape de
Budeşti, ca şi de-a lungul teraselor Colentinei şi lacurilor, de la Chitila şi
pînă la vărsarea în Dîmboviţa, descoperind numeroase obiective arheologice din diverse epoci, inclusiv o serie de aşezări neolitice.
Cu prilejul formării, În anul 1953, a Colectivului arheologic Bucureşti, cu fonduri apreciabile şi cu un număr corespunzator de specialişti,
cercetarea arheologica a teritoriului oraşului, inclusiv aceea a epocii neolitice, a trecut pe un nou făgaş 13 . S-au efectuat numeroase cercetări arheologice de suprafaţa de-a lungul cursurilor de apă din zonă 14 . În acelaşi an,
a fost descoperită, În cartierul Giuleşti, o aşezare neolitică, în care am
executat săpături de salvare. Descoperirile făcute, ne-au permis să elaborăm
o nouă periodizare, mai amănunţită a culturii Boian 15 . Subliniem că periodizarea noastră se baza, nu pe obsen·aţiile dintr-o singură aşezare, ci
pve ..ansamblul descoperirilor din arealul culturii amintite de pe teritoriul
ţarn noastre.
Să păturile din anul următor, 1954, dintr-o aşezare (descoperită încă
din 1946) de pe terasa din stînga Dîmboviţei de la Dudeşti, au făcut posibilă definirea caracteristicilor unei importante culturi, numită de noi, cultura Dudeşti 16. Săpăturile de la Dudeşti au fost continuate şi în anul 1959,
ceea ce a permis efectuarea unor observaţii stratigrafice şi definirea a două
faze din evoluţia culturii 17 . Între timp şi în alte cîteva puncte cercetate
de membrii şantierului arheologic Bucureşti, s-au făcut unele descoperiri
fleolitice (de exemplu la Fundeni) 18.
Săpăturile arheologice de la Cernica, începute În 1960 şi contmuate
pînă de curînd, au avut drept rezultat studierea amănunţită, de către
Gh. Cantacuzino, a unei necropole neolitice, cea mai vastă din ţară, datată
din timpul fazei Bolintineanu a culturii Boian 19 şi a aşezării corespunzătoare
în timp, precum şi a unei staţiuni mai vechi, aparţinînd culturii Dudeşti.
Săpăturile efectuate în aşezările de la Cernica au permis lui Sebastian Morintz să definească o a treia fază din evoluţia culturii Dudeşti 20 •
În anii 1967 şi 1968 s-au continuat săpăturile de la Dudeşti, ceea ce
a dus la definirea mai clară a conţinutului culturii şi la precizarea raporPrintre altele au fo~t descoperite : aşezarea aparţinînd culturii Dudeşti din marginea cartierului cu acelaşi nume, apoi aşezarea de tip Bolintineanu de la Căţelu, cercetată prin săpături, În 1947, de M. Petrescu-Dîmboviţa.
u Din colectiv făceau parte cercetători cu multă experienţă şi alţii mai unen,
acoperind toate epocile de la paleolitic la feudalism.
14 S-au făcut cercetări de exemplu de-a lungul Colentinei, în jurul lacului Buftea
şi altele.
1 !; Eugen Comşa, Săpăturile arheologice din sectorul Giuleşti, În Studii şi referate
privind istoria României, I, 1954, p. 303-305.
16 Idem, Rezultatele sondajelor de la Dudeşti şi unele probleme ale neoliticului de
la sud de Carpaţi, în SCIV, VII, 1956, 1-2, p. 41-49.
17 Idem, Donnees sur la civilisation de Dudeşti, în PZ, 46, 1971, 2, p. 195-249.
18 Suzana Dolinescu-Ferche, Cîte"v·a date referitoare la cultura Dudeşti, În SCIV,
XV, 1964, 1, p. 113-119.
19 Gh. C:antacuzino şi Sebastian \1orintz, Die jungsteinzeitlichen Funde in Cernica
(Bukarest), În DJ.cia, NS, VII, 1963, p. 27--89.
2o Ibidem, p. 27-89.
12
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turilor cu alte culturi din ţinuturile vecine 21 . La sfîrşitul deceniului trecut
au fost făcute noi cercetări de suprafaţă în zona Glina-Bobeşti 22 .
Prin grija lui M. Petrescu-Dîmboviţa s-au reluat săpăturile de la
Glina, cercetîndu-se cu rezultate remarcabile o altă porţiune din Întinderea
tellului.
În ultimul deceniu a fost studiată în continuare necropola de la Cernica, de către Gh. Cantacuzino, ajungîndu-se la dezvelirea tuturor mormintelor din cuprinsul ei. De asemenea, s-a lucrat în zona aşezărilor menţionate, unde, sub conducerea autorului acestor rînduri, s-a ajuns la precizări mai clare În privinţa stratigrafiei şi caracteristicilor complexelor documentate în zonă 23.
Toate aceste descoperiri fac posibilă reconstituirea, destul de amă
nunţită, a istoriei evoluţiei neoliticului mijlociu şi tîrziu de pe teritoriul
Bucureştilor.

Procesul de neolitizare a populaţiei din zona oraşului Bucureşti Încă
nu este lămurit. Se poate numai presupune că, În regiunea la care ne referim, au vieţuit rare comunităţi la sfîrşitul epocii mezolitice, aparţinînd culturii tardenoisiene, despre care se poate spune - prin analogie cu situaţiile
din unele ţinuturi învecinate - că prin o parte din ocupaţiile practicate, trecuseră pragul neoliticului. După toate probabilităţile, acele comunităţi au
contribuit la formarea culturii Dudeşti, fapt oglindit prin păstrarea, prin
tradiţie, de către purtătorii acestei culturi, a uneltelor microlite de silex,
caracterizate prin forme geometrice. N eolitizarea propriu-zisă considerăm
că s-a produs ca urmare a răspîndirii În regiune, din spre sud sau dinspre
vest, Încă Într-o perioadă destul de veche a neoliticului timpuriu, a unor
comunităţi evoluate, originare din ţinuturile sudice.
Sfîrşitul neoliticului timpuriu şi Începutul celui mijlociu sînt reprezentate pe terasele Dîmboviţei şi Colentinei, prin mai multe aşezări ale
purtătorilor culturii Dudeşti 24 , datate pe la mijlocul mileniului al V-lea î.e.n.
Cercetările ample din zona oraşului Bucureşti, mai cu seamă cele din
aşezările de la Dudeşti şi de la Cernica, au făcut posibilă periodizarea amă
nunţită a culturii precum şi definirea tuturor elementelor specifice creaţiei
materiale şi spirituale ale purtătorilor ei. Prin săpăturile din aşezarea de la
Dudeşti s-a ajuns la concluzia bazată pe observaţii stratigrafice clare că acolo, pe acelaşi loc, se află vestigiile a două aşezări suprapuse aparţinînd
culturii amintite, una de dimensiuni modeste, datînd din prima fază (numită faza Malul Roşu) şi alta mai Întinsă ca suprafaţa, din a doua fază,
numită Fundeni. La aceste doua faze se cu\·ine adăugată o a treia fază
~1

De exemplu : Eugen Comşa. Date noi cu prr.:rrr la rel.zţii/e dintrr wltur,l Ducultura ceramicii liniare, În SCIV, 20, 1969, 4, p. 567-5n.
22 V. Chirica şi R. Popovici-BaltJ., Cerretâri arheologice dr suprafaţ,'l la sud df
Bucureşti, în Materiale, X, 1973, p. 353-366.
23 Eugen Comşa, Nouvelles dom1ees relati:.xs ,i la phase Bolintineanu de la culturr
Boia11 (a la lumiere des fouilles de l'agglomeration de Cemica) în Dacia, NS, XIX, 1975,
p. 19-26 şi idem ( N ow:.xlles domzees sur l'evolution de la culture Dud eşti ( Phase Ce mica),
în Dacia, 1'\S, XVIII, 1974, p. 9-lS.
2 ·1 Men\ionăm aşezările de la : Dudeşti, Roşu-~1ilitari, Cernica, Bobe~ti.
deşti şi
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numită

Cernica, cercetată, ma1 mtens, de Sebastian Morintz 25 şi ap01 de
noi, la Cemica 26.
Aşezările acestor colectivităţi, se aflau, de obicei, pe margini de terase joase. Ele erau alcătuite din cîteva locuinţe şi - În stadiul actual al
cunoştinţelor nu erau prevăzute cu şanţ de Îngrădire sau de apărare. Locuinţele, În prima fază, erau de tipul bordeielor, cu groapă de formă ovală,
prelungă, iar din celelalte două faze s-au dezvelit şi studiat rămăşiţele unor
locuinţe de suprafaţă, dreptunghiulare, construite din paiantă, de dimensiuni
reduse, avînd o singură Încăpere.
Activitatea economică de bază era complexă, fiind reprezentată de
cultivarea plantelor (în principal a grîului) şi de creşterea, pe scară redusă,
a animalelor, în special a bovinelor. Vînatul şi pescuitul ajunseseră să ocupe
locuri secundare În activitatea acelor oameni.
În cursul celor trei faze, uneltele de silex au fost de dimensiuni mici
(microlite), unele În formă de trapez, vădind evident o tradiţie tardenoisiană, altele erau răzuitoare, lame şi piese cu peduncul. Una din uneltele
principale de piatră şlefuită era tesla, urmată procentual de topoarele lucrate din roci dure. Din os şi din corn se realizau : suie, dăltiţe şi săpăligi.
Două din cele trei categorii ceramice specifice au fost modelate din
pastă amestecată cu multă pleavă. Vasele de uz comun, în formă de borcane, cu corpul puţin bombat, erau ornamentate cu proeminenţe şi barbatină. O altă categorie mai Îngrijit lucrată era aceea a vaselor din acelaşi
fel de pastă, dar cu un decor specific alcătuit din benzi de linii incizate,
În zig-zag cu suprafaţă haşurată, alternînd cu altele similare, dar netede
şi lustruite. A treia categorie o reprezintă vasele din pastă fină, fără pleavă,
În formă de pahare, de culoare cenuşie sau neagră, cu suprafaţa decorată
cu caneluri fine, În grupuri orizontale şi paralele.
În aşezările de la Dudeşti şi Cernica s-au scos la iveală şi cîteva figurine feminine de lut ars, de mărimi felurite. Una din ele are numai 1 cm
înălţime, iar cele obişnuite sînt de 6-7 cm. înălţime şi redau, de regulă,
un personaJ feminin aşezat În genunchi şi, mai rar, stînd în picioare 27 •
Toate aceste figurine reflectă cultul fertilităţii, larg răspîndit la populaţiile
agricole din sud-estul Europei şi din Asia Mică. Poziţia personajului sugerează Însă funcţii şi interpretări diferite. Piesele noastre au analogii apropiate, mai ales, În Asia Mică. Se cuvine amintit un vas În formă de figurină
îngenunchiată găsit la Dudeşti.
Cu prilejul sapaturilor din aşezarea de la Dudeşti s-a descoperit şi
singurul mormînt cunoscut, care cuprindea un schelet (fără inventar) În
poziţie chircită, pe o parte. Remarcăm că la una din mîini, oasele antebraţului au fost retezate.
În cursul ultimei faze a culturii Dudeşti, În zona de centru a Munteniei s-au produs frămîntări, urmate de deplasarea unor comunităţi şi de
25

Gh. Cant.tcuzino şi Sebastian Morintz, op. cit., p. 27-89.
Eugen Com~a, op. cit., Dacia, NS, XVIII, 1974, p. 9-18.
27
Datele despre plastica culturii Dudeşti sînt sintetizate În articolul nostru : Figurinele antropomorfe descoperite la Dudeşti, în Bucureşti, IX, 1972, p. 57-63.
26
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amestecul de populaţie. Drept urmare, în acea regiune se constată formarea
culturii Boian 28, reprezentată prin prima sa fază numită Bolintineanu 29 ,
datată pe la Începutul celei de a doua jumătăţi a mileniului al V-lea î.e.n.
Elementele constitutive ale acestei faze, respectiv ale culturii Boian,
au fost cultura Dudeşti (În cea mai mare măsură) şi un element din afară
reprezentat, probabil, de cultura ceramicii liniare, ale cărei comunităţi au
pătrun~ pe teritoriul Munteniei, dinspre sud-vestul Moldovei şi s-au stabilit În preajma Buzăului şi Călmăţuiului. în sprijinul celor afirmate mai
sus amintim că în ceramica fazei Bolintineanu, două categorii s-au păstrat,
prin tradiţie, de la purtătorii culturii Dudeşti. Ne referim la categoria vaselor de uz comun, caracterizată prin borcanele cu corpul puţin bombat,
ornamentate cu brîuri alveolare proeminente şi barbotină, iar cea de a doua
categorie specifică este a vaselor din pastă fină, de culoare neagră sau cenuşie, decorare cu grupuri de caneluri. Ambele categorii ceramice menţionate
se vor menţine În uz, fără modificări evolutive prea mari, pînă la sfîrşitul
culturii Boian şi mai tîrziu. Cea de a treia categorie ceramică, car·e, deşi
păstrează elemente în privinţa formelor şi decorului de la unele vase ale
culturii Dudeşti, este caracterizată prin ornamente alcătuite din linii inmeandre), fiecare linie fiind mărginită, pe
cizate (mai ales În formă
ambele parţi, de crestături micuţe, triung'hiulare dese, alăturate. Pe vîrful unghiurilor s-au crestat triunghiuri mai mari, considerate ca reflectînd
o reminiscenţă a capetelor de note muzicale din aria culturii ceramicii
lin iare.
În continuare aşezările erau modeste, pe terase joase, alcătuite din
cîteva locuinţe de tipul bordeielor, cu gropi ovale prelungi. Ocupaţiile
principale erau cultivarea primitivă a plantelor şi creşterea vitelor. Se mai
practica vînătoarea şi pescuitul. Uneltele erau de silex, de piatră vulcanică,
de os şi de corn. Din cadrul primei serii se remarcă menţmerea unor piese
de mici dimensiuni.
Figurinele din aşezările Bolintineanu sînt rare. Redau, ca de obicei,
un personaj feminin În picioare.
Spre deosebire de cultura Dudeşti, În cadrul căreia se practica ritul
inhumaţiei, prin depunerea cadavrului În poziţie chircită, pe o parte, În
groapa funerară, în aria fazei Bolintineanu, În cuprinsul vastei necropole,
de aproape 400 de morminte de la Cernica se practica tot inhumaţia, dar
În poziţie deosebită, scheletele s-au găsit Întinse pe spate, cu inventar, în
general, sărac, alcătuit din unelte de piatră la mormintele de bărbaţi şi
cuprinzînd unele podoabe, În cazul mormintelor de femei 30 •
Faza următoare a culturii Boian, numită Giuleşti 31 , reprezintă continuarea directă, firească a vechii populaţii. Această fază este documentată

ce

Eugen Comşa, Istoria comunităţilor culturii Boian, Bucureşti, 197-t.
Idem, Stadiul cercet.zrilor despre 7.:iaţa oamenilor dill faza Bolintinea11u el culturii Boian, în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 13-43.
30 De ex. Gh. C1ntacuzino, The prehistoric Necropolis of Cernica and its Place
28

29

i!l the Neolithic Cultures of Romania and of Europe in the Light of recmt Disco-:.:eries,
în Dacia, NS, XIII, 1969, p. 45-59.
31 Eugen Comşa, Stadiul cercet~rilor cu privire la faza Giuleşti a culturii Boian,
în SCIV, VIII, 1957, p. 27-47.
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pe teritoriul oraşului Bucureşti, prin cîteva aşezări (de ex. Giuleşti). Studierea lor, în comparaţie cu cele peste o suta de aşezări similare din Muntenia şi din sud-estul Transilvaniei, a permis să ajungem la concluzia că
la sfîrşitul fazei s-au produs în zona studiata, ca şi În tot sud-estul ţării,
o serie de transformări. După părerea noastra, este vorba de schimbarea
parţială a modului de trai şi anume de trecerea de la viaţa semi-stabilă la
o viaţă sedentară tot mai accentuata. ca urmare a tranziţiei treptate de la
practicarea eul tivării primitive a plantelor cu ajut0rul săpăligii la agricultura incipientă, prin folosirea unui gen de plug primitiv (aratru), tras cie
vite. În aceeaşi perioadă se constată că oamenii neolitici din ţinuturile
noastre au Început sa Întrebuinţeze alte soiuri de grîu (decît cele de pînă
atunci), cu productivitate mai mare. Drept consecinţă se observă că purtă
torii culturii Boian, cu timpul, au renunţat la vechile aşezări de pe marginea
teraselor joase sau mijlocii şi au înălţat aşezările pe terase Înalte (din dreapta
Dîmboviţei), pe locuri mărginite de pante abrupte, mai uşor de apărat.
în acelaşi timp s-a trecut de la folosirea locuinţelor de tipul bordeielor
la l~cuinţele de ___suprafaţă, de formă rectangulară, cu o singură Încăpere,
prevazute cu vatra.
În domeniul activităţii economice, pe lîngă agricultură se practica
creşterea bovinelor, ovinelor şi porcinelor. Prin vînătoare şi pescuit se obţinea o parte redusă din hrană.
Uneltele de silex erau Încă relativ puţine. Datorită lipsei În regiune a
silexului de calitate, membrii comunităţii de la Giuleşti au Întrebuinţat şi
gresi a silicifia tă, adusă tocmai din zona de curbură a Carpaţilor. Uneltele
de piatră şlefuita s-au diversificat, În raport cu teslele Încă numeroase, a
crescut numărul topoarelor şi dalţilor.
În domeniul ceramicii este evidentă continuitatea categoriilor din faza
precedentă. Pe lîngă categoria vaselor de uz comun şi aceea a celor din
pastă fină, conservatoare În ceea ce priveşte fonnele şi decorul, cea mai
sensibilă la evoluţie se dovedeşte a fi categoria vaselor cu decor incizat,
care treptat s-au transformat În decor excizat, destul de complicat (ca şi
cum s-ar executa în lemn), caracterizat prin benzi scobite, prin şiruri de
triunghiuri mari, ca şi prin ornamentul În formă de totblă de şah (primele
pătrăţele sînt documentate încă de la sfîrşitul ·fazei Bolintineanu). Toate
acestea erau Încrustate cu materie albă.
Figurinele femenine sînt destul de rare, ele redînd personaje În picioare, avînd indicate, În unele cazuri, prin linii incizate elemente specifice îmbrăcămintei femeilor din acea vreme.
Se cuvine subliniat că, În perioada de sfîrşit a fazei, se cunosc numai morminte de înhumaţie, cu schelete În poziţie chircită, indiciu că s-~
renunţat la ritualul practicat În faza precedentă.
lVIenţionăm că tot la sfîrşitul fazei Giuleşti se constată răspîndirea
comunităţilor culturii Boian aproape pe tot Întinsul Munteniei, apoi pătrun
derea lor În sud-estul Transilvan iei şi În sudul l\1oldovei. Considerăm că
toate aceste m1şcan s-au produs pentru căutarea şi obţinerea unor noi ter~nuri pentru cultivare, În noile condiţii de trecere la agricultura incipienta.

2.5

https://biblioteca-digitala.ro

(1

Oamenii din faza Vidra 32 , a treia fază a culturii Boian, au ocupat
un areal de răspîndire mult mai restrîns, cuprinzînd şi zona oraşului Bucureşti. Aşezările lor erau pe prelungiri de terase Înalte, mărginite prin pante
abrupte şi prin cîte un şanţ de apărare sau pe diferite ostroave din bălţile
Dunării. În aşezarea de la Glina, locuinţele erau de suprafaţă, În paiantă,
de formă dreptunghiulara, de dimensiuni modeste, cu o Încăpere (pentru
cîte o familie), prevăzute cu cîte o vatră. În aşezarea amintită locuinţele
au fost dispuse În şiruri (unul sau două) paralele şi longitudinale 33 •
Membrii comunităţilor fazei Vidra aveau aceleaşi îndeletniciri ca şi
predecesorii lor din faza Giuleşti şi remarcăm că au folosit unelte de silex
mai multe şi diversificate. Pe lîngă obişnuitele lame (unele cu scobituri laterale) şi răzuitoare a crescut numărul sfredelelor şi cel al dăltiţelor. Creşte
rea numărului uneltelor de silex se poate explica prin constatarea că, În
perioada respectivă, acele comunităţi şi-au extins aria de răspîndire la sud
de Dunăre, pînă la poalele munţilor Balcani, ocupînd ţinuturi bogate În
zăcămintele de silex. Subliniem că din aceeaşi vreme se cunosc primele
obiecte mici de aramă. Unele podoabe mici de cupru (mărgele din foaie de
metal) s-au găsit În morminte de copii, În cuprinsul aşezării de la Glina 34 •
Ceramica Boian din faza Vidra a ajuns la maxima ei înflorire. Sînt
deosebit de frumoase vasele cu picior înalt, cilindric, ornamentate prin excizie fină şi încrustate cu materie albă, ca şi diferitele vase, cu suprafaţa
lustruită, ornamentale cu caneluri fine izolate, orizontale sau oblice.
Figurinele de lut ars sînt încă rare 35 , se aseamănă cu cele din faza
precedentă. Ele redau personaje femenine În picioare. Suprafaţa figurinelor
este acoperită cu decor din linii incizate care reda, după părerea noastră,
diferite piese de îmbrăcăminte, folosite de femeile din acea vreme. Vestmintele lor, În perioada dată, erau alcătuite dintr-o fotă, probabil, din ţe
sătură mai groasă, de la brîu pînă la genunchi, ornamentată cu motive geometrice sau cu linii. O a doua piesă de îmbrăcăminte era o bucată de ţesă
tură mai lungă care era petrecută peste un umăr şi acoperea pieptul şi spatele, avînd extremităţile acoperite de fotă 36 .
Oamenii fazei Vidra practicau ritul înhumaţiei. Scheletele descoperite
erau În poziţie chircită. Menţionăm că unele morminte de copii şi de adulţi
s-au găsit În cuprinsul aşezărilor 37 , iar În alte cazuri se cunosc grupuri m1c1
de morminte, În afara staţiunilor. Inventarul din morminte este foarte
redus (mărgele de scoici sau de metal găsite la Glina) 38.
Aşezarea reprezentativă este Boian A (V. Christescu, Les stations prehistoriques
du lac de Boian, În Dacia, II, 1925, p. 249-303 ).
33
Informaţii primite de Ia M. Petrescu-Dîmboviţa, căruia îi mulţumim şi pe
această c.de.
34
M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., Raport MNA, 1944, p. 65-71.
35 Majoritatea au fost descoperite de D. Berciu în aşezarea de la Tangîru (D. Berciu, Comribuţii la problemele neoliticului În România, Îll lumina noilor cercetări, Bucureşti, 1961, p. 507-509).
36 Eugen Comşa, Istoria
comunităţilor culturii Boian, Bucureşti, 1974, p. 169-179.
37
De exemplu : morminte de copii la Glina şi Radovanu şi morminte de adulţi
la : Vidra, Boian A şi Radovanu.
3 ~ 1\1. Petre5cu-Dîmboviţa, op. cit., Raport MNA, 1944, p. 69-70.
32
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Faza de tranz1ţ1e de la cultura Boian la cultura Gumelniţa este 39 ,
pentru moment, mai puţin reprezentată În zona oraşului Bucureşti (de ex., la
Glina). Cu toate acestea şi zona studiată a făcut parte din arealul În cadrul căruia s-a produs trecerea treptată, organică, fără nici o cezură şi
fără nici o intervenţie din afară, de la o cultură la alta, numai pe temeiul
unei evoluţii locale. Se cuvine subliniat, că, în timpul fazei de tranziţie,
datorită dezvoltării agriculturii şi celorlalte ocupaţii sînt indicii că au aYut
loc schimbări de ordin social-economic, oglindind un Început de trecere
de la colectivităţi cu organizare comunitară riguroasă, cu reguli precise
respectate de toţi, la comunităţi mai mici, alcătuite din cîteva familii probabil de tipul marilor familii patriarhale.
Cele mai bogate vestigii de locuire de pe teritoriul oraşului, din Întreaga epocă neolitică, sînt cele datînd din timpul culturii Gumelniţa 40 ,
care a Început pe la 3800 î.e.n. şi a durat aproape un meleniu. Amintim că,
numai la Glina, stratul de cultură respectiv are peste 2 m. grosime şi corespunde la cel puţin trei aşezări suprapuse, distruse prin foc 41 . Este perioada de maximă înflorire a vieţii neolitice din estul Peninsulei Balcanice.
În zona Bucureşti, distanţa dintre aşezările gumelniţene este de circa 4 km.,
dovedind o densitate de populaţie apreciabilă pentru acea vreme. Aşeza
riie erau mărginite din trei parţi cu maluri abrupte şi partea de legătură
cu restul terasei era Întreruptă printr-un şanţ de apărare.
Purtătorii culturii construiau locuinţe de suprafaţa, dreptunghiulare,
d~stul de mari (pînă la 12 m. lungime), unele cu cîte două Încăperi, prevazute cu Yetre sau cuptoare.
Acele comunităţi duceau un mod de trai sedentar. Oamenii se ocupau
tot mai intens cu agricultura şi cu creşterea Yitelor (mai ales a bovinelor),
apoi cu vînatul, pescuitul şi altele.
Uneltele de silex au fost numeroase. Unele lame de silex găsite la
Glina, aveau pînă la 30 cm. lungime. S-au realizat În continuare : lame, ră
zuitoare şi dăltiţe. Ca tipuri de piese noi menţionăm topoarele cioplite din
silex şi vîrfurile triunghiulare de lance. Din os şi corn se făceau unelte obiş
nuite : suie, dălţi, săpăligi. Se cuYine remarcată intensificarea folosirii aramei,
din care, catre sfîrşitul culturii Gumelniţa, se realizau şi unelte masive, cum
erau de exemplu topoarele de tip Vidra. De asemenea au apărut şi obiecte
mărunte de aur.
Unele din formele de vase gumelniţene s-au menţinut, prin tradiţi~.
de la purtatorii culturii Boian. Foarte răspîndită este strachina scundă şi
largă la gură, frumos ornamentată, mai rar, pr~!l pictură roşie şi albă
"crudă" sau prin pictură de grafit.
Se cuvine subliniat că În privinţa olăriei eul tura Gumelniţa este caracterizată prin decorul vaselor din pastă fină realizat prin p~ctură cu
grafift motiYele fiind alcătuite din linii paralele şi din cercuri, triunghiuri etc.
39

Eugen Com5:t, K ::oprosu o pcrchodnoi faze ot kulturi Boian k kulturc Guprcdvaritclnîi ocerk, în D:tci:t, NS, V, 1961, p. 39-69.
10 Principalele descoperiri de tip Gumelnip provin din :tşezarea eponimă cercet:ttă
de Vladimir Dumitrescu, Fouilles de Gumelniţa, Dacia, II, 1925, p. 29-202.
11
M. Petrescu-Dîmbovip, op. cit., R:tport .rv1NA, 1944, p. 65-71.
melniţa,
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Figurinele gumelniţene sînt destul de numeroase 42 • Unele, modelate
din lut, redau personaje feminine În picioare, cîteodată reprezentate ca fiind
îmbrăcate în rochie lungă şi foarte largă la poale. Cele de os sînt stilizate, s-au
realizat din plăcuţe de os, prelungi. Prin crestături simetrice s-au delimitat :
capul, braţele şi partea inferioară, cu picioarele despărţite printr-o linie sau
crestătură. Se remarcă indicarea, pe plăcuţe, a ochilor, gurii şi altor amă
nunte anatomice. Cele cîteva figurine de marmoră se aseamănă, În pri \·inţa
formei, cu cele de os. Figurinele de aur sînt foarte stilizate. Ele s-au făcut
dintr-o plăcuţă de metal, rotundă, uneori bombată la mijloc, eventual cu
o prelungire deasupra reprezentînd capul. Toate figurinele descrise se leagă
de acelaşi cult al fertilităţii. Se găsesc, destul de rar, şi figurine zoomorfe
sau În formă de pasăre.
Purtătorii culturii au renunţat, aproape cu totul, la obiceiul înmormîntărilor izolate din cuprinsul aşezărilor şi aveau locuri anume pentru
necropolele propriu-zise, aflate la distanţă mică de staţiuni. Scheletele gă
site erau În poziţie chircită, pe partea stîngă şi cu craniul orientat de
regulă spre est. Braţele îndoite aveau palmele aşezate În dreptul feţei. Inventarul lor era ·sarac 43.
După o evoluţie îndelungată se constată că elementele specifice culturii Gumelniţa încep să decadă şi să se transforme. Faptul are o explicaţie
istorică. A fost provocat de frămîntările produse la sfîrşitul epocii neolitice,
În zona Dunării inferioare, unde, treptat, dinspre stepele nord-pontice au
început să se răspîndească diverse comunităţi de crescăwri de vite şi cultivatori. Ele au pătruns, mai Întîi, În Cîmpia Dunării şi În Dobrogea, dislocînd treptat şi împingînd comunităţile gumelniţene spre vest, nord-vest
şi sud. Deosebit de active au fost, mai ales, comunităţile culturii Cernavoda I, care au contribuit în mare măsură la transformările din zonă 44 , Încheiate prin dispariţia treptată a culturii Gumelniţa. Populaţia respectivă
însă a dăinuit, contribuind din punct de vedere antropologie şi, În oarecare
măsură, în domeniul culturii materiale şi spirituale, la procesul de durată,
care s-a încheiat la Începutul epocii bronzului prin formarea populaţiei tracice vechi din regiunile din sud-estul ţării noastre, inclusiv din zona oraşu
lui Bucureşti.

DONNEES CONCERNANT LES COMPLEXES DE L'EPOQUE NEOLITHIQUE
DES ENVlRONS DE BUCAREST
Resume
Les recherches archeologiques (surtout des dernieres temps) ont mis au jour, sur le
territoire actuel et dans les environs de la ville de Bucarest, des nombreuses agglomerations
appartenant
l'epoque neolithique.

a

42

Numeroase figurine gumelniţene s-au descoperit la Vidra (Dinu V. Rosetti, op. cir.,

JPEK, XII, 1938, p. 29-50).

O astfel de necropolă a. fost studiată în colaborare cu antropologii. Ea se află
pe malul de nord al grindului Grădiştea Ulmilor, din preajma satului Vărăşti, jud. Cilăraşi.
44
Petre 1. Roman, Despre unele aspecte ale perioadei de trecere de la epoca wolitică la epoca bronzului în regiunile extracarpatice ale R.P.R., În RM, 1, 1964, p. 314-:\25.
43
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Les plus anciens vestiges dccouverts
Dudeşti, Roşu, Cernica et Bobeşti appartiennent
aux trois phases de l'evolution de la culture Dudeşti.
Du neolithique moyen il y a des agglomerations appartenant aux differents phases de
la culture Boian (a la phase Bolintineanu a : Floreasca, Căţelu Nou, Căţelu et Cernica ;
la phase Giuleşti
Giuleşti, Giuleşti-Sîrbi et Cernica ;
la phase Vidra, au Monastere
Glina).
de Cernica et
Dans l'agglomeration de type tell de Glina est documentee la phase de transition
la
culture Gumelniţa, ainsi que quelques couches de cette derniere culture. Stations semblables
Bobeşti, Căţelu et Popeşti-Leordeni.
sont
De !'etape finale du neolithique on a trouve des fragments ceramiques, en general peu
Bobeşti, d'ou provient aussi un
nombreuses, de type Cernavoda I, comme par exemple
fragment ceramique decorc avec la corde.

a

a

a:

a

a

a

a
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CERCETĂRI

ARHEOLOGICE LA BRAGADIRU
MIOARA TURCU

Incepînd cu anul 1968, la marginea comunei Bragadiru situată În
partea de sud-vest a Capitalei, s-au realizat ample cercetări arheologice 1 .
Monumentele arheologice existente aici au fost reperate pe prima terasă din
apropierea vechii albii a rîului Sabar, albie amenajată cu ani În urmă, din
cauza unor repetate inundaţii.
Geomorfologic, această zonă geografică se încadrează într-o regiune
restrînsă denumită "Cîmpia de tranzit a Bucureştilor" 2 , ce se Întrepătrunde
între Cîmpia centrală munteană şi Cîmpia estică, delimitată clar către vest
de culoarul lung cuprins de Argeş şi Sabar. O particularitate a mediului
geografic bucureştean il formează întretăierea unor păduri cu stepa şi a unor
cîmpii Înalte cu o cîmpie joasă unde Încă din timpuri îndepărtate, populaţia
a avut posibilitatea să se împrăştie, pe suprafeţe mari, la adăpostul unor
păduri masive 3 . înzestrată cu o bogată pînză de apă freatică, cîmpia bucureşteană este În acelaşi timp dominată de un climat cu mari contraste de
temperaturi Între iarnă şi vară.
Campaniile de cercetări arheologice de la Bragadiru s-au desfăşurat
în perioadele : 1968-1973 ; 1976-1979 '1, Înscriind astfel 1346.90 m.p.
cercetaţi sistematic (fig. 1). Menţionăm de la început, că aceste terenuri au
fost mult rascolite prin lucrările grădinilor de zarzavaturi, iar În ultimele
decenii au fost acoperite de diferite culturi agricole, ceea ce în fapt a afectat
enorm stratul de cultură materială.
Condiţiile avantajoase pe care regiunea le oferea desfăşurării vieţii omeneşti au determinat o intensitate mare de locuire. Astfel pe toată suprafata
terasei cercetate şi În mod deosebit În partea mai joasă a acesteia şi-a desfă1
Rezultatele cercetărilor din ana 1968-1969 au fost prezentate într-o sene de
comunicări, precum şi În publicaţiile Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti : Mioara
Turcu, în Bucureşti, VIII, 1972, p. 55-69.
2 A. Roşu, Geografia fizică a României, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,

1973, p. 409 şi urm. ; Gh. Vâslan, Cîmpia Română, Bucureşti, 1915, p. 15 şi urm.
3 Vintilă Mihăilescu, Caracterizare geografic(""i a teritoriului
oraşului Bucureşti, în
Istoria oraşului Bucureşti, I, 1965, p. 14-15.
4 Mioara Turcu, Cercetări prh·ind feudalismul timpuriu la Bragadiru, raport SUS\inut
la sesiunea a XI-a de arheologie, Bucureşti, 1978 ; Raport preliminar asupra cercetărilor
arheologice de la Bragadiru, campania 1978, prezentat la sesiunea a XII-a de arheologie,
Bucureşti, 9-11 martie 1979 ; Idem, În Materiale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979,
p. 125-126; Cercetări asupra aşezărilor de la Bragadiru, Bucureşti, 1979, raport susţinut
la sesiunea de rapoarte organizată de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Tulcea,
1-1-16 manie 1980 (în curs de publicare).
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urat ex1 tenţ a o aşezare geto-daca, suprapu să de
o a ltă locuire aparţinînd feudalismului timpuriu
(sec. IX- XI), masată în special spre partea mai
înaltă, uperi o ară, a promontori ului . De a emenea
în paruea es ti că a locului re pectiv s-au putut constata urmele unei alte aşezări di n secolele II- III e.n.
Existenţa unei întreprinderi de nutreţ combinat nu
permite studierea locuirii de aici.
Din cup rinsul acestei a şezări, în anii 1968, a
fost depi s ta tă şi s ăpată o l oc uinţă de s uprafaţ ă , care
pe l îng.ă ceramică ş i cîteva un el te din fier o
s e ce ră şi un amnar - a mai cuprins şi o moned ă 5
emi să în vremea împăratului Gallienus (253-268
e.n.), precum şi o fibul ă din bronz de tipul cu
piciorul întors pe dedesubt 6 , cu un deco r geometric incizat pe s uprafaţa piciorului (fig. 2).
Din punct de vedere geologic straturile din
unitatea geog rafică În tudiu se c aracterizează prin
urm ătoa rele depuneri de soluri : peste un p ă mî nt
galben compact, castaniu de p ă dure, se gă~şte un
strat cenu iu înahis, În al carui co nţinut exista urme materiale geto-dacice. A cest strat s tr ăpun s pe
alocuri de l oc uinţe feudale timpurii este suprapu s
de altul vegetal actual. În cuprinsul solului cen u ş iu
închis, pe toată s uprafaţa de teren săpată numai
Fig. 2 Fibu l ă
materialele Latene formeaz ă un st rat compact de
(seco.Jele II- III e.n.).
c ultur ă p ropriu-zi .ă , bine conturat şi. u şor sesizabil.
Sistemul de cercetar.e a fo st acela al s eCţiunil or lungi şi paralele, 1ar
l oc uinţe, bordeie sau gropi s-au
acolo unde au ap ă rut complexe deschis casete.
În cele ce urmeaz ă ne vo m ocupa de analiza celor do u ă locuiri încadrate în epoca Latene ge to- da că ş i în perioada feudalismul,ui timpuriu .
Aşezarea geto-da că de la Bragadiru se înscrie În categoria celor deschise
ş i nefortificate artificial 7 , pla s ată pe o nerasă nu prea înaltă din apropierea
unei ape c urg ă toare - Sabar - la o di s tanţă de circa 200 m. rap o rtaţi la
v echea albi~ e a rîului . Trebu ie facuta precizarea că locuirea getică în di sc uţie
se încadreaz ă În marea arie a celor fără v reun sistem de apărare artifcial,
5 Locuinţa

a fost desc risă cu ocazia prezentării rezul tatelor cercetă r ilor arheologice din
anu 1968- 1969 (cf. Mioara Turcu, în Bucureşti , VIII , p. 61 ).
6 Tipul de
fi bul ă cu piciorul în.tors pe dedesubt este frecvent găsit pe teritoriul
o raşului Bucureşti în aşezări de secol II- III de la Str ăuleşti (vezi : cercetă r.i din 196.3 în
Ş. XI, piesa fiind inventariată cu nr. 101628 .V. 6195) Militari (cf. Vlad ""zirra, Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpătttrilor arheologice de pe Cîmpul Boja Militari, în CAB, I,
1963, p. 49-77 ; Mioara Zgîbea, Fibule din sec. Il l şi I V e.n. descoperite în să păturile
arheologice de la Militari, în CAB, I , 1963, p. 375).
7 Pentru tipurile de aşezări din Cîmpia Munteniei s-a reali zat o clasificare (vezi Mioar a
Turcu, D e la demite de l' habitation geto-dace dans la Plaine R oumaine ( Repertoire des
stations et des decouv ertes fun eraire), În D acia, N , XXII , 1978, p. 15 5-171 ; Idem,
Geto-d acii din Împia Munteniei, Bucure ş t i, 1979, p. 75 - 82.
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din aceeaşi epocă, gasne pînă in prezent pe teritoriul oraşului Bucureşti 8 ,
excepţie făcînd numai aceea descoperită cu ani în urmă la Radu Vodă 9 .
Geto-dacii din aşezarea de la Bragadiru au folosit concomitent ca tip
de locuinţă atît bordeiul cît şi locuinta de suprafaţa. După cum am făcut
menţinea dintru-început, din cauza lucrarilor agricole, complexele au fost
mult afectate, În parte chiar distruse.
Totuşi au putut fi depistate şi cercetate pînă În momentul de faţă
23 de locuinţe, iar dintre acestea în decursul ultimelor opt campanii arheologice, s-au totalizat 11 complexe : opt case de suprafaţă şi trei bordeie.
În mod deosebit, prin săpăturile întreprinse se constată că aşezarea
geto-dacă este masată În partea de sud-est a terasei mai joase, restul terenului fiind populat sporadic În a doua epocă a fierului, astfel încît spre
latura nordică stratul cenuşiu este foarte subţire (0,20-0,30 m. grosime) şi
extrem de sărac În inventar arheologic.
Locuinţele de suprafaţă, mult distruse prin lucrările agricole, în măsura
în care sînt păstrate, diferă - în genere - unele prin raport cu altele, atît
În privinţa formelor, cît şi a dimensiunilor.
Unele Înscriu un contur elipsoidal, pe cînd marea majoritate sînt
rectangulare. Dimensiunile lor s-au dovedit a fi modeste : 4 X 3,25 m ;
4,50 X 2,70 m. ; iar nivelul de la care pornesc se plasează între 0,30-0,45 m.,
faţă de nivelul solului actual. Trei dintre aceste case sînt prevăzute şi cu
\·etre plasate spre colţul de nord, nord-est.
Bordeie le se adîncesc pînă la maximum 1,40 m. ; patrulatere cu colţu
rile rotunjite sau elipsoidale, au vetre simple formate dintr-o crustă tare,
pămînt bine ars, sub care se află cruţat un strat de pămînt galben şi
acesta ars.
În nici un complex de locuire nu s-a observat vreo urmă de amenajare a podelei 10 sau vreun rest de intrare şi nici o groapă de pari.
Deşi la toate casele de suprafaţă cercetate s-a urmărit cu
atenţie sistemul de amenajare a suprastructurii lor, datele sînt destul de
sărace şi puţin concludente. Pămîntul În amestec cu cenuşă, scos din unele
gropi de bordeie (B. 25 şi B. 36 ), poate indica folosirea trestiei sau a păpuri
şului pentru constructii realizate la suprafaţa solului. De asemenea bucăţile
de chirpic cu urme de pari şi nuiele (B. 20) demonstrează întrebuinţarea
acestor materiale pentru pereţi 11 . Totuşi gropi de pari nu s-au aflat. Într-o
singură s~tuaţie şi anume În B. 23, la adîncimea de 0,55 m. spre latura
nordică a încăperii s-au constatat păstrate resturile carbonizate ale unei
bîrne de la scheletul locuinţei incendiare.
8 Idem, Aşezări geto-dacice din zona Bucureştilor, în RMM Mon. Ist. Artă, 9, 1978,
p. 35-40.
9 Vlad Zirra, În Bucureşti. Rezultatele s,~păturilor arheologice şi ale cercetărilor istorice
din anul 1953, Bucureşti, 1954, p. 135-136; I. Ionaşcu, V. Zirra, În Bucureştii de odinioară,
1959, p. 53.
10 În aşezarea de la Cătălui-Căscioare, în locuinţa de suprafaţă s-au constatat podele
(Gh. Cantacuzino şi G. T rohani, în Cer<:etări arheologice, III, 1979, p. 267).
11 Resturi de chirpic În amestec cu paie, ce provin de la pere\ii caselor există în
:tproape toate complexele de locuit geto-dace. Astfel pe teritoriul oraşului Bucureşti sînt
Întîlnite În aşezările de la: Dudeşti (cf. M. Turcu, Cercetări arheologice la Dudeşti, în
Carpica IX, p. 30 şi urm.) şi Bucureştii Noi (M. Turcu, Aşezarea geto-dacă descoperită în
cartierul Bucureştii Noi, în RMM Mon. Ist. Artă, 2, 1978, p. 8).
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Trebuie retinut faptul că la Bragadiru unde există un singur nivel de
locuire geto-dacă s-a folo~it concomitent atît bordeiul, cît şi locuinţa de
suprafaţă, fără a se pLttea face Între acestea o delimitare În timp.
Aşezările getice, în genere, aveau pe lîngă locuinţe şi diferite gropi
menajere. La Bragadiru menţionăm descoperirea numai a două gropi, cu
o funqie casnică (Gr. 3 şi Gr. 4) în formă de clopot (diametru! gurii :
C,78 m. şi fundul aflat la adîncimea de 1,95 m. faţă de sol), şi circulară
tdiametrul de 0,66 m. şi fundul adîncit pînă la 1,72 m. în raport cu niYelul
actual de călcare).
Drept inYentar aceste complexe conţin puţine fragmente ceramice getice
lucrate cu mîna şi la roată. ~1enţionăm Însă că groapa 4 a cuprins mai ales
oase - resturi menajere 12 .
Piesele din fier extrem de puţine 13 , şi în acest sens amintim prezenţa
a două fragmente de cuţite curbe, un cui cu floarea mult lăţită (pl. l/1), o
cataramă mică, oYoidală cu spinul foarte puternic dezvoltat (pl. I/2), şi o
dăltiţă aYînd muchia şi tăişul drept 14 folosind poate unui bijutier (pl. I/3 ).
Armele constau doar dintr-un fragment de săgeată (partea superioară) şi
dintr-o teacă ce a aparţinut unei lănci. La aceste piese se adaugă o brăţară
cu capetele suprapuse (pl. I/4 ).
Cea mai mare parte a materialului arheologic îl reprezintă, fără îndoială, ceramica, alcătuită din categoriile binecunoscute În toate a5ezările·
dacice : lucrată cu mîna şi modelată la roată.
Ceramica lucrată cu mîna cu aspect grosolan are pasta plină de impuritati. Nisipul folosit ca degresant este În general necernut, iar arderea
neuniformă, de unde au rezultat diferite variante de culori ale vaselor, sau
chiar pe acelaşi recipient diverse nuanţe de la negru pînă la cărămiziu-gălbui.
Sînt destul de rare vasele modelare din pastă fină, dar şi la acestea s-a
efectuat tot o ardere inegală.
Cele mai multe recipiente se încadrează În categoria vaselor-borcan,.
cu un profil mai mult sau mai puţin dezvoltat şi buza bine conturată, care
se rasfringe în afară, rotunjindu-se. Ornamentele complexe redau şiruri de
ah·eole simple sau alternate cu butoni.
Decorul realizat În tehnica imprimării pastei cuprinde incizii trase cu
pieptenul pe toată suprafaţa vasului peste care, din loc în loc, sînt aplicaţi butonii.
Ceaşca troncomca opaiţul 1 5, descoperită În once aşezare Luerre·
geto-dadi, este destul de des întîlnită şi la Bragadiru.
În schimb fructierele lucrate cu mîna, dintr-o pastă mai fină, arse
omogen constituie o raritate. Această categorie ceramică caracterizează toate
12 M. St. Udrescu, Materialul arheozoologic diiZ aşezarea geto-dacă şi feudalâ timpurie·
de la Bragadiru - Bucureşti, în volumul de faţă.
13 I. Glodariu ~i E. Iaroslavschi fac o clasificare certă a uneltelor de fier geto-dace,.
in Civilizaţia fierului la daci, Cluj-Napoca, 1979, p. 10 şi urm.
14 In Cîmpia i\1unteniei, în aşezările geto-dace sînt destul de frecvente dăltile. Ele:
au fost Împărţite În trei grupe, În funcţie de forma corpului (vezi M. Turcu, Geto-dacii din
Cîmpia Munteniei, 19i9, p. 95-96).
15 I. H. Crişan, S.C.S. Cluj, VI, 3-4
1955, p. 127-157. Acest studiu a fost
completat de acela~i autor ulterior (Vezi : Cerami~a, 1968, p. 153 şi urm.).
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aşezările geto-dace cunoscute. Tipul de vas borcan are analogii prin descoperirile arheologice de la : Poiana 16 , Răcătău 17 , Pecica 1 8, Arpaşul de Sus 1!J,
Comana de Jos 20 , iar în Cîmpia Munteniei la Popeşti 21 , Chirnogi 22 şi
Cătălui-Căscioarele 23, fără a omite locuirile geto-dace de pe actualul teritoriu
al Capitalei (Căţelu Nou 24, Dudeşti 2 5, Bucureştii Noi 26, ş.a.).

Ceramica lucrată la roată cuprinde o varietate de profile dintre care
unele transpun forme realizate cu mîna, iar altele după cum vom vedea,
reproduc pe cele de factură grecească.
Pasta fină, bine frămîntată, are ca liant nisipul, iar arderea s-a realizat
uniform. Cele mai multe recipiente cuprind fructierele cu picior şi diferitele
căni mijlocii sau mici. Nu lipsesc nici strecurătorile de formă bitronconică,
prevăzute cu o toartă În bandă.
Dintre vasele de imitaţie grecească, subliniem prezenţa unui gît şi a
unei toane de amforă locală, ce imită pe cele rhodiene precum şi existenţa
mai multor fragmente de cupe autohtone 27 cu decorul în relief 28 , imitaţie
după cupele deliene. Dintre acestea, patru sînt de culoare cenuşie, iar al
<:incilea fragment este de culoare cărămizie, cu urme de firnis În exterior mai
rar Întîlnit la această categorie ceramică 29 (pl. II/1).
Menţionăm că decorul realizat este alcătuit din imbricaţii (pl. II/2),
puncte (pl. II/3,6 ), rozete sau grupuri de baghete (pl. II/4) sau frunze de
ferigă (pl. II/5 ). Chenarul încadrat sub gîtul cupelor le desă vîrşeşte decorul.
El este compus din zigzaguri (ce uneori cuprind in interior perle ori pastile)
sau benzi de bastonaşe (pl. II/7). De reţinut este descoperirea din locuinţa
notată B. 23 a unei toane de amforă locală cu ştampilă, pe care s-a Încercat
16 R. Vulpe şi Ecaterina Vulpe, Les fouilles de Poiana, în Dacia, III-IV, 1917-1932,
p. 2S9-295.
lÎ V. Căpitanu, Principalele rezultate ale s,/p,lturilor arheologice Îll aşezarea geto-d.1cicâ
de la R,lâit,lu (judcţtt/ Bacău), în Carpica, VIII, 1976, p. 56-57 şi fig. 14-21 ; V. C3.pitanu, 1. Mi trea, V. Crsachi. Expoziţia civilizaţia traco-geto-dacică şi continui ta te:t sa în
epoca formării poporului român, Bacău, 1980, p. 39-41, nr. catalog: 280-304.
18 1. H. Crişan, Ziridava, Arad, 1978, p. 113·-114, fig. 4_) şi pl. 1-3.
19 M. Macrea, 1. Glodariu, Aşezarea dacică de la Arpa~ul de Sus, Bucureşti, 1976,
p. 39-53.
~o 1. Glodariu, Fl. Costea, 1. Ciupea, Comana de jos. Aşezările de epoca dacică ~i
prefeudală. Cluj-Napoca, 1980, p. 49.
2l M. Turcu, op. cit., p. 116 şi pl. XXI/2.
22 G. Trohani, Săpăturile arheologice efectuate la Chimogi jud. Ilfov in anii 19711972, în Cercetări arheologice, I, 1975, Bucureşti, p. 137 şi fig. 10/1 şi 3.
23 G. C::mtacuzino şi G. Trohani, Sâpâturile arheologice de la Cltălui-Căscioarcle,
jud. Ilfov, în Cercetări arheologice, III, 1979, p. 278, fig. 9,'8.
21 V. Leahu, Raport asupra săp!iturilor arheologice efectuate in 1960 la Clţelu Nou, în
CAI3, I, 1963, p. 32 şi 37, fig. 22/2.
2 5 MiDara Turcu, op. cit., apărut În Carpica, \'III, 1976, p. 45.
26 Mioara Turcu, op. cit., în RM.M Mon. Ist. Artă, 2, 1978, p. 10, fig. 7, 6-7.
27 Un studiu asupra acestei probleme a fost realizat de Irina Cazan Franga ; Colltribuţii m privire la cunoaşterea ceramicii geto-dacice. Cupele "Deliene" getice de pe teritoriul României, în Arh. Mal. V, 1967, p. 8 şi urm.
.
.
28 Contribuţii valoroase În această problemă au adus
Al. Vulpe şi M. Gheorghi.ţă, în
Dacia, NS, XX, 1976, p. 165-198.
29 Cupele de imitaţie deli.ană aflate în colecţiile M.I.M.B. au fost prezentate de
M. Turcu, În Dacia, NS, XX, 1976, p. 199-204.
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reproducerea stingace a unor litere greceşti (fig. 3) 30 Toana de formă
unghiulară, este lucrată dintr-o pastă asemănătoare cu a celor cu ştampile
anepigrafe găsite la nordul Dunării, imitînd forma rhodienelor tîrzii de
secolul I î.e.n. Inscripţia pe două rînduri, inversată, imită o ştampilă originală grecească 31, dar fiind ruptă nu se poate preciza conţinutul.
~AM/[ ...
OYT[ ...
Singura piesă, de import, o alcătuieşte o amforă rhodiană ştampilată
de la care provine o toartă (fig. 4). De formă angulară, toana păstrează
partea superioară şi o foarte mică porţiune din cea inferioară ; pasta foarte
fina are culoarea roz-pal şi conţine pe suprafaţă urme de angobă. Ştampila
dreptunghiulara, scrisă pe trei rînduri cuprinde următorul conţinut 32 :
Elll APILTODOA/IOL/ ~A/ AIOY
După numele preotului eponim, rhodian, Aristopolios, imprimat pe
ştampila toartei, piesa se datează în a doua jumătate a secolului II î.e.n.
Ustensilele din lut gospodăreşti, se rezumă la cîteva fusaiole tronconice sau
cu discul plat, străpuns, perforat În centru. Printre piesele folosite În uzul
casnic se Înscrie şi o împungătoare din os. Obiectele de podoabă sînt reprezentate printr-o brăţară, lucrată dintr-o bară rotundă de fier, cu extremităţile
tţeunite şi petrecute, dar uşor lăţite 33.
Datarea aşezării se poate face pe baza materialelor arheologice, în mod
deosebit, al ceramicii, precum şi prin compararea acesteia cu tipurile de
recipiente aflate În aşezări geto-dace similare. Astfel repertoriul ceramic al
locuirii getice de la Bragadiru, este absolut identic cu cel găsit în aşezări
contemporane (sec. II-I î.e.n.) din Cîmpia Munteniei de la : Popeşti, 3 c1 ,
Cătunu-Căscioare 35 , iar de pe teritoriul oraşului Bucureşti cu toate aşezările
getice (Cătelu Nou 36 , Dudeşti 37 , Bucureştii Noi 3 8 ş.a.) cu excepţia celei de
la Radu Vodă; la fel ca şi acestea se încadrează În secolele II-I î.e.n.
Faza de început a aşezării de la Bragadiru respectiv secolul II î.e.n.,
o putem determina cu certitudine pe baza toartei de amforă de tipul rhodian
cu inscripţie datată În a doua jumătate a secolului Il î.e.n., iar sfîrşitul
acestei locuiri se poate stabili În timp, datorită toartei de amforă de Imitaţie
rhodiană, cu Încercare de scriere a literelor greceşti, Încadrată spre sfîrşitul
secolului I î.e.n.

*

*

A doua aşezare de la Bragadiru de care ne vom ocupa În continuare,
este aceea datată În perioada feudalismului timpuriu (sec. IX-XI) care în
30

O toană asemănătoare este descoperită la Cetăţenii din Vale (vezi V. Eftimie
Andronescu, Ştampilă pe o amforă de producţie locală cu imitarea literelor greceşti, în
SCIV, IV, 18, 1967, 2, p. 402).
31 M. Turcu, Geto-dacii din Cîmpia Munteniei, p. 135 şi pl. XXX/7.
32
Incadrarea cronologică şi descifrarea au fost efectuate de cercetătoarea Victoria
Androncscu, căreia îi mulţumim.
l:J l\1. Turcu, op. cit., p. 153 şi 154, fig. 26, 3.
34
R. Vulpe, Aşez:iri getice din Muntenia, Bucureşti, 1966, p. 30, Idem, Şantieru[
arheologic Popeşti, În SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 262; Idem, în Materiale, VII, p. 331,
35 G. Cantacuzino şi G. Trohani, op. cit., p. 274.
36
V. Leahu, op. cit., p. 32.
37
M. Turcu, în Carpica, VIII, 1976, p. 46.
38
Idem, în RMM Mon. Ist. Artă, 2, 1978, p. 8 şi urm.
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fig. 3 Toană de amforă locală
imitînd tipul rhodian, ştampilată.

Fig. 4 Toartă de amforă ştampilată.
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fapt o suprapune pe aceea din epoca Latene geto-dacă. Cele 17 locuinţe
depistate şi cercetate s-au dovedit, în comparaţie cu locuirea din epoca Latene,
masate în marea majoritate ceva mai departe de vechea albie a Sabarului~
deci au fost ridicate în partea mai înaltă a tersei. Menţionăm de asemenea~
că în perioada ultimelor opt campanii arheologice au fost dezvelite zece
complexe de locuit.
Tipul de casă atestat este atît bordeiul, cît şi locuinţa de suprafaţă.
Bordeiele mai rar folosite 39 numai în număr de trei - erau săpate la
adîncimea de 0,90 m. (B. 22), 1,34 m. (B. 31) şi 1,50 m. (B. 34) pe cînd
locuinţele de suprafaţă, ce încadrează majoritatea caselor de locuit s-au
aflat la 0,25-0,30 m. în raport cu nivelul actual de călcare.
Forma bordeielor înscrie aproape un pătrat sau un trapez, cu dimensiuni variabile (4,64 X 4,10 m. ; 3,50 X 3 m. ; 4 X 4 m.).
Pe fundul bordeiului 31, pe toată întinderea sa, s-a păstrat o podea de
lut bătut şi UjOr arsă În regiunea vetrei 40 . Prezenţa în umplutura bordeiului 34
a unor fragmente de lipitură arsă cu amprente de nuiele, atesta că în construcţia pereţilor de deasupra solului, ce completau pe cei adînciţi În pămînt
- se Întrebuinţau nuiele împletite şi lipite cu lut. În nici un bordei, însă nu
~-au aflat gropi de pari. În colţul de sud-est al bordeiului 34 au fost surprinse două trepte de lut cruţat, ceea ce, de fapt, indică în acest unic caz,
mtrarea m mcapere.
Pentru prepararea hranei locuitorii aşezării de la Bragadiru foloseau
vetre, un cuptor menajer fiind semnalat numai În bordeiul 22. Vatra din
bordeiul 31 s-a aflat în colţul de sud-vest, pe cînd cuptorul din bordeiul 22
plasat pe latura nordică, avea în faţa un cenuşar. Cuptorul săpat Într-un
calup de pămînt cruţat, a păstrat bine păqile laterale şi cupola, iar vatra
prezintă la gura cuptorului un mic prag, din care se deschidea o groapă
lungă (0,40 m. ), puţin adînci ta, plină cu cărbuni şi cenuşă.
Locuinţele de suprafaţă sînt dreptunghiulare sau înscriu un patrulater
cu colţurile rotunjite. Ele au o singură Încăpere, unde pe extremitatea de
nord-vest sau sud-vest Într-un calup de pămînt cruţat, de culoare castanie,
s-a găsit cîte un cuptor menajer cu vatra rotundă, ori în formă de potcoavă.
amenajată În pantă lină, coborînd de la fundul cuptorului spre gura acestuia.
Excepţie de la această situaţie generală face cuptorul menajer din B. 35, care
mai avea În exteriorul lui pe lamra de nord-est o vatră amenajată la
acelaşi nivel cu aceea existentă în interiorul cuptorului respectiv (fig. 5).
De asemenea în B. 34 a existat un cuptor dublu 41 cu două vetre, una
pe latura de nord-est, iar cealaltă pe cea de sud-est, distanţa Între ele fiincL
de 0,30 m. De formă rotundă, a păstrat parţial cupola străpunsă În mai
multe locuri de lucrări agricole contemporane. Construite la acelaşi nivel, cu
•

A

A

u

39 !n Moldova, de asemenea, În această perioadă s-a constatat că bordeiele au fost
mai puţin folosite În comparaţie cu locuinţele de suprafaţă. In acest sens vezi : Dan Gh. Teodoru, Teritoriul est-carpatic În veacurile V -XI e.n. Contribuţii arheologice şi istorice la
problema formării poporului român, Iaşi, 1978, p. 103-104.
40 O situaţie similară a existat la Dridu : vezi Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu.
Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român, Bucureşti.
1967, p. 31.
41 Un cuptor cu două vetre s-a găsit şi la Dridu (cf. Eugenia Zaharia, op. cit .•
p. 61-62).
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BRAGADtRU 1977
5. XXIX 8. 35

Sec. IX-XI

Scara 1:50

S.XXIX

VATRA 1 SI VATRA 2
CH!RPIC

u11m

CUPTOR,

Fig. 5 Planul bordeiului 35 (B 35).

o mică distanţă între ele, vetrele indică o folosire egală în timp. Pe prima
vatră s-a găsit un vas ce păstra În interior o cochilie de melc.
La degajarea unor cuptoare precum şi În faţa lor s-au aflat răspîndite
fragmente ceramice şi cremene lucrate din silex, refolosite, întrucît iniţial
aceste piese au fost pt1elucrate în epoca paleolitică.
Despre felul cum erau Cl)nstruite locuinţele, avem o serie de date
bazate pe observaţiile făcute În timpul cercetărilor arheo~ogice. Fundul
locuinţelor, plan, păstrează, Într-o singură excepţie (B. 37), o podea amenajată din lut bătătorit 42 . în acea locuinţă, În pămîntul de umplutură din
interior s-a găsit un calup de chirpic de formă paralelipipedică, lung de
7,3 cm. cu un diametru aproximativ de 13,6 cm., avînd pe una din
suprafeţele păstrate urmele unei bîrne din pereţii încăperii.
în locuinţa, B. 40, probabil incendiată, cantitatea de bucăţi de cărbune
proYenite de la bîrnele carbonizate (lungi de 0,78 cm. şi 0,67 m. şi groase
de 0,05-0,07 m.), precum şi dispunerea lor dau posibilitatea presupunerii
existenţei unui acoperiş de scînduri cu panta de scurge:re spre est si vest.
Stîlpii de susţinere ai acestui acoperiş nu au putut fi localizaţi. Prin ardere
materialul lemnos a Înroşit pămîntul înconjurător pe porţiuni relativ întinse
42

Mioara Turcu, în Materiale

ŞI

cercetări

arheoiogice, Oradea, 1979, p. 125-126.
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distribuite pe Întreaga suprafaţă a locuinţei şi În mod deosebit pe latura de
sud. Bucăţile mari de chirpic prăbuşire spre interiorul încăperii fac dovada
că pereţii erau făcuţi în tehnica paiantei, pămîntul fiind amestecat cu
pa1e tocate.
În general În a5ezarea de la Bragadiru, nu avem gropi de bucate în
interiorul locuinţelor sau în preajma acestora, aşa cum se cunosc În alte
aşezări, din epoca feudală timpurie. Totuşi, În cadrul cercetărilor din anul
1976, s-a descoperit o groapă cu pere\ii În forma unei albii lungi ce se
îngusta spre fund, cu laturile săpate drept. Atît pereţii cît şi fundul gropii
au fost lutuiţi cu humă 43 . Pe fundul gropii ce se adîncea pînă la 2,25 m.,.
în raport cu niYelul actual de călcare, au existat cîteva fragmente ceramice
in amestec cu mici bucăţi de chirpic şi cîteva cochilii de melci.
Despre ocupaţiile locuitorilor din aşezare nu putem preciza prea multe
fapte întrucît s-au găsit destul de puţine ustensile casnice. Dintre uneltele
lor de fier amintim existenţa unor cuţitaşe cu lama dreaptă (pl. I/5), a unei
,-erigi (pl. I/6 ), precum şi a unui amnar cu capetele curbe 44 (pl. I/7) şi a
două scoabe (?). La fel, după cum am menţionat, pe vetrele unor cuptoare
au existat cremene de silex (refolosite), iar În două locuinţe (B. 33 şi B. 34)
s-au aflat şi două cute pentru ascuţit (pl. II/8-9). Torsul este demonstrat
prin fusaiolele plate ori romboidale, iar creşterea vitelor datorită oaselor
găsite în complexele de locuit, aparţinînd diverselor animale : bou, oi, capre
~i porc domestic. Preocupările vînătoreşti sînt indicate prin cîteva fragmente
de oase de căprioară şi cerb 45 .
·Materialul arheologic descoperit mai ales în jurul cuptoarelor şi al
Yetrelor, dar şi în pămîntul de umplutură al locuinţelor este În exclusivitate
ceramic şi se poate grupa în două categorii : vase lucrate la roata de mînă,
dintr-o pastă cu nisip, avînd pe suprafaţa exterioară ornamente incizate şi
vase executate tot la roata de mînă dintr-o pastă mai bună, decorare prin
tehnica lustruirii.
Tipul de vas din prima categorie îl reprezintă oala fără torţi : oala
borcan, ce prezintă două variante principale : 1) corpul mai Înalt şi mai
svelt, cu umerii puţin proerninenţi, aflaţi mai jos în raport cu gîtul recipientului ; 2) umerii puternic dezvoltaţi, plasaţi imediat sub arcuirea gîtului.
Prima variantă are buza teşită, ori arcuită, iar a doua o are mult răsfrîntă
în afară şi rotunjită. Ca degresa.nt, în general, s-a întrebuinţat nisipul cu
granule, ceea ce dă pastei un aspect aspru. Arderea vaselor s-a realizat la
roşu-cărămiziu, puţine dintre ele au o nuanţă de castaniu închis. ln grupul
vaselor roşii-cărămizii se Întîlnesc unele recipiente cu ardere incompletă, în
spărtură fragmentele fiind cenuşii.
Suprafaţa exterioară a acestui tip de vas este ornată de incizii-striuri.
trase cu un instrument puţin ascuţit la vîrf.
Astfel de gropi există şi la Dridu ; vezi : Eugenia Zaharia, op. cit., p. 77-78.
Acest tip de ammar este descoperit şi În aşezarea de la Otopeni-Bucureşti, în
Moldova 1a Murgeni (cf. Dan Teodor, op. cit., p. 109 şi p. 188, fig. 29/8), precum şi
în Muntenia, la Bucov (M. Comşa, op. cit., p. 117, fig. 23 şi 24).
45 Identificarea osteologică a f~t făcută de M. S1:. Udrescu, în volumul de faţă.
43

44

39

https://biblioteca-digitala.ro

11

Striurile orizontale sînt aproape nelipsite din decorul vaselor (pl. III/1J ). Adeseori ele se combină cu una sau mai multe benzi ondula te, plasate în
jurul gîtului sau pe toată suprafaţa exterioară a recipientelor (pl. III/4-5).
Un alt decor folosit pe vasul borcan îl constituie cel alcătuit din
linii orizontale asociate cu grupuri de linii verticale, uneori chiar oblice
{pl. 111/6-7). Alt motiv Întîlnit este cel al liniilor orizontale şi al alveolelor
sau al liniilor incizate şi paralele (pl. III/8-9), situate în jurul gîtului vasului.
Acest ornament este frecvent pe ceramica datată În secolul al X-lea, găsită
în unicul bordei din această perioadă din cartierul bucureştean Militari·Cîmpul Boja 46 .
Pe fundul cîtorva vase descoperite la Bragadiru au fost remarcate mărci
·obţinute atît în relief, cît şi prin apăsare. Ele redau semne ce reprezmta
<:ntct sau forme geometrice :
- cerc ce înscrie o cruce (fig. 6-7)
- romburi Întretăiate.
Aceste mărci atribuite meşterilor olari au asemănari cu cele gasne pe
vasele de la Dridu 47 , Capidava 48 ori de la Bucov, fără a neglija sublinierea
prezenţei acestor semne de olari şi pe vasele din aceeaşi epocă, existente la
5ud de Dunăre.

Fig. 6'-7 Funduri de vase
46
47
48

1

ştampilate

VI. Zirra, Gh. Cazimir, op. cit., În CAB, I, p. 71.
E. Zaharia, op. cit.,. p. 257, şi pl.· XX.
Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Capidava, Bucureşti, 1958, p. 216

•
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A doua grupa a ceramiCu, din perioada feudalismului timpuriu de la

Bragadir~ este aceea cenuşie lustruită, care cuprinde vase realizate dintr-o
pastă fina decorata prin lustruire în forma de linii verticale, oblice şi în
reţea. În staţiunea de la Bragadiru această categorie este destul de rară
(cîteva fragmente de recipiente şi un vas întreg găsit pe Yatra 1 a cuptorului

din B. 34) (pl. III/10).
Menţionăm că în B.40 s-au gasit partea superioara din profilul unui
Yas-borcan nedecorat, de culoare Caramizie-gălbuie, lucrat la roata-Înceată,
precum şi Uf!. vas:borcan fara ornament (pl. III/11), de mici dimensiuni cu
tortiţe laterale, ex'ecutat tot la roata-înceată. Acest tip de vas a fost descoperit
~i În nivelul de locuire superior aflat la Strauleşti, datat în secolul al X-lea 49 .
Existenţa decorului combinat de şiruri de linii orizontale şi În val.
dte odata numai a şirurilor de linii paralele, ne determina sa consideram
aşezarea de la Bragadiru ca Începîndu-şi existenţa la sfîrşitul secolului
al IX-lea. Ceramică similara pe teritoriul oraşului Bucureşti, se semnalează
la punctul Alba 50, iar în cursul anului 1978 s-a gasit şi la Strauleşti, punctul
Ntaicăneşti. Faptul că pe vasele de la Bragadiru persistă decorul incizat din
Enii orizontale, asociate cu cele verticale neiiosind nici chiar cel alveolar,
ne dă posibilitatea să credem ca aceasta locuir~ dainuie în mod cert pînă la
sfîrşitul secolului al X-lea. De altfel, la Bragadiru, pe baza ceramicii şi a
decorului aplicat pe acesta, distingem doua faze de locuire : prima cuprinsă
Între sfîrşitul secolului al IX-lea, persistentă şi la începutul celui următor,
iar a dou~ faza cuprinde secolul al X-lea şi poate chiar şi primele decenii
ale veacului al XI-lea.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES A BRAGADIRU

Depuis l'annee 1968 on a realise des recherches archeologiques aux alentours de la
comnwne d.~ Eragadiru, dans le sud-auest de la capitale. Les campagncs de recherches
archcoiogiques furent deployees dans les periodes : 1968-1973, 1974-1979. totalisant
1346,90 m 2 explores systematiquement.
Sur toute la surface de la terasse erudiee, un habitat geto-dace a mene son existence,
remplace par un habitat de la periode du Moyen Âge (IX-XI siecles).
L'habitat gcro-dace fait partie de la categorie des habitats sans fortificarions artificielles.
On a decele et erudie 23 ensembles d'habitations parmi lesquels, pendant les 8 dernieres
campagnes : 11 logements de surface et 3 huttes. Aupres des logements il y avatent auss1
2 f osses menageres.
Les pieces en fer les plus significatives sant : des coureaux courbes, une boucle, un perit
ciseau et aussi un fragment de Heche et un autre de lance.
La ccramique est travaillee
la roue et
la main. Sur la base du materiei existant
on a situe cet habitat dans les ne-Jer siecles a.n. ere.
Dans les dernieres 8 campagnes de fouilles, on a etudie 3 hout tec-. et 7 logements
appartenant a !'habitat des IX-XI siecles. Ou a trouve aussi des silex et de gres pour
aiguiser les ourils.

a

a

49 Informaţie
50

p. 111

şi

de la Panait I. Panait, căruia îi aducem mulţumiri.
M. Constantiniu, Panait I. Panait, Săpături de la Bucureştii Noi, în CAB, 1, 1963,
urm.
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Le type de vase est le pot-bocal.
Sur la base de Ia ceramique !'habitat est situe dans les IX-Xe siecles et: on peut
remarquer deux ctapes de logement, la premiere comprise entre Ia fin du IXe siecle et le
commencement du siecle suivam et la seconde phase comprise entre le Xe !.-iecle et les
premiers decennies du XIe siecle.

LISTE DES ILLUSTRATIONS

Fig. 1 Plan des f ouilles archeologiques.
Fig. 2 Fibule (IIe-JIIe siecles n. cre).
Fig. 3 Anse d'amphore locale d'imitation du type rhodien, estampillee.
Fig. 4 Anse d'amphore rhodienne estampillee.
Fig. 5 Plan de la hutte 35 (B 35).
Fig. 6 Fond de vase estampille.
Fig. 7 Fond de vase estampille.
Pl. 1 Objets en fer et en pierre geto-daces (-4) et du haut Moyen Age (5-9).
Pl. II 1-7 Fragments de coupes d'imitation Deliennes.
Pl. III Ccramique des IXe-XJe siecles.
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Pl. I Obiecte din fier ş1 piatră geto-dace (1-4) Şl din evul mediu timpuriu (5-9).
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Pl. II 1-7 Fragmente de cupe de

1m1taţie deliană,
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Pl. III

Ceramică

din secolele IX-XI.
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TRADIŢIE ŞI INFLUENŢE

LA

DUNĂREA

DE JOS
LIG L'\ BARZU

Unic reprezentant al romanităţii orientale, poporul român s-a format
în urma unui proces în cadrul căruia a avut loc treptat Împletirea civilizaţiilor romane şi geto-dace pe tot Întinsul Daciei.
Importanţa dacilor ca element de substrat în limba română, face ca una
din sarcinile cercetarii arheologice româneşti să fie aceea, de a surprinde
etapele şi formele În care a avut loc procesul de simbioză a lumii daco-romane şi de constituire a unei culturi materiale şi spirituale distincte, care sa
reflecte procesele etnolingvistice petrecute la Dunarea de Jos şi integrarea
spatiului carpato-dunarean în aria celor mai înaintate civilizatii constituite în
antichitate şi la limita dintre antichitate şi Evul Mediu
civilizaţia romană
şi bizantină.

Sub acest raport este interesant de constatat că, În perioada de existenţa a provinciei Dacia, cultura dacică sub ambele ei aspecte materiale
şi spirituale - este Încă relativ puternică.
Avem în vedere, În primul rînd, perpetuarea unor tehnici şi tradiţii
meşteşugareşti, În special, În olărit. În al doilea rînd, este vorba de forţa
cu care se conservă o serie de tradiţii spirituale, În principal, În practicile
funerare. Această constatare este valabilă deopotrivă pentru dacii răma)i
În teritoriile neadministrate de romani şi la unele grupe de daci din provincie, cum sînt acelea cunoscut prin cimitirele de tip Soporul de Cîmpie
Locusteni.
Evident, aici trebuie să facem o demarcaţie clară Între aspectele pc
care le îmbracă cultura dacică În teritoriile neadministrate de romani, ·şi
formele şi durata persistenţei substratului dacic În provincie.
Este lesne de Înţeles, că În judecarea acestei probleme noi, nu putem
lua În considerare decît acele elemente pe care ni le furnizează cercetarea
arheologica, ale carei rezultate din ultimii 30 de ani sînt de-a dreptul spectaculoase.
Dacă procedăm la o analiză mai atenta a celor trei grupe culturale
aparţinînd dacilor liberi Chilia-Militari, Sîntana-Arad şi Poieneşti,
apare extrem de frapantă concluzia că În pofida faptului că, provinciile romane au rupt unitatea teritorială a lumii dacice, aceasta evoluează uniform. în
toate aceste trei complexe culturale se Înregistrează o serie de procese paralele, care nu pot fi Înţelese dacă nu se ţine seama de substratul comun şi
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condiţiile
aşezărilor

politice identice. Avem În vedere, în primul rînd, abandonarea·
fortificate 1 şi tendinţa de ocupare a zonelor deschise de cîmpie.
Cercetarile din aria culturii carpice 2 , cele din Muntenia şi în primul
rînd cele de la Militari 3 , Strauleşti 4 şi Mătăsaru 5, ca şi acelea din Vestul
~i Nord- Vestul Transilvaniei 6 sînt revelatoare din acest punct de \·edere.
Situaţia are analogii perfecte în provinciile romane occidentale 7 . Fără
îndoială că o explicaţie a acestui fenomen trebuie căutată În inten·enţia
fortei militare romane, aşa cum s-a presupus în cazul Moldo-vei, 8 şi 9:!.!11
este de bănuit În cazul Munteniei. Pe de alta parte, nu poate fi exclusă din
judecată şi probabilitatea ca aceste fluctuaţii topografice să fie în legătură
şi cu modificări În structura socio-economică a populaţiei dacice libere şi
cu formarea unor noi circuite de schimb.
Cea de a doua modificare care este înregistrată de cultura tradiţională
dacică vizează nu numai parasirea vechilor sanctuare tribale, ci remmţarea
la însăşi ideea înălţării lor. Într-adevăr În aria celor trei culturi, aparţinînd
dacilor liberi, nu a fost identificat, pînă acum, nici un sanctuar circular sau
patrulater de tipul acelora cunoscute de la Grădiştea 9, Pecica 10 , Bîtca
Gh. Bichir, Cultura Carpică, Bucureşti, Ed. Acad. R.S.R., 1973, p. 17 ş[ urm.;
Suz.ana Dolinescu-Ferche, Aşezări din secolele III şi VI e.n., Buc., Ed. Acad. R.S.R., 1974,
p. 118 şi urm. ; Vlad Zirra, Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe
.,Cîmpul-Boja" Militari, CAB, 1, 1963, p. 49 şi urm. ; S. Dumitraşcu, Dacian fortijications
in Cl·işmla, 'Thraco-Dacica, 1976, p. 239, şi urm.
2 Gh. Bichir, op. cit.,; idem, Carpii în istoriografia română şi strawa, SCIV.\, 27,
1976, 2, p. 179 şi urm. ; I. loniţă, V. Ursache, Date noi arheologice privind rituri frmeru.re
la geto-daci, SCIV, 2, 1968, 2, p. 211 şi urm. ; Gh. Bichir, La civilisation des Carpes, D<1cia,
NS, 11, 1967, p. 177 şi urm.
3 Vlad Zirra, Gh. Cazimir, op. cit., p. 49 şi urm. ; M. Turcu, Fibule din s-::.:. !Il
şr VI e.n. descoperite în s(~păturile arheologice de la Militari, CAB, 1, 1963, p. 37.\ ~[ urm.
4 M. Constantiniu, Străuleşti-Lrmca, CAB, 1, p. 82 şi urm. ; M. Constantiniu, Panait
1. Panait, Ioana Cristache Panait, Şantierul arheologic Băneasa-Străuleşti, CAB, 2, 1965,.
p. 7; şi urm. ; M. Constantiniu, Panait I. Panait, Şantierul Băneasa-Străuleşti, Bucurl!~ti, 6',
p. 4) şi urm.
:; Gh. Bichir. Eug. Popescu, Cercet('lrile de la Mătăsaru, St. Corn. Piteşti, 1968, p. 81
şi urm. ; Gh. Bichir, Săpăturile arheologice de la Mătăsaru, Materiale, 9, 1970, p. 271 şi_
urm. ; Idem, {f's D,zces /ibrf's, "Thraco-Dacica, Bucureşti, 1976, p. 287 şi urm.
6 I. H. Crişan, Cominuitatea dacică in Cîmpia Aradului, Apulum, 7, 1968, p. 241
~i urm.; S. Dumitraşcu, T. Bader, Aşezarea dacică de la Medieşu Aurit, AMN, 4, 1967,.
p. 107 şi urm.; S. Dumitraşcu, Teritoriul dacilor liberi din Vestul şi Nord-Vestul R-mz.:î11iei
(Rezumatul tezei de doctorat, Buc.. 1978) ; Gh. Lazin, I. Nemdti, Descoperiri d,zcic~ dia
secolele 11-fll e.ll., Crisia, 2, 1972, p. 199 şi urm.
7 Guy Barruol, La resista11ce de substrat preromall en Gaule, în voi. Assimi.l.uion etrcsistance, Bucureşti-Paris, Ed. Acad. Belles Lettres, 1976.
8 Gh. Bichir, Cultura Carpică, p. 17-19.
9 H. Daicoviciu, Nouvelles domlees co/Jcemallt le smrctuaire-calmdrier dace, OJ....::i.I, NS,.
':J, 196;, p. 383 ~i unn. P. A. Bodor, Blocurile cu litere greceşti din cetăţile dacice, Cri:>i:.t,, 2,
1972, p. 27 şi urm.; I. Glodariu, L'origille de la co/lception architectonique des sa,zcttt~t~es
daces, Thraco-Dacica, p. 249 şi urm.; Materiale, 7, 1961, p. 302-306; H. DJ.l...::OVlCtl~~
1. Glodariu, Pullcte de repl'r pmtru cro11ologia cetăţilor şi afeZărilor dacice di1: rmwţa
Or,"iştiri, ANM, 13, p. 71 şi urm.
10 1. H. Cri~an, lirida",:a, Apulum, 5, 1965, p. 127 ŞI urm.
1
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Doamnei 11 , Dolinean 12 sau Barbosi 13 . Nu dispunem de nici un element car:
să ne Îngăduie să stabilim dimensiunile exacte ale acestui fenomen, dar este
de banuit că el nu poate fi rupt de schimbarile de ordin politic şi social
care au urmat impactului roman. Aceasta înseamnă că abandonarea ideii Înaltării de sanctuare trebuie sa fie, În mod obligatoriu, corelata de dispariţia
Yechilor structuri politice şi sociale, în primul rînd, de dispariţia regalităţii
şi a aristocraţiei sacerdotale, care au fa·,'orizat sau au impus chiar cultele al
caror ceremonia! prescria înălţarea lor.
În sfîrşit, nu se poate să nu atragem atenţia asupra tendinţei de renunţare la unele tehnici tradiţionale, cum sînt acelea legate de arta orfevreriei şi adoptarea, pe scară largă, a unor tipuri de bijuterii de produqie sau
de imitaţie romană. Ne gîndim, În primul rînd la fibula 14 şi la cerceii de
argint 15 în formă de coşuleţ care reprezinta importuri, imitaţii sau dezvoltari locale după prototipuri romane sau romano-elenistice. Chiar şi în cazul
olăritului În care conservatorismul autohton se dovedeşte mai puternic,
asistam la modificări Însemnate. Facem precizarea că atunci cînd vorbim
de modificări, nu ne gîndim la creşterea cantităţii ceramicii romane de import, ci la producerea unei specii ceramice noi, care imită procedee tehnologice şi forme romane. Cel mai caracteristic exemplu rămîne ceramica cenuşie sgrunţuroasă 16 , atît de caracteristică culturii Chilia-l\1ilitari. Dar, nu
avem dreptul sa uitam ca şi În aria culturii carpice, al cărei conservatorism
este mai puternic, sînt de recunoscut dacă nu tehnici, cel puţin forme romane adaptate la exigenţele gustului populaţiei locale. Se pot cita, cu titlu
de exemplu, unele tipuri de strachină 17 şi atît de cunoscutele amfore carpice 18 . Cele două specii tradiţionale care se păstrează şi în complexele culturale, formate după cucerirea Daciei, sînt ceramica cenuşie fină lucrată la roata
~i ceramica lucrată cu mîna. În cazul primei categorii, care apare Într-un procent ce merge între 60-900/o, constatam menţinerea, în continuare, a unor
forme de tradiţie Latene (cana, strecuratoarea, unele tipuri de strachină,.
fructiera, capacul etc.), a motivisticii şi a tehnicilor decorative 19. În ceea
ce priveşte ceramica lucrată cu mîna frapeaza marea favoare de care se
11
C. :\lătase, N. Zamoşreanu, I. Zamo~teanu, Săpâturile de la Piatra Neamţ, Materiale, 7, 1961, p. 339 şi urm. ; X. Gostar, Cetăţi dacice din Moldova, Buc., Ed., l\1erid., 1969.
12 G. I. Smirnova, Sanctuarul de lîngâ satul Dolinean din regiunea Niprului miilociu,
SCIY.--\.. 27, 1976, 2, p. 309 şi urm.
13 N". Gostar, op. cit.
14 Gh. Bichir, Cultura Carpică, p. 99-1 C6 ; Gh. Diaconu, c·ber die Fi bel mit unige_,chlagmm Fuss in Dazim, Dacia, N"S, 15, 1971, p. 239-269.
1
~ Gh. Bichir, op. cit., p. 112-119; Gh. Popilian, Comunicare la Sesiunea ştiinţific,·i
a Jfuzeului de istorie a mu11icipiului Bucureşti, Mai, 198C ; Contribuţii pri".-'illd p!rsistmţa·
populuţiei autohtone Îll pro-;.:incia Dacia (sec. II-III e.n.).
16 S. Morintz, Săpăturile de la Chilia, Materiale, 7, 1961, p. 441 şi urm.; Materiale, 8,
1962, p. 5D şi urm.; Gh. Bichir şi Eug. Popescu, Săpăturile arheologice de la Mătăsaru,.
:\fateriale. 9, 197C, p. 274 şi urm. ; Suzana Dolinescu-Ferche, Dulceanca, p. 23-58 ;
D. V. Rosetti, Siedlungen der Kaiserzeit u11d der Vălkerwa11deru11gszeit bei Bukarest, Germania,.
18. 1934, pag. 2C7; ~1. Constantioiu, Sâpăturile de la Bucureştii Noi, CAB, I, 1963, p. 82 ;·
VI. Zirra, Gh. Cazimir, op. cit., p. 49 şi urm. ; Gh. Diaconu, Un nou grup ceramic, SCIVA,.
28, 1977, 2, p. 257 şi urm.
ti Gh. Bichir, Cultura Carpică, p. 74-76.
t!l Ibidem, p. 80-81.
19 Idem, p. 69-89.
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cele două forme de vase : vasul-borcan şi căţuia, ca şi unele din
tehnicile decorative care se menţin, În unele complexe culturale aparţinînd
dacilor liberi, pînă în secolul IV. Ne gîndim la brîul alveolat sau crestat,
crestăturile pe buza vasului, impresiunile de degete, liniile În val sau drepte
incizate, şirurile de triunghiuri scobite etc. Unele din aceste motive şi tehnici decorative au fost întîlnite pe ceramica descoperită la Cipău-Gîrle 20 ,
Într-un complex atribuibil, În mod sigur, secolului IV şi În unele complexe
din zona Aradului 21 . Chiar dacă procentual (de exemplu În cultura carpică
această specie apare În procent de 400j0 22 sau mai puţin, În vreme ce În
cultura Chilia-Militari procentul este mai scăzut 23 ) producerea acestei specii
nu ocupă o pondere prea Însemnată, este foarte dificil să se treacă peste
semnificaţia conservării ei, pînă la o dată atît de tîrzie.
Atrăgînd atenţia asupra elementelor de continuitate, nu se poate să
pierdem din vedere un alt fenomen semnificativ - , dispariţia ceramicii
fine pictate, ca şi procentul mic pe care-I deţine ceramica fină roşie În raport cu celelalte specii ceramice tradiţionale. Pentru ultima categorie face
excepţie cultura dacilor liberi din Muntenia, la care ceramica roşie apare
Într-o cantitate mai mare.
Un alt sector, În care spiritualitatea dacică îsi dovedeste puterea de
supravieţuire, este acela al practicilor funerare. Trebuie să atragem Însă
atenţia că şi În acest caz unele uşoare modificări se înregistrează, mai ales,
În ritual. Este vorba Între altele, de dispariţia completă a mormîntului tumular, fapt care trebuie să fie corelat cu restructurările de ordin social şi
de quasi-generalizarea obiceiurilor depunerii resturilor incinerate Într-o urnă
cu capac 21 . Este de notat că practica este valabilă pentru toate grupele
de daci liberi.
Cît priveşte pe dacii din provincie, este interesant de semnalat faptul, că formele de persistenţă ale culturii tradiţionale sînt identice, indiferent dacă ne găsim În Transilvania, Oltenia sau Dobrogea. Avem În vedere, În primul rînd, seria de cimitire de tip Soporu-Locusteni-Enisala, care
prezintă o serie de caractere comune cum sînt raportul dintre mormintele
de incineraţie şi inhumaţie, şi, În cazul mormintelor de incineraţie, raportul
dintre mormîntul cu urnă şi alte tipuri de mormînt.
Şi tot comună este conservarea speciei ceramice tradiţionale lucrate
cu mîna şi anume vasul-borcan decorat În continuare cu mouve ornamentale caracteristice şi căţuia. Şi este demn de subliniat faptul că, procentul
în care apare ceramica lucrată cu mîna nu este deloc neglijabil. De pildă,
N. Vlasa, O pătrundere din Vest a dacilor pe teritoriul fostei pro"i.-·incii Daci,z în
sC'colul al !V-lea e.11., SCIV, 16, 1965, 3, p. 500 şi urm.
21 1. H. Crişan, Continuitatea dacic(! În Cîmpia Ardealului, Apulum, VII, 1968,
22 Gh. Bichir, op. cit., p. 63-69.
23 VI. Zirra, Gh. Cazimir, op. cit., p. 49 şi urm. ; S. Morintz, Săp,'iturile de l,z Chilia,
\hteriale, 7, 1961, p. 441 şi urm.; Gh. Bichi:r, Les Daces libres, p. 287 şi urm.
2 4 Gh. Bichir, Cultura Carpică, p. 29-45 ; 1. loniţă- V. Ursache, op. cit., SCIV, 19,
1968, 2, p. 211 şi urm. ; S. 1\Iorintz, S,l/hlturile de la Chilia, Materiale, 7, 1961, p. H 1 şi
urm.; Materiale 8, 1962, p. 513 şi urm.; S. Dumitraşcu- T. Bader, Aşezarea dacic,/. de la
Medieşu Aurit, AMN, 4, 1967, p. 107 şi urm.; Gh. Lazin, 1. Nemcti, op. cit., loc. cit. ;
S. Dumitraşcu, Aşez,'iri şi descoperiri dacice, Lucrâri ştiinţifice, Oradea, 1968, p. 239 şi urm. ;
E. Durner, Dacii pe teritoriul ar,'idean, Ses. de Corn. a Muzeelor, II, Bucureşti, 1978,
p. 5 ŞI urm.
20
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în 58 din cele 189 de morminte, dezvelite În cimitirul de la Soporul de
Cîmpie, a fost descoperită ceramica dacică lucrată cu mîna. Este vorba, fie
de vase Întregi folosite ca urnă sau capac, fie de fragm.ente care au fost
întrebuinţate la căptuşirea gropii sau depuse ritual 25 . Descoperirile de la
Locusteni 26 şi din alte staţiuni oltene au confirmat ideea că situaţia de la
Soporu nu constituie o excepţie, ci este o caracteristică a aspectelor rurale
ale culturii materiale a dacilor din provincie. În ambele localităţi citate, la
care s-ar putea adăuga un număr impresionant de descoperiri din aşezări,
se Întîlnesc cele două tipuri de vase dacice bine cunoscute : vasul-borcan şi
căţuia. Evident, proporţiile nu sînt mereu aceleaşi, dar unele tendinţe se
dovedesc a fi extrem de constante, ca de pildă aceea a scăderii frecvenţei că
ţuii. În afară de această categorie ceramică, totalitatea culturii materiale,
cu unele mici excepţii, este de caracter roman.
În ceea ce priveşte practicile funerare putem vorbi de un anume
conservatorism, fără ca să avem suficiente elemente, care să ne îndreptă
ţească să distingem exact acele aspecte În care tradiţia dacică şi cea romană se suprapun. Ceea ce putem afirma cu siguranţa, este faptul că deşip
În mare măsură, obiceiurile funerare dacice subsistă, ele au suferit totuşi
o serie de modificări. Atunci cînd facem această afirmaţie, avem În vedere
faptul că, în complexele de tip Soporu-Locusteni nu mai Întîlnim o serie
Întreagă de detalii de ritual care au fost surprinse În cimitire de tip SolcaPorolissum 27 sau Ocniţa. Gropile mari În formă de sticlă sau de butoi, depunerile de vase sparte ritual deasupra gropii, vetrele funerare au dispă
rut. Se quasi-generalizează, În schimb, obiceiul depunerii resturilor de la
incineraţie Într-o urnă cu capac. Această constatare, ca şi Înregistrarea unor
practici funerare străine, cum este depunerea În mormînt a unei monede,
constituie argumente În favoarea ideii că şi În acest sector al mentalităţii,
cel mai tradiţionalist dintre toate, Întîlnim deja, din secolul II e.n., o
serie de inovaţii care pot fi explicate numai prin impactul culturii romane.
Păstrarea ritului şi a unor detalii de ritual funerar, a unor tehnici
cum este aceea a ceramicii lucrate cu mîna, ca si predilecţia pentru anumite tipuri de bijuterii, cum sînt cerceii filigranaţi În formă de coşuleţ, pe
care le putem considera forme de persistenţă ale culturii tradiţionale, mai
ales În mediul rural, nu echivalează cu refuzul adoptârii oricăror forme
de cultură romană, în principal a limbii latine
În perioada post-aureliană tendinţa de renunţare la tehnicile şi obiceiurile tradiţionale continuă să se accentueze. Trebuie să subliniem ·din
D. Protase., Soporu de Cîmpie, Ed. Acad., Buc., 1976 ; D. Protase, I. Ţigară,
$anticrul arheologic Soporu de Cîmpie, Materiale, 6, 1959, p. 383 şi urm. ; D. Protase,
$antierul arheologic Soporu de Cîmpie, Materiale, 8, 1962, p. 527 şi urm. ; Idem, Le
cimetzere de Soporu de Cîmpie, Dacia, NS, 13, 1965, p. 291 şi urm. ; idem, Coll5iderations
sur les rites funcraires des Daces, Dacia, NS, 6, 1962, p. 173 ~i urm. ; idem, Rjturi funerare,
Ed. Acad., Buc., 1971.
2 6 Gh. Popilian, Traditions autochtones dans la ceramique pro'"Jinciale, Thraco-Dacica,
Ruc., 1976, p. 276 şi urm.
27 M. Rusu, V. Spoială, L. Galamb, Săpăturile arheologice de la Oradea-Salca, Materiale, 8, 1962, p. 160 şi urm. ; M. Macrea, D. Protase, M. Rusu, Şamierul arheologic
Porolisum, Materiale 7, 1961 ; M. Macrea, M. Rusu, I. Mirrofan, Şantierul arheologic
Porolissum, Materiale, 8, 1962, p. 485 şi urm.
2 :;
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nou, că fenomenul este general, chiar dacă formele lui de manifestare Îmbracă aspecte particulare Într-o zonă sau alta a spaţiului carpato-dunărean.
Indiferent Însă de această tendinţa, unele specii şi forme ceramice
cum sînt cele două tipuri de Yase lucrate cu mîna, borcanul şi căţuia, continuă să apară, şi încă În cantităţi destul de mari, fie în complexe arheologice aparţinînd populaţiei autohtone din fosta provincie, ca de exemplu
la Bratei (cimitirul 1), Sighişoara, Hărman, sau În teritoriile temporar cedate de imperiu unor grupe de populaţie alogenă, inclusiv În aşezări sau
cimitire aparţinînd culturii Sîntana. Important este şi faptul că, În primele
trei decenii ale secolului V, motive decoratiYe specifice cum sînt brîul crestat, crestaturile, liniile drepte sau În Yal incizate, împunsaturile de degete,
impresiunile cu pieptenele se Întîlnesc în continuare pe vasele lucrate cu
mîna. Avem În Yedere, În primul rînd, ceramica lucrată cu mîna din cimitirul nr. 1 de la Bratei 28 şi din aşezarea de la Sighişoara 29 . La Bratei, de
pildă, au fost Întîlnite toate tehnicile şi motivele decoratiYe menţionate
mai înainte. Şi este interesant că, un moti,- decor;.HiY atît de caracteristic,
cum este brîul alveolat a fost folosit pentru a decora vase de provizii lucrate la roată. În ceea ce priveşte formele Însa, asistam la accentuarea tendinţei de dispariţie a căţuii şi de menţinere exclusivă
a Yasului-borcan.
Afirmaţia S·e Întemeiază pe faptul că, Într-un cimitir de mare Întindere,
ca acela de la Bratei, căţuia nu mai apare decît În doua exemplare. Şi tot
sporadica este apariţia ei În aşezarea de la Sighişoara. Numai În complexe
culturale, cum este cel surprins în aşezarea de la Harman, ceramica dacica
lucrată cu mîna mai apare Într-un procent considerabil.
Situaţia semnalata la Hărman 3°, ca şi descoperirea unor complexe,
la Cipau-Gîrle, ne obliga sa admitem că în Dacia post-aureliană nu putem vorbi de o cultură materială uniforma, cel puţin pentru secolele
III-IV. Pe de o parte, constatam existenţa unei culturi orăşeneşti, de
caracter pur roman (ex. Alba Iulia, Porulissum, Potaissa).
Pe de altă parte, subsista o cultura materială a carei componenta codrşitoare este cea romana, dar În care elementele tradiţionale sînt Încă
vizibile. Est~ cazul descoperirilor de la Bratei-Sighişoara. În sfîrşit, se cunosc complexe culturale În care componenţa dacică este precumpanitoare
(ex. Cipau-Gîrle). Situaţia se complică şi prin aceea, că unele detalii de
ritual surprinse la Bratei (vetre rituale, cioburi aşezate deasupra gropii, sacrificiile de cai) nu sînt cunoscute în cimitirele de tip Soporu-Locusteni şi
ne duc înapoi în perioada anterioară cuceririi romane 31 . Rezolva rea problemei nu pare să fie atît de complicata, deşi, În momentul de faţa nu
dispunem de descoperiri arheologice care să ne poata Îngădui stabilirea etapelor unei atari evoluţii. Oricum, ni se pare ca singura soluţie posibilă
existenţa, În Dacia Romană, a unor grupe de daci care au pastrat şi acele
L. Bârzu, Continuitatea populaţiei autohtone în Transilvania, Ed. Acad., Buc., 1975.
Gh. Baltag, R. Harhoiu, Cercetările de la Sighifoara, Corn. Institutul de Arh.
Buc., 1980.
30 M. Marcu, Continuitatea populaţiei autohtone în S-E Transilvaniei. Rezumatul tezei
de doctorat, Buc., 1980. Vezi şi K. Horedt, în Mari.s.ia, IX, 1979, p. 63 şi urm.
31 Cornelia Stoica, Ritul fi ritualuri la geto-dacii din Nordul Cîmpiei Române, comunicare la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, 1980.
28
29
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practici funerare pe care nu le mai întîlnim În cimitirele de np Soporu de
Cîmpie-Locusteni.
Este un aspect pe care cercetarea viitoare va trebui să-I lămurească.
După cum ni se pare că sînt necesare studii de mai mare fineţe pentru a
se ajunge la Înţelegerea mai clară a locului şi rolului ceramicii tradiţionale
în aria culturii Sîntana de Mureş. Astfel de studii sînt mai ales, necesare
pentru Muntenia de vest - Moldova unde ne apare, ca extrem de urgenta,
necesitatea distingerii culturii populaţiei locale de aceea a populaţiei alogene.
Din momentuL încetării complexelor culturale amintite, se Înregistrează
evoluţii uşor deosebite În diferite arii geografice. În unele regiuni, cum este
Transilvania centrală şi poate parţi din Oltenia asistăm, pînă spre mijlocul
secolului V, la dispariţia completă a acestor tradiţii, dispariţie care poate
fi explicată prin topirea a tot ceea ce înseamnă lumea dacică În masa populaţiei romanice. Reactivarea aici a acestui substrat nu se produce decît În
condiţiile instabilităţii politice, din a doua jumătate a secolului VI şi din
secolul VII.
Impresia este că pe seama reactivării acestui substrat trebuie pusă,
în parte, recrudescenţa · ritului incineraţiei Într-o ,·reme În care dovezile difuziunii în masă a creştinismului sînt evidente.
În alte regiuni cum este Moldova centrală şi de nord sau jumă
tatea estica a Munteniei în aria culturilor Cireşanu-Costişa-Botoşana I
(sec. V-VI), elementele tradiţionale dacice sînt mai puternice şi mai persistente. Explicaţia trebuie căutată În diferenţa de grad de romanizare a
celor două zone.
Precizăm că aceste tradiţii continuă să fie mai evdiente În perpetuarea unei anumite specii ceramice, dar cu un repertoriu de forme Îngustat
prin dispariţia căţuii. Acest fapt poate fi eventual explicat prin transformări În mentalitate şi În ritual.
Trebuie să adăugăm de asemenea că, În perioada de care ne ocupăm,
nimic sau aproape nimic, nu se mai păstrează În vechile motive şi tehnici ornamentale specifice ceramicii dacice. Tradiţia de care aminteam se
referă Ia forma şi la tehnica de lucrare a vaselor. Fenomenul este valabil
si în cazul culturilor din perioada imediat următoare - Ipoteşti-Cîndeşti
Ciurelu 32 , Botoşana II 33, Bratei 2 (sec. VI-VII) 34, cînd în categoria ceramicii lucrată cu mîna mai subsistă un procent infim de vase, care pot fi
atribuite unei tradiţii dacice. În rest, şi În ceea ce priveşte ·ceramica lu~rată
D. V. Rosetti, op. cit., p. 210 şi urm.; Vl. Zirra, M. Tudor, Sc'ipăturile de la
I, 1954, p. 39 şi urm. ; p. 189 şi urm. ; S. Morintz, Săpăturile de la
Dealul Ciurel, Materiale, 6, 1959, p. 770 ~i urm. ; Materiale, 8, 1960, p. 762 şi urm.;
Vl. Zirra, Gh. Cazimir, op. cit., p. 56 şi urm. ; V. Leahu, Săpăturile de la Căţelu Nou,
CAB, I, 1963, p. 34 şi urm. ; S. Dolinescu-Ferche, Ciurel, Dacia, NS, 23, 1979, p. 179 şi
urm.; V. Teodorescu, Despre cultura Ipoteşti-Cîndeştt, SCIV, 15, 1964, p. 485 şi urm.;
idem, O IIOU<l cultură arheologică, Ses. de Corn. St. a Muzeelor, II, 1970, p. 104 şi urm.
33 Dan Gh. Teodor, Unele probleme privind evoluţia culturii materiale în Moldova,
Carpica, 2, 1969, p. 253 şi urm. ; idem, Teritoriul est-carpatic al României, Iaşi, Junimea,
1978, p. 39 ~i urm.
34 I. Nestor, Eug. Zaharia, Raport prelimi11ar despre s,'ipăturile de Bratei, Materiale, 10,
1973, p. 191 şi urm.
:12
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la roată şi, mai ales, În orfevrerie, constatăm o putermca amprentă romano-bizantină. Această influenţa se explică, în primul rînd, prin reîntarirea autorităţii imperiului la Dunăre şi a posibilei integrări a unei parţi
din spaţiul nord-dunărean în structuri administrative romana-bizantine şi,
În al doilea rînd, prin intensificarea circulaţiei monetare şi a importurilor.
Influenţa de care vorbim nu se exercită numai de-a lungul Dunării şi a
regiunii imediat limitrofe, ci este tot atît de puternică şi dincolo de Carpaţi, în Transilvania şi în Moldova, şi amănunt important, şi În mediul
autohton şi În mediul alogen. Acesta este şi motivul pentru care, ni se pare
că nu greşim, atunci cînd considerăm Întreg spaţiul carpato-dunarean drept
o provincie culturală romana-bizantină.
Ne Întemeiem această afirmaţie, nu atît pe constatarea circulaţiei la
nordul Dunării a unor produse provenind din ateliere romana-bizantine
(monede, piese de port şi de podoabă, opaiţe, vase smălţuite, amfore), cît
pe împreJurarea că avem dovada categorică a producerii în serie, aici. a
unor piese de podoabă sau de port de imitaţie romana-bizantină.
Descoperirea de tipare pentru turnat bijuterii (cercei de diferite tipuri, pandative, mărgele), piese de centură sau cruci În numeroase localităţi (Bucureşti 35, Străuleşti şi Soldat Ghivan, Costeşti 36, jud. laşi, Lozna 37,
jud. Suceava, Cristur 38 , jud. Harghita, Dumbrăveni 39, jud. Sibiu, Budureasca 40 , jud. Prahova, Felnac 41 în Banat etc.), presupun existenţa unei
adevărate "industrii" locale care produce bijuterii de imitaţie romana-bizantină. Tehnica era atît de bine stăpînită, încît meşterii locali puteau
realiza chiar şi piese mai compli,cate, cum sînt cerceii stelaţi (tiparul de la
Costeşti, jud. Iaşi) sau piesele de centură (Dumbrăveni, Felnac).
Ni se pare că nu greşim, atunci cînd afirmăm că, În aceste condiţii,
este greu să se deosebească Între obiectele care sînt ,efectiv importuri, cele
care sînt produse local. Fără îndoială că fineţea execuţiei şi calitatea sau
puritatea materiei prime pot fi folosite drept criteriu În distingerea celor
două categorii de obiecte.
Nu este uşor să se demonstreze În ce măsură, În alte sectoare ale artei, tradiţiile dacice s-au conservat mai puţin alterate. Ne gîndim, între
altele, la opere de artă realizate pe un suport perisabil, pe lemn de exemplu, la produqiile literare, la tradiţii, practici sau ritualuri care nu mai pot
fi identificate arheologic.
M. Comtantiniu, Elemente romana-bizantine, SCIV, 17, 1966, 4, p. 665 şi urm
Dan Gh. Teodor, Elemente şi influenţe bizantine, SCIV, 21, 1970, 1, p. 97 şi
urm. ; Idem, Teritoriul est-carpatic, fig. 6.
37 Ibidem, fig. 5, 4.
38 Z. Szekely, Elements byzantions, Dacia, NS, 15, 1971, p. 353 şi urm.
39 N. Fettich, Das Kunstgewerbe der Awarenzeit, AH, 1, 1926, p. 33, Tf. VII, 2 ;
P. Reinecke, Die archăologische Hinterlassemchaft der Awaren, Germania, XII, 1928, p. 96 ;
K. Horedt, Avarii în Transilvania, SCIV, 7, 1956, 3-4, p. 397, 401 ; D. Csallany, Archăolo
gische Denkmăler, Budapest, 1956, II, p. 112.
40
Informaţie V. Teodorescu. L. Bârzu, Continuarea creaţiei materiale şi spirituale,
Bucureşti, 1979, p. 67, fig. 1~_.
..
4 1 ]. Hampel, Alterthumer des fruhen Mittelalters in Ungarn, vol. II, Braunschweig,
1905, p. 392 şi urm. ; p. 747 şi urm. ; vol. III, Taf. 446 ; P. Reinecke, op. cit., p. 95 ;
D. Csa!L:iny, op. cit., p. 115.
35
36
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În cea mai mare măsură, această producţie ale cărei dimensiuni şi valoare artistică sînt imposibil de reconstituit, rămîne pentru noi un bun iremediabil pierdut. Singura noastră şansă de a realiza o infimă parte din
frumuseţea ei este Încercarea de a discerne În folclor şi În arta populară.
acele elemente care pot fi considerate ca provenind din cel mai adînc
substrat al poporului nostru.

TRADITIONS ET INFLUENCES AU BAS-DANUBE
Resume

L'etude expose les principaux etapes et formes du processus d'assimilation de la
civilisation dace apres l'hablissemem de la province par les Romains en 106 n.e. Le
phenomene est suivi sur tout le territoire habite par les Daces et est analyse uniquement en
rclation avec les resultats des recherches archeologiques.
Prenant comme point de depart !'idee que l'assimilation linguistique des Daces doit
avoir son correspondant dans la culture materielle, l'auteur attire l'attention sur la modification graduelle de ceux des aspects de la culture dace qui avaient persiste apres l'etablissement de la province romaine - les rechniques artisanales, le rituel funeraire - les plus
tardifs etam observables dans des ensembles des IVe-_ Ve- siecles (Bratei, cimetiere no. l,
Sighişoara "Dealul Viilor").
De meme, on met en evidence les transformations, subies par toutes les variantes de
la culture materielle, en prccisant que, dans ces aires, les plus tardives survivances de la
culture traditionelle ne depassent pas les VIe--VIle- siecles.
Le processus memionne est le resultat de l'integration de l'espace carpato-danubianopontique dans l'aire de la civilisation romaine et byzantine.
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UN TEZAUR DE DENARI ROMANI REPUBLICANI DESCOPERIT
îN APROPIERE DE BUCUREŞTI. UNELE ASPECTE PRIVIND
INCEPUTURILE PATRUNDERII MONEDEI ROMANE îN CîMPIA
ROMANA
RADU

OCHEŞEANU

În colecţia cabinetului numismatic al Bibliotecii Academiei Republicii
Socialiste România se păstrează 20 de monede romane de argint, montate în
două podoabe moderne, o brăţară şi o broşă 1 . Brăţara este alcătuită din
18 monede, 17 denari romani din vremea republicii şi un denar roman imperial cu efigia Împăratului Antoninus-Pius, iar În broşă sînt prinse două
monede, un denar roman republican şi un denar imperial, emis postum pentru Faustina Senior. Lotul de monede, care va fi studiat aici, este compus
din 18 denari romani republicani şi doi denari romani imperiali din vremea domniei Împăratului Antoninus Pius. Starea de conservare a monedelor a fost afectată de felul în care denarii au fost montaţ1 În ,cele două
podoabe.
În ceea ce priveşte condiţiile de descoperire, se păstrează o singura
informaţie~ şi anume că "toţi au fost găsiţi prin 1905, În apropiere de
Bucureşti" 2 . Ştirea, Înregistrată de Constantin Moisil, În anul 1955, În inventarul coleqiilor C.N.B.A.R., permite să se considere că aceste monede
aparţin unui tezaur descoperit În Împrejurimile Capitalei.
Constantin Moisil sxotca că toţi denarii, inclusiv clcnarii imperiali,
provin din aceiaşi descoperire 3 . În acest caz, monedele ar trebui să constituie un depozit mixt de denari republicani şi imperiali, depozit ingropat
după mijlocul secolului II e.n. Însă acest presupus depozit monetar ar prezenta În structura sa unele particularităţi ca :
- Lipsa din tezaur a denarilor emişi de Marcus Antonius pentru legiuni, singurele monede de argint anterioare reformei monetare a împă
ratului Nero, care şi după anul 107 e.n. supravieţuiesc şi continuă să circule pe pieţele monetare din imperiu 1 .
1 Inventarul
colectiei C.N.B.A.R.S.R., p. 179, nr. 1118, 5.03.1955 şi nr. 1120,
10.03.1955.
2 Inventarul coleqiei C.N.B.A.R.S.R., p. 117, nr. 1118, ,.Optsprezece din:ui romani
republicani prinşi Într-o brăţară. Dintre ei trei sînt dantelati (M. Antoniu-Bala; AlbinmHispania ; Q. Ant. Balbinus). Toţi au fost găsiţi prin 1905 În apropiere de Bucureşti.
Cumpăraţi de la prof. Ilie Almăjanu", nr. 1120, "Broşă formată din doi dinari romani:
unul republican de la T. Mallius questor şi celălalt imperial de la F:1ustina Senior (Ce.
res). Dinarii fac parte din descoperir(!a din 1905 în apropiere de Bucureşti. (v. mai sus
nr. 1118)".
3 Vezi supra nota 2, nr. 1120.
4 H. M.tttinglv, Coins of the Roman Emnire in the British Museum, Il!, Nerva to
Hadrian, Londra, 1936, p. xix, ., The earlier silver coins before Nero disappered, almnst
entirely Antony's base legionary coins are the only survivors•.
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tezaurul Bucureşti, 1905.

!J

1\.:l

3

- Un hiatus de 220 de am mtre anul de emitere al celui mai recent
denar republican şi anul de emitere a celei mai timpuri monede imperiale
prezente În lot.
- O structură în care monedele republicane reprezinta 90D/o, iar
monedele imperiale doar 1oo;o.
Tezaurele de monede romane din a doua jumatate a secolului II e.n.,
descoperite în Muntenia, au o cu totul altă structură 5 . Analiza depozitelor
monetare din epoca Antoninilor a demonstrat că procesul de acumulare a
denarilor romani, imperiali începe cel mai devreme în Cîmpia Munteniei,
În primele decenii ale veacului II e.n. 6 . S-a observat, de asemenea, că, În
structura tezaurelor imperiale din centrul şi estul Munteniei raportul dintre emisiunile dinastiei Antoninilor şi emisiunile anterioare este favorabil
primelor citate. Emisiunile anterioare dinastiei Antoninilor din tezaurele
descoperite În dmpia Munteniei nu sînt mai vechi de reforma Împăratului
Nero 7 . În conse·cinţa, realităţile numismatice din Cîmpia Munteniei infirmă
ipoteza unui depozit mixt din secolul II e.n. alcatuit cu monede republicane
şi imperiale.
Informaţia Înregistrată de Constantin Moisil şi structura unitară a
lotului de denari romani republicani ne îndeamnă să considerăm că numai
aceştia aparţin tezaurului descoperit În apropiere de Bucureşti. Deşi Constantin Moisil considera că şi monedele imperiale aparţin aceleiaşi descoperiri monetare, înclinăm să credem că nu exista certitudinea necesară pentru a le atribui unor alte descoperiri din zona Capitalei. Desigur, denarii
romani imperiali au contaminat grupul monedelor republicane la o dată ulterioară descoperiri 8 •

1 CATALOGUL TEZAURULUI DE DENARI ROMANI REPUBLICANI
DESCOPERIT îN APROPIERE DE BUCUREŞTI îN ANUL 1905
1.

2.

3.

ROSTR VM TRIDENS
? Crawford 9, p. 164, nr. 62/1.
Itali.i centrală, anii 211-208 î.e.n.
Brăţară, nr. 17.
ANONYMVS
- Crawford, p. 223, nr. 158/1 ?.
Roma, anii 179-170 î.e.n.
Brăţară, nr. 15.
P. SVLA
Roma, anul 151 î.e.n.

5 Constantin Petolescu, Probleme ale circulaţiei molletare roma/le Îll Mulltellia in
Jecolele II-I Il e.n., în Apulum, X, 1972, p. 192-193.
fi Ibidem, p. 201.
7 Ibidem, p. 192-193, 2) GIURGIU: Vespasian; 3) GURA IALOMIŢEI; Vitellius; 7) SAHATENI: Vespa.s.i.an; 10) SLATINA: Galba; 12) VINTILEA.N'CA:
Vespasian.
8 Monedă de la Antoninus Pius care a contaminat un tezaur de
denari Încheiat
la Augustus, vezi Maria Chiţescu, Două tezaure romane republicatle din Dacia extracarpatică, Il, Tezaurul de la Odobeşti (sau împrejurimi, jud. Vrancea), În SCN, VI, 1975,
p. 211, nr. 22.
9 Crawford Michacl H. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974.
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7' Crawford, p. 249, nr. 205/1, marcă de control pe rv. M.
Brăţară, nr. 7.
NATTA
Crawford, p. 252, nr. 208/1.
4.
Roma, anul 149 î.e.n.
Brăţară, nr. 18.
L.IVLI
5.
~ Crawford, p. 260, nr. 224/1.
Roma, anul 141 î.e.n., signum incusum pe av.
Brăţară, nr. 6.
T. CLOVLI
6.
~ Crawford, p. 285, nr. 260/1.
Rom&, anul 128 î.e.n., signum incusum pe av.
Brăţară, nr. 10.
AP. CL, T. MAL ori T. MANL, Q. VR
7.
~ Crawford, p. 312, nr. 299/1 b.
Roma, anul 111 ori 11 O î.e.n.
Broşă, nr. 2.
L. FLAMIN CILO
8.
t Crawford, p. 314, nr. 302/1.
Roma, anul 109 ori 108 î.e.n.
Brăţară, nr. 1.
D. SILANVS L. F
9.
t Crawford, p. 338, nr. 337/3, mărci de control pe av. A, pe rv. III.
Roma, anul 91 î.e.n.
10.
'\ Crawford, p. 338, nr. 337/3, mărci de control pe av. V, pe rv. XXVI.
Roma, anul 91 î.e.n.
Brăţară, nr. 3.
11.
Crwford, p. 338, nr. 337/3, mărci de control pe av. M, pe rv. ?.
RomJ, anul 91 î.e.n.
Brăţară, nr. 16.
GAR,OGVL, VER
12-13. t {. Crawford, p. 366, nr. 350N2.
Roma, anul 86 î.e.n.
Brăţară, nr. 4 şi 13.
Q. ANTO BALB PR
H.
.J, Crawford, p. 379, nr. 364/1 c, marcă de control pe av. O ?.
Roma, anii 83-82 î.e.n.
Brăţară, nr. 12.
15-16.

17.

t t

t

Crawford, p. 379, nr. 364/1 d.
Roma, anii 83-84 î.e.n.
Brăţară, nr. 8 şi 14.
A. POST A. F S. N. ALBIN
Crawford, p. 389, nr. 372/2.
Roma, anul 81 î.e.n., signum incusum pe rv.
Brăţad, nr. 5.
TI. CLAVD TI. F AP. N
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18.

+--

Crawford, p. 398, nr. 383/1, marcă de control pe rv. AXVII.
,Roma, anul 79 î.e.n.
Brăţară, nr. 9.

Il DENARI ROMANI IMPERIALI
FA \'STINA SE.l\'IOR
t B.M.C. 10, IV, p. 53. nr. 345.
Roma, emisiunea a _)-a, anul 141 e.n.
Broşă, nr. 1.
J\....1\ffONlNVS PIVS
} rv. COS IIII, Fortuna ?.
Roma, anii 145-161 e .n.
Brăţară, nr. 11.

1.

2.

Şl

n1a1 tîrziu.

Tezaurul, aflat în împrejurimile Capitalei, se înscrie În rîndul acelor depozite de monede romane republicane din prima jumătate a secolulUI I î.e.n. descoperite Între Carpaţi şi Dunăre. Aceste depozite ar putea
fi atribuite celor mai vechi orizonturi de tezaure de monede romane republicane din Dacia extracarpatică, dacă excludem din discuţie cele cîteva
fragmente de tezaure, din care s-au recuperat prea puţine exemplare pentru ca anul de emitere al celui mai recent denar să ofere un terminus post
quem de luat în consideraţie 11 . Dar toate depozitele monetare din Muntenia şi Oltenia, care se Încheie Între anii 79-64 î.e.n., dacă limităm discuţia numai la acestea, sînt fragmentare ori suspecte de a fi incomplete.
Din această cauză, chiar dacă se exclud din discuţie aspectele controversate
ori de soluţie încă nesigură privind momentul şi locul aplicării de contramărci pe denarii republicani, precum şi datarea şi atribuirea etnică a celor
cîtorva imitaţii prezente În tezaurele din această categorie, anul de emitere a celei mai recente monede recuperate nu poate fi apriori considerat
drept dată de îngropare a depozitului monetar. Bineînţeles, că legea probalistică a prezenţei în lotul recuperat, raportat la tezaur, atît a exemplarelor din cele mai vechi emisiuni, cît şi a exemplarelor din cele mai noi emisiuni aCţionează şi În aceste situaţii. Dar În cazul denarilor Romei republicane, legea aCţionează sub influenţa a cel puţin doi parametru, acum
10

B.M.C., IV, H. Mattingly, Coins of the Romall Empire in the British Museum, IV, Antoninus Pius to Commodus, Londra, 1940.
11 E.g.
Muntenia: BRINCENI, jud. Teleorman, circa 1968-1969, 1 denar, vezi
Bucur Mitrea, Descopairi recente şi mai 7.:echi de monede antice şi bizantine În Republica
Socialistă România, în SCIV, 24, 1973, 1, p. 141-142, nr. 27; FUNDENI, municipiul
Bucureşti, 1952, 2 denari, vezi Bucur Mitrea, Legături comerciale ale geto-daci!or din
Mumenia cu Republica Romană reflectate În descoperiri monetare, în SCN, II, 1958,
p. 162, nr. 17; PRISEACA, jud. Olt,?, 2 denari, vezi Bucur Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede aMice şi bizantine în Republica Populară Română, În SCIV,
16, 1963, 2, p. 468, nr. 15. Oltenia: AMARAŞTI, jud. Dolj, înainte de 1906, 1 denar,
vezi Bucur Mitrea, în SCIV, 20, 1969, 3, p. 508, nr. 9; AMARAŞTI DE JOS, jud. Dolj,
1966, 4 denari, vezi Octavian Iliescu, în Biblioteca Academiei R.S.R., Caiet selecti-:.! de
informare asupra creşterii colecţiilor, nr. 39-40, 1972, p. 14-15 ; BUMBEŞTI, jud.
Gorj, 1942, 3 denari, vezi Gh. Poenaru Bordea, Gr. M. V!ădescu, Dmari romani republicani descoperiţi la Bumbeşti, jud. Gorj, în R.M., 8, 1971, 3, p. 259-260. BUGIULEŞTI,
jud. Gorj, 2 denari, vezi Bucur M.itrea, În Dacia, NS, 8, 1964, p. 376, nr. 26.
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<:unoscuţi şi anume : Yolumul variabil al emisiunilor şi reducerea sensibilă
a cantităţii de denari emişi În deceniile trei, patru şi cinci din secolul 1
î.e.n. în raport cu cantitatea de denari emisă În deceniul doi al aceluiaşi

Yeac.
Descoperirea unui număr însemnat de tezaure de monede romane republicane pe teritoriul Daciei, în raport cu descoperirile similare din Peninsula Balcanică 12 , a condus, În Încercarea de a se explica principalele aspecte ale fenomenului, la a\~ansarea unor interpretări mult diferite
În
esenta lor.
Reluind, cu date substanţial îmbogăţite, o ipoteză mai veche În isrori•Jgrafia română 13 , Bucur Mitrea a oferit pe baza analizei statistice o
primă explicare a fenomenului 14 • Au fost comparate histogramele de distributie a frecvenţelor relative pentru cîteva tezaure din Bulgaria şi Dacia
extracarpatică. Rezultatele obţinute au impus o interpretare În care aflui!"ea masivă a denarului republican la nord de Dunăre a Început În preajma
anului 100 î.e.n., cu un maxim de penetrare În deceniul al doilea al secolului I î.e.n. 15 . Dar interpretarea statistică a condus la o estimare greşită
a debutului fenomenului în Dacia extracarpatică, deoarece funcţia faţă de
care variază structura numerarului este volumul inconstant al emisiunilor.
însă, În acel stadiu al cercetării, volumul emisiunilor nu era ;::!că estimat.
Propunerea unei date timpurii pentru penetrarea masivă a monedei
republicane la nord de Dunare a fost influenţată şi de părerea că tezaurele
se formează aici, În primul rînd, prin acumularea treptată a denarilor În
circulaţie pe piaţa monetară locală 1 6. Dar, În funcţie de gradul de dezvoltare a societăţii getilor nord-dunăreni la care pe piaţă primeaza fenomenele
de schimb caracteristice economiei naturale, ipoteza propusă nu poate constitui modul corect de abordare a problemei. Dacă ea ar fi fost exactă,
ar fi trebuit să se presupună pentru piaţa monetară locală, dJ.t fiind numărul mare de tezaure semnalate, o intensă circulaţie monetară cu parametrii caracteristici al tor moduri de producţie. Realităţile numismatice din
Dacia ~ecolelor II şi I î.e.n. nu confirmă ipoteza unei intense circulaţii monetare pe piaţa locală. În acest sens şi raportul dintre numărul descoperirilor izolate certe şi al tezaurelor de monede romane confirmă ipoteza, în
care denarul roman republican, ca şi predecesorii săi la nord de Dunăre au
~0!1stituit, În primul rînd, mijloace de plată şi tezaurizare şi doar Într-o
mica măsură, corespunzătoare gradului de dezYoltare econ<·trtică a societăţii
geţil<'r nord-dunăreni, mijloace de circulaţie.
Într-o altă viziune a fenomenului prezenţei denar,,lui republican la
nordul Dunării, procesul afluirii masive a monedelor romane În Dacia este
explicat prin introducerea lor În loturi constituite de către negustorii din
12

:V1ichae! H. Crawford, Republican denarii in Romania: The suppressirm of thl'
prr.1ry ,wd the sla7.·e-trade, in The Journal of Roman Studies, LXVTI, 1977, p. 117.
n Bucur Mitrca, regături ... , p. 175.
14 Bucur Mitrea, Un JZOU tezaur de denari rom,mi din timpul republicii descoperit
.în 0/t~~:ia, În SCIV, 21, 1970, \ p. ·D3 şi urm.
1 :; Ibidem, p. 435-436, Idem, Leg,~turi ... , p. 180-181.
16 !dem, Legături ... , p. 183 ; acdaşi mod de a privi fenomenul dar pentru monedele
thasiene la Constanţa Stirbu şi Carmen Petolescu, Un tezaur de monede thasiene descoperit
la Bclrigatele (jud. !lfo7.:), În SCN, VI, 1975, p. 191).
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teritoriile romane, ori din cele învecinate Republicii 17 . Mecanismul de formare a depozitelor monetare nord-dunărene ar funcţiona prin distribuirea
şi concentrarea loturilor În tezaure, care la rîndul lor se pot redistribui şi
forma noi depozite monetare locale, ori alimenta piaţa monetară cu cantitatea de denari necesară satisfacerii volumului redus de monedă În circulaţie. În funcţie de fenomenul astfel interpretat, precum şi de indicaţia
relativă pe care o oferă anul de emitere a ultimei monede păstrate, s-a propus fixarea momentului de primă afluire masivă a denarilor În spaţiul Daciei extracarpatice În jurul anilor 80--75 î.e.n. iar ca dată de îngropare a
primului grup de tezaure din Oltenia, un moment aproximativ spre sfîrşitul primului sfert al veacului I î.e.n. şi În anii imediat urmatori 18 •
Maria Chiţescu, socotind mulţimea tezaurelor romane republicane din
prima jumatate a secolului I î.e.n. suficient de reprezentativă pentru a se
înlătura riscul unor concluzii eronate din cauza recuperării fragmentare a
depozitelor, consideră că se pot structura trei orizonturi de tezaurizare 1!:1.
Astfel În primul orizont sînt cuprinse tezaurele Încheiate cu monede din
anii 78-7 3 Î.e.n., În cel de al doilea orizont, tezaurele din anii 69-62
"1.e.n., 1ar
. "1n u1tlmu
. 1, tezaure1e d.1n ann.. 60 - 5 5 "I.e.n. 20 .
M. Crawford consideră că prima penetrare masivă a denarului În
spaţiul dacic ar fi de corelat În primul rînd cu cererea de sela vi pentru pieţele Peninsulei Italice din deceniul al patrulea al secolului I î.e.n., atunci
cînd alte surse tradiţionale dispar 21 . În funcţie de această interpretare, afluirea masivă a denarului ar fi posibilă de-abia În jurul anului 65 î.e.n ., cu
o limită de siguranţa acceptabilă cel mai devreme în anul 72 î.e.n. 22 . Dar
acest mod de a privi cauzele şi momentul patrunderii monedelor romane
în Dacia este unilateral. Ipoteza nu ţine seama de alte aspecte ale fenomenului, care rămîn de luat În considerare pentru a se încerca o explicare
corectă a acestui proces istoric. Unul din aceste aspecte este orientarea comerţului geţilor din Muntenia şi Într-o oarecare măsură şi a celor din
Oltenia şi În primele decenii ale secolului I î.e.n., către sudul Peninsulei
Balcanice. îndreptarea comerţului getic În această direcţie e dovedită cu
prisosinţă de numărul mare de tezaure de tetradrahme thasiene ascunse
între Balcani şi Carpaţi 23 • Ori, după ÎP..cetarea monetizării tetradrahmci de
Thasos şi epuizarea numerarului pentru export, În cazul acceptarii ipotezei
formulate de M. Crawford, am fi nevoiţi să deducem dispariţia acestei axe
17 Gh. Poenaru Bordea şi Onoriu Stoica, Tezaurul de la Breasta. Şl dte descoperiri de denari romani republicani din Olteuia, în SCN, VII, 1980, p. 80.
18 Ibidem, p. 79; Gh. Poenaru Bordea şi Ştefan Chi\LI, Tezaurul de dmari rom.llli
republicani de la Lunea, oraşul Owele Mari (jud. Vîlcea), În SCN, VII, 19SO, p. 152.
19 Maria Chiţescu, Les debuts de la formati oIl hatique de Bure/Jista d' a pres ln
donnees numismatiques, în Dacia, NS, XIX, 1975, p. 249.
2° Ibidem, p. 249-250.
21 Michael H. Crawford, Republica11 de1i'arii in Romm1ia; The suppres~ion of ptucy
and sla'LY-trade, În The Journal of Roman Studies, LXVII, 1977, p. 121.
22 Ibidem, 121-122.
23 Bucur Mitrea, Legături ... , p. 185-186, pentru axa comercială Thasos; şi lo;lnJ.
Bogd.m Cătăniciu, Tezaurul monetar de la Poiana (jud. Teleorman), Unele aspecte ale
circulaţiei tetradrahmelor Macedoniei Prima şi ale ora~ului Thasos Îll lumea traco-d,rcică, În SCN, VI, 1975, p. 182, harta descoperirilor de monede thasiene în Bulgari:t şi
România.
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comerciale. În cazul în care axa comercială Carpaţi-Egee continuă să fiinţeze alături de axa Carpaţi-Illiricum-Italia, este normal ca şi negustorii implicaţi pe această direcţie să fie nevoiţi să caute un alt măsurător al valorii. Ori singura monedă disponibilă să îndeplinească acest rol În lumea
mediteraneeană rămînea doar denarul emis de Republica Romană.
Chiar şi în acest stadiu al cercetărilor, tezaurele de monede romane
republicane din Dacia extracarpatică, ascunse În prima jumătate ~ secolului I î.e.n., deşi fragmentare, constituie o populaţie statistică ce poate fi
reprezentativă pentru a Încerca analiza pătrunderii acestei categorii de numerar. Analiza statistică a structurii tezaurelor grupate pe criterii teritoriale şi de timp, iar în a doua etapă a cercetării după modul de exprimare
a caracteristicilor de grupare, va putea contribui În bună măsură la lămu
rirea unor aspecte ale fenomenului, care nu pot fi surprinse prin interpretarea clasică a materialului numismatic. Pe baza studierii distribuţiilor empirice a tezaurelor În discuţie se vor pune În evidenţa anumite legităţi
obiective ale grupului, potrivit cărora se produc variaţii omogene ŞI se vor
stabili astfel distribuţiile teoretice ale tezaurelor Înrudite prin caracteristici
comune.
La baza analizei statistice a structurii depozitelor de monede romane
republicane din Muntenia şi Oltenia au fost aşezate urmatoarele idei care
se pot considera demonstrate :
- Gradul de dezvoltare economică atins de geţii nord-dunăreni nu a
permis o circulaţie monetară atît de intensă, încît să fie posibilă alcătuirea
rezaurelor prin acumularea treptată piesă cu piesă pe piaţa monetară
locală.

- Tezaurele de denari romani se formează prin concentrarea ~i redistribuirea loturilor de monede constituite pe pieţele monetare din lumea greco-romană.
- Structura tezaurelor din Dacia reflectă structura numerarului aflat
În circulaţie pc acele pieţe monetare din lumea greco-romană, unde are loc
procesul de constituire a ioturilor, ce vor patrunde apoi la nordul Dunării.
Analiza statistică a structurii tezaurelor din Muntenia şi Oltenia va
confirma una din următoarele situaţii :
- Aceiaşi structură pentru toate grupele de tezaure din ambele zone
va !ndica patrunderea denarilor republicani de pe pieţe monetare cu o
structură omogenă, În cadrul unui interval scurt de timp, care nu permite
restructurarea numerarului În circulaţie pe pieţele de origină.
- Structura deosebită a grupelor de tezaure Împărţite pe criterii teritoriale, dar omogenă pentru tezaurele din Muntenia, ar indica patrunderi
de pe pieţe monetare cu o structură a numerarului diferită, dar În cazul
unui interval scurt de timp.
- Structura deosebită a grupelor de tezaure va indica pătrunderea
monedelor de pe pieţe monetare diferite, dar În cadrul unui interval de
timp mai îndelungat, care să permită restructurarea numerarului În circulaţie pe pieţele de origine.
-- Structura asemănătoare În cazul tezaurelor din Muntenia şi OItema aparţinînd aceleiaşi perioade, dar diferită faţă de tezaurele din a
doua grupă din Muntenia, va indica pătrunderea monedelor ÎR cadrul unui
6 ·)')
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interYal de timp care să permită restructurarea numerarului În circulaţie pe
monetare unde se alea tuiesc laturile.
Pentru lămurirea acelor aspecte încă controversate privind prezenţa
monedei romane republicane în Dacia extracarpatică s-a considerat, în acest
stadiu, ca fiind suficientă analiza statistică a distribuţiei frecvenţelor relative
a 15 depozite monetare din Muntenia şi Oltenia, care se încheie cu munede
emise În deceniile trei şi patru din secolul I î.e.n. 24 Nu s-a putut prlKeda
Ia analiza structurii tezaurelor din anii 50, deoarece numărul tezaurelor publicate cu date numismatice suficiente, nu reprezintă pentru moment o pl)pulaţie statistică suficientă pentru a fi prelucrată În mod corespunzător.
Ţinînd seama de primele două orizonturi propuse şi datate Între anii
78-7 3 î.e.n. şi 69-62 î.e.n., au fost alcătuite, după criterii teritoriale şi
de timp, trei grupe de tezaure. În prima grupă - Muntenia I - au fost
incluse un număr de şase tezaure cu ultima monedă din anii 79-75 î.e.n.
(Gliganu de Jos, Suhaia, Bucureşti, Bălăneşti, Mihai Bravu şi Alexandria).
A doua grupă - Oltenia - este alcătuită din cinci tezaure, cu cel mai
recent denar din anii 79-74 î.e.n. (Nedeia, Zătreni, Căpreni, Hotărani,
Lunea). Celei de a treia grupe i-au fost atribuite patru tezaure, cu ultima
monedă emisă între anii 71-64 î.e.n. (Sfinţeşti, Nicolae Bălcescu, Gradiş
tea, Curtea de Argeş).
Din compararea histogramelor reprezentînd frecvenţa absolută a denarilor romani republicani din tezaurele analizate, se evidenţiază următoa
rele caracteristici ale distribuţiei empirice :
- Toate tezaurele (inclusiv Segarcea), au punctul de maxim al distribuţiilor frecvenţelor absolute sau vîrful grafic al histogramelor În interYalul 90-81 Î.e.n.
- Cu o singură excepţie (Bucureşti), în graficele a 14 tezaure se obserYa o tendinţa de scădere a frecvenţei absolute la monedele emise în pepieţele

24

Deo.1rece tezaurele au fost publicate conform cronologiilor propuse de Grueber
Sydenham, pentru a dispune de un termen unitar de comparaţie, atît pentru structura
rezaurelor, cît ~i pentru a cerceta structura acestora în funcţie de curbele f recvenţel,)r relative a volumului de ştanţe estimare. ..t fost necesară rearanjarea tezaurelor analizati! conform cronologiei recent propuse de M. Crawford. Tezaurele analizate sînt următo.lrele :
Gliganu de Jos = V. Teodorescu, 1. Rizea, V. Dupoi, Un tezaur de podoabe dacice de
argint descoperit in Muntenia. (Tezaurul de la Rociu, jud Argeş), În St. şi Corn. Pite~ti,
II, 1969, p. 101-108. Suhaia = Maria Chiţescu, Notă despre două tezaure romul/~ republicane descoperite în cîmpia munteană, (corn. Suhaia, jud. Teleorman), În SCN., IV,
1968, p. 453-454, II ; Maria Chiţescu, Moneda romană republicnă, În mss. Bălănl!~ti =
Bucur Mitrea, Legături ... , p. 154-156, nr. 4. Mihai Bravu = Bucur Mitrea, D(VO!Jerirea monetar{'"i romană republicanc'"i din comuna Mihai Bravu, (jud. Ilfov), În SCN., IV,
1968, p. 373-379. Alexandria = Bucur Mitrea, Legături ... , p. 151-152, nr. 2. Nedi!i.t =
Virginia Cristu, Monede din timpul Republicii Romane, descoperite la Nedeia, ( Re1,. Craio<.·a), în SCN., I, 1956, p. 467-468. Zătreni = Bucur Mitrea, Dou,'"i tezaure d"' mollede romane republicane descoperite În Oltenia, în SCIV, 22, 1971, 4, p. 579-591. Cipreni = Octavian Iliescu Date noi privitoare la tezaurul monetar de la Căprmi, (rq. Cruiova), în SCN., II, 1960, p. 477-486. Hotărani = Bucur Mitrea, op. cit., în SCI\", 21,
1971, 4, 579-591. Lunea = Gheorghe Poenaru Bordea şi Ştefan Chiţu, Tezaurul de dmc!ri romani republicani de la Lunea, oraşul Omele Mari (jud. Vîlcea), În SCN., \'Il, t 980,
p. 149-153. Sfinţeşti = Bucur Mitrea, Descoperirea monetară de la Sfinţeşti, (T deormull),
în Materiale, voi, I, 1953, p. 507-522. Nicolae Bălcescu = Bucur Mitrea, f_l'g.icuri ... ,
p. 164-166, nr. 21. Grădiştea = Constantin Preda, Alte descoperiri monetare, în SCN,
II, 1958, p. 466-467. Curte.t de Argeş = Bucur ~1itrea, Legături .... , p. 159-160, nr. 10.
~i
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rioada 100-91 î.e.n. Astfel şase tezaure (Gliganu de Jos, Suhaia, Nedeia,
Curtea de Argeş), reprezentînd 400j0 dintr-un lot de 15
tezaure studiate, nu au monede emise în această perioadă. Intervalul 10091 î.e.n. constituie un astfel de prag, care face ca materialul monetar să se
repartizeze vizual În două aglomerări distincte.
-- La 15 tezaure, în curba de distribuţie a monedelor emise În secolul II î.e.n. se constată următoarele situaţii :
1. În două tezaure (Bucureşti şi Bălăneşti), reprezentînd 13,130/0, monedele din secolul II î.e.n. sînt atît de dispersate, încît nu pot alcătui un
pachet compact de frecvenţe absolute.
2. În trei tezaure (Gliganu de Jos, Nedeia, Grădiştea), reprezentînd
200/o, se formează un pachet compact de frecvenţe absolute pentru secolul
II î.e.n., dar fără a se contura un punct de maxim propriu-zis.
3. În 1O tezaure (Suhaia, Mihai Bravu, Alexandria, Zătreni, Căpreni,
Hotărani, Lunea, Sfinţeşti, Nicolae Bălcescu, Curtea de Argeş), reprezentînd 66,660/o, pentru monedele emise În secolul II Î.e.n. se formează pachetul compact al frecvenţelor absolute, În cadrul căruia se evidenţiază un punct
propriu de maxim.
4. În şase tezaure (Suhaia, Alexandria, Mihai Bravu, Zătreni, Căpreni,
Sfinţeşti) vîrful grafic al pachetului frecvenţelor absolute a denarilor romani republicani din secolul II Î.e.n. se găseşte aşezat În intervalul 120111 î.e.n
5. În patru tezaure (Hotărani, Lunea, Nicolae Bălcescu, Curtea de
Argeş) vîrful grafic al pachetului frecvenţelor absolute a denarilor din secolul II Î.e.n. se găseşte aşezat În intervalul 110-101 î.e.n.
Din distribuţiile empirice se desprind următoarele variaţii omogene
ale distribuţiilor teoretice :
O aşezare constantă a punctului de maxim În intervalul 90-81
1.e.n.
O tendinţă de scădere a frecvenţelor absolute În intervalul 10091 î.e.n.
Variaţia punctului de maxim al pachetului frecvenţelor absolute din
secolul II î.e.n. sau vîrful grafic al aglomerării denarilor emişi În secolul II Î.e.n. Între anii 120-111 î.e.n. şi 110-101 î.e.n.
Variaţia vîrfului pachetului de frecvenţe reprezentînd denarii em1ş1
în secolul II Î.e.n. Între intervalele 120-111 î.e.n. şi 110-101 Î.e.n. ar
patea constitui acea trasatură caractenst1ca a distribuţiei teoretice, de considerat ca legitatea obiectivă prin care se manifestă momentul diferit de
alcă ttllire a loturilor de denari pe pieţele monetare din lumea greco-romană şi a tezaurelor în Dacia, datorită restructurării numerarului pe pietele de formare a loturilor. Astfel 750j0 din tezaurele, care aparţin grupului
de opt tezaure Încheiate În anii 70 î.e.n., au al doilea punct de maxim
aşezat În intervalul 120-111 î.e.n., În timp ce la cele două tezaure din anii
60 î.e.n. acesta se plasează În intervalul 110-101 î.e.n.
Interpretarea histogramelor de distribuţie a frecvenţelor absolute sau
relative oferă doar o imagine statică a fenomenului prezenţei denarului roman republican În spaţiul dacic. Pentru cunoaşterea acestui fenomen e\te
necesar să se analizeze structurile depozitelor monetare cu ajutorul unui
Zătreni, Grădiştea,
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Tabelul 1
Distribuţia

i\r.
crt.

principalelor caracteristici în tezaurele din anii 70

Tezaurul

Punctul de
maxim
90-81

60 i.e.n.

Punct de
Punct de
de
maxim secun- maxim SCCUII-:
scădere între
dar în
!
dar in
100-91
120- III
110-101
Tendinţa

--------~----

----~~-

2

şi

3

4

5

(j

:'vltw t c n ia I

1

Gliganu de Jos

.L

')
_,

Suhaia

3

Bucureşti

-,

4

B{tlăncşti

+

5

:;\li hai Bra'lu

-j-

1

--

(j

Alexandria

-L

-~ .

-t1

-

'

Oltenia

7

Xedeia

8

Z{ttreni

1

9

Căpreni

_j_

10

Hotiua11i

-1-

11

Lu11ca

-+1

-'-~-

1

__;_

l\lu!Jtcnia II
12

Sfinţeşti

,-

1.)

Kico1ae B{tlccscu

+

14

Gdtdiştea

15

Curtea de

1

fArgeş

+

--

1

termen unitar de comparare, reprezentat de indicii obţinuţi din calcularea
frecvenţelor relative a denarilor romani din tezaurele studiate. Relaţiile dinamice dintre structurile tezaurelor şi grupelor de tezaure vor fi mai clar
evidenţiate prin utilizarea unor noi instrumente de analiză şi anume :
- Diagrama tezaurului-tip, care reprezintă curba oferită de mediile
aritmetice ale frecvenţelor relative a unui grup de tezaure cu caracteristici
comune.
- Diagrama cuprinzînd indicii frecvenţelor relative a numărului de
·ştanţe estimate din perioada analizată.
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Astfel, prin compararea curbelor depozitelor monetare cu diagrama
tezaurului-tip al seriei, se evidenţiază variaţiile omogene care caracterizează seria şi indică dacă un tezaur Încadrat aici pe baza ultimei monede
recuperate aparţine sau nu seriei respective. Compararea curbelor depozitelor monetare şi a tezaurelor-tip cu diagramele reprezentînd volumul emisiunilor sugerează modul în care volumul emisiunilor a influenţat de la
caz la caz amplitudinea oscilaţiilor acestor curbe.
Indicii frecvenţelor relative pentru depozitele monetare studiate, pentru cele trei tezaure-tip şi pentru volumul emisiunilor pornind de la numărul ştanţelor de avers estimat de M. Crawford sînt prezentaţi în tabelele II şi III.
Tabelul

II

Frecvenţa relativă

a numărului de ştanţe estimate pentru perioadele
211 î. e. n.-71 i. e. n. şi 211 i. e. n.-61 i. e. n.
Frecvenţa

Xr.
crt.

Anii

Nr. cat.
Cra"·fonl

Xr. ştanţc
estima te

;t ~tanţelor

estima te
211-71 î. e. n.
f
(fr) -

freC'Fenţa
absolută

(f)

Sf

1

2

3

Frec,renţa
relativă

rclati·lă

5

4

a

ştanţelor

cstimate
21 1 -61 Î. C.
(fr)

Il.

f
-

Sf

6

----·

211-195

44- lJ 1

1262

-1,44

-1' 19

2

194- 190

132- 138

191

O, 7G

O, 71

3

189- 180

139- 154

170

O,fi.')

O,G4

4

i79- 17\)

155- 168

3.13

1,26

1, 18

5

169- 158

173-1%

140

O, 4 9

0,46

6

157-151

197-205

667

2,35

2,21

7

150-141

206-226

1025

3,61

.),40

8

140-131

227-2.'54

2157

7,60

7, 17

9

130- 121

255--279

2362

8,.'2

7,85

10

12G-111

280-- 2<)8

3092

10,89

10,27

11

110-101

299-326

4787

16)\6

15,91

12

100- 91

327- .1.l7

160.1

5,64

5,32

u

90- 8 l

340- 378

8 14 l

28,68

27' ()(J

14

80- 7 l

379-401

2368

S,.H

7,85

15

70- 6 l

402-419

1700

)

1

;_ 801

5,65

-----------
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Tabelul III-A

O')

00

Frecvenţa relativă

şi

a denarilor romani republicani în tezaurele

în tezaurul-tip Muntenia 1

--

1

Gliganu de Jos

Nr.
crt.

Bucureşti

Suhaia

Anii
1

( f)

(fr)

1

(l)

2
1

(fr)

3

211-195
194- 190

-

5

o

-

-

()

4

179- 170

-

o

5

169- 158

-

o

6

157-151

7

150- 141

8

140-131

1

9

lJO- 121

')

18, 18

10

1120-111

2

11

110-101

2

12

100- 91

1 1

1\{\

o

80 -

71

-

1

1

-

o

-

-

o

-

o

1
-

5,55

1

TOTAL

1

1

1

11

1

1

8

9

10

2

3,57

-

o

3,18

o

1

1,78

-

o

0,29

1

1, 78

-

0,29
0,92

o

-

o

-

o

5,55

-

o

-

o

-

o
o

o

-

o

-

o

-

o

o

-

o

-

o

3, 13

-

o

3,83

1

4, 16

1

5,55

-

o

l)

2

8,33

2

11, 11

-

o

2

3,57

9,09

1

4, 16

lO

6

10,71

2

9,37

7,22

2

8,33

18, 18

4

16, 16

18, 18

~

.l

1

-

<)

o

-

1

1

5,55

-

o

7

12,50

2

6,25

8,46

1

5,55

-

o

10

17,85

5

15,62

12, .11

12,50

1

5,55

1

10

4

7,14

2

6,25

9,93

o

J

16,16

1

10

5,35

2

6,25

6,37

.17,50

6

.1.1, 33

5

50

1.)

26,78

14

4.1, 75

34,92

8. .1.1

1

5,55

1

10

5

8,92

4.

ll,50

9,06

1

1
1

1

S fr
11

7

6

9' 09

1

2

1

1

24

1
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1

1

3

1

56

1

pl

-=Xil

1

18, 1S

2

(fr)

(f)

(fr)

1

9,09

()

-

-

-

1R9- 180

1

1

o

o

3

1

( f)

Tezaur-ti

1

1

2

(fr)

(f)

1

"1

o

-

(fr)

(f)

1
1

1

4

Alexandria

Mihai Bravu

Bă.lăneşti

1

.1

2
1

- ---

J- -

w

Tabelul

III-B

Frecvenţa relativă a denarilor romani republicani in tezaurele şi in tezaurul tip Oltenia
--1

Zătreni

Nedeia
Nr.
crt.

-

Anii
(fr)

(f)

(fr)

(f)

l

1

1

2
1

4

3

5

1

r..o

1' 11

o

o

-

o

-

o

o

o

-

o

-

o

0,48

-

o

o

-

o

1,27

o

o

3,78

1

o

8,64

-

o

4

179- 170

-

o

5

169- 158

-

o

o

6

157- 151

-

o

o

3

2,36

7

150-- 141

J

15,7'8

o

4

J, 14

8

140- 131

J

15,78

2,43

9

130-121

10

120- 111

1

11

110-101

3

12

100- 91

13

90- 81

1

o
o

189- 180

-

-

3

2,43

4

o

o
-

---~--8

-

-

o

1

x,

o

194- 190

14

m

1

2

1

(fr)

(f)

_)__ 7

6

1
--

1,57

2
1

1

( f r)

(f)

1

o

o

-

(fr)

(f)

1

1

211-195

1

Tezaur-tip

Lunea

Hotărani

Căpreni

1

1

o

-

14

1

11,02

o

-

1

4

1

o
4

1

1

1

80- 71
TOTAL

--

1

o

5

1

l2,-1 1J

10

7,87

1

4

-

o

4,81

5,26-

9

1

21,95

21

16,53

4

16

-

o

-11,92

6

1

14,63

16

12,59

5

-20

3

30

18,60

4_

3,14

1

4

1

w- -

44

34,64

8

32

4

40

36,67-

9

7,08

3

12

1

lO

9.20

15,78

o

o

-

8

1
19

42,10

14

1

34,14

s.-~6

5

1

12,19

41

1

3,42

- '

l

.~

'1127
1
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1

·t

10

1'

----
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Tabelul I JI.C

o

Frecvenţa relativă a denarilor romani republicani in tezaurele şi in tezaurul-tip Muntenia II
1

i

Kr.
Cit.

Sfinţeşti

Anii

1

(fr)

( f)

(f)

1

1

2

1

1

211-195

3
1

1

1

(f)

Curtea de

(fr)

1

1

194--190

i

1

-

5

1

(f)

Argeş

Tezaur-tip

xi

(fr)

1

6

1

1

7

1,08

-

o

-

o

-

o

0,27

o

-

o

--

o

-

o

o

o

-

o

-

o

-

o

o

-

o

-

o

-

o
o

o

o

-

o

-

o

-

o

o

1,08

-

o

-

o

-

o

0,27

7,69

-

o

1
1

2

(fr)

1

Grădiştea.

1

1

1

Bălcescu

Nicolae

1

3

189-- 1YO

1

4

179- 170

-

5

169- 158

-

6

157- 151

1

7

150- 141

2

8

140- 131

10

10,86

-

o

-

o

-

o

2, 71

130- 121

6

6,52

-

o

-

o

-

o

1,63

10

120- 111

15

16,30

2

15,38

2

9,52

11

110-101

8

8,69

3

23,07

2

9,52

12

100- 91

8

8,69

1

7,69

13

90 -81

31

33,69

4

30,76

9

-12,85

14

80- 71

10

10,86

1

7,69

7

33,33

15

70- 61

-

1

7,69

1

4,76

9

1

1

2, 17

1

1

5,24

11' 11

'

TOT:\L

1

92

()

1

1

1

13

1
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o

-

1

1

21

1

13,07

33,33

18,65

o

-

4,09

33,33

3

35,15

o

-

1
1

11' 11

9

12,97
5,15

11' ll
1

1

c.n

)()

Din c_ompararea diagramelor tezaurelor cu diagrama tezaurului-tip al
fiecărei grupe şi cu curba volumului emisiunilor se constată :
- În interiorul fiecărei grupe, doar la o parte din curbele tezaurelor
se observă variaţiile caracteristice tezaurului-tip. Explicaţia constă în faptul că în cadrul selecţiei primare, pentru a atribui tezaurul respectiv unei
anumite serii, s-a folosit drept reper de timp doar data oferită de cea mai
recentă monedă recuperată. Pentru fiecare grupă sînt de consemnat urmă

toarele situaţii :
1. soo;0 din tezaurele aparţinînd grupei Muntenia I (Gliganu de Jos,
Bucureşti, Bălăneşti) sînt mult prea fragmentare pentru ca diagramele lor
să aibă o comportare normală. Tezaurul Bucureşti prezinta şi o altă particularitate şi anume creşterea frecvenţei absolute şi relative În intervalul
100-91 î.e.n., particularitate care nu se mai Întîlneşte la nici unul din
tezaurele studiate aici şi pe care În acest stadiu al cercetării nu o putem
explica.
2. Tezaurele Nedeia, Hotărani şi Lunea din grupa Oltenia prezintă
curbe cu unele variaţii specifice diagramei tezaurului-tip Muntenia II.
3. Curba tezaurului Sfinţeşti, tezaur atribuit grupei Muntenia II, prezinta trasă turile caracteristice tezaurului-tip Muntenia I.
Ca şi în histograme, punctul de maxim al tuturor tezaurelor şi implicit şi al tezaurelor-tip se află În intervalul 90-81 Î.e.n., amplitudinea
sa fiind influenţată În mare măsură de creşterea ,·olumului de monedă
emisă În anii 80 î.e.n.
-- În diagramele construite pe baza indicilor frecvenţei relative se
observă formarea unui punct de maxim pentru aglomerarea din
secolul
al II-lea î.e.n., a cărui amplasare oscilează Între anii 120-111 î.e.n. şi
110-101 î.e.n., aşa cum s-a constatat şi pentru histograme.
1. Vîrful pachetului frecvenţelor din secolul II Î.e.n. pentru tezaurul-tip Muntenia I se află în intervalul 120-111 î.e.n. În acelaşi interval se
află şi punctul de maxim al tezaurelor Suhaia, Mihai Bra vu, Alexandria.
2. Punctul de maxim al tezaurului-tip Oltenia se găseşte în intervalul
110-1 O1 î.e.n., deoarece curba tezaurului-tip este influenţată de oscilaţiile curbelor tezaurelor Nedeia, Hotărani şi Lunea, care au unele trăsături
specifice diagramei tezaurului-tip Muntenia II. Însă, punctul de maxim al
tezaurelor Zătreni şi Căpreni se află În intervalul 120-111 î.e.n., ca şi la
tezaurul-tip Muntenia I.
3. Punctul de maxim al tezaurului-tip Muntenia II se află aşezat
în intervalul 110-101 î.e.n. În acest interval se găsesc şi punctele de maxim ale tezaurelor Nicolae Bălcescu şi Curtea de Argeş. Dar, punctul de
maxim al tezaurului Sfinţeşti se plasează În intervalul 120-111 î.e.n., ca
şi la tezaurul-tip Muntenia I.
- Amplitudinea vîrfului, care aparţine pachetului de monede din secolul II î.e.n. din tezaurele studiate aici, este influenţată de tendinţa de
creştere a volumului de monedă emisă începînd cu deceniul cinci al secolului II î.e.n.
- Atît la tezaurul-tip Muntenia II, cît şi la tezaurele Nicolae Băl
cescu şi Curtea de Argeş, care sînt atribuite acestei serii, se observă o con-
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ca\·itate a curbelor de distribuţie a frecvenţei relative În intervalele 140131 î.e.n. şi 130-121 î.e.n.
Interpretarea diagramelor de distribuţie a frecvenţei re la ti ve confirmă
existenţa distribuţiilor teoretice deja observate în cursul studierii caracteristicilor histogramelor de distribuţie a frecvenţei absolute şi, În parte, explică natura variaţiilor omogene constatate. În această fază a analizei statistice, se pune În evidenţă o nouă trăsătură care deosebeşte distribuţiile
teoretice ale grupelor Muntenia I şi Muntenia II. Această trăsătură poate
fi considerată ca un al doilea aspect caracteristic de timp, prin care se reflectă restructurarea numerarului roman republican pe pieţele monetare greco-romane.
Analiza statistică a dovedit că variaţiile omogene specifice definesc
deosebirile de structură a distribuţiilor teoretice, datorită alcătuirii depozitelor monetare din grupele Muntenia I şi Muntenia II cu loturi de monede
constituite În perioade de timp diferite. iîn cadrul variaţiilor omogene, cele
două aspecte aie caracteristicii de timp se manifestă concomitent. Astfel
prin îmbinarea celor două aspecte ale caracteristicii de timp, evidenţiate
de grafice, se formează două perechi de indicatori şi anume :
- Perechea de indicatori specifică diagramelor tezaurelor contemporane grupei Muntenia I cu lipsa concavităţii curbei de frecvenţă În intervalele de la 140-130 î.e.n. şi 130-121 î.e.n. şi cu plasarea punctului de
maxim al pachetului frecvenţelor din secolul II î.e.n. În intervalul 120111 î.e.n.
- Perechea de indicatori specifică diagramelor tezaurelor contemporane grupei Muntenia II cu prezenţa În curba frecvenţelor a concavităţii
din intervalele 140-131 î.e.n. şi 130-121 î.e.n. şi cu plasarea punctului
de maxim al pachetului frecvenţelor din secolul II î.e.n. În intervalul 110-101 î.e.n.
Deasemenea, tendinţa frecvenţelor de a migra spre dreapta diagramei,
în cazul tezaurelor contemporane grupei Muntenia II, şi care este marcată
pe grafice prin formarea concavităţii curbei În intervalele 140-131 î.e.n.
şi 130-121 î.e.n. precum şi prin schimbarea vîrfului din intervalul 120111 î.e.n. În intervalul 110-101 Î.e.n., reflectă atît momentele succesive
de restructurare a numerarului pe pieţele de origină, prin micşorarea disponibilului de monedă din emisiunile mai vechi, precum şi succesiunea grupelor Muntenia I şi Muntenia II.
Pentru tezaurele romane republicane din Dacia, prezenţa uneia din
combinările de indicatori ai caracteristicii de timp În diagrama unui tezaur,
cu un număr suficient de monede recuperate, pentru Întocmirea unei curbe
interpretabile, trebuie considerată ca arătînd momentul de formare pe pieţele de origină şi apoi de penetrare În Dacia a acelor loturi de denari, a
căror structură, prin ponderea specifică mai ridicată În raport cu ponderea loturilor penetrate aici În alte perioade, influenţează variatiile omogene specifice din curba de structură a depozitului monetar Într-un anumit
sens şi nu ca reflectînd momentul de Îngropare a tezaurului, ori grupului
de tezaure, căruia acesta îi corespunde ca structură. Oricum un tezaur prezentînd caracteristicile unei faze mai tîrzi, indiferent de data ultimei monede recuperate, nu se va mai putea interpreta ca Îngropat într-o fază an-
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:terioară. Dacă se consideră că afluirea denarului roman republican în spaţiu) dacic a fost pentru mai bine de jumătate de veac un proces continuu,
dar nu de intensitate constantă, cum indicatorii caracteristicii de timp care
au fost observaţi În distribuţiile teoretice a grupelor din anii 70 î.e.n. şi
60 î.e.n. arată, prin restructurarea numerarului pe pieţele de origină, existenţa a două faze la Începuturile procesului de penetrare a monedei romane
republicane de argint la nordul Dunarii, atunci prin analiza statistică a

structurii tezaurelor de denari se va putea studia În viitor mai circumstanţiat dinamica patrunderii şi intensitatea fluxului de monedă romană republicană din deceniul trei pînă În vremea lui Augustus.
Abordarea statistică a fenomenului prezenţei monedei republicane în
Dacia, pune în evidenţa şi alte aspecte, a caror interpretare ajuta la o mai
bună cunoaştere a acestui proces istoric. Astfel În funcţie de curba frecvenţelor relative a volumului de monedă emisă, amplitudinile pozitive şi

negative înregistrate pentru frecvenţele relati\·e ale denarilor din tezaurele
dcsl~)peritc În spaţiul dacic oferă urmatoarele elemente :
- Explicarea variaţiilor curbei de frecvenţă relativă a denarilor prin
ponderea volumului de monedă emisă În fiecare perioadă.
Interpretarea structurii pieţei monetare În momentul formării lotului de denari, prin compararea acesteia cu structura ideală a numerarului,
care este identică cu diagrama de frecvenţă relativă a volumului emisiunilor.
- Indicarea ponderii relative a emisiunilor din fiecare perioadă - interval - şi aportul lor la formarea lotului.
Felul În care se manifesta acest aspect al fenomenului În Dacia extracarpatică pentru anii 70 şi 60 î.e.n. este prezentat mai jos În tabelele IV
A, B şi C, precum şi grafic în diagramele aferente tabelelor.
Pentru reprezentarea grafică a aspectului s-au utilizat cadranele 1 şi
IV, iar curba volumului emisiunilor a fost considerata ca dreapta de referinţă faţă de care variază curbele de frecvenţa relativă a tezaurelor din
Dacia extracarpatică şi a tezaurelor-tip Muntenia I, Oltenia şi Muntenia II.
Prin compararea distribuţiilor teoretice şi implicit a structurii numerarului de pe pieţele de origină a loturilor penetrate În Dacia, în cele două
faze observate pînă În prezent, se pun În evidenţă şi cantitativ deosebirile
acelor indicatori de structură care definesc distribuţiile teoretice ale ·celor
trei grupe de tezaure din Dacia extracarpatică, care au fost analizate aici.
În acelaşi timp se poate constata şi modul în care evoluează dinamica pieţei
monetare prin restructurările succesive impuse de scăderea ponderii relative a emisiunilor mai vechi şi de pătrunderea noilor emisiuni.
Pentru elaborarea instrumentelor statistai.ce necesare acestei analize au
fost parţial restructurare grupele de tezaure, conform modului de ex-primare a indicatorilor caracteristicii de timp. Astfel grupului Muntenia 1 i
s-a adăugat tezaurul Sfinţeşti, care la Începutul cercetării a fost atribuit,
conform propunerilor Mariei Chiţescu privind orizonturile de tezaure romane republicane din Dacia, grupei Muntenia Il. Din grupa Oltenia a fost
înlăturat tezaurul Lunea_, deoarece curba acestuia este foarte asemănătoare
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Tabelul 1 V-A

~

Amplitudinea frecvenţelor relative a denarilor romani republicani în tezaurele din Muntenia în anii 79-75 î.e.n. şi a tezaurului-tip
în funcţie de frecvenţa relativă a volumului de monedă emisă.
Frecvenţa

Nr.
crt.

1
1

Suhaia

estima te

Gliganu
de
Jos

k

fr-k

fr-k

3

4

5

relativă

Anii

a

2
1

ştanţelor

Bucure~ti

Bălăneşti

Mihai Dravu

Alexandria

Tezaur-tip

fr-k

fr-k

fr-k

fr-k

X 1 -k

6

7

8

9

--

1

1

1

1

1

10
1

1

1

211-195

4,44

-4,44

-4,44

1' 11

5,56

-0,87

-4,44

-1,26

2

194- 190

0,76

-0,76

-0,76

-0,76

-0,76

1,02

-0,76

-0,47

3

189- 180

0,68

-0,68

-0,68

-0,68

-0,68

1, 10

-0,68

-0,39

4

179- 170

1,26

-1,26

-1,26

4,25

-1,26

-1,26

-1,26

-0,34

5

169- 158

0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

6

157-151

2,35

6,74

1,81

3,20

-2,35

-2,35

-2,35

0,78

7

150- 141

3,61

-3,61

4,72

7,50

-3,61

0,04

-3,61

0,22

8

140- 131

7,60

1,49

-3,44

-7,60

2,40

3, 11

1,77

-0,38

9

130- 121

8,32

9,86

0,01

-2,77

-8,32

4,18

-2,07

O, 14

10

120- 111

10,89

7,29

5,77

-5,34

- 10,89

6,96

4,73

1,42

11

110- 101

16,86

1,32

-4,36

-11,31

-6,86

-9,72

-10,61

-6,93

12

100- 91

5,64

-5,64

-5,64

10,52

4,36

-0,29

0,61

0,73

13

90- 81

28,68

-10,50

8,82

4,65

21,32

-1,90

15,07

6,24

14

80- 71

8,34

0,75

0,01

-2,79

1,66

0,58

4,16

0,72
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Tabelul IV-B

Amplitudinea frecvenţelor relative a denarilor romani republicani in tez.aurele din Oltenia in anii 79-74 i.e.n. şi a tezaurelor-tip
in funcţie de frecvenţa relativA a volumului de monedă emisă.

Nr.
crt.

1

•.

1

Anu

Frecvenţa relativă
a şta.nţelor estimate

1

Nedeia

1

Zătreni

1

Căpreni

1

Hotărani

Lunea

k

[

fr-k

1

fr-k

1

fr-k

1

fr-k

fr-k

3

1

1

5

1

1

7

8

l Tezaur-tip
Oltenia
-

---

- - - - ---

2

1
1

- --

--

4

6

1

-..)

c.n

1

1

1

.1\-k
9
-

2 11- 195

4,44

-4,44

-4,H

-2,87

--0,44

-4,44

-J,:n

2

94- 190

0,76

-0,76

-0,76

-,076

0,76

-0,76

-0,76

3

89- 180

0,68

-0,68

-0,68

-0,68

-,068

-0,68

-0,68

4

79- 170

1,26

-1,26

1,17

-1,26

- 1,26

-1,26

-0,78

5

69- 158

0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

6

57- 151

2,35

-2,35

-2,35

0,01

1,65

-2,35

7

150- 141

3,61

12,17

-3,61

-0,47

-3,61

-1,61

8

140- 131

7,60

8,18

-5,17

3,42

-3,60

2,40

1,04

o

30- 121

8,32

-8,32

3,87

-0,45

-4,32

-8,32

-3,51

10

20- 111

10,89

-5,36

11,06

5,67

5,14

-10,89

1,08

11

10- 101

16,86

-1,08

-2,23

-4,27

3,14

13, 14

1, 74

12

00-91

5,64

-5,64

-5,6-1

-2,50

-1,64

4,36

-2,22

13

90-81

28,68

13,42

5,46

.5,96

3,32

11,32

7,89

14

81-71

8,34

-3,08

3,85

-1,26

3,66

1,66

0,96

1

1

-0,49
-1,08
O. 17

1

·--
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Tabelul

O'>

1v:c

Amplitudinea frecvenţelor relative a denarilor romani republicani in tezaurele din Muntenia in anii 71-64 i.e.n. şi a tezaurului-tip
Muntenia II in funcţie de frecvenţa relativă a volumului de monedă emisă
Nr.
crt.

Frecvenţa relativă

Anii

a

ştanţelor

Sfinţeşti

estimate

Nicolae

Bălcescu

-

k

1

1

2

1

3

fr-k
1

4

Grădiştea

Argeş

Tezaur-tip
Muntenia II

1-----

fr-k
1

Curtea de

5

fr-k

!

6

211- 195

4,19

-3,11

-4,19

-4,19

2

194- 190

0,71

-0,71

-0,71

3

189- 180

0,64

-0,64

4

179- 170

1,18

5

169- 158

G

fr-k
1

7

Xi- k
~,---8--

-4,19

·- 3,92

-0,71

- O, 71

-0.71

-·0,64

-0,64

--0,64

--0,64

- 1,18

-- 1, 18

- 1, IR

-- 1' 18

-· 1' 18

0,46

-0,46

-0,46

---o. 4fi

·- 0,46

-0,46

157- 151

2,21

- 1,13

- 2,21

. 2,21

··- 2,21

- 1, <J4

7

150- 141

3,40

- 1,2J

4,2<J

- 3,40

7, 7 1

1,1H

8

140-131

7, 17

J,(J9

-7,17

-7,17

-7,17

--4,46

9

130- 121

7,85

- 1,33

-7,85

- 7,b.)

·- 7,85

-6,22

10

120-111

10,27

6,03

5,11

--0,75

0,8·1

2,80

11

110-101

15,91

-7,22

7, 1fi

--(>,J<J

17,42

2,74

12

100- 91

5,32

3,37

2,37

-5,.>2

-5,32

- l,2J

13

90- 81

27,06

6,63

3, 7()

6,27

8,01)

14

80- 71

7,85

3,01

- 0,16

25,4X

-7,85

5,12

15

70- 61

5,65

2,04

-0,89

5,46

-0,50
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cu curba distribuţiei teoretice Muntenia II, care indică o dată mai tîrzie
de formare a lotului decît curba de distribuţie a grupei Oltenia.
Astfel restructurate, noile distribuţii teoretice ale celor trei grupe au
fost calculate ca medii pătratice = Xp {tabelul V). Pentru compararea distribuţiilor teoretice a celor trei grupe, s-a considerat axă de referinţă tezaurul-tip Muntenia 1, căruia i s-au calculat abaterea standard dx şi amplitudinile maxime şi minime pentru fiecare interval în parte.
Tabelul

V

Tezaurele tip Muntenia 1, Oltenia şi Muntenia li, obţinute pe baza mediilor pătraticc

~r.

Anii

crt.

Tezaur-tip Muntenia I inclusi·r

Sfinţeşti

-

dx

Xp
1

-

3

2

1

1

Tezaur-tip
Muntenia I
exclusiv
Sfinţe~ti

1

1

Am ax

'

4

.
:IT ezaur-tlp
OltPnia
exclusiv
Lunea

Amin

Xp

1
1

1

8

7

5

Xp

8,06

1,04

2, 15

o

=~= 0,62

1,29

0,05

o

()

0,67

:::::o.o2

1,29

0,05

()

o

179- 170

2,10

=

1,95

4,05

O, 15

1,2 1

o

5

169-- 158

o

o

o

()

o

o

6

157-151

4,14

7,62

1,06

?

7

150- 14 1

5,48

u1

8,62

9

130- 121

9,77

10

120--111

14,40

11

110-101

10,23

12

100- 91

8,6J

90- 81
80-- 7l

211-195

4,55

2

194- 190

0,67

3

189-- 180

140-

15

-,

o

~,

-'-

8,04

o

12,41

4,81

9,07

15,10

4,44

- -'

20,97

7,8.\ '

16. Il

12,26

1.1,29

7,17

1()

24,04

·:· 5,42

H,05 :

3,21

3o. os

.: 9, 7.1

45,81

2o, .15

9,5J

:.:_ 2,01

11,54

7,52

~= .1, 79

:. (i.

57

/,).)

2,54

1

1

o

4,44
.1(J,02

<J. o2

1CJ, 74

'tl,27

70- 61

În tabelul VI şi graficul aferent sînt prezentate amplitudinile frecvenţelor relative a tezaurelor din grupa Muntenia I, a tezaurelor-tip Oltenia şi Muntenia II, precum Şl a volumului esttmat de monedă emisă în
funcţie de tezaurul-tip Muntenia 1.
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Tabelul

00

VI

0'..)

c;...:l

Amplitudinea frecvenţelor relative a denarilor romani republicani în tezaurele din grupa Muntenh 1, în tezaurele tip pentru Oltenia
şi Muntenia Il, şi a frecvenţei-relative a matriţelor estimate în funcţie de tezaurul-tip Muntenia 1

Nr.
crt.

Anii

--

Tezaur-tip Gliganu
Muntenia
de
I
Jos

Xp =

k

fr-k

Bucureşti

Suhaia
fr- k

fr- k
1

1

211- 195

4,55

-4,55

-~,55

1,00

2

194- 190

0,67

-0,67

-0,67

3

189-

1~0

0,67

-0,67

-0,67

4

179- 170

2,10

-2,10

-2,10

5

169- 158

o

o

o

6

157-151

4,34

4,75

-0,18

7

150- 141

5,48

-5,48

8

140- 131

8,62

<)

130- 121

10

1

Bălăneşti

Mihai
Bravu

Alexandria

Sfinţeşti

fr- k

fr- k

fr- k

fr- le

Fr.
Tezaur-tip Tezaur-tip
a ştanţelor
MII
Oltenia
estimare

Xp

fr- k

0- k[XpMII-k

5,45

-0,98

-4,55

-3,47

-2,40

-4,55

-0,11

-0,67

-0,67

1' 11

-0,67

-0,67

-0,67

-0,67

-0,09

-0,67

-0,67

1, 11

-0,67

-0,67

-0,67

-0,67

-0,01

3,45

-2,10

-2,10

-2,10

-2,10

-0,89

-2,10

-0,84

o

o

o

o

o

o

1,21

-4,34

-4,34

-4,34

-3,26

-2,02

-4,34

-1,99

2,85

5,63

-5,48

-1,91

-5,48

-3,31

2,56

2,32

-1,87

0,47

-4,46

-8,62

1,38

2,09

0,75

2,24

0,45

-8,62

-1,02 '

9, 77

8,41

-1,44

-4,22

-9,77

2,73

-3,52

6,53

-2,24

-9,77

- 1,45

120- 111

14,40

3,78

2,26

-8,85

-14,40

3,45

1,22

1,90

1, 71

-2,14

-3,51

11

110-101

10,23

7,95

2,27

-4,68

-0,23

-3,09

-3,98

-1,54

5,77

13,81

6,63

12

100- 91

8,63

-8,63

-8,63

7,53

1,37

-3,28

-2,38

+0,06

-6,09

-4,19

-2,99

13

90- 81

36,08

- 17,90

1,42

-2,75

13,92

-9,30

7,67

-2,39

O, 16

-0,06

-7,40

14

80- 71

9,35

-0,44

-1,20

-3,98

0,47

-0,61

2,97

1,33

0,09

10,21

i

1

o

l
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0,49

- 1,19
1

Inregistrarea unor dispersii mari pentru tezaurele din grupa Muntenia I, caracterizează o populaţie nu suficient de numeroasă şi încă puţin
omogeă. Riscul a fost de la Început acceptat datorită numărului mic de
tezaure, care sînt de atribuit epocii la care denarul roman republican începe să afluiască În spaţiul dacic. Este de la sine Înţeles că odată cu îmbogăţirea materialului numismatic va fi necesară o recalculare a distribuţiilor teoretice şi o reatribuire a tezaurelor la acele serii la care caracteristicile lor de timp coincid. Este de aşteptat ca mărirea populaţiei statistice
să ducă la mai buna conturare a fazelor, poate la înmulţirea lor, odată cu
e\·idenţierea şi a altor indicatori, deoarece fenomenul patrunderii denarilor la nord de Dunare este un proces continuu, ca şi cel de restructurare
permanentă a pieţelor monetare. Procesul de restructurare permanentă şi
succesivă a pieţei este ilustrat şi de unele tezaure analizate aici, tezaure a
căror diagramă prezintă variaţii neomogene faţa de distribuţia teoretică
contemporană. Aceste variaţii tind a se structura asemenea distribuţiilor
teoretice a perioadelor apropiate.
Din graficul amplitudinilor se delimitează mult mai clar deosebirile
dintre perechile de indicatori ale caracteristicii de timp specifice grupelor
cronologic deosebite. Perechea de indicatori caracteristică grupei Munten~a II
se plasează cu mult dincolo de limitele de dispersie admise pentru Muntenia I. În acest grafic se evidenţiază un alt indicator pentru grupa Muntenia II şi anume amplitudinea curbei În intervalul 80-71 î.e.n., puternic
distanţată de limita de dispersie a grupei Muntenia I. Aceasta dovedeşte
puternica şi rapida penetrare a noilor emisiuni pe piaţa balcanică. Diagrama tezaurului-tip Oltenia se încadrează cu două excepţii În limitele de
dispersie a grupei Muntenia I. De semnalat este şi faptul că curba tezaurului-tip Oltenia urmează mult mai fidel decît Muntenia I curba volumului de monedă emisă. Tendinţa de structurare asemenea curbei de distribuţie Muntenia II, care este pusă în evidenţa de cele două excepţii, a curbei
de distribuţie teoretică Oltenia, se datoreşte influenţei indicilor tezaurului
Hotărani, care pare a fi penetrat ceva mai tîrziu 25.
În Încheiere, revenind la tezaurul descoperit în apropiere de Bucure~ti, pe la 1905, tezaur fragmentar, care a prilejuit această anchetă statistică, considerăm că particularităţile sale, observate În urma analizei statistice, nu ne permite în acest stadiu al cercetarilor să îl atribuim cu certitudine seriilor Muntenia I ori Muntenia II. Este posibil ca acest tezaur
să fie ceva mai 1.:cent.
În acest 5tudiu nu s-au putut finaliza toate acele aspecte ale fenomenului prezenţei denarului roman republican În Dacia, aspecte care au fost
evidenţiate În această primă încercare de aplicare a unor metode de analiză
statistică încă neutilizate În cercetarea numismatică de la noi. De altfel
instrumentele de lucru folosite aici aparţin unor metode primare de analiză
statistică, existînd posibilitatea utilizării unor mijloace de investigare superioare. În stadiul actual al cercetării s-au considerat ca suficiente instru25

Bucur Mitrca, Dou,l tezaure de monede rommze republicane descoperite în Oltenia, În SCIV, 22, 1971, 4, p. 585, autorul consideră tezaurul d~ la Hotărani ca fiinJ
mai recent decît tezaurul de la Zătreni pe baza altor indicii.
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mentele de analiză folosite a1c1 pentru conturarea aspectului statistic al
acestui fenomen istoric.
Este necesar ca interpretarea statistică a fenomenului pătrunderii monedelor romane republicane de argint să fie continuată şi pentru celelalte
tezaure de denari republicani din Dacia. Astfel se va ajunge Ia o mai clară
Înţelegere a acelor aspecte ale fenomenului care pot fi evidenţiate statistic
şi la o mai bună cunoaştere a pătrunderii În Dacia a acestui numerar cu
deosebite implicaţii În lumea triburilor geto-dacice.

TRESOR DE :.ro!\"'NAIES ROMAI!'\ES REPUBLICAU\ES
DECOUVERT A PROXIMITE DE BUCAREST
Resume

L'auteur presente 2C monnaies romaines d'argent, montees dans un braceler et dans
une broche, dont 18 sant "dinars" romains republicains, faisant partie d'un tresor decouvert
a prox.imite de Bucarest, vers 1905.
Parce que les depots monetaires de Muntenie et d'Oltenie, qui s'achevent avec des
monnaies emises dans les troisieme et quatrieme deccnnies du J_er ~iecle a.n.e., sont fra~
mentaires, l'auteur fit l'analyse statistique de leur structure, pour trouver les indices de
la caracteristique du temps specifique pour les groupes de trcsors: On a pu ainsi comt:tter
que les indices de la caracteristique du temps, appartenant a des groupes de tresors different-s au point de vue chronologique, sont differents. Cela permet la supposition que les
:mciennes penetrations de denars romains republicains au Nord du Danube eurent !ieu
dans un plus long laps de temps, ce qui permit la reorganisation du numeraire rcpublicain
<>ur les marches de formation des lots de denars qui penetreront dans l'espace de la Dacie.
Les commencements de la penctration peuvent etre etablies avec plus de certitude vers l'an
75 a.n.e.
·

t:XPLICATION DES PLAi'\CHES

Pla11rhe /. Le bracelet et la broche dans lcsquels sont montcs les deniers romam'i rcpublicains du tresar de Buc:uest, 1905.
Pla11rhe Il. Histogrammes de distribution de<; frcquences absolues des deniers romams re·
publicains des trcsors decouvertes en Muntenia.
Planche !Il. Histogrammes de distribution des f rcquences absolues des deniers romaim republicains des tresors dccouvenes en Oltenia.
Pia11rhe !V. Graphique de distribution des frequences relatives des deniers rom:11ns republicains des tresors du premier groupe de ~1untenie.
Plall(he L'. Graphique de distribution des f rcquences relatives des deniers romams rcpuhlicains des tresors de la groupe d'Oltenie.
Pianrl:e V/. Graphique de distributions des frcquences relatives des deniers romam~ republicains des trcsors du deuxicme groupe de Muntcnie.
Planrhe VII. Graphique de distribution des frequences relatives des deniers romain-; rcpu
blicain~ des tresors du premier groupe de Muntt~nie en rapport avec la frc'luence relative
des coins estimes consideree comme abscisse.
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Plallche l' I Il. Graphique de distribution des frequences relatives des deniers romains re~u
blicains des tresors du groupe d'Oltenie en rapport avec la frequence relative des coms
estimes consideree comme abcise.
Planche IX. Graphique
de distribution des frcquences relatives des den.iers romains n!pubiicains des tresors du deuxime groupe de l'vluntenie en rapport avec la frequence relative
des coins estimes considcree comme abcise.
Plallche X. Graphique de distribution des fn!quences relatives des deniers romains rcpublicains du tresar - type Muntcnie I (Xp) et la dcviation standard (SD).
Plallche XI. Graphique de distribution des frcquences relatives des tresors-type Mutenie II
et Oltenie, des coins estimes et des tresors du premier groupe de ?lluntenie consider<!
com.me abscisse.
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IV. Graficul de distribuţie a frecvenţelor relative reprezentînd denarii romani republicani din tezaurele grupei Muntenia 1.
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Planşa V.

Graficul de distributie a frecvenţelor relative reprezentînd denarii romani repu ..
blicani din tezaurele grupei Oltenia.
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CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA VEACULUI VI E. N.
PE TERITORIUL BUCUREŞTILOR

(Săpăturile

din strada Soldat Ghivan N.)

.\IARG:\RETA COI'\STAi':TI:!\'JU

~i

SUZANA DOLI:'\ESCU-fERCHE

Publicarea rezultatelor cercetărilor efectuate Între anii 1961-1962,
de către regretatul arheolog Gh. Cazimir 1 , În aşezarea din Yeacul VI e.n.
descoperită în strada Soldat Ghivan N., se integrea~ă în acţiunea de valorificare a unor săpături arheologice mai vechi, semnificative pentru reconstituirea
vieţii materiale şi a factorilor care au stat la. baza feudalismului timpuriu.
Totodată se adaugă pe harta arheologică a oraşului Bucure·şti încă o aşezare
din secolul VI e.n., ce confirmă, prin prezenţa şi prin caracterele culturii ei
materiale, intensa locuire a teritoriului de azi al Capitalei, în această etapă
precum şi unitatea populaţiei autohtone.
Strada Soldat Ghivan N., care a dat numele aşezării din secolul VI e.n.
descoperită acolo, se află în zona de Nord-Est a Capitalei, În cartierul
Fundeni, cartier bine cunoscut prin însemnatele monumente arheologice şi
istorice aflate pe malurile lacului Fundeni, format din apele rîului Colentina,
care ,străbate oraşul pe limita lui de Nord. Odinioară lacul era o baltă cu
malurile bogate în nisipuri şi prundişuri cuaternare, acoperite cu păşuni
şi păduri seculare ce au oferit condiţii prielnice comunităţilor umane care
şi-au durat aici aşezări.
Marea staţiune arheologică de la Fundenii Doamnei, de pe malul stîng
al lacului, cercetată Între anii 1957-1958, a dat la iveală o succesiune
de aşezări din epoca neolitică (cultura Dudeşti), din epoca bronzului (cultura T ei), din epoca fierului (o aşezare daci că din secolul IV e.n.), precum
şi resturile unei aşezări din secolul VI e.n., contemporană cu aceea de la
Soldat Ghivan N. Iar în prundişurile unei vechi cariere de nisip de pe
str. Ziduri Între vii, pe malul drept al lacului, a fost descoperită o aşchie
de cremene din paleoliticul inferior (cultura Levalloisiană), doved:nd că
primii oameni care şi-au făcut unelte au rătăcit şi pe acet loc, unde după
milenii s-au aflat şi populaţii geto-dace. Se cuvine a adăuga şi două monumente de o deosebită importanţă pentru istoria feudală a Bucureştilor : paGh. Cazimir se referă şi la unele descoperiri din str. Soldat Ghivan îr. Istoria
p. 57-60. Cercetările arheologice în aşezarea de h Soldat Ghiv:m
1963. Din această campanie rezultă ceramica găsită în bordeiul
16,' 1963. Bordeiul 16 nu apare însă în planul general.
1

ora~ului Bucure~ti, 1965,
au continuat şi în anul
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latul Matei Basarab, ale cărui ruine se puteau vedea nu de mult În ostrovul
din mijlocul lacului şi biserica Fundenii Doamnei, Important monument arhitectonic construit de marele spătar Mihai Cantacuzino.
Aşezarea Soldat GhiYan, ca şi celelalte aşezări contemporane, s-a instalat pe un teren unde natura oferea conditii prielnice pentru desfăşurarea
ocupaţiilor lega te În principal de agricultură şi creşterea vitelor. Pe terasa
lacului, locuitorii aveau la dispoziţie păşunea, teren fertil pentru agricultură,
argilele pentru amenajari gospodăreşti şi olărie, iar pădurea furniza lemnul
pentru construcţii şi de foc. Ea constituia şi un adăpost natural, dovadă că
aşezarea nu este fortificată, situaţie constatată de altfel la toate aşezările
din zona bucureşteană. Adăugăm că În anotimpul secetos, pînza freatică de
la mică adîncime asigura apa pentru oameni şi animale, iar terasa înaltă a
lacului ferea aşezarea de inundaţii, cînd apele Colentinei se revărsau. De
altfel, rareori localnicii 5e aşezau în luncă, cum este cazul aşezării din zona
de Nord-Vest a Colentinei, la Străuleşti-Lunca, unde stratigrafia atestă
distn1gerea unor locuinţe datorită inundaţiei, resturile acestora fiind acoperite
de nisip steril. (Un exemplu similar a fost întîlnit şi la Olteni - jud. Teleorman - unde cîteva bordeie au fost amenajare chiar în mijlocul luncii
inundabile). Folosirea teraselor înalte ale Dîmboviţei şi Colentinei este pe
deplin ilustrată prin aşezările 2 din secolul VI e.n. de la Ciurel, Militari,
Străuleşti-1\'lăicăneşti, Băneasa ("La Stejar"), Fundenii Doamnei, Caţelu Nou
·şi ;tltele.
Terenul pe care s-au efectuat cercetările Însumează o suprafaţa de
2.200 m.p. şi face parte dintr-un martor al terasei drepte a lacului Fundeni
situat În dreptul str. Soldat Ghivan, paralelă cu malul lacului. Spaţiul
este limitat spre N-E şi N-V de malurile unei foste cariere de nisip,
spre S-V de un cartier de locuinţe, iar spre S-E de str. Chilei. Pe acest
teren, de formă aproximativ dreptunghiulara, au fost trasate 14 secţiuni,
secţiunile I, XI, XII şi XIV pe axa N- V S-E, iar secţiunile II-X
şi XIII pe axa N-E - S-V. În cuprinsul lor au fost identificate 15 bordeie, un cuptor În afara locuinţelor şi o groapă de provizii.
~ Dinu V. Rosetti, Cîte~·a aşez,"iri de locuinţe preistorice dill preajma Bucureştiului,
19.>2 ; Sebastian Morintz şi D. \'. Rosetti, Din cele mai vechi timpuri şi pîne! la jormar1'a
8ucurrşcilor, în Bucureştii de odinioară, 1959, p. Y\-.H ; Dinu V. Ro<>etti, Siedlungm
drr K,;i<erz,.it und cler ~·6lkeru:amlerungszeit bei Bukarest, Germania, 18, 19.H, p. 206-213;
~ehastian Morintz ~i Gh. Cantacuzino, Sâpăturile arheologice dili sectorul Mihai ~·odă,
"în Studii ~i referate privind i-;toria României, partea 1-a, 1954, p. 33_) ; Gh. Cantacuzino.
Crrcct.iri arheologice pe dealul Mihai Vod<'"i şi împrejurimi, în Bucureştii de odinioară,
1959. r. %. Sebastian !\1orintz ~i Petre Roman, Sâ.păturile de pe Dealul Ciurel, Materiale. S, 1%2, p. 7fi1-7fi7; Suzana Dolinescu-Ferche, Ciurel, habitat des I'Je-V!fe siecl"
d(' nf trc ere, Dacia. NS, XXV, 1979, p. 179-230. Vbd Zirra şi Gh. Cazimir, l.!mll'
rrzul;,ue ali' sâpâturilor arheologice d!' pe cîmpul .,Boja"-Militari, CAB, 1, 1%3, p. 19-77.
Vlad l.irra. Sâpăturile arheologice de la Fundmii Doamnei, în Materiale, VI, 1967, p. 7587fi4. \1 argareta Con~tantiniu, Aşezarea autohton./ pre fwdală de la Btllleasa ( .. La Stejar"),
în CAB. 2. 1%\ p. 77-98. Margareta Constantiniu şi Panait I. Panait, S,!p,"iturile de la
/$ururrştii Noi, 1960, scrtorul Striiulcşti-Lunca, În CAB, II, 1965, p. 11-75 ; Margaretl
ComtantÎ:1iu ~i Panait I. Panait, Şantieml Bc!neasa-Străuleşti. Cercetc!rile din sectorul M,"iică
lleşti ( 1%4-1 %fi). În Bucure~ ti, S, 1968, p. 4_)-81. Valeriu Leahu, Raport asupra cerat.lrilo:· arherJ!ogicc efectuate în 1960 la Câ.ţelul Nou, CAB, 2, 1%5, p. 11-75.
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Din modul de repartizare a locuinţelor se observă că acestea formează
trei grupuri: unul de patru bordeie (B. 3, 9, 10 şi 13); al doilea de şase
bordeie (B. 4, 5, 11, 12, 14, 15) şi al treilea compus din trei bordeie (B. 6,
7, 8). În timp ce locuintele din primele două grupuri sînt apropiate unul de
altul, cele trei bordeie din grupul al treilea sînt mai distanţate. Fiecare din
cele trei grupuri sînt formate de un bordei de mari dimensiuni (B. 1O, 11 şi 8)
în preajma căruia sînt bordeiele mici şi mijlocii. În ansamblu, locuinţele sînt
dispuse În cerc, în jurul unui spaţiu liber, ~ituaţie Întîlnită si În aşezarea
contemporană de la Straule~ti-Lunca. Şi tot ca acolo, la Soldat GhiYan sînt
şi bordeie răzleţe, B. 1 ~i B. 2 situate la o distanţa apreciabilă la limita
de N-E a terenului cercetat. Dar acestea s-ar putea să facă parte dintr-un
alt grup de locuinţe aflate eventual pe terenul neexplorat din imediata vecinătate a lacului. Amintim că, potrivit observaţiilor obţinute la celelalte
puncte din raza oraşului, se deosebesc trei tipuri de aşezări : aşezări cu
locuinţe repartizate în mod aproximativ egal în perimetrul locuit (Baneasa "La Stejar", Străuleşti-Măicăneşti, Militar ş.a.) ; cu locuinţe dispuse în jurul
unui spaţiu liber ca la Străuleşti-Lunca ; cu locuinţe dispuse pe un singur
rînd de-a lungul apei ca În aşezarea de pe malul drept al lacului ColentinaPantelimon, de la Căţelu Nou. În toate cele trei tipuri de aşezări se remarcă
şi prezenţa unor locuinţe periferice.
Locuintele din aşezarea de la Soldat Ghivan sînt bordeie parţial adincite În pămînt, adîncimea lor variind Între 0,85 m. şi 1,14 m de solul
actuaL Au groapa de formă pătrată sau dreptunghiulara, totdeauna cu colţuri
rotunjite. Dimensiunile lor variază, cel mai mic are laturile de 2,50 X 2 m.
(B. 9), iar cel mai mare are laturile de 5 X 3 m. (B. 10). Uneori bordeiele
au avut intrarea cu gîrlici ca În B. 10 sau cu trepte ca în B. 12. Podeaua
era din lut bătătorit, iar acoperişul, probabil din paie, era susţinut de pari,
fie rezemaţi pe talpi de lemn, fie împlîntaţi în pămînt. În B. 13, de pildă,
au fost identificate şase gropi de pari, dintre care trei pe latura vestică ~i
trei pe linia mediană, ceea ce Înseamnă că acoperişul era în două ape. În
n. 11 gropile de pari aflate În cele patru colţuri proveneau desigur de la un
acoperiş Într-o apă. Pereţii erau din lut pomosit cu paie şi lipit pe Împletitură de nuiele sau bîrne. Tot În bordeiul 11 s-au găsit bucăţi de lipitură
de la pereţi, peste care zăceau bîrne arse. Întrebuinţarea lemnului la constructia locuinţelor era curentă, aşa cum o dcwedesc resturile carbonizate ale
lemnăriei descoperite şi În celelate aşezări din secolul VI e.n.
Toate bordeiele au avut cîte un cuptor pentru încălzit ~i preparat
hrana. În mod obişnuit cuptorul era situat în colţul de N-E al locuinţelor,
exceptînd B. 7, unde cuptorul era la mijlocul laturie de N. şi B. 6 În care,
acesta era În colţul de N-V. Plasarea cuptoarelor În colţul de N-E este
constatată În mod constant în cele mai multe din locuintele aşezarilor din
raza oraşului, ca şi din restul centrului l\!Iunteniei, dovedind un obicei comun
al locuitorilor din secolul VI. De altfel, însăşi construqia cuptoarelor nu
se deosebeşte de la o aşezare la alta. Şi În aşezarea de la Soldat Ghivan,
cuptorul din bordei era săpat În calup de pămînt cruţat, de formă rectangulară, fie pe colţul locuinţei, fie cu un spaţiu liber Între el şi pereţii locuinţei.
Acest calup, În care se amenaja cuptorul, servea şi drept sobă sau loc pentru
păstrarea hranei calde. Căldura era mărită şi prin aglomerarea de vălătuci
de lut de diferite forme. Sînt nelipsiţi În toate aşezările din secolul VI şi
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au fost folosiţi şi la spriJinirea vaselor în timpul arderii lor În cuptoarele de
olar, aşa cum s-a constatat la cuptoarele de acest fel de la Dămăroaia, în
zona Curtea Veche (Sf. Ioan Nou) şi mai departe la Dulceanca.
Cuptoarele din bordeiele de la Soldat Ghivan aveau vatra în formă
de potcoa
rectangulară sau ro tună şi aparţin la patru tipuri bine cunoscute
din. aşezările bucureştene: cuptorul cu cupolă ca În B. 11, cuptorul cu horn
ca în B. 2 şi cuptorul cu tavă ca în B. 12. Cel de al patrulea tip este cuptorul adiacent, rotund, cu cupolă, cuptorit direct Într-unul din pereţi (cel de
al doilea cuptor din B. 14 ). Cel mai bine păstrat a fost cuptorul cu horn,
care fiind în Întregime amenajat În blocul de pămînt viu cruţat a rezistat
timpului. Este posibil ca orificiul rotund prezent la acest cuptor să nu fi
fost destinate evacurării fumului, ci, să fi constituit un suport pe care să
poată fi aşezate taviţele de lut, pentru pregatitul hranei. Are vatra în formă
de potcoavă surmontată de un horn puţin înalt şi are gura proiectată în
afară, ca la cuptoarele de olar. Cuptorul cu cupolă are vatra tot În formă
de potcoavă, dar era amenajat în calup de pămînt cruţat numai pînă la
cupolă, aceasta fiind construită din lut lipit probabil pe împletitură de nuiele
care, sub acţiunea focului a ars, rămînînd numai cupola din lut, care cu
timpul s-a prăbuşit În interiorul cuptorului. Menţionăm că toate tipurile de
cuptoare au fost la interior căptuşite cu un strat de lut. Nici un cuptor de
acest tip nu a fost găsit cu cupola Întreagă. Cuptorul cu tavă sau gardină
are vatra dreptunghiulara iar pereţii mai înalţi sprijineau tava care iniţial
a fost lucrată pe o împletitura de nuiele care a ars în timpul folosirii cuptorului. Din tavă se pastreaza fragmente descoperite În interiorul cuptorului,
căci la fel ca şi În cazul cuptoarelor cu cupolă nu s-a găsit nici un cuptor
cu tavă "in situ" şi nici o tavă întreagă. În schimb, mai bine s-a păstrat
cupol'a cuptoarelor rotunde, ca acela din B. 14 fapt ce s-a observat la cuptoarele de acelasi tip nin celelalte 4.Sezări similare şi se explica prin Împrejurarea ca erau în întregime cuptorite în perete. Cuptorul rotund din B. 14
aflat pe latura estică În stricta vecinătate a celuilalt cuptor a fost folosit
concomitent cu acesta, desigur, pentru coacerea piinii. Un alt cuptor rotund
a fost descoperit În afara locuinţelor, adăugînd încă o trăsătură comună
Între aşezarea de la Soldat Ghivan şi restul aşezărilor contemporane. Şi tot
l) trăsătura comună este şi obiceiul de refacere a cuptoarelor după folosirea
lor mai mult sau mai puţin îndelungată. Cele mai concludente observaţii au
fost obţinute la cuptorul din B. 12. Bordeiul cu dimensiunile de 4,30 m. şi
gropi de pari În cele patru colţuri avea adîncimea de 1,14 m. faţa de nivelul
antic. Intrarea se afla În partea opusă cuptorului şi era formată din două
trepte săpate În exteriorul bordeiului, indicînd deci un gîrlici. Cuptorul aflat
în colţul de N-E, în calup de pămînt cruţat, cu vatra În formă de potcoavă, a avut probabil, într-o primă folosire, cupolă. După ce cupola s-a
prăbuşit, cuptorul a fost refacut, în~ustîndu-se vatra prin scoaterea din uz
a unei păqi din aceasta 5i a peretelui din dreapta cuptorului, care a fost
înlocuit cu un alt perete ce s-a păstrat, o parte din vatră, rămînînd În afara
cuptorului refăcut. Cupola n-a mai fost nici ea refăcută şi a fost înlocuită
cu o tavă din care un fragment a fost gasit "in situ" pe marginea peretelui
nou. Acest mod de reparare a cuptorulu este Întîlnit numai la Soldat Ghivan,
refacerile cuptoarelor, fiind realizate în mod obişnuit, prin reînnoirea vetrei
cu lipitură de lut repetată de mai multe ori. Se Întîlnesc şi cazuri cînd un

\·a,
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cuptor a fost abandonat şi s-a clădit un altul alături, ca În aşezarea de la:
Străuleşti-Lunca.
Ocupaţiile

locuitorilor aşezării descrisă mai sus erau agricultura, cre)terea vitelor, precum şi diferite meşteşuguri ca torsul, ţesutul, prelucrareJ. lutului şi a metalelor, toate dovedite prin inventarul bordeielor cercetate.
Analizînd grupurile de bordeie În structura aşezării de la Soldat Ghi van,
am remarcat existenţa unor locuinţe de mai mari dimensiuni, Într-un grup
în care restul bordeielor erau de dimensiuni mici şi mijlocii. O astfel de
grupare ridică problema unei stratificări sociale şi a detaşării unei autorităţi
În cadrul obştei, cu atît mai mult, cu cît unul din bordeiele mari (B. 1O)
se deosebeşte de celelalte prin bogăţia inventarului pe care 1-a conţinut.
Bine înteles, problema nu poate fi rezolvată nedispunînd şi de alte dovezi
care să completeze elementele puţine pe care le avem la îndemînă. Ceea ce
reiese cu prisosinţă, este similitudinea structurii aşezărilor şi locuinţelor precum şi a ocupaţiilor care reflectă caractere comune etnico-sociale şi materiale
ale obştiilor locale din secolul VI e.n.
Inventarul bordeielor a fost format în cea mai mare parte din ceramică
alături de care au apărut, într-o proporţie redusă, obiecte de bronz, fier, os,
piatră, sticlă.

Ceramica. Vasele lucrate cu mÎna se remarcă prin marea cantitate a
pietricelelor folosite ca degresant, care În cele mai multe cazuri au dat suprafetei vaselor un aspect de mozaic şi au împiedicat adaseori modelarea Îngrijită a formelor, cu atît mai mult cu cît nu s-a procedat la îndepărtarea
pietricelelor de dimensiuni mai mari. Lutul nu a conţinut niciodată numai
pietricele, ci a fost amestecat şi cu nisip, mică şi cioburi pisate în proporţii
variate. Dintr-o statistică aproximativă reiese că 65°/o din fragmente provin
de la vase lucrate din pastă cu o mare cantitate de pietricele, a căror suprafaţă a fost acoperită cu un strat de lut diluat, dar care, fiind prea subţire,
lasă să apară pietricele sub forma unor umflături ce dau un aspect neregulat
~uprafeţei vasului. In interiorul vaselor, finisarea a fost realizata, fie cu
degetele care au lăsat urme verticale sau oblice, continui sau întrerupte, fie
cu o paletă de lemn ale cărei striuri se observă mai ales pe umărul \·aselor.
Pe circa 2jOj 0 din vase s-a folosit pasta cu o cantitate excesivă de pietricele,
care apar în relief atît la exteriorul, cît şi la interiorul lor. Pasta este insuficient frămîntată, astfel că uneori pietricelele apar În grup compact, iar În
spărtură se desprind cu u~urinţă. Într-un procent de 10°/o apar vasele pentru
realizarea cărora s-a folosit în pastă foarte rare pietricele şi o cantitate mare
de nisip cu mica. Au fost modelare prin apăsarea cu degetele, ale căror urme
se observă la interior. Suprafaţa acestor vase este aspră din cauza cantităţii
mari de nisip. Arderea olăriei lucrate cu mîna nu este uniformă, culoarea
\ ariind Între brună, cenu~ie, cenuşie-roşcată, cărămizie, castanie, de cele mai
multe ori determinate de arderea secundară. Forma principală, oala fără
toartă, este reprezentată de o largă varietate de tipuri. Sporadic apar forme
ca paharul sau tipsia.
Ceramica lucrat,~ cu roata. Fragmentele ceramice lucrate la roată pmvin
în majoritate de la oala de dimensiuni mijlocii, cu pereţii groşi şi fundul
subţire, lucrate din lut amestecat cu mult nisip cu paiete de mică, pierricele
m1c1 albe, printre care uneori, s-au strecurat şi unele mai mari, acestea an9()
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trenate cîte odată de turaţia roţii au lăsat urme adînci pe suprafaţa vaselor.
Uneori pasta a conţinut şi cioburi pisate mărunt. Sînt şi cîteva fragmente
de la oale mai mici, cu pereţii subţiri, lucrate dintr-un lut amestecat cu
nisip fin şi pietricele mărunte. Suprafaţa vaselor este aspră sau zgrunţuroasă
fie cu pietricele vizibile sau mai netedă, dacă aceasta a fost acoperită cu strat
de lut diluat. Pe unele fragmente apar Ia interior urmele lăsate de roată sub
forma unor coaste sau caneluri - alte ori suprafaţa ~ste netedă, după cum
s-a folosit roata cu turaţii rapide sau cea încetinită. Culoarea vaselor este
cea obişnuit Întîlnită pe vasele lucrate la roată : cafenie, cărămizie sau ceo uşie mai deschis sau mai închis, deobicei cu pete provoca te de arderea
inegala. Adeseori, această categorie este ornamentată cu decor din caneluri
şi mănunchiuri de linii incizate orizontal sau În val. (fig. 1).

*

*

*

Vom prezenta aici vasele cele mai reprezentative, lucrate cu mîna şi
la roată. Din bordeiul 4 provine un vas lucrat cu mîna din pastă roşie cu
pietricele. Forma este joasă, uşor deformată, avînd două proeminenţe ___alaturate pe umar (fig. 2/7) şi un vas asemănător primului, ca pastă şi formă,
dar fără protuberanţe (fig. 2/9). Un vas lucrat cu mîna dintr-o pastă cu
multe pietre şi cioburi pisate prezintă sub buză un supliment de past~ prelungit în jos (fig. 2/8). Tot lucrat cu mîna, o altă piesă dintr-o pastă mai
buna, lucrat cu grijă are o culoare fumurie (fig. 2/1). Ambele vase citate
mai sus provin din bordeiul 7. Din bordeiul 11 cităm trei vase : un recipient
în fl~rmă de ;bol lucrat cu mîna dintr-o pastă conţinînd cioburi pisate şi
mici pietricele. Scund, cu deschiderea largă, vasul are umărul curb, baza
uşor albiată poartă urmele pietrişului pe care a fost depus vasul În pasta
~rudă (fig. 2/6). Alt vas, lucrat la roata rapidă, În pastă cenuşie, cu nisip
fin, are pîntecele globular, marginea arcuită, cu faţetă interioară, decorat pe
umăr cu două caneluri (fig. 3/3 ). Din acelaşi bordei provine un vas lucrat
la roată din pastă cenuşie cu nisip fin ~i pietricde, care are peretele mult
îngroşat spre fund, gîtul şi umărul ornamentat cu caneluri estompate
(fig. 3/2). Un vas lucrat la roata rapidă dintr-o pastă de calitate superioară,
conţinînd nisip, ornamentat pe umăr cu striuri orizontale provine din horcleiul 12, ca şi un alt vas cu silueta înălţată, modelat cu grijă, lucrat cu
mîna (fig. 2/3 ). Din bordeiul 14, cităm un vas lucrat cu mîna dintr-o pastă
superioară cu nisip fin ~i cioburi pisate (?) Într-un dozaj propoqionat ;
această piesă, după ce a fost acoperită cu un strat de lut diluat a fost
netezit cu o măturică ce a lăsat dîre oblice (fig. 2/4). Deşi planul bordeiului 16
s-a pierdut, s-a putut totuşi recupera o parte din materialul ceramic. Din
acest bordei prcn·in mai multe vase. Un vas fragmentar (îi lipseşte gura) a
fost modelat la roata rapidă, dintr-o pastă de calitate superioară, brună cu
pete cenuşii, conţinînd nisip fin. Un buchet de caneluri decorează vasul
(fig. 3/5). Un vas lucrat Cll mîna, stîngaci modela.t, are o siluetă rnaltă şi
gura deformată (fig. 2/5 ). Un alt recipient, cu deschiderea În formă de
pîlnie are culoarea brună cu pete cenuşii şi este Îngrijit modelat cu mîna
(fig. 2/2).
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În repertoriul ceramtcu, mat menţionăm două ptese mai rar Întîlnite
în aşezările veacului VI e.n. : opaiţ de lut, descoperit în bordeiul 5, de dimensiuni mari, care deşi foarte rudimentar realizat, imită forma opaiţelor
de calitate bună, prezente În repertoriul de forme ale ceramicii paleobizantine
de la Dunărea de Jos (fig. 4 ). Opaiţul este lucrat din pastă lutoasă, roşcată,
cu pete fumurii, grosolan netezit. Are formă ovală, îngustată spre rostrum,
care fiina destul de jos, nu permitea ca nivelul uleiului pus pentru feştilă să
fie prea ridicat. Nu are apucătoare. A doua piesă, este o lingură descoperită
În bordeiul 1O, lucrată de asemenea dintr-o pastă lutoasă, bună, de culoare
gălbuie cu pete mai Închise. Lingura este ovală, avînd o prelungire tubulară,
în care se ataşa probabil o coadă de lemn (fig. 5 ).
Am/ore. în bordeie au fost descoperite mai multe fragmente de amfore.
Remarcăm gura şi mănuşa unei amfore lucrată din pasta cu nisip şi pietricele
mari, asemănătoare cu aceea din care au fost lucrate o parte din oalele
descrise mai sus. Mănuşa ataşată foarte superficial, prin lipirea de gîtul
~i umărul amforei, pare să se fi desprins de perete din vechime. Aceasta
este de culoare roşcat-gălbuie, prin contrast cu fragmentul de gît, de culoare
roşcată cu pete fumurii, care pare să prezinte şi urme de ardere secundară.
Pe partea exterioară mănuşa are două caneluri adînci verticale. Prin adîncimea lor s-au format muchii Îngroşare spre margini. Amfora a fost probabil
lucrată de localnici, ca o imitaţie a importurilor bizantine (fig. 3/1). S-au
descoperit şi fragmente de la amfore de import.
Din analiza materialului ceramic prezentat mai sus, se pot trage concluzii referitoare la aspectul cultural al unei aşezări din veacul VI e.n.,
care, potrivit observaţiilor din timpul sapaturilor, nu a cunoscut mai multe
faze de locuire. Nu s-a constatat nici o suprapunere de bordeie, iar În interiorul acestora, depunerile nu indică refacerea lor. Materialul ceramic este
acelaşi În fiecare bordei, ca pasta,
tehnică
de lucru şi forme, dovedind o unitate rar Întîlnită În alte aşezări. În olăria lucrată În roata rapidă
se constată prezenţa ambelor tipuri de oală : sveltă, cu corpul alungit, sau
scundă, cu corpul bombat, de traditie provincială romană 3 , decorată în
mod obişnuit cu incizie şi caneluri. În categoria ceramicii lucrată cu mîna
se constată deopotrivă oalele cu umărul şters, cu corpul alungit, de traditie
dacică, şi oalele cu corpul bombat şi linia de maximă curbură spre umăr,
formă ce descinde din olăria veacurilor III-VI e.n. Remarcabila di versificare a formelor de bază, a pastei şi tehnicii de lucru, la categoria lu~rată
cu mîna, considerăm că se datorează procesului de asimilare a unor elemente
migratoare, prezente aiCI în această etapă 4 .
3

Margareta Constantiniu, Elemente romana-bizantine în cultura materiale! a popuautohtone di 11 partea cmtrală a Mulltmiei î Il secolele V 1- V ll uz., SCI V, 17,
1966, 4, p. 666.
4 1. P. Rusanova, Slavianskie dreimosti v·l-LY '"'.V. Mejdu Dneprom i zapad11âm
Bugom, Arheologiia SSSR, 1973, p. 5-l 00 ; Maria Corn şa, Directions et hapes de [,,
pfmhr,aion des Sla::es vers la Peninsule Balka11ique aux Vfe-~"1/e siecle (a:;ec ttll ragrJ
special sur le territoire de la Roumanie ), în Balcanoslavica, 1, p. 9-28, fig. 2, 4 ; Maria
Comşa, Quelques problemes concemant !'unite et les 7.:ariantes regionales de la â::ilisatiou
sla'-'e aux V Je -X e siecle, În Actes du VIle Congres international des sciences prehistoriques
et protohistoriques, Prague, 21-27 aâut, 1966 ; idem, 5/,,:/es et autochtolles sur le territoir~
ele la R. P. Roumanit' aux 1'[e et VIle siecle de !1.1!., în Atti clei VIe Congreso intern.llaţiei
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Mărturie a unui stadiu dezvoltat al torsului şi ţesutului, În bordeiele
de Ia Soldat Ghivan, sînt numărul important de fusaiole de lut. O parte
din ele sînt modelate îmr-o pastă cu nisip asemănătoare cu cea a vaselor
(care prin ardere a căpătat 0 culoare gălbuie), iar o parte este modelată din
pastă fină cu nisip mărunt şi particule de mică (fig. 5).
Obiectele din os, bronz şi fier găsite în bordeie, constituie mărturii
ale dezvoltării meşteşugurilor Într-o aşezare de la sfîrşitul veacului VI e.n.
(fig. 5). Fusaiolele de argilă atît de numeroase, tiparul de piatră, lingura de
lut pentru turnarea metalului topit, cosorul şi penseta de fier, constituie tot
atîtea marturii ale torsului şi ţesutului, prelucrării bronzului şi fierului (fig. 5).
Într-un studiu privind meşteşugurile, Victor Teodorescu 5 este de parere
că inventarul bordeiului 1O din aşezarea de la Soldat Ghivan, unde sînt
atestate pentru pnma dată unelte în cantitate suficientă, ar dovedi prezenţa
unui atelier artizana!.

*

*

*

Analiza elementelor de cronologic relativă descoperite În aşezare, datează aspectul de la Soldat Ghivan în a doua jumătate a veacului VI e.n.,
probabil În ultimul sfert al acestui veac. Reperul cronologic ne-a fost oferit
de o fibulă digitată.
Fibula digitată descoperită În bordeiul 12 se încadrează cronologic În
veacul VI e.n. şi reprezintă un tip cunoscut în regiunea Dunării de Jos.
Din fibula fragmentată (fig. 5) turnată în bronz s-a păstrat placa semicirculară şi arcul. Piciorul fibulei este rupt din vechime. Pe placa semicirculară
este reprezentat un cadru incizat ce urmăreşte conturul plăcii. În interiorul
acestui cadru apare un decor În relief realizat la colturi, jos, prin două
volute frînte, ce Încadrează un dublu motiv spiralic. Conturul este destul
de neclar, deoarece chiar În centrul plăcii, bronzul s-a rupt În timpul turnării, rămînînd probabil lipit de tipar. Cele cinci degete dispuse radial pe
placa semicirculară au capetele rotunjite şi baza cu două inele. Corpul arcuit
este scurt, masiv, fiind ornamentat cu cinci caneluri înscrise Într-un cadru
romboidal. Pe spatele fibulei, placa este netedă şi mai păstrează o bucată
din baza resortului rupt. Considerînd că ornamentul fibulei din aşezarea de
la Soldat Ghivan constituie o derivaţie a motivului spiralic o putem lega
tipologie de unele exemplare datate în a doua jumătate a veacului VI e.n.
si care au ca decor ornamentaţia spiralică. Astfel, fibula din aşezarea de la
Soldat Ghivan face parte din grupul de fibule descoperite în Muntenia 6 ,
din care un exemplar se află la Muzeul Naţional de Antichităţi (provine
din Colecţia Papazoglu), un altul, analog, a apărut la Vîrtoape 7 (jud. Te1eorman) de data aceasta În Sud-Vestul Munteniei.
zionale delle scienze prcisroriche et protoistoriche, Roma, 29 agosto _'\ septembre 1962 ;
Suzana Dolinescu-ferche, Ciurel habitat des V Je-V l/e siecle de 110tre ere, în Dacia,
NS, XXIII, 1979, p. 225-230 ; Suzana Dolinescu-Ferche, Les rapports des slaves et des
autochtones au Bas Danube (~' Je siecle de i/Otre
la lumiere de l'archeologie et des sources
ccrites), Rapport au Ilie Congres international d'arhcologie slave, tome, 1, p. 171-176.
5
Victor Teodorescu, Cmtre meşteşug~reşti elin secolele V /V 1- V II în Bucureşti,
Bucureşti, IX, 1972, p. 77 ~i bibliografia.
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Din Dobrogea provine o fibuE1 Înrudită descoperită la Dervent 8, în
1-nediu romano-bizantin, Într-un nivel datînd din a doua jumătate a veacului VI e.n. La cîţiva metri de locul de descoperire a fibulei, au apărut
monede de la Justin II. Şi la acest exemplar decorul este o ghirlandă spiralică realizată prin excizare, o linie semicirculară conturînd placa.
Paralel cu grupul de fibule digitate prezentat mai sus, s-a mai găsit
pe teritoriul oraşului Bucureşti, tipul de fibule de tradiţie romana-bizantină
descoperite În nivelul din veacul VI e.n. din aşezarea de la Militari-Boja 9 ,
analoage unei fibule descoperite În stratul romana-bizantin de la Histria 10
În aceeaşi perioadă şi unui exemplar apărut pe teritoriul Iugoslaviei la
Mijelc 11 , în Illyricum bizantin.
Alături de aşezările datate cu monede bizantine din veacul VI e.n.,
aşezările care pot fi încadrate cronologic pe baza tipului de fibulă, măresc
repertoriul descoperirilor ce reprezintă repere sigure de datare pentru sirurile
În care nu s-au descoperit elemente de cronologie absolută şi relativă.
Atît prin definirea fondului de cultură materială şi a formelor de
economie dezvoltate de comunităţile rurale din această zonă, cît şi prin stabilirea trăsăturilor comune ce dovedesc înrudirea aspectelor din centrul Munteniei cu aspectele documentate în alte zone ale spaţiului intra şi extracarpatic,
cercetarile bucureştene şi-au adus aportul lor însemnat la reconstituirea unei
etape a procesului de entogeneză a românilor.
Cercetările din centrul Munteniei au demonstrat că viaţa comunităţilor
În veacul VI e.n. nu a suferit nici o schimbare esenţială în evoluţia ei, şi
care, să lase să ~e întrevadă o întrerupere bruscă sau o modificare structurală, ca efect al intervenţiei noilor factori etnici ce au intervenit la Dunărea de Jos în a doua jumătate a veacului YI e.n. : slavii şi avarii. Dimpotrivă, cercetările scot la lumină în aşezările rurale, numeroase surse materiale ce relevă prosperitatea comunităţilor autohtone, potenţialul economic şi
culwral al acestui teritoriu, aflat în regimul obştiilor de agricultori, crescători
de vite şi meşteşugari.
E Dorin Popescu, Fibeln aus dem l'v.'atiowzlmuseum f:ir Altertiimer in Bucureşti, Dacia,
IX-X, 1941-19H, p. 485-595, pl. 11, fig. 122. Petre Aurelian, Fibulele "digj,tate" de la
flistria (Partea 1), SCIV, 16, 1965, 1, p. 67-96; Fibulele "digitate" de la Histria (ParteJ.
a 11-a). SCl \·, 16, 1965, 2, p. 275-289, fig. 2, 1-2.
i Suz.11u Dolin~scu-Ferche, Petre Yoevozeanu, O fihlă digitatâ descoperit,/. la 1"îrto.zpe, R~l, VI, 1969, 4, p. 354-355.
~ Petre Diaconu, Fi bula digitat,'i descoperit:. [,l Der:;wt, SCI\·, XIII, 1962, 2, p. H:-'45!, fig.!.
9 :-.lioara Zgîbea, Fibu!e din sec. lll şi V l. e.n. descoperite în săp,'iturile arheologice
de !,z Militari, CAB, I, 1963, p. 339-373, fig. 2, 1-2.
10 Şamierul arheologic 1-1 istria, Materiale, 4, p. 21, fig. 7 b.
11 Yladislav
Popovic, Les temoins archf:ologiqttes des invasions a-:.,·aroslaves dans
l' lllyricum bizamin, Extrait des r.MlJ.nges de l'ecole fran~aise de Rome, Tome 87, 1975,
1' p. 445-504, fig. 2, 7.
12 Constantin Preda, Circulaţia monedelor bizantille Îll regiu11ea c,zrpato-dul~o'ireall:i,
SCI\', 2), !972, 3, p. 375-415.
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CONTRIBUTIOI'\S A LA CONNAISSANCE DU VIe SIECLE
SUR LE TERRITOIRE DE BUCAREST
(Les fouilles archeologiques de la rue Soldat Ghivan N.)
Resume

L 'ani ele symhetise les n!sultats des fouilles archeologiques efectuees par feu G. CaZlmlr, il y a deux decennies, dans Un etablissement rural appartenant a la population
autochtone de rype roman, qui habitait aux VIe-VIle siecles n.e., le territoire de la
Yalachie.
Situee sur la terasse droite du lac Fundeni, dans la rue Soldat Ghivan, l'agglomeration couvre une superficie de 2200 m2 • Les habitations, de forme rectangulaire, partiellement enfouies dans la terre, etaient rangees par groupes restreints autour d'un espace libre.
Protegces par une toiture de chaume reposant sur des poutres et des pieux, elles etaient
dotees d'un four ovale ou presque carre, creuse dans un bloc de terr'! amenage
cet effet
l'interieur de l'habitation. La voGte du four etait parfois remplacee par un phteau en argile
ou par une cheminee. Parfois il y avait un deuxieme four, circulaire,
la voGte basse,
qui servait
la cuisson du pain.
Les divers objets en fer, en bronz.e et en os, la moule en pie.rre (pour la confection
des bijoux), les fusaioles et les grains du millet trouves dans les habitations, temoignent
que les principales activites de la population se developpaient dans les domaines de l'agriculrure, de l'elevage et de l'artisanat. Mais c'est la ceramique surtout qui a laisse une
quantitc predominante de vestiges archeologiques. Les vases mis au jour dans les habitations
sont modeles
la main et confectiones au tour. La poterie modelee
la main, par les
elements morphologiques et techniques se rattache
la poterie autochtone dace specifique"
aux III-IV siecles, mais la rernarquable diversite de cette categorie ceramique et due
la population slave, prcsente
au processus d'assimilation d'une serie d'elements appartenant
en ces lieux
l'epoque concernee. Pour ce qui est de la ceramique confectionnee au taur,
,;a forme et sa technique gardent les caracteres de la ccramique romano-byzantine.
Grâce
la decouverre d'une fibule digitee en bronze, on peut dater vers la fin
~u VIe siecle, l'etablissement de la rue Solda.t Ghivan.
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L:t:GENDES DES FIGURES
.. rragments de poterie decoree, travaillee au tour.
2. Poterie travaillee
la main.
3. Amphore fragmentaire et ceramique travaillee au tour. 1-2
l'echelle L32.
4. Lampe confectionnee
la main.
5. Objets en os, bronze et fer.
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--Fig. 1. fragmente ceram'lCe decorate lucrate la
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, Fig. 4. Opaiţ lucrat cu mîna.
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RELAŢIILE ORAŞULUI BUCUREŞTI

CU SA TELE îNVECINATE
îN SECOLELE XIV-XVI
PANA IT I. P AN AlT, ARISTIDE )TEF ANESCU

.C:\P. 1. PREMIZELE PRODUCŢIEI ŞI SCHIMBULUI DE PRODUSE MEDIEVALE
PE TERITORIUL BUCUREŞTILOR

Problema relaţiei sat-oraş reprezintă una din pre0cupările fundamen-Jtale ale medievisticei româneşti. Ea poate fi abordată în urma unor Yaloroase
s.:ercetări efectuate pe şantierele arheologice organizate, cu predilecţie, în vetre
~urale abandonate În decursul secolelor. În prezent arheologia satului medieval românesc îşi găseşte un Întins cîmp de investigaţii în Moldova, Ţara
·Românească, Dobrogea, fiind mai restrînsă În spaţiul intracarpatin şi în
'Banat. Astfel zone tot mai Întinse din jurul oraşelor Suceava 1 , Bacău 2,
Vaslui 3 , Bucureşti 4, Craiova 5 , Tîrgovişte 6 , sînt supuse unor ample cerce.tări, pornindu-se de la izvoare arheologice, documentare, cartografice. Graţie
p:1b!icaţiilor muzeelor judeţene sporeşte capacitatea de informare Şl asupra
in vestigaţiilor locale în domeniul culturii materiale rurale.
O caracteristică generală a habitatului medieval românesc constă în
.existenl.a u~r aglomerări de sate din rîndul cărora una din aşezări dobîn-deşte cal;tăţi urbane. Aşa se prezintă situaţia la Bucureşti, Tîrgovişte,
Cra:ova, Bacău, fenomenul fiind aproape general pe pămîntul locuit de români. Documentele emise Între 1459-1625 consemnează pe teritoriul de
astăzi al Capitalei 41 de aşezări 7 • Tîrgoviştea, la rîndul ei, polariza pe o
arie de cea 20 km., un lot de 28 de sate 8 . Situaţii similare se cunosc şi În
jurul Drobetei Turnu Severin, unde pe o rază de 6 km., hrisovul lui Dan 1,
1 Mircea D. Matei, Unele probleme în legătură cu începuturile vieţii orăşeneşti la
5uaava, în SCIV, XI, 1960, 1, p. 107-121. Mircea D. Matei şi Emil Emandi, Noi puncte
~•rhcologice pe harta judeţului Suceava (Bazinul Şomuzului Mare), în SCIVA, tom. 27, 1976,
i, p. 97-100.
2 Al. Artimon şi 1. Mitrca, Aşezarea medievală din sec. XIV-XV de la Curtea
,i omi/ească - Bacău, În Carpica, Bacău, VIII, 1976, p. 222.
3 Aurica Popescu, Formarea şi dezvoltarea tîrgurilor ţinuturilor Vaslui,
Tutova şi
'Ftdciu în sec. X III-X IV. Comunicare la Sesiunea muzeelor, Bucureşti, 20-22 noiemhie, 1978.
1
P:m;~it I. Panait, Aşezare şi locuinţă în bazinul mijlociu al Argeşului (sec. X/1'Xl/1), în RM, an VIII, 1971, 3, p. 238-242.
" Istoria Craiovei, Craiova, 1979, p. 14-15.
6
G. 1. Cantacuzino, Probleme ale raportului dintre începuturile aşezărilor urbane
medievale şi curţile domneşti din Ţara Românească, în Studia Valahica, Tîrgovişte, 1970,
p. 101-102.
7
Ion Donat, Aşezc'lri ommeşti din Ţara Românească în sec. X !V -XV/, în Studii,
:w IX, 1956, 6, p. 83.
8 Gabriel Mihăescu şi Eugen Fruchter, Tîrgovişte. Consideraţii asupra începuturilor
"~Jraşului medieval, În RMM 'Mon. lst. Artă, 1978, 2, p. 26, Harta.
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emis la 26 iunie 1387, menţionează 5-6 sate 9 . Modestul tîr~ ~1 Vălenilor
de mai tîrziu avea În secolul al XIV -lea, în imediata lui vecmatate, patru
sate. Vasluiul era înconjurat, în aceste secole de afirmare a relaţiilor feudale,
de peste 50 de aşezări rurale. Exemple asemănătoare pot fi găsite şi la Argeş,
Cîmpulung, Brăila etc. Ca atare oraşul românesc se înfiripa şi se dezvoltă
într-o interdependenţă plurivalentă cu aşezările din imediata lui apropiere.
Reţinem faptul că din cele 514 sate şi tîrguri ale Ţării Româneşti
amintite în documentele anilor 1352-1500, păstrate astăzi, extrem de puţine sînt sate noi, majoritatea covîrşitoare fiind alcătuită din aşezări vechi 10 .
Izvorul scris În care este consemnat satul respectiv intervine, de cele mai
multe ori, la un răstimp de 50-150 ani. Situaţia a fost verificată În cele
9 vetre de sate cercetate pe teritoriul Bucureştilor 11 , !Jrecum şi în alte staţiuni de pe spaţiul carpato-danubian. Lotul cel mai numeros de a5ezări rurale cercetate arheologic pînă În prezent, pe teritoriul românesc, se plasează,
conform datărilor propuse de arheologi, În secolul al XIV-lea 12 . Dar .!Celuiaşi veac îi aparţin, în lumina investigaţiilor arheologice şi centrele urbane
extracarpatine. Exceptînd Argeşul care îşi precizează începuturile În primul
deceniu al secolului al XIII-lea, conform descoperirilor de la biserica Sf. Nicolae Domnesc 13 şi Cîmpulung, consemnat prin piatra tombală a comitelui
Laurentius la 1300, toate celelalte centre urbane par că îşi Încep existenţa
în st!colul al XIV-lea. Este vorba de Tîrgovişte 14, Bucureşti 15 , Piteşti 16 ,
oraşele moldoveneşti Bacău 17 , Suceava 18 , Baia 19 , ş.a. La rîndul lor satele
din hinterlandul acestor tîrguri îşi dovedesc Începuturile În acelaşi veac.
În cazul Bucureştilor constatăm că aşezarea se află În secolul al XIV -lea
În plin proces de urbanizare, beneficiind totodată de o fortificaţie de strajă
a drumurilor comerciale ce se Întîlneau aici. Dar aceluiaşi veac îi aparţin
şi aşezărilc rurale de la ?\1ăicăneşti, Grozăveşti, Greci, Măneşti ş.a. Avem
aşa dar o perioadă În care se constituie gruparea de sate şi concomitent centrul
urban. Puţinătatea izvoarelor scrise şi continutul lor lapidar sînt insuficiente
pentru Înţelegerea procesului de geneză urbană. Dar realităţile secolelor
XV-XVIII pe Întreg teritoriul românesc dovedesc în mod convingător că
este extrem de modest numărul oraşelor înfiinţate prin hotărîre domnească
Dinu C. Giure.scu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV, Bucureşti, 1973, p. 29.
Ibidem, p. 27.
Panait l. Panait, Dezvoltarea economică şi socia~ă a aşezărilor din bazinul mijlociu
al Argeşului în sec. X-XVI. Teză de d~torat.
12 Satul Liteni se plasează în cumpăna secolelor XIII-XIV, vezi Mircea D. Matei,
Emil I. Emandi, Raport preliminar pri7.:ind săpăturile arheologice de la Liteni, 1976, comuna
Comoara, jud. Suceava, în Suceava, V, 1978, p. 234.
13 Nicolae Constantinescu,
Curtea Domnească dill Argeş. Probleme de geneză şi
e7-·oluţie, În BMI, an XL, 1971, 3, p. 23.
11 Nicolae Constantinescu şi Gistian Moisescu, Curtea Domnească din Tîrgovişte,
Bucureşti, 1965, p. 6.
Hi Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, Muzeul Cunea Veche, Bucureşti, 1973, p. 21.
16 Spiridon Cîrstocea, Piteşti reşedinţă domnească temporară, Comunicare la Sesiunea
muzeului judeţean Dîmboviţa, Tîrgovişte, 18-19 mai 1979.
17 Al. Artimon, Ion Mitrea, op. cit., p. 222.
18 Mircea D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucureşti, 1963.
19 Lia şi Adrian Bătrîna, Aşezarea de la Baia în prima jumătate a secolului al XIV-lea.
Comunicare expusă la Sesiunea de la Tîrgovişte a Muzeului judeţean, 18-19 mai, 1979.
9
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sau prm măsuri luate de către marea boierime. Lotul oraşelor intrate În permanenţa istone1 aparţin etapelor anterioare constituirii statelor centralizate.
Ţinînd

seama de specificul dezvoltării societăţii autohtone la începutul
epocii feudale sîntem nevoiţi să respingem acele teorii care încearcă să identifice la noi trăsăturile totale ale oraşului central european. Abordînd problema prin prisma procesului de producţie şi de schimb, laturi fundamentale
.ale Yieţii urbane, la care se adaugă sistemul de organizare şi lucrările edilitare, obţinem elemente care contravin multora din ipotezele cu care lucrăm
.În prezent.
Din capul locului, reţinem faptul că, ne vom rezuma, cu argumentaţia
de fată, aproape în exclusivitate la Bucureşti, unul din teritoriile intens
cercetate, privind toate secolele pe care le urmărim. Ne vom axa atenţia,
cu predilecţie, asupra dovezilor privind procesul de producţie şi schimbul
de mărfuri aşa cum ele apar în aşezările cercetate arheologic.
Un aspect fundamental este dovedit prin continuitatea de locuire autohtonă în secolele anterioare veacului al XIV-lea. Din sec. III-IV, ca să ne
rezumăm la acest moment hotărîtor În procesul de etnogeneză românească,
pînă în secolul al XIV-lea, zona Bucureştilor a fost intens locuită. Este drept
că stadiul actual al cunoştinţelor noastre este mai modest privind secolele \'III, XII-XIII. Toate celelalte secole, dovedesc o constantă aglomerare
-de sate 20 . Ca atare secolul al XlV-lea exprimă o continuare a unor realităţi cu mult mai vechi. La rîndul lor locuitorii acestor aşezări practicau nu
numai ocupaţii agro-pastorale, care erau esenţiale, ci şi o serie de meşteşuguri.
Beneficiem astăzi de mărturii importante privind preocupări în domeniul olă
ritului, prelucrării metalului, osului, ocupaţiilor casnice, negoţului etc. Multe
din vechile meşteşuguri cunoscute În centrele urbane ale Daciei, nu au dispărut
ci s-au continuat prin filiera rurală. Dar chiar şi în acest mediu, ele au depăşit caracterul casnic pe care sîntem tentaţi să li-1 atribuim. Cînd în aşe
zarea de la Străuleşti se descoperă trei cuptoare de ars oale din secolele III-IV, un altul găsindu-se la cea. 400 m. distanţă, înseamnă că olarii
de aici, a căror producţie este dovedită prin vasele deşeu aruncate În apropierea instalaţiilor lor de coacere, realizau mai mult decît le era necesar lor
şi colecti\·ităţii din care făceau parte. Avem aşadar pe malul Colentinei un
centru de producţie ceramică pusă la dispoziţia şi a altor aşezări. Centre
meştesugăreşti din sec. V-VIII se prefigurează la Tei şi în strada Ghivan N.,
de lînga Obor. Este vorba de meşteşuguri în metale. Lista vestigiilor meşte
şugăre~ti din sec. V-VII la Bucureşti înregistrează nouă staţiuni În care
se puteau executa turnarea metalelor, gravarea matriţelor, giuvaergerie, etc. 21 .
Pentru sec. X-XI beneficiem de descoperirea unui cuptor de redus minereul
la Străuleşti. Prezenţa unei nicovale în apropiere dovedeşte faptul că meşte
şugarul reducea şi prelucra în acelaşi timp metalul obţinut. Aşadar tabloul
activitatii meşteşugăreşti este constant şi variat, reflectînd o realitate economic~ locală, În cadrul căreia producţia era secondată, în mod curent,
Istoria oraşului Bucure~ti, Bucureşti, 1965, p. 5.3-69.
Victor Teodorescu, Centre meşteşugâreşti din sec. 1".1"1-Vl! e.11.
Bucure~ti, IX, Bucureşti, 1972, p. 93-97.
2 CJ
21

în

Bucureşti,
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de schimbul articolelor obţinute. Pentru epoca respectivă putem distinge
cîteYa mari direcţii ale relaţiilor economice Întreţinute de aşezările autohtone :
I. Relaţii
sat-sate
sat-tîrg
II. Relaţii
II 1. Relaţii
sat-oraş centru de produqie de d!ncolo de hotarele ţaru.
Fiecare din aceste mari direcţii ale procesului de schimb are la bază
producţia locală, capacitatea economiei autohtone de a Întreţine un asemenea
~chimb. Forma primară este dată de relaţia sat-sate. Ea este de fapt de
~tră veche moştenire şi se Ya păstra pînă tîrziu În epoca modernă.
În schimb relatia sat-tîrg marchează În esenţă, însăşi, actul genezei
urbane. În conditiile diversificării activităţii economice este firească necesitatea stabilirii unui loc de desfacere a produselor realizate. Ori acest loc nu
poate fi decît aşezarea desemnată de colectivitătile unei zone, ddimitată de
valea sau de bazinul unui rîu. Alegerea nu a fost la Întîmplare, ci ea s-a
bazat pe realităţi străvechi, pe capacităţi doYedite cu mult Înainte. Tîrgurile
începuturilor epocii feudale nu s-au născut pe terenuri deşarte, ci pe vetre
de mult, îndelung şi intens locuite. Din capul locului, ele au fost mai Întîi
gazda tranzaqiilor Întreţinute de colectivitătile învecinate. De aici caracterul
de schimb extrem de puternic în economia acestor centre. Un proces de
schimb care poate rămîne unilateral în consolidarea activităţii urbane. Aşa se
face că unele tîrguri nu numai că nu au evoluat în mod firesc, ci s-au şi
pulverizat. Amintim în acest sens tîrgurile Hodivoaia, Grădiştea, Obileşti
Vlaşca, Benghii şi Gilon din Oltenia, toate decăzute în secolul al XVIII-lea.
Alte aşezări cum au fost Tîrgşorul, Gherghiţa, s-au smuls din stadiul de tîrg
devenind, pentru perioade relativ scurte, centre urbane. Apoi s-au prăbuşit
şi ele revenind În rîndul aşezărilor rurale. Elementul hotărîtor în procesul
de consolidare a relaţiilor orăşeneşti 1-a reprezentat actul de producţie meşte
şugărească, stabil, capabil să satisfacă cererea unor colectivităţi, ele însele
aflate În progres economic. Această componentă definitorie a noului este în
primul rînd de provenienţă locală, legată atît prin interese economice, cît
şi prin raporturile de familie cu masa cea mare a beneficiarilor.
Vigoarea noului tip de aşezare va fi direct proporţională cu numărul
~i specialitatea meşteşugarilor pe care îi va absorbi din satele învecinate. Localităţile care vor fi lipsite de această posibilitate nu vor avea nici o şansă
de devenire. Ca atare majoritatea covîrşitoare a tîrgurilor, pornite spre urtanizare În spaţiul extracarpatic, vor Înregistra acest salt În funcţie de forţa
meşteşugărească a zonei În care se găseau. Studierea strict limitată a uneia
sau alteia din aşezările urbane nu poate duce metodologie decît la ipoteze
sterile, deseori chiar eronante. Oraşul nu este un sistem În sine, ci o componentă a procesului de locuire desfăşurat pe largi sau mai restrînse spaţii
geografice.
Permanenta meşteşugarilor şi a circulaţiei de bunuri, exprimată În mod
;!lcontestabil prin cercetări arheologice, argumentează existenţa unor centrede schimb în tot mileniul 1. Caracterul prădalnic al populaţiilor migratoare
a făcut ca relaţiile economice să îmbrăţişeze formele sat-sate sau sat-tîrg.
Tendinţa firească a fost către depăşirea acestui stadiu, dovadă fiind loca]jtătile în care apar marturii ale concentrării unor meşteşugari, a prezenţei
de bunuri provenite, în spaţiul carpato-danubiano-pontic, din centrele bizanl:ne. Do\·ezile ce ne stau la dispozitie În prezent reflectă un dinamism al
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vieţii economice şi sociale autohtone, În pofida distrugerilor incalculabile pro-vocate de migratori. În virtutea acestui proces înregistrăm dezvoltarea globală a societăţii, cu unele etape mai in ten se. Acestor etape le aparţine şi ten.dinţa urbanizării unor localităţi. Considerăm că În realităţile româneşti urbanizarea este un proces de lungă durată, condiţionat nu de capacitatea sau

.de incapacitatea structurii economiei autohtone, ci de evenimentele politice
-care s-au abătut asupra acestui teritoriu. Mai bine conturate se prezinta
aceste Începuturi În sec. X-XI atît la Dunărea de Jos, aşa cum s-a subliniat
'în literatura de specialitate 22 , cît şi În plină Cîmpie Română. Din acest
punct de vedere exemplul Bucureştilor ni se pare demn de reţinut, prin
cîteva trasă turi esenţiale :
-- O puternică concentrare de sate, numărul lor depăşind cifra de 30 ~::.
- Existenţa unei aşezări pe o mare Întindere, În raza căreia sînt do....-edite ocupaţii meşteşugăreşti, legate de prelucrarea fierului, olărit etc. Este
aşezarea aflată În viitorul nucleu al Bucureştilor 24 .
- Prezenţa unor produse dobrogene, dunărene sau bizantine, aduse În
-urma schimburilor comerciale 25 .
- Intensa circulaţie monetară care acoperă întreaga perioada a secolelor IX-XIII 26.
- Fără a putea fi dovedită arheologic, trebuie să acceptăm existenp.
unui sistem administrativ care reglemcnta raporturile membrilor acestei aglomerări de aşezări.
Toate aceste elemente vădesc atingerea unui stadiu înaintat În care
·se afla societatea locală la Începutul mileniului II. Situaţia Bucureştilor nu
este În nici un caz unică În nordul Dunării. Deja săpăturile de la Tîrgo\·işte
au început să surprindă elemente valoroase privind locuirea teritoriului viitrJ.
rului oraş în sec. IX-X. Cercetările bucureştene confirmă prezenţa germenilor vieţii urbane În cîmpie Încă din secolele IX-XI. Ultimul val migrator a stînjenit acest proces, care va continua Într-un ritm lent, dar constant, atingînd în secolul al XIV -lea st~_diul pe care izvoarele arheologice
şi documentele scrise îl sugerează 27 . Prezenţa cetăţii, atribut al autorităţii
-centrale, a favorizat sporirea elementelor meşteşugăreşti, cele mai multe
dintre ele pro\·enind din satele învecinate. Ne referim În mod special la
-rabaci, măcelari, tîmplari, fierari etc. Noua situaţie va face ca prezenţa
:acestor meşteşugari să se reflecte în viaţa aşezărilor rurale prin produsele lor
realizate la un nivel superior. Cercetările din Hltra satului Măicăneşci,
la est

22 Ştefan Olteanu, Premizele majore ale procesului de collstltu!re a onzşelor medic-:. o.1.le
şi sud de Carpaţi, În Studii, tom. XXV, 1972, 5, p. 943.
23 Panait 1. PanJ.i t, Dmsitate,z aşezărilor feudale timpurii pe teritoriul Bucure şti lor, ! r;

RM, an. X, 1973, 3, p. 234.
21 M. Constantiniu şi Panait 1. Panait, Cercetarea feudalismului timpuriu pe teritoriul
.oraşului Bucureşti, În MIM, III, Bucure~ti ,1965, p. 13.
25 Ibidem, p. 21.
26 Gheorghe Poenaru-Bcrdea şi Corneliu Popa, Noi d,zte numismatice pri-:.·iwl prezm,ţele bizalltille Îll Cîmpia Română Îll sec. IX-XI, În Ilfov, Bucureşti, 1978, p. 135-Hl.
Octavian lliescu, Monede bizantille dill sec. XII-XIII g.1site l<1 Dunăre,z dt' jos, În I!t-J'I,
Bucureşti, 1978, p. 145-150.
2 7 Acad. C. C. Giure'icu apreciaz.ă că faza de tîrg pentru Bucureliti <>e ph~eazJ. i:1 :<
~ua jumătate a se~:. al XIII-lea, în Muzeul Naţional, Bucureşai, 1974, I, p. 6~-
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existent În secolele XIV-XVI au permis precizarea a 27 mari categorii
de obiecte, dintre care aproape jumătate sînt de provenienţă orăşenească 28 .
Ele au intrat În circulaţia de mărfuri fie ca produse ale meşteşugarilor locali, fie prin intermediul negoţului. Cen este faptul că, piaţa urbană îşi
găseşte o puternică reflectare În economia şi în modul de viaţă sătească.
Relaţia sat-oraş constituită În secolul al XIV -lea înregistrează, În acelaşi
timp tendinţa unei pluri-diversificări. Economia feudală se consolidează pe
măsura osmozei sat-oraş, generînd în cadrul ei germenii descompunerii acestei
orînduiri.
CAP. II. BUCUREŞTI -

AL

CENTRU DE PRODUCŢIE ŞI DE SCHIMB
IN SEC. XIV-XVI

MĂRFURILOR

Amplele cercetari efectuate pe teritoriul Bucureştilor ~i în imediata lui
vecinătate au permis studierea, atît a genezei urbane, cît şi a raporturilor
stabilite Între oraş şi aşezările rurale învecinate. Deşi pare paradoxal, la
Bucureşti s-a desfăşurat, În ultimele decenii, o larga campanie de investigare
a vetrelor satelor existente pe actualul teritoriu al Capitalei în sec. XIVXVII 29 . Problema s-a pus pentru prima oară în 1960, fiind strîns legată
de studierea începuturilor oraşului. Săpăturile iniţiate în 1953-1954, la
Curtea Veche, Radu Vodă, :Lvlihai Vodă ş.a. au contribuit la scoaterea la
lumină a unor valoroase vestigii medievale, cele mai vechi datînd din
sec. XV 3°. Dar spaţiile restrînse aflate în plin centrul oraşului, cum este
cazul Curţii domneşti, au determinat încetinirea ritmului de lucru f~hă a
se putea obţine rezultate concludente asupra temei prioritare, aceea a genezei.
In anii 1957-1959 sapaturile au fost aproape sporadice, ele axîndu-se mai
mult pe urmarirea şantierelor de construCţie, a celor edilitar-urbanistice :H.
În faţa acestei situaţii s-a iniţiat metoda studierii începuturilor urbane,
nu prin mărturiile existente în vatra presupusa, respectiv în zona Unirii,
ci prin influenţa pe care activitatea orăşenească o putea avea asupra satelor
"mvecinate.
.
Din cele 41 de sate atestate documentar pe actualul teritoriu al Bucureştilor 32, cifră desigur minimă, a fost repera ta mai Întîi vatra satului Măică
neşti pe Colentina ::13, ulterior precizîndu-se satele Grozăveşti, Lupeşti, Tînganu, Greci, Floreşti, Măneşti pe Colentina, vatra satului de pe Ciorogîrla,.
al carui nume nu-l putem identifica Încă ş.a.
Paralel cu acest slUdiu s-au reluat cercetarile la Curtea Veche. Lucră
rile întreprinse în perioada 1969-1972 au condus la descoperirea vestigiilor
al

~'l Panait I. Panait. DeZ\'ult:tre:J. economică şi soci:J.Iă a aşczărilor din bnir.ul mijlociu
Arge~ului în secolele X-X\'I, Bucure~ti. 1976, p. 1.). Rezumatul tezei d~ J.J'"·tor:lt.
29 Panait I. Panait, Contribuţi.< arhcologiei bucureştene la cwwaştere.l istori,·i Clf'Ît<l-

Artă, XL YII, 1978, 2, p. 5.
.
:Ju Bucure~ti, Rezultattle cercetărilor arheologice, istorice şi numismatice, Bctcure~u ..
1954. Bucure~tii de odinioar~. Bucureşti, 1959, sub redac~ia prof. I. Iona~cu, Bucure~ti, 19)9,.
p. 15::.
31 Panait
I. I\1nair. !Jez: oltt~re,z cercct.lrilor arheologice mrdie:·,de /,z R!i.·ureşti
(1953-1971), în Bucureşti, 1974, IX, p. 103.
:l2 I. Dona~. op. cit., în Studii. an IX, 1956, 6, p. 83.
:JJ P. 1. Panait, \)ectorul \1ăic~ne)ti, ·în C:\B, I. Bucure)ti, 195.\ p. 126.
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cetăţii lui Vlad Ţepeş 34 , iar sub fundaţiile acesteia a resturilor unet cetăţui
din cărămidă, datată, conform puţinului material ceramic gastt în şanţul
de apărare, catre jumătatea secolului al XIV-lea 35 . Prezenţa acestor două
constructii indică în mod cert că în sec. XIV-XV pe teritoriul Bucureştilor
exista o locuire medievală, alcătuită din aşev.rea civilă şi construCţia militară
devenită resedinta domnească. Vatra de început a Bucureştilor se afla pe
malul stîng al Dîmboviţei, pornind de la confluenţa acesteia cu Bucureştioara.
În zona respectivă se cunosc cele mai multe din descoperirile monetare datînd
din sec. IX-XIII, precum şi unele materiale ceramice executate în formele
şi tehnica secolului al XIV -lea. Un recent studiu geografic ajunge, pe baza
argumentelor proprii acestei ştiinţe, la aceeaşi plasare a locului de început
al Bucureştilor 36 . Tîrg de veche existenţa, Bucureştii a polarizat viaţa economică a satelor din cazinul mijlociu al Dîmboviţei absorbind surplusul de
produse agro-pastorale şi alimentînd colectivitaţile ţărăneşti cu mărfuri
proprii sau aduse din alte centre aflate În Ţara Românească sau dincolo
de hotarele ei. Gratie sapaturilor arheolo~ice, a descoperirilor întîmplătoare,
se poate afirma că În decursul secolului al XV -lea la Bucureşti se contura seră
mai multe mabdale ocupate de meşteşugari ce practicau acelaşi meşteşug.
În zona Răz-van sînt identificati lucratorii în metal ; fier, aramă, bronz etc. 37.
Cuptoarele lor de topit metalul s-au găsit atît În interiorul bisericii 38, cît
si în iuru! monumentului medieval, precum şi în incinta de la Sf. GheorgheNou 39 . Vechimea acestor locuinţe şi cuptoare este stabilită pe baza fragmentelor ceramice descoperite cu prilejul sapaturilor. Cum grupul de meşte
şugari apare deja constituit în sec. al XV -lea, se poate presupune, că Începutul practicii prelucrării metalelor pe acest loc este mai vechi. Nu avem
ni.~ un indiciu pentru identificarea unei ,,colonizări« cu lucrători în metal
'/eniţi din alte parti la Bucureşti. Ca atare, presupunem existenţa unei ocupaţii !ocale aflată În dezvoltare, conform cerinţelor zonei Înconjurătoare.
~'..1 doilea meşteşug, localizat tot prin metode arheologice, este olăritul.
Prezenta unui cupt\)f de ars vase de Colţea ·10, a unei instalaţii similare În
colţul de N.-V. al parcului de la Sf. Gheorghe Nou 41 , indică prezenta
olarilor în secolul al XV .lea pe extrema de nord a oraşului. Ei apar stabiliti
Într-o zonă al că:-ui diametru acoperă peste 300 m. Este un spaţiu apreciabil
pentru perioada respectivă. Şi de data aceasta, sîntem nevoiţi să presupunem

necesitatea unei perioade de timp, în care s-a constituit colectivitatea olarilor
bucure5ten;. Ce~·t e'>te faptul că În secolul al XV-lea cantitatea produselor
lnr depă)ea cerintele cotidiene ale bucureştenilor.

n.

;: P,unit I. Panait. .\ri,tide Ştefăne<;CU, Of'. cit., p.
P. I. Panait, Cetdte.z Bucureştilor Îil secolele XIV-XV,
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:>>1 P. I. Panait . . \. Stefăne~cu, Ccrcetâri pri:·ind biserica miln(istirii Rilz7.:,m din /Jut'ltîn CI. B. :m XXIX. 1978. 1-2, p. 92.
;,~, D. \. Rmetti, S,lpâturile din preajma bisericii Sf. Gheorghe-Nou, în Materiale, VI,
19)9, p. ""S1.
w IJ. \-. 1\o<.etti, So;;daiul de ld /;iscric,z Colţr:a, în :\lateriale, VII, p. 676.
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Deşi atesta\i mai tîrziu, trebuie să acceptăm prezenţa şi a altor meşte
~ugari la Bucureşti În perioada afirmarii acestui centru : croitori, lumînărari.
potcovari, morari, cizmari, măcelari care apar consemnaţi în actele secolului

al XVI-lea 42 .
În secolele XIV-XVI orăşenii puteau pune la dispoziţia populaţiei
!ocale şi din satele învecinate obiecte din metal, piele, textile, lemn, ceramică,
precum şi produse alimentare.
Documentele ce ni s-au păstrat din secolul al XVI-lea, consemnează
prezenţa la Bucureşti a 25°/ 0 din totalul specialităţilor de meşteşugari din
Ţara Românească 43 .

. În stadiul de faţă nu beneficiem de datele necesare aprecierii cantitaţii
articolelor realizate pe piaţa bucureşteană în perioada secolelor XIV-XVI.
·Cert este faptul că produqia locală a crescut În mod continuu, atingînd în
secolul al XVII-lea o diversificare chiar În cadrul aceleiaşi branşe 44 . Fenomenul are multiple cauze : creşterea populaţiei oraşului, sporirea cerinţelor
Curţii domneşti, accentuarea legăturilor cu satele afla te în bazinul inferior
al Argeşului În mijlocul căruia se găsea Bucureştii, progresele înregistrate
În evoluţia uneltelor de produqie etc.
Depăşirea stadiului rural şi transformarea Bucureştilor în oraş a avut
loc ca urmare a unui proces îndelungat ce şi-a atins faza de maturizare în
secolele XIV-XV. "Adevăratele cauze ale apariţiei şi dezvoltării oraşului şi
.a diferenţierii sale de sat - sublinia Fr. Engels - trebuie căutate înlăuntru
procesului de separare a meşteşugurilor de agricultură precum şi a apariţiei
schimbului şi a pieţii interne, ca rezultate ale ridicării organizării statale pe
"') treaptă de ~voluţie superioară" 4 5.
Fără îndoială că acest fenomen s-a repercutat atît În creşterea cantitati vă
a mărfurilor, cît şi în volumul de produse intrate În circuitul economic.
Dar acest fapt nu a putut suplini schimbul de mărfuri Încheiat fie de către
oră-şenii localnici cu centre urbane din ţară sau străinătate, fie de către
bucureşteni cu ţăranii din vecinătate. Cert este faptul că În secolele XIVXVI comerţul local antrenează atît produse locale, cît şi mărfuri aduse din
alte părţi. Un loc important a revenit şi din acest punct de vedere drumurilor comerciale. Bucureştii se înfăţişează ca un loc de Întîlnire a unor importante drumuri pe care erau vehiculate mărfurile româneşti sau străine spre
centrul continentului sau spre Balcani 46 . Primul loc revenea drumului Bra·şovului şi Giurgiului care obliga trecerea prin Bucureşti. ln el se conjugau,
.de asemenea, căile de comunicaţie care legau centrul Cîmpiei Române cu
oraşele porturi dunărene; Cetatea de Floci şi Brăila 47 . Spre Slatina se
îndrepta drumul urmat de carele cu peşte transportat la mănăstirile subcarpatine sau la Sibiu. în fine drumul Mehedinţilor, pornit din poarta Curţii
·12
43

reşti

din

Constantin

C.

Ştefan Olteanu,
Ţara Româneascâ

Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1979, ed. II, p. 2.~2.
Locul şi rolul oraşului Bucureşti Îll colltextul producţiei meşteşug~
în C'iJUl mediu, în Bucureşti, 1971, VIII, p. 11.\.

Giurcscu,

44 Şt.

Olteanu şi Const. Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească ~i Moldova in
.evul mediu, Bucureşti, 1969, p. 125.
45 Fr. Engels, Opere alese, Bucureşti, 1952, II, p. 28-t-285.
46 P. P. Panaitescu, Cum mt aju11s Bucurt:ştii Capitala ţ,'lrii? în Interpretări romine~ti,
Bucureşti, 1947, p. 227.
1i Idem, Ştefan cel M,lre şi oraşul Bucure~ti, Studii, an XII, 1959, 5, p. 16.
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domneşti, asigura legătura cu Yestul oltean. Obiecte meşteşugăreşti de to-t
felul, sare, peşte şi alte produse alimentare, vite, cereale erau transportate
pe aceste Yechi căi, făcîndu-se adesea popas la Bucureşti. Bazarul bucureştean
era alimentat în secolele XV-XVI cu cele mai diverse mărfuri indigene sau·
străine 48. Scrisoarea lui Vlad Vodă Călugărul către braşoveni prin care
~e anunţa prezenţa la Bucureşti a unui negustor turc, care adusese marfă
multă şi bună, indică în mod sigur rolul oraşului de reşedinţa domnească de
piaţă cu o largă rază de actiYitate 49.
Dacă pentru unele mărfuri ca : stofe cu firet, ceramică orientală, sticlărie, monede, podoabe, se poate stabili locul lor de provenienţă, străină
Bucureştilor, altele se pot con funda cu produsele locale. În această categorie
intră cuţitele, unelte agricole (seceri, cosoare, sape etc.) unele podoabe (ineleveri~hetă, simple, cerceii de sîrmă), vasele ceramice sau cahlele ş.a.
Ceea ce rezultă concludent, atît din documente, cît şi din cercetările
arheologice, este faptul că şi satele beneficiau de o producţie meşteşugărească
proprie 50 . Prezenţa faurilor este consemnată În documentele emise de domnie·
în secolul al XVI-lea 51 . La rîndul lor săpărurile arheologice de la Coconi 52 ,
Tînganu 53 , iYiăicăneşti 54 , Măneşti 55 , au permis semnalarea luptelor şi zgurei·
de fier, aramă şi bronz, rezultate din activitatea unor fierari. La Zimnicea,
Într-un atelier de fierar din secolul XV, s-au găsit un cleşte de foc şi o tablă
de fier 56 . Resturile unui atelier de fier s-au cercetat şi Ia Măicăneşti unde
Într-o locuinţă s-au găsit creuzete, daltă, pilă rotundă, dorn, bucăţi de tablă
de aramă, fragment de bară de aramă, bară de fier, patru lame de cuţitr
două de briceag, undiţă, undrea, cuie, YÎrf de săgeată 57 . Este vorba de un
in\'entar al uneltelor necesare meşteşugarului şi de un grup de produse În
care se pot înscrie cel puţin şase genuri de obiecte. Sînt articole folosite în
preocupările casnice (cuţit, undiţă, undrea, cuie), dar şi vîrf de săgeată.
Dacă acestea sînt articolele executate pe loc, barele de fier şi aramă, pila,
creuzetele erau procurare În mod sigur de pe piaţa orăşenească din vecină
tate. Important este faptul că în secolul al XV-lea de cînd datează acest
material, atelierul satesc tindea să se menţină la un nivel apropiat atelierelor
orăşeneşti. Prezenţa creuzetelor sugerează executarea unor obiecte mici, even-

tual podoabe. La rîndul lor barele de fier, cupru, tablă de aramă erau mărfuri
aduse de pe piaţa bucureşteană. Dacă pentru secolele XIV-XV documentele
48

196\ p.

~an Berinde], 0Taşul Bucure~ti

~7

re~edin\ă ~i capitală a Ţării Româneşti, Bucure~ti.,

Ion Bogdan, Documente şi regeste, Bucureşti, 1902, p. 153-154.
~-~ l\hria Turbatu, Meşteşugarii de la sate În prima jumâtate a secolului al XVII-le«,
m Studu, VIII, 1955, 3, p. 52, nota 1.
~~ D.J.R., XVIi4, p. 436, XVI/5, p. 29C.
2
"
N. Constantinescu, Coconi. Un sat în Cîmpia Română în epoca lui Mircea cel
Bătrîn, Bucureşti, 1972, p. 81.
53
Panait I. Panait, Mioara Turcu, Cerat,'iri arheologice la Tînganu, în Bucureşti,..
Bucure'?ti, 1968, VI, p. 92.
''~ Panait I. Panait, Şanticrul B:measa-S triiuleşti. Aşezarea feudală, În Bucureşti, Bucureşti, 1968, VI, p. 81.
5
'' Aristide $tefănescu, Cercet/iri arheologic~ in raza oraşului Buft~a, în RM, Mol'l..
ht. Artă, XVI, 1979, .\ p. 27-29.
6
"
Ion ;\;estor, în SCIV, I, 1950, 1, p. 1CC.
7
!,
Este ,·orba de B 1.~ cercetat în campania din 1962.
19
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sînt sărace În informaţii privind sortimentul şi cantitatea marfurilor comercializate În oraşul de reşedinţa de pe Dîmboviţa, un veac mai tîrziu, lucrurile sînt mai bine conturate. Se cunoaşte faptul ca prin piaţa braşoveana
sau sibiană, de cele mai multe ori fiind vorba de produse ale meşteşugarilor
de acolo, se aduceau la Bucureşti postavuri, obiecte şi arme din metal, vaie
de metal, podoase, obiecte confeqionate din textile, piele, etc. 58. Putem
pres~pune că unele din aceste articole erau cumpărate de catre locuitorii
satelor Învecinate. În afara acestor mărfuri se pot lua în discuţie articolele
ce proveneau din centrele occidentale sau. din atelierele şi magaziile din Imperiul otoman. Produsele meşteşugarilor istambulioţi dar şi din Moscopole,
din zona Vidinului au fost cunoscute la Bucureşti încă din secolele XV-XVI.
Ca atare, piaţa bucureşteană punea la dispoziţia locuitorilor din ace~tă
zona o gamă largă, diversificată din punct de vedere calitativ, şi deci ~i
ca preţ de articole care se încadrau în cîteva mari categorii ; unelte, obiecte
de uz casnic, îmbrăcăminte-încălţăminte, podoabe, arme, articole alimmtare etc. Din nefericire ne lipsesc complet ştirile scrise privind difuzarea lor
în mediul rural. Se cunosc cîteva tranzaqii de vînzare-cumpărare În sccoh1l
al XVI-lea din care rezultă ca unii locuitori de la sate primeau În valoarea
ocinei înstrăinate şi postavuri, confeqii, harnaşamente etc. În această situaţie
un rol important În identificarea schimburilor Între sat şi oraş revin sapaturilor arheologice. Pe baza inventarului arheologic se poate schiţa o analiză
privind prezenta obiectelor de factura orăşenească în mediul rural. Este de
subliniat faptul că acest proces de difuzare a produselor executate În atelierele urbane a înregistrat o continuă amplificare. Sortimentul de obiecte
se îmbogăţeşte în secolul al XVI-lea depăşind cu mult stadiul constatat în
realităţile veacului imediat anterior. La baza acestei situaţii trebuie subilită
şi calitatea de reşedinţa domnească pe care Bucureştii o îndeplineşte tot mai
hotărît în secolul al XVI-lea şi care atrage În acest oraş o cantitate sporită
de marfuri. Piaţa bucureşteană nu se poate compara cu aceea a celor mai
multe din oraşele Ţării Româneşti şi ca atare şi influenţa ei trebuie să fi
f<)St mai puternică în hinterlandul respecti\·. Ca atare, constatările făcute
prin săpăturile arheologice, tind, din punct de vedere teoretic, să exprime
o situaţie maximală privind raportul sat-oraş în secolele XIY-X\'I.
C.\P. III. PRODUSE DE FACTURĂ URBANĂ ŞI RURA.L\ IN
SATULUI MĂICANEŞTI PE COLENTIN.\

LOCUE\'ŢELE

Satul Măicăneşti, atestat documentar În hriso\·ul lui Petru cel Tînăr
din 18 octombrie 1560 59 , se găsea pe malul stîng al rîului Colentina, în
partea de N-V a actualului teritoriu bucureştean. Cercetările arheologice
au dovedit că aşezarea exista în mod cert în timpul lui :vlircea cel Bătrîn 6°.
Un lot de monede emise de acest voievod stabileşte vechimea satului respectiv,
58

Radu Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti ~i Moldov~i
lelc XIV -XVI), Bucureşti, 1965, p. 17
9
"
60
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D.I.R., XVI/3, p. 143.
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cu mai bine de un veac şi jumătate înaintea menţionării În documentele scrise.
Vatra Măicăneştilor a continuat să fie locuită pînă către jumătatea secolului al XVI-lea. În necropola 2 a satului, cele mai noi monede găsite sînt
emise în jurul anului 1550. Ca atare satul Măicăneşti a rămas pe teritoriul
său iniţial cea. 170 de ani. În a doua jumătate a secolului XVI locuitorii
s-au mutat la cea. 1 km. N-E, pe terasa a doua a rîului Colentina, iar în
perioada aplicării prevederilor Legii agrare din 1864, urmaşii măicăneştenilor
s-au alăturat satului Baneasa, constituind un cartier denumit Măicăneşti 61 .
în tot acest răstimp, marcat de jumătatea secolului al XVI-lea şi pînă în
prezent, vatra veche, abandonată, a fost folosită ca teren agricol, islaz şi
plantaţie de nuci. Descoperite În 1960 vestigiile aşezării rurale de pe Colentina au fost cercetate prin săpături sistematice eşalonate În şaptesprezece
campanii de diferite proporţii. Cele XXXVII de secţiuni, completate cu casetele impuse de situaţia în teren, au permis dezvelirea a 148 de locuinţe datind
din secolele III-IV, VI-VII, IX-XI şi XIV-XVI.
Amploarea sapaturilor a permis dezvelirea marii majorităţi a urmelor
de locuinţe, a gropilor de cereale, a cuptoarelor şi vetrelor, a celor două
cimitire dintre care primul, cel mai vechi, a fost complet cercetat. Elemente
de datare alcătuite din monede, ceramică, obiecte de podoabă, ajută la plasarea în timp a celor 67 de locuinţe feudale. Sînt semibordeie şi case de
suprafa\ă a căror situaţie cronologică şi tipologică se prezintă astfel :
Locn i 11 tr' 2..0 incite (scmibordeic)
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Ca atare satul Măicăneşti a cunoscut la sfîrşitul secolului al XIV -lea şi
în primele două decenii ale secolului următor, numai tipul de locuinţă adîncită. Casa din paiantă se ridică În a doua jumătate a secolului al XV-lea şi
va cunoaşte o maximă amploare în veacul al XVI-lea, fără a depăşi numeric
tipul vechi. În prima jumătate a secolului al XV-lea ritmul de construqie
este extrem de lent la Măicăneşti, situaţia îmbunătăţindu-se în cea de a doua
parte a secolului, pentru a atinge faza maximă în veacul următor. Procentual,
secolului al XVI-lea îi revin cel puţin 57Dj 0 din totalul gospodariilor construite În vatra satului respectiv. A crescut aproape de trei ori şi terenul
ocupat de construcţiile de locuit 62 . Analizate în ansamblu atît locuinţele
adîncite cît şi casele manifestă o tendinţă de sporire a suprafeţelor lor. În
secolul al XVI-lea apare casa cu pivniţă ale cărei dimensiuni sînt mult mai
mari. La Măicăneşti s-au precizat, pînă în prezent, două construcţii de acest
gen (L. 67 şi L. 136), fiecare din ele depăşind suprafaţa de 22 m.p. În timp
Cri~tache-P:tn:tit, Şantierul arheologic Băneasa-Străuleşti. Date istorice, în
II, 1965, p. 223.
62 P:tn:tit I. Panait, Cercetarea arheologică a culturii materiale din Ţara Românească
in srrolul al XIV-lea, În SCIV, tom. 22, 1971, 2, p. 248.
61
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ce casele obişnuite se opresc la 12-14 m.p. O diagramă ascendenta se înreşi în sectorul demografic local. Dacă necropola 1, datată au
monede de la Mircea cel Bătrîn şi Mihail 1, a fost alcătuită din 76 morminte,
necropola 2 .se estimează a avea peste 400 indivizi. În timp ce primului
cimitir îi revine un procent de 2,23 înmormîntări pe an, ia cimitirul 2 cifra
creşte la 3,08. Ca atare atît numărul de gospodării, cît şi datele demografice
conduc la concluzia existenţei unui sat aflat într-o continuă dezvoltare. În
etapa sa de maximă creştere, satul Măicăneşti era alctăuit din cea. 40 de
case, plasîndu-se În rîndul aşezărilor rurale mijlocii. Comparativ cu situaţia
din secolul al XIV -lea acest sat sporise de circa patru ori. Este de fapt o
realitate care s-a petrecut şi la alte aşezări din centrul Cîmpiei Române unde
sporul de populaţie în secolul XVI este incontestabil 63 .
Atît în necropole, cît şi în locuinţe s-a descoperit un inventar variat
care reflectă în mod direct legaturile întreţinute de membrii acestei colectivităţi cu piaţa bucureşteană 64 . Cea mai mare parte a inventarului funerar
-este de factură urbană.
Analiza cifrică dovedeşte o scădere procentuală a inventarului funerar
În necropola 2 faţă de cea veche. Din punct de vedere tipologie se constată
de asemenea deosebiri. Nu toate tipurile de inele folosite În secolele XIVXV au fost Într-ebuinţate şi un veac mai tîrziu. Locuitorii satului Măicăneşti
foloseau în secolele XIV-XV următoarele tipuri de inele descoperite în
necropola 1 :
1
inel: vc~ighetă executate dintr-o sîrmă de argint simplă sau
torswnata ;
2
inele executate dintr-o bară de argint lăţită sau rotundă în
secţiune, de care era lipit un aplic ;
3
inele formate dintr-un disc sudat la bara de argint ; (în cîmpul
discului sînt imprimate prin batere, cercuri concentrice sau mot:ve florale stilizare. Un singur exemplar prezintă pe disc o
pasăre corb - , cu pliscul Întors spre penajul cozii. Este un
tip de inel larg răspîndit pe Întregul teritoriu al ţarii).
4
inele cu cuşetă simplă lipită de bară avînd prinsă o piatră colorată ;
5
inele cu cuşetă Împodobită cu buchete de granute din argint ;
(în cuşetă era prinsă o piatră colorată sau cristal de stînca). Acest
tip de inel a reprezentat 25°/o din totalul podoabelor de acest
ren descoperite la Mă.icăneşti.
Dintre aceste cinci mari tipuri, primele patru vor continua să se menţma şi În necropola a doua, În timp ce tipul 5, deşi destul de bine reprezentat În cimitirul 1, va dispare în secolul al XVI-lea. Făcînd o analogie a
inventarului fune··ar rezultă că cea mai mare parte a acestor obiecte proveneau de re piaţa orăşenească. Dacă tipurile 1-2 puteau fi eventual
executate şi de un meşter satesc, celelalte tipuri reclamau o procedură
gistrează

G:l Şt. Ştefănescu, Conjuncturi socio-politice şi situaţia demografic,! în Ţara Românească
;n secolele X IV -XV!, în Populaţie şi Societate, Cluj, 1972, p. 71.
61
Panait l. Panait, Inceputurile oraşului Bucureşti în Lumina cercetărilor arheologice,
în Bucureşti, Bwureşti, 1967, V, p. 19.
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tehnică si artistică aparte. Cum nici unul din complexele de locuire datît
din s.ecolele XIV-XV, cercetate la Măicăneşti, nu prezintă indicii privind
practicarea meşteşugului în metal aici, înseamnă că Întregul lot de obiecte
funerare pnn·enea de pe piaţa Bucureştilor sau din comerţul ambulant întreţinut de negustorii epocii respective. Oricum acest material a fost angajat în
procesul de schimb. Nu putem preciza dacă piesele respective erau executate
În oraşul din imediata vecinătate sau se aduceau din celelalte centre urbane·
ale Ţării Româneşti sau de peste munţi. A vînd în vedere faptul că, tipurile 3, 4, 5, ca să ne referim numai la acestea, îşi găsesc o largă rază de
răspîndire În Transilvania cît şi în Ţara Românească şi Moldova 65 , înseamnă că ele provin din ateliere ce asigurau cererea de atari piese de po
Întregul teritoriu locuit de români.
Argumentele par a fi mai favorabile oraşelor tran sil vănene de unde
probabil că s-au difuzat multe din piesele de acest gen.
Făcînd o analiză a inventarului arheologic descoperit În locuintele de
la Măicăneşti se constat.'i o mare varietate a obiectelor. În domeniul pieselor
executate din metal, aproape în exclusivitate din fier, sînt identificate 28 de
tipuri de obiecte ca : obiecte meşteşugăreşti, unelte agricole, obiecte de uz
casmc, arme etc.
Distribuirea acestor piese nu este de loc uniformă. Sînt unele locuinţe
care pastreaza un numar important de obiecte, pe cînd altele prezintă un
inventar foarte modest. Astfel în L. 20 s-au găsit : lame de cuţit, de briceag,.
o preducea, ac, undrea, pinten şi un inel. La rîndul său L. 60 a conţinut
2 lame de cuţit, amnar, undrea, zală de lanţ, inel, brăţară ş.a. În cele 67 de
locuinţe măicăneştene existente în secolele XIV-XVI s-au descoperit 150 de
obiecte din metal, dintre care cea. 23°/o sînt lame de cuţit. De fapt din cele
28 de tipuri de obiecte, cuţitele sînt cele mai numeroase (33 piese). Urmează
suvacurile folosite la îngurzitul opincilor, perforatoarele, undiţele, undrelele ş.a. Inventarul de uz casnic reprezintă peste 600j 0 din totalul pieselor
din metal. Şi la Măicăneşti, ca de altfel si În alte staţiuni, este destul de
modest numărul uneltelor agricole. În timpul sapaturilor s-au putut surprinde
două seceri, dintre care una În stare fragmentară şi 3 otice care puteau fi
f olcsite şi la ocupaţia de creştere a albinelor. Nu s-a descoperit nici un
brăzdar de plug, deşi practicarea agriculturii era incontestabilă.
Extinzînd analiza şi asupra altor categorii de obiecte şi încerc.înd o
selectare a acelora provenite din ateliere urbane, fie direct de la meşteşugant
bucure)teni, fie pe căile comerciale, se constată existenţa unui relativ larg
schimb de produse. Ţinînd seama de condiţiile economice ale măicăneşteni
lor, de posibilităţile fierarului local identificat prin inventarul B. 13 şi de
obiectele descoperite, se pot presupune ca fiind aduse, În urma schimburilor
practicate cu piaţa orăşenească, următoarele categorii de obiecte :
unelte agricole din categoria cărora s-au identificat secerile şi
1
cosorul de viţă de vie 66 . Lor li se poate alătura brăzdarul de plug indispen65 Alex. Bărcăcilă, Tezaurul medieval de la Gogoşu-Mehedinţi, în Cronică N umisma.tiCa şi Arheologică, Bucureşti, 1939, nr. 113-114, p. 10; Eugenia Neamţu, Obiecte d~
podoab:"i din tezaurul medieval de la Cotu-Morii Popricani (Iaşi), În Arh. Mold .. I, 1961,
p. 8, pl. 1/6, 3/3.
66 Panait 1. Panait, Contribuţii arheologice la cu11oaşterea satului îrz sf'colul al XV-lea
pe teritoriul de azi al Bucureştilor, în MIM, I, 1964, p. 223.
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sabii În practicarea agriculturii În epoca respectivă. Secera descoperită în
1977 este executată dintr-o bară lăţită din fier, larg curbată, cu peduncul
de fixare la mîner. Piesa este executată În ateliere specializate avînd tăişul
realizat în zimţi deşi ;
II - mici unelte de producţie ca : pile, creuzete, foarfece, suveică din
os pentru înnodat plasele de pescuit, gresiile de ascuţit coasa, cuţitul sau
briciul. Toate aceste obiecte indică anumite ocupaţii de bază ale măicăneşte
nilor : agricultura, pescuitul, prelucrarea metalului, creşterea vitelor etc. ;
III - unelte de uz casnic, amintite anterior şi care grupează alături
de obiectele din metal şi pe cele din os ca : sulă cu mîner de os, cuţite cu
plasele din os. Cea mai răspîndită piesă din această categorie este cuţitul.
Atît la Măicăneşti, cît şi în alte staţiuni contemporane, se întîlnesc mai multe
tipuri de cuţite, două dintre acestea prezentînd un interes aparte. Astfel la
::Vlăicăneşti se constată lame de cuţit cu peduncul, care puteau fi executate
)i de meşterul sătesc, dar şi lame lungi, Înguste, cu bară de prindere la
mîner şi cu mici aplice de fixare a plăselelor. Este un tip de cuţit care cunoaşte o largă arie de răspîndire, fiind Întîlnit atît În staţiunile din zona
Cîmpulungului Muscel 67 , cît şi în Moldova 68 . Analiza chimică a aplicului
dovedeşte prezenţa unui aliaj obţinut În cuptoare bine construite, fapt ce
exclude posibilitatea executării lor în atelierul satesc local. Ele trebuie să fi
fost aduse din centre specializate unde se executau mari cantităţi din aceste
piese ce se vindeau, arată documentele, atît În Ţara Românească, cît şi În
Anatolia 69 ;
IV - obiecte de podoabă în categoria cărora intră inelele, cerceii,
pandantivele, brăţările din sîrmă de argint, nasturii sferoidali (bumbi). Piesele
acestea apar atît în inventarul funerar, cît şi În lotul de obiecte descoperite
în locuinţele sau în gropile menajere. Aşa cum s-a arătat mai sus, anumite
tipuri din aceste obiecte provin În mod cert din centre specializate ;
V - sto/e (postav sau ţesături cu firet) s-au găsit sub formă de
rămăşiţe În unele morminte. Astfd în necropola 2 a satului cercetat, şase
indivizi au fost înhumaţi purtînd costume din stofă cu firet ;
VI - vase din ceramică de factură autohtonă, executate În alte parţi,
ca de exemplu la Bucureşti 70, Coconi 71 etc. În raza satului Măicăneşti
meşteşugul olăriei nu s-a practicat, vasele folosite de locuitori fiind procurare prin schimbul de produse sau cumpărare ;
VII - cahle - sub formă de vase tronconice, cahle dreptunghiulare
plate sau discuri. Este de menţionat faptul că deşi locuinţele satului nu
beneficiau de sobe cărora le erau destinate aceste cahle, locuitorii procurau
atari cahle, pe care le semnalăm În 15 din casele cercetate. Majoritatea
67 Materiale descoperire la Suslăneşti, Berevoieşti, Cetăţeni expuse În Muzeul orăş~nesc
Cîmpulung Muscel.
68 Piese descoperite la 1-llincea şi expuse în Muzeul Moldovei, Iaşi.
69 L:t 6
sept. 1480 un negustor din Bursa poseda, conform testamentului. său,
11 400 cuţite şi 4700 teci de cuţite aduse din Ţara Românească, cf. Panait I. Panait, La
cumpăna continentelor, Bucur~ti, 1980, p. 143.
70 Referire la cuptoarele de olari de la Colţea.
71 N. Constantinescu, Coconi, p. 82-91.
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acestor obiecte aparţin locuinţelor din secolul al XVI-lea, cu predilecţie
caselor de suprafaţă ;
VIII - vasele de faianţă de provenienţă orientală apar sporadic În
complexele săteşti din secolele XV-XVI. Sînt fragmente de farfurii decorate cu motive executate din smalţ albastru Închis pe fond alb-mat. Provenienta lor este incontestabilă din atelierele anatoliene de la Kutahia.
IX - vase din sticlă, mai frecvente În alte staţiuni din zona Bucureştilor şi mai rare la Măicăneşti 72 . În inventarul B. 14 din această aşezare
s-a găsit un fragment dintr-un vas de sticlă ;
X - greutăţi din şist verde perforate cu un orificiu pentru a putea
fi suspendate. Provin probabil din şisturile dobrogene. Se foloseau la plasele
de pescuit ;
XI - pietrele de rîşniţă semnalate În două locuinţe sînt aduse din
al te zone unde se găsesc a tari roci ;
XII - gresiile de ascuţit de formă ;>rismoidală sau cilindrică puteau
fi procurate în sectorul bucureştean graţie tot schimburilor de produse ;
XIII - arme ca : săbii, teacă de sabie din piele, vîrf de lance aduse
probabil din Ardeal ;
XIV - monedele autohtone sau străine confirmă şi ele paruct_parea
colectivităţii rurale la circuitul mărfurilor locale sau străine.
La Ivlăicăneşti sînt semnalate emisiuni româneşti, bulgăreşti, ale Imperiului german, otomane, ungureşti.
Din aceste 14 mari categorii de obiecte care pătrundeau În inventarul
gospodăriei săteşti de la Măicăneşti, unele proveneau În mod sigur din ateliere
îndepărtate oraşului de reşedinţa voievodală, altele putînd fi rezultatul atelierelor locale.
Cel puţin 8 din cele 14 mari categorii de piese puteau fi executate în
atelierele bucureştene. Amploarea înscrierii localităţii În circuitul mărfurilor
în Ţara Românească este sugerată de prezenţa a cel puţin 12 din cele
14 categorii de obiecte. Ultima rubrică subliniază prezenţa, destul de ridicată, a produselor executate dincolo de hotarele Ţării Româneşti, cu pondere
la Braşov, de unde se ştie că proveneau stofe, unelte, arme, podoabe etc.
Situaţia analizată nu reflectă decît o parte a procesului de schimb de
mărfuri Între oraş şi satul Măicăneşti. în stadiul de faţa nu putem aprecia
cuantumul mărfurilor alimentare, al confeqiilor, încalţamintei ş.a. Datele
de care beneficiem confirmă în mod incontestabil că situaţia semnalată în
secolele XIV-XVI nu este decît o continuare a realităţilor locale anterioare,
desfăşurate În limitele vieţii economice şi sociale caracteristice acestei perioade. În mod sigur, satul nu apare ca purtătorul unei economii închise,
ci ca un participant direct la produqia şi consumul bunurilor desfăcute prin
intermediul pieţii urbane din vecinătate.
Vase de sticlă, se pare de Murano, au fost ciescoperite de A. Ştefănescu la Măneşti
pe Colentina.
72
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CAP. V. OBIECTE DE PODOABA DE FACTURA URBANA
lN INVENTARUL NECROPOLELOR SATULUI MANEŞTI PE COLENTINA

Parte componentă a uniYersului material ~i spiritual al comunităţilor
săte~ti ~i oră~ene~ti din secolele XIV-XV, inventarul funerar este În acelaşi
timp ~i un edificawr instrument de măsură al interdependenţei economice
dintre oraş şi sat 73 . Inventarele funerare din necropolele cercetate în vetrele
satelor, descoperite la Bucureşti, confirmă un stadiu avansat al evoluţiei şi
activităţii urbane.
Extinderii investigaţiilor arheologice din ultimii ani, i-au corespuns
identificarea şi cercetarea mai multor necropole din veacurile XIV-XVI 74 .
În condiţiile Bucure~tilor ~i ale satelor din jur, inventarul funerar
rămîne precumpănitor În categoria surselor de informaţie arheologica. El
este esenţial În cazul l\1ăneştilor de pe Colentina.
Se poate însă opina, că În funcţie de forţa socială a tradiţiei, unicitatea ritualurilor si prin comparaţie cu descoperiri similare din alte centre
urbane, inventarul funerar vădeşte un caracter unitar, atît la oraş, cît
şi la sat.
Comparînd inventarul gospodăresc cu cel funerar, la Măneşti se distinge
chiar o pronunţată discrepanţă Între locuinţa semiîngropată, şi calitatea
o!~iectelor cu care au fost îngropaţi indivizii.
Din cele două locuinţe cercetate nu s-au recuperat pînă acum decît,
<. eramică f ragmentară, cuţite, mici unelte (lopăţele) triunghiulare din metal,
zgură de fier, partea superioară a unui engolpion din bronz şi un inel din
acelaşi material. În schimb se remarcă bogăţia inventarului funerar, descoperit în cele două necropole datate în secolele XIV-XV. Situaţia, de altfel
s-a menţinut şi în secolele XVI-XVII, pieselor tradiţionale alăturîndu-li-se
Yase din sticlă, lucrate în manufacturi specializate 75 .
Studiul inventarului funerar descoperit În staţiunea Măneşti-Buftea permite stabilirea, după criteriul provenienţei, a două categorii de obiecte :
a. de provenienţă sătească ;
b. produse meşteşugareşti orăşeneşti.
Provenienţa sătească nu poate fi contestată unui grup de materiale
surprinse În săpătură, cum ar fi : sicriul, atunci cînd este, giulgiu!, sau
învelitoarea şi bîrnele ce se observă În unele cazuri, de o parte şi de alta a
scheletelor.
Prin natura lor, materialele de provenienţă sătească, deţin o pondere
redusă. Prezenţa sicriului realizat În atelierul meşteşugarului local, a fost
semnalată la Măneşti-Buftea o singură dată (M. 255). Giulgiu!, sau o învel;...
toare din pînză, ori alte materiale, greu de sesizat arheologic, puteau de
asemenea să fie realizate cu priceperea si mijloacele existente În sat. În
legătură cu acest mod de a se practica înhumările, trebuie pusă şi prezenţa
unor bîrne de lungimi variabile, Întîlnite În morminte alături de schelete.
73 Aristide Ştefănescu, lnterdepmdenţa
lumina descoperirilor din raza Bucureştilor,
ţ'. 17-19.
7 ·1 Panait 1. Panait, SCIV, 22, 1971, 2,
7:-, Aristide Ştefănescu, Un !>at domnesc
logice bucureştene, Bucureşti, 1978, p. 56.

raporturilor economice dintre oraş şi sat Î11
în RMM. Mon. Ist. Artă, 2, XL VII, 1978,

p. 249 şi următoarele.
pe Colentina Măneşti-Buftea, În Izvoare arheo-
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în necropola II a satului .Măneşti, bîrna a fost observată la 1O din cele
121 de morminte dezvelite pînă acum, În timp ce În necropola III, la cele
14 morminte studiate, o asemenea situaţie nu a mai fost Întîlnită.
Mult mai numeroase şi mai bine păstrate sînt obiectele de provenienţă
orăşenească din inventarul funerar sătesc, situaţie favorizată şi de natura
materialului din care au fost prelucrate.
Statistic, podoabele deţin cel mai ridicat procent. În ordine menţionăm
accesoriile pentru îmbrăcăminte (catarame şi nasturi), resturi de textile
ţesute cu fire de metale preţioase, prelucrate şi procurare de pe piaţa
V

V

oraşeneasca.

În rîndul podoabelor, piesa cea mai frecvent Întîlnită este inelul şi
,·ariantele lui, dintre care reţinem : veriga, inelul cu o protuberanţă, inelul
cu şaton discoidal, Yeriga cu capetele lipite dedesubt, şi inelul avînd veriga şi
şatonul lucrate dintr-o bucată. Cu o singură excepţie toate exemplarele
acestei grupe, descoperite pînă acum, sînt confecţionate din argint. Astfel
dispunem astăzi, din cele două necropole din secolele XIV-XV, de :
44 (39 + 5) inele şi 3 cercei, un cuprinzător material de studiu. Sînt atît
piese simple de genul verigilor cu capetele desfăcute, cît şi inele decorare cu
desen gravat, cuprinzînd o reprezentare emblematică.
Tehnologic, Clmfecţionarea acestor podoabe necesita urmatoarele proceduri : turnare, batere, gravare, lipire şi lustruire, operaţiuni ce presupun
existenţa unui atelier, a unor instrumente specializate. Dar mai presus de
toate, decorul geometric, stelar, crenguţa de brad, cruciform, în floare de
crin, trifoi cu patru foi, zoomorf, alegorico-emblematic (pelican, grifon),
reflectă priceperea meşteşugarului, ce a realizat o atare piesă. Era un meşter
ce stăpînea şi lucra cu mare precizie cu instrumentele meseriei, avînd cunoştinţe de geometria cercului şi a elipsei, realizînd cu uşurinţă combinaţii
şi compozitii. Se pare chiar că piesele În studiu trădează producţia de atelier
a unor meseriaşi cu îndelungată şi permanentă practică.
O succintă comparaţie Între obiectele acestei grupe, descoperite la Mă
neşti-Buftea, cu cele de la Măicăneşti 76 , vădeşte aceleaşi caracteristici. Şi
aici, prezenţa inelelor cu cuşetă din granule şi piatră În cuşetă ca şi la
lYiăneşti, a inelului decorat cu un vultur bicefal, confirmă preluarea în
ateliere specializate, de tip urban, a unor tehnici şi modele, cu un ridicat
grad de rafinament, întîlnite cu siguranţă la oraş, pe obiecte de inspiraţie
balcano-bizan tină.
Însăşi unitatea elementelor ornamentale observate pe inelele descoperite din Oltenia şi pînă în Moldova de nord, În Maramureş şi În Transilvania
de sud, impune ideea unor contacte largi, imposibil de realizat În alt loc,
decît pe piaţa oraşului, de unde s-au difuzat asemenea podoabe În realităţile
satc'>U.
Tn aceeaşi grupă a podoabelor, printre materialele descoperite la Mă
neşti-Buftea, trebuie menţionaţi şi cerceii din argint. Lucraţi În manieră
simplă, de formă globulară, cu protuheranţe, de tipul unor verigi cu capetele
petrecute unul peste altul, sau a celor cu corp sferoidal, suspendat pe un ax,
îndoit la partea superioară, numărul oerceilor este ceva mai redus decît al
V

··c Panait I. Panait, În

Bucureşti,

V, 1967, p. 7-25.
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altor podoabe. Topirea argintului, confeqionarea corpurilor semisferice, lipirea acestora, trefilarea sîrmelor de argint şi în general confecţionarea pieselor
de bună factură, pot fi atribuite tot atelierelor specializate.
În această ordine a bunurilor de provenienţa orăşenească reţinem şi
textilele cu fibre din metale preţioase, a căror prezen\ă a fost surprinsă la
5 din cele 121 de morminte ale necropolei II.
S-ar cuveni amintite şi centurile cu vîrfuri şi catarame din metal de
diferite forme şi dimensiuni. Menţionăm execuţia îngrijită si tipurile de
catarame : rotunde, patrulatere mici şi mari, cu partea anterioară arcuită,
trapezoidale şi dublu trapezoidale, cu sau fără aplică de tablă la locul de
prinde-re a curelei, sau cu aplice decorative pe curea.
Apari\ia în săpătură a două catarame presupune folosirea unor centuri
late de genul chimirelor.
Limbile de curea din zinc şi aplicile din acelaşi metal, mai greu de
prelucrat cu mijloacele de care dispunea atelierul sătesc de fierărie, nu puteau
fi procurate decît de pe piaţa centrului urban apropiat. Chiar şi din rîndul
cataramelor, o buna parte erau procurare din acelaşi loc. Remarcăm şi faptul
că acest accesoriu de îmbrăcăminte a fost cercetat la 17 morminte din 121
ale necropolei II.
Dar piesa cel mai larg răspîndită În cel mai frecvent întîlnită la Mă
neşti-Buftea, este nasturele sferoidal. Prezenţi la 28 de indivizi, din cei
135 investigaţi, în ambele cimitire, din secolele XIV-XV, nasturii-bumbi~ori, au forme şi mărimi diferite, dar de o impresionantă unitate cu cei
cunoscuţi În toate staţiunile contemporane. Obţinerea lor necesita tăierea
materialului, baterea semicalotelor, lipirea lor şi a protuberanţelor şi lustruirea
argintului. Ori tocmai unitatea formelor şi marea lor răspîndire, indică nu
o producţie mică În interesul unei comunităţi reduse, ci o producţie de tip
urban, contactul mai multor producători la tîrg.
Studiul inventarului funerar scoate În evidenţă pătrunderea la sate a
unor bunuri de folosinţă zilnică, purtate anterior decesului. Aceste pătrunderi
dau dimensiuni producţiei urbane, su~erînd În acelaşi timp posibilităţile de
schimb ale satului. Evident, aici pot fi luate în discuţie şi monedele descoperite de provenienţă autohtonă sau străină.
Global, pe grupe de obiecte, şase categorii sînt de provenienţă urbană
şi numai trei grupe reprezintă meşteşugurile săteşti. Acest procent se va
accentua În ,-eacurile următoare.
O problemă se impune şi ea va trebui soluţionată tot cu mijloace
arheologice, aceea a reacţiei meşteşugarilor rurali, stimulaţi sau îndreptaţi
spre anumite ramuri, În secolele următoare, cînd se accentuează transformarea satelor Într-o sursă de alimente şi materii prime, pentru oraşul în
care se manifestă tendinţa atragerii meseriaşilor şi îndepărtarea lor de îndeletnicirile agricole.
Ansamblul inventarulni funerar ne oferă astfel imaginea unor ample
relatii economice de interdependenţă Între sat şi oraş, în urma cărora piaţa
centrului urban era lt1cul de Întîlnire Între produsele agro-pastorale aduse de
ţărani şi bunurile pe care aceştia şi le procurau 77 , surprinse de noi peste
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timp şi În inventarul funerar. Considerăm astfel că nu erau păqi active şi
pasive în cadrul acestei interdependenţe, prosperitatea oraşului fiind efectul
conjugat al mai multor cauze, şi în primul rînd al relaţiilor economice cu
satele din jur.

LES Rf:LATIONS DE BUCAREST A VEC LES VILLAGES AVOISINANTS PENDANT
LES XI\7e-XVIe SI:ECLES
Resume

L'ctude met en vale.ur les principaux n!sultats des recherches archeologiqucs effectuees
sur le territoire de Bucarest er sur les emplacements des villages disparus. Le premier
chapitre est consacre aux prcmisses de la production et de l'echange des marchandises
medicvales au centre de la Plaine Roumaine. Dans la region on constate une certaine densite
d'habitats durant le premier millenaire de notre cre. Des mctiers ayant liaison avcc la poterie,
Ia reduction et l'usinage des metaux, la charpenterie, la tonnerie apportenr leur contribution
l'ininterompu essor cconomique des habitats,
l'interieur desquels l'agriculture et l'elevage
du berail restent les activites essentielles. En m~me temps on constate des relations commerci:1les avec les centres romains et romain-byzantins du Danube. L'on peut supposer
l'existence d'un marche zonale
Buca.res.r.
Le deuxieme chapitre, intitulc "Bucarest centre de production et d'cchange de5
marchandises au XIVe-XVIe siecles", consigne l'existence des quartiers artisanales dont
l'etablissemcnt remonte deja au xve siecle ou m~me avant; c'est le cas avec les quartiers
des f orgerons, des potiers, des tonneurs, les rues des cordonniers, des tailleurs etc. Dan:s le'
atelier) de ces artisans ctaient confectionnes des objets menageres, des outils, des armes, des
vases. des parures, des vetements etc.
Le troisieme chapitre de l'etudc expose l'inventaire decouverr sur l'emplacement du
village l\1ăicăneşti, en essayant de faire l'identification des pieces de provenance urbJ.ine.
Dans les 67 logis comme dans l'inventaire funeraire aussi, furent identifies 14 grands
categorie'> d'objets, dont 8 pouvaient provenir des ateliers bucarestois. D'autres categories
d'objets comme les tissus en fils d'or, la verrerie, la ceramique orientale etc, proven:J.ient
du commerce qu'entretenait Bucarest avec les divers centres balcaniques ou mediteraneens.
Le dernier chapit:re contient l'analyse des objets de parure de facture urbaine de
\'inventaire des nccropoles du village Măicăneşri sur CoHentina : des bagues, des boucles
d'oreille. des bourons etc. Six categories de parei!., objets ont une provenance urbaine et
seulemer.t trois pouvaient etre executees par des artisan6 villageois. Tout le materiei oifre
d'incontcstables tcmoignages concernant l'echange de marchandises entre la viile de Bucarest
et son hinterland pendant les XIVe-XVIe siecles.

a

a

a

LISTE DES ILLUSTRA TIONS

a

a

Outils cn fer dccotLVCrts
~Eiicăne~ti (1, 3-4, 6-7, 9) et
Măneşti (1, 8)
aiguille en os de Măicăneşti.
Pl. II Lame de couteau, briquet, perforateur, fourchette et fragment de braceler provenant
de :.Iăicăncşti (1-7, 9-10, 12) et de Măneşti (8, 11).
Pl. III Parurc~ datant du XIVe siecle de Măneşti (1-9) et de Măicăneşti (LC-ll).
Pl. IV Bague<> en argent du XIVe et XVe siecles, decouvenes dans la deuxieme necropol.!
du village i\Iăneşti.
Pl I
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Pl. I,

Unelte din fier descoperite la Măicăneşti {1, 3-4, 6-7, 9)
undrea din os de la Măicăneşti (5).
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~~

Măneşti

(2, 8);

21

..,,

Pl II ,

Lame de cuţit, amnar, perforator, furculiţă şi fragment de brăţară provenind de la
Măicăneşti (1-7, 9-lO, l2) şi
lăneşti (8, ll ).
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22

Pl. III, Podoabe datînd din secolul al XIV-lea de la

i\lăneşti
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(1-9) ŞI Măicăneşti (lJ-11).

23

Pl. IV, Inele de argmt din secolele XIV -XV descoperite În necropola 2 a satului Măneşti.
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APORTUL ARHEOLOGILOR ŞI ISTORICILOR BUCUREŞTENI
LA CUNOAŞTEREA CIVILIZAŢIEI GETO-DACILOR
DIN CîMPIA ROMÂNA
FLORENTINA PREDA

Interesul şi preocupările pentru demonstrarea ÎD.semnătăţii elementului
autohton geto-dacic încep să capete un loc aparte Î11 cadrul istoriografiei
româneşti încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, marcînd totodată o primă
etapă de căutări şi sublinieri Yaloroase. La baza acestei cunoaşteri stă activitatea de pionierat a lui Cezar Bolliac, Alexandru Odobescu şi Grigore Tocilescu, datorită cărora arheologia românească a trecut pragul de la diletantism la ştiinţa. Cezar Bolliac, poet entuziast şi publicist revoluţionar, deşi
simplu amator, se impune ca promotor al arheologiei geto-dacilor prin interesul pe care-I manifestă fată de antichităţile acestora. El a atras atenţia
asupra uneia din direcţiile fundamentale ale arheologiei româneşti. Spusele
sale au căpătat sensul unui imperativ atunci cînd aprecia că "cu nimic alta
noi nu ne putem prinde în acest hor al arheologilor Europei, decît venind
cz~ idei exacte despre fiinţa dacilor. Aşa dară, aici, mai cu seamă trebuie să
ţintească fiecare arheolog român". 1 El reuşeşte să se descătuşeze parţial de
limitele curentului panceltist al vremii sale, eYidenţiind semnificaţia vestigiilor dacice şi încercînd descifrarea importanţei esenţiale a dacilor pentru
originile poporului nostru. Articolele sale "Despre Daci" şi "Cetatea Tinasul", publicate În paginile ziarului "Românul" şi în revista "Trompeta
Carpaţilor", precum şi cercetările arheologice Întreprinse împreună cu
D. Butculescu la Zimnicea, Popeşti, Piscul Crăsanilor, Tinosul, Cetăţeni, au
inaugurat Începutul studierii civilizaţiei getice În Muntenia. Ideile sale promotoare privind însemnătatea geto-dacilor au fost promovate în continuare
de Alexandru Odobescu, eminent teoretician şi creator al arheologiei ştiin
ţifice din România 2 . Detaşîndu-se de majoritatea clasiciştilor europeni contemporani, Al. Odohescu a avut capacitatea de a Înţelege vastele perspective
care se deschideau arheologiei. Pentru a stimula cercetarile în acest domeniu
~i pentru a înlătura din cîmpul acestei ştiinţe diletantismul, iniţiază elaborarea unei sin teze eri ti ce referitoare la daci. În în tîm pin are a realizării acestei
idei, publică În 1872 Bibliografia Daciei: Indice de scrieri atingătoare,
direct sau indirect, de vechii locuitori ai Daciei, care reprezenta un autentic
"vade mecum" pentru cei ce s-ar fi angajat la elaborarea unei atari opere de
proporţii. Exigenţelor cerute atunci unei lucrări de sinteză a corespuns Dacia
C. Bolliac, Excursiune ·.trheologică din anul 1869, Bucureşti, 1869, p. 64-65.
D. Tudor, Alexandru 1. Odobescu, Introducere la ediţia nouă, A. I. Odobescu, Istoria arheologiei, Bucureşti, 1961, p. 7-51.
1
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înainte de romani, al cărui autor, Grigore Tocilescu, şi-a Înscris astfel numele
pe cea mai voluminoasă operă de erudiţie alcătuită vreodată de un român 3 ,
după cum aprecia la vremea sa marele istoric Nicolae Iorga. Dacia Înainte
de romani (Bucureşti, 1880) prin proporţii şi conţinut reprezintă prima mare
Încercare de realizar.e a istoriei Daciei preromane, fundamentată pe prezentarea critică a surselor literare, lingvistice şi arheologice, chiar dacă acestea
din urmă constituie un simplu repertoriu de materiale al cărui caracter inedit
este redus. Este firesc ca În lumina cercetărilor ulterioare multe din punctele
sale de vedere şi în special documentatia să fie susceptibile de corectiYe şi
adăugiri, rămînînd, Însă, valabil serviciul pc care îl aduce ştiinţei materialul
informativ asupra stadiului problemelor geto-dacice la începutul dezvoltării
ştiinţei istorice moderne. 4
Grigore Tocilescu, exponent al curentului de tranzitie de la tomantism
la şcoala critică, deşi nu s-a ridicat la nivelul generaţiilor următoare, dar
depăşind .fără îndoială pe cel al Înaintaşilor 5, şi-a cîştigat un loc bine
meritat în rîndul personalităţilor care au contribuit la dezvoltarea istoriei
geto-dacilor. 6
Istoriografia românească de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi primele
trei decenii ale veacului XX, este dominată de o mare personalitate. Aceasta
a cunoscut În persoana lui Vasile Pârvan pe unul din cei mai străluciţi
reprezentanţi ai săi. Prin fecunda sa activitate şi erudiţie, V. Pârvan 7 ,
istoric al antichităţii, excelent arheolog şi filozof al istoriei, a fost inclus îr
galeria marilor oameni de ştiinţă şi cultură, deopotrivă, atît pe plan naţio·
nal, cît şi internaţional. El a contribuit, mai mult decît toţi Înaintaşii săi,
la ridicarea istorici geto-dacilor pe treptele cele mai Înalte ale cunoaşterii,
pentru acea vreme, precum şi la formarea unei prestigioase şcoli româneşti
de istorie veche şi arheologie. 8
Înzestrat cu o capacitate deosebit de pătrunzătoare, apreciind că cercetarea substratului etnic şi cultural pe care se Întemeiază începuturile noastre
ca popor constituia un cîmp fertil de activitate absolut necesar, iniţiază nu
numai primul program de efectuare a unor cercetări arheologice pe plan
naţional, dar urmăreşte, împreună cu el~vii săi, aplicarea acestuia În practică prin executarea unor săpături Într-o serie de aşezări şi cetaţi din Dobrogea şi IVIuntenia. Astfel, începînd din 1922 în acţiunea de explorări
sistematice, în special în staţiunile getice de la Piscul Crăsanilor, Tinosul,
- - - - - - -------

N. Iorga, Oameni care au fost, 1, p. 17.
R. Vulpe, Grigorc Tocilescu, arheolog şi istoric, în Studii tom. 28, 1975,
1:.
p. 1552 ; idem, În Thraco-Dacica, p. 4.-:..
5 Radu Vulpe, Ull piomzicr des sci:'nccs Ltrcheologiques e11 Roumm:ie: Grigore G. Tocilescu (1850-1909), În Daci,t, NS., III, 1959, p. 61C.
6 Idem, în Studii, ton. 28, 1975, 10, p. 1547.
7 V asi le Pârvan Getica O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1962 ; idem, La penetration hcllenique ct helleni s!ique dam la 7.-'allee du D,mube, În Buletin de la section historique, X, Bucarest, 1923, p. 23-47; idem, Dacia. An out!ine of the early civilisations
of the Ctrpatho-Danubian countries, Cambridge, 1928 ; Dacia. Civilizaţiile antice din ţările
carpato-danubiene. Ediţia
5-a, revăzută şi adnotată de R. Vulpe, Bucureşti, 1972.
8 Em. Condurachi, UIZ grand archeologue et historim roumain de l'antiquite: 1',1sile
P:Zrvan (1882-1927), în Revue Roumaine d'Histoire, 2, 196;, p. 183-205.
:l
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Zimnicea, Coconi şi Mănăstirea i s-au alăturat colaboratorii pasionaţi, de
nădejde, ca I. Andrieşescu, Radu-Vulpe şi Ecaterina-Dunăreanu Vulpe~
Gh. Ştefan şi alţii. Pornind de la ideea de a completa cu consideraţii istorice
mai ample, raportul preliminar al lui I. Andrieşescu asupra descoperirilor
de la Piscul Crăsani 9 , V. Pârvan re;uşeşte, după o muncă de aproape 4 ani~
să lase ştiinţei şi culturii româneşti una dintre cele mai originale şi mai
durabile contribuţii privind protoistoria Daciei În mileniul I î.e.n. În opera sa
monumentală, Getica, este înfăţişată istoria populaţiei geto-dace în toată
complexitatea ei cu aspecte economice, politice, culturale şi artistice, cu
caracteristici, iZ\·oare şi influenţe. Astfel, Getica făcea loc pentru prima oară~
într-o măsură dreaptă civilizaţiei geto-dacilor, defrişînd şi pregătind căile
singurei viziuni juste În dăltuirea istoriei unui popor de veacuri.
Discipolii formaţi de V. Pârvan prin învăţătura sa şi continuînd să
se formeze prin scrierile sale, au preluat şi depăşit, În multe privinţe, programul trasat de marele magistru În problemele istoriei geto-dacilor. Din
această pleiadă remarcabil este aportul lui R. Vulpe, I. Nestor, Gh. Ştefan,
Ecaterina Dunăreanu- Vulpe şi a Întregului front de istorici, arheologi şi
numismaţi de pînă astazi, care au înscris pagini de inestimabilă valoare
şi au statornicit puncte de vedere prestigioase pentru istoria civilizaţiei
geto-dacilor.
La cunoaşterea celei de a doua epoci a fierului şi a începuturilor culturii geto-dacice contribuţii valoroase datorăm lui I. Nestor 10 şi D. Berciu, 11
care au reluat şi dezvoltat în chip nou procesul genezei şi evoluţiei Lateneului. la baza căruia stă factorul local traco-getic, adăugîndu-i-se acestuia, în
etape istorice succesive, influenţele greceşti, sud-tracice, celtice şi romane. În
acelaşi context revelatoare s-au dovedit a fi descoperirile de la Alexandria,
carP au Îngăduit lui C. Preda să pună problema, pentru prima oară, a
începuturile Latenc-ului geto-dacic cu un secol mai devreme decît fusese
fix<H anterior. Prin această remarcabilă descoperire s-a putut stabili, că geţii
din Cîmpia Dunării au păşit În cea de a doua epocă a fierului din sec. V î.e.n.
Ei au ajuns să cunoască roata olarului Încă de la această dată timpurie, pe
care au luat-o din lumea greacă prin intermediul tracilor din sud. Datorită
importanţei descoperirilor respective complexul arheologic În discuţie este
cunoscut astăzi sub denumirea de cultura Alexandria. 12
La unele probleme ale Latene-ului geto-dacic sînt de adăugat şi observaţiile interesante ale lui Em. Moscalu. 13
9

ARMSI, Seria III, tom III, mem. I, 1924.
Grăber bei Mediaş, în Dacia, VII-VIII, 1937-1938, p. 159-182.
11 Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunare, Bucureşti, 1966 ; idem A propos de la
genese de la civilisatioll de la Tenc chez les geto-daces, în Dacia, NS, I, 1957, p. 133H 1 ; idem, Descoperirile getice de la Cernavodă şi unele aspecte ale începutului formării
culturii La Tene geto-dace la Dunărea de jos, în Materiale, IV, 1957, p. 281-317; idem,
Sînt geţii traci nord-dunăreni ? Un aspect arheologic al problemei, în SCIV, XI, 1960,
2, p. 261-283.
12 C. Preda, New Aspect of Early Lat(me epoch iu Dacia disco7.-·ered at Alexandri.z,
în Dacia, 1'\S, III, 1959, p. 179-194 ; idcm, Săpăturile de la Alexandria În Materiale, VI,
1959, p. 251-261 ; VII, 1961, p. 209-212 ; idem, Din nou despre cultura Alexandria, în
SCIV, 21, 1970, 4, p. 571-578.
13 Cîte7.-•a obsen·aţii asupra unor probleme ale Latcne-ului geto-dacic, în SCIV, 23,
1972, 2, p. 29_)-297.

° Keltische
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Pentru problemele fazei timpurii de formare şi înflorire a culturii gelodacice (sec. VI-IV î.e.n.), de valoare exemplară, sînt cercetările desfăşu
rate pe noi baze ştiinţifice În principalele staţiuni getice din Cîmpia Munteană. În acest sens, sînt de menţionat explorările din aşezarea şi necropola
(din perioada mai tîrzie) de la Zimnicea, efectuate de către un colectiv de
cercetători de la Institutul de Arheologie din Bucureşti, condus de 1. Nestor. 14
continuate ulterior, cu rezultate meritorii, de Alexandrina Alexandrescu, 15
ca şi cercetările de la Albeşti 1 6 şi Orbeasca, 17 datorate lui D. Berciu şi
Em. Moscalu.
Printre cei mai reprezentativi arheologi Şl 1stonc1 români, ai zilelor
noastre, care au contribuit direct şi din plin la definirea şi cunoaşterea culturii şi istoriei geţilor din perioada maximă de dezvoltare a acestora, se impune Radu Vulpe. Numele şi activitatea sa prodigioasă, amplă şi variată,
desfăşurată neîntrerupt timp de o jumătate de secol, se leagă nemijlocit de
cercetările arheologice pe care le-a efectuat la Piscul Crăsanilor (1922), Piscul
Coconilor (1923 ), 18 Tinosul19 şi Popeşti Novaci 20 (1954-1963 ), de lucrarea
Aşezări geti ce din Muntenia, 21 o însemnată minimonografie, de studiile numeroase de certă valoare ştiinţifică şi înaltă erudiţie, În care pune şi rezolvă
probleme de importanţa capitală privind cele mai diverse aspe·cte ale civilizaţiei geţilor din Cîmpia Română.
Aplicînd metoda asocierii datelor arheologice cu informaţiile literare
şi epigrafice, cu o viziune istorică remarcabilă şi cu sagacitatea sa obişnuită
R. Vulpe a creeat o frescă a dezvoltării economice, sociale şi politice a getodacilor din Cîmpia Română 22 de o autenticitate şi rigurozitate, care-1 asigură perenitatea În istoriografia noastră.
H Să păturile arheologice de la Zimnicea, (jud.
T eleorman) în Studii, 2, 1949, 2,
p. 115-125, Aşezările din societatea primitivă şi sclavagistă în regiunea Dunării de jos, în
SCIV, I, 1950, 1, p. 93-102.
la A propos de fibules "traces" de Zimnicea, în Thraco-Dacica, 1976, p. 131-141;
Morminte din perioada mai tîrzie a necropolei getice de la Zimnicea, în Crisia, 2, 1972,
p. 15-26.
16 D. Berciu şi Em. Moscalu, Cercetări în cetatea de la Albeşti (jud. Teleorman),
în SCIV, 23, 1972, 4, p. 633-640.
17 Em. Moscalu şi C. Bed.t, Tezaurul de monede republicane romane de la Orbeasca
de Sus, în SCIV, 25, 1974, 2, p. 265-275.
18 Radu Vulpe, Raport asupra săpăturilor arheologice de la Piscul Coconilor, BCMI,
XVII, 1924, fasc. 39, p. 46-49.
19 Radu Vulpe şi Ecat. Vulpe, Les fouilles de Tinosul, în Dacia, I, 1924, p. 166-223;
R. Vulpe, Aşezarea getică de la Tinosul în Studii şi Materiale, Prahov,t, 1968, p. 21-30.
20 Idcm, Şantierul arheologic Popeşti, în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 239-269, .Materiale, III, 1957, p. 227-246; V, 1959, p. 339-349; VI, 1959, p. 307-324; VII, 1%1,
p. 321-338; VIII, 1962, p. 457-461.
21 Idem, Aşezări getice din Muntenia, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1966.
22 Idem, Dezbateri despre problemele geto-dace, în Studii, VII, 1954, 1, p. 169-175,
şi în SRIR, 1964, II, p. 1857-1867; idem, Etapa tîrzie a destrămării comunei primitive;
începuturile îndepărtate ale sclavagismului; comunităţile geto-dace; istoria şi cultura lor
materială, e poe a a doua a fier ului, în Istoria României, I, Bucureşti, 1960, p. 216-231 ;
237-248 ; idem, Argedava, în Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti 1960, p. 557566 şi Studia Thracologica, 1976, p. 69-79 ; idem, ['origine delle construzioni daciche ad
abside nell'eta preromana, în Atti del Settimo Congresso internazionalle di Archeologica
classica, Roma, 1961, III, p. 94-110; ideAl, Getul Burebista, conducător al întregului neam
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Aceeaşi înaltă preţuire expnmam şi Ecaterinei Dunăreanu- Vulpe, .Pnn;a
femeie arheolog din ţara noastră, colaboratoare de-o viaţă a ilustrului tstonc,
care a depus o muncă austeră şi tenace În cercetarea staţiunilor de la Tinasul şi Popeşti. 23
Este locul aici de a menţiona activitatea de continuator al cercetărilor
şi al rezolvării unor probleme noi ridicate de descoperirile mai recente de
la Popeşti ale lui Al. Vulpe, activitate ce se desfăşoară sub semnul unei acribii
ştiinţifice şi erudiţii incontestabile. 24
În ultimele decenii ale secolului nostru, aria cercetărilor arheologice
privind antichităţile getice din Cîmpia Română s-a extins simţitor, marcîndu-se totodată noi puncte pe harta acestei zone geografice. Subliniem aici
orientarea judicioasă a cercetărilor arheologice pe teritoriul Bucureştilor de
la Bucur, Radu Vodă 25, Mihai Vodă, Dămăroaia, 2 6 din aşezările Căţelu-Nou,
Pantelimon, 27 Tînganu, Popeşti-Leordeni, Bragadiru, Cernica, Dudeşti, Giuleşti, Tei, Bucureştii-Noi, 2 8 care au demonstrat că pe pămîntul pe care s-a
edificat Gapitala ţarii a existat şi o puternică vatră de civilizaţie geto-dacă,
amplificînd totodată cunoştinţele despre populaţia autohtonă din zona respectivă. Opera de îmbogăţire a patrimoniului antichităţilor geto-dacice şi a
problematicii cu noi aspecte inedite s-a datorat frontului de istorici şi arheologi organizat şi sprijinit de Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti, din
care remarcabile s-au dovedit a fi contribuţiile lui D. V. Rosetti, Vl. Zirra,
G. Cantacuzino, V. Leahu, M. Constantiniu, Em. Moscalu, P. Panait şi
M. T urcu, pentru care avem în vedere şi monografia recent apărută, Get odacii din Cîmpia Munteniei. Se cuvine a sublinia, în egală măsură, pert1geto-dac, în Sr. şi Corn., Piteşti, I, 1968, p. 3_)-55 ; idem, Dechzee, comeiller intime de
Burebista în Studia Thracologica, 1976, p. 62-68, idem, Burebista înfăptuitorul statului
geto-dac centralizat şi independent, în RMM, 1, 1978, p. 9-17. idem, Burebista şi Deceneu,
creatorii statului geto-dac centralizat, în 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat şi independent, Bucureşti, 1979, p. 3-48.
2 3 Vezi nota 19 şi 20.
24 Al. Vulpe, Reprezentări umane pe cupele getice de la Popeşti, în SCIV, 16, 1965,
2, p. 345-351 ; idem, Cercetări arheologice şi interpretări istorice privind secolele Vll-V
î.e.n. în spaţiul carpato-dunărean, în Memoria Antiquitatis, II, 1970, p. 182-213 ; idem,
N ouveaux points de vue sur la civilisation Geto-Dace ; l' ap port de l' archeologie, în Dacia,
1'\S, XX, 1976, p. 19-21 ; Al. Vulpe şi Eugenia Popescu, Ur:e contribution archeologique
l'hude de la religion des Geto-Dace, în Thraco-Dacica, 1976, p. 217-226.
25
VI. Zirra, Bucureşti, Rezultatele săpăturilor arheologice şi ale cercetărilor istorice
din anul 1953, Bucureşti, 1954, p. 412-414, I. Ionaşcu şi VI. Zirra, în Bucureştii de odinioară, Bucureşti, 1959, p. 53 ; S. Morintz şi Gh. Cantacuzino, Şantierul arheologic Bucureşti, în Materiale, V, 1959, p. 633 ; idem, Săpăturile arheologice din sectorul Mihai-Vodă,
în SRIR, I, 1954, p. 334-341.
66 D. V. Rosetti, în PMl\1B, 2, 1935, p. 5-68 ; Gh. Cantacuzino, S. Morintz, în
Bucureştii de odinioară, 1959, p. 94-95.
27 V. Leahu, Săpăturile arheologice de la Căţelu-Nou, CAB, I, 1963, p. 15-17;
II, 1965, p. 11-73, M. Turcu, Geto-dacii din Cîmpia Munteniei, Bucureşti, 1979, Ed. Ştiin
ţifică şi Enciclopedică, p. 62.
28 M. Turcu, Cercetări privind aşezările gctică şi feudale!
timpurie de la Bragadiru
(1968-1969), Bucureşti, VIII, 1971, p. 55-67 ; Em. Moscalu, Locuirea getică de la Cernica,
în SCIV, 23, 1973, 2, p. 291-298 ; M. Turcu, Cercetări arheologice la Dudeşti, în Carpica,
VIII, 1976, p. 41-48; idem, în Bucureşti, VIII, 1971, p. 55-67; idem în Bucureşti, VII,
1971, p. 90; idem, Vestigii getice cercetate în Bucureşti, Bucureşti, IX, 1972, p. 65-72;
idem., Tipurile de aşezări şi locuinţe Ladme din Cîmpia Munteană, În RM, 12, 1977, 2,
p. 58-61; idem, Aşezări geto-dacice în zona Bucureştilor, În RM, 9, 1978, p. 35-39.
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nenţa cercetărilor cu rezultate preţioase, efectuate şi în multe alte puncte din
Cîmpia Română ca cele de la Piscul Crăsani, Copuzu-Deluşi (corn. Balaciu) graţie zelului lui N. Conovici şi C. Muşeţeanu 29 , Cătălui, de la Căs
cioarele-Ostrovel, Chirnogi, Vlădiceasca, 30 de unde G. Cantacuzino, VI. Dumitrescu, Silvia Marinescu-Bîlcu, G. Trohani şi alţii au adus un plus de
observaţii

însemnate.
·
Este locul aici de a aminti, că de la lucrarea lui V. Pârvan La penetration hellenique et hellenistique dans la vallee du Danube, au fost subsumate noi elemente, privind legaturile geto-dacilor cu marile civilizaţii antice, de către D. Tudor, 31 V. Eftimie, N. Conovici şi FI. Preda, 32 urmărin
du-se, în adîncime, consecinţele acestor relaţii În dezvoltarea societăţii autohtonilor.
În atenţia cercetarilor au stat, În egală măsură, urmărirea şi rezolvarea unor probleme legate de viaţa spirituală a geto-dacilor (rit, ritualuri~
credinţe), preocupări reflectate în studiile publicate de E. Comşa, 33 Em. Moscalu, 34 Al. Vulpe, 35 N. Conovici, 36 M. Turcu, 37 FI. Preda 38 şi V. Dupoi. 39
În afară de arheologie, cercetările şi studiile numismatice, în consonanţă cu vestigiile materiale şi izvoarele scrise, au înlesnit de asemenea punerea şi elucidarea unor probleme de istorie economică-socială şi politică a
geto-dacilor. În acest domeniu, Constantin Moisil 40 are meritul de a fi primul numismat care a realizat o clasificare a principalelor tipuri monetare
N. Conovici, Cupele cu decor în relief de la Crăsani şi Copuzu, în SCIVA, 29,
1978, 2, p. 165-183 ; N. Conovici şi Cr. Muşeţeanu, Cîteva torţi ştampilate de amfore
elmistice din judeţul Ialomiţa şi sud-vestul Dobrogei, în SCIVA, 26, 1975, 4, p. 541-55~.
30 G. Trohani, Raport asupra scipăturilor arheologice efectuate în aşezarea geto-dacicâ de la Vlădiceasca, jud. Ilfov, în anul 1973, în Cercetări Arheologice, I, 1975, p. 151175; idem, Săpăturile arheologice efectuate la Chirr.ogi, jud. Ilfo'u, în anii 1971-1912, Cercetări arheologice, I, 1975 p. 127-141 G. Trohani, L. Georgescu şi M. Udrescu, O descoperire funerară în aşezarea dacă de la Chimogi, în Studii şi cercetări antropologice, 9, 1972,
2, p. 123-127; G. Trohani şi D. Şerbănescu, Noi cercetări arheologice privind cultura materială a geto-dacilor din zona est-centrală a Munteniei, în Muz. Naţ., II, 1975, p. 272286 ; G. Trohani, A. Păunescu, L. Petculescu, Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul
de Istorie al Republicii Socialiste România (Cultura geto-dacică), Muz. Naţ. I, 1974,
p. 290 şi urm.
31 D. Tudor, Rcispîndirea am/orelor greceşti ştampilate Îll
Moldova, Muntenia şi
Oltenia, În Arh. Mold., V. 1976, p. 37-79.
32 FI. Preda, Procesul pătrunderii mărfurilor greceşti şi comecinţele acestuia în Dacia
extracarpatică, în Apulum, XI, 1973, p. 37-81.
33 Contribuţie la riturile funerare din secolele II-I. î.e.n. din sud-estul Olteniei, în
Apulum, 10, 1972, p. 65-78.
34 Sur les rites funeraires des Gho-Daces de la plaine du Danube, În Dacia, NS,
XXI, 1977, p. 329-340.
35 La 11ecropole tumulaire ghe de Popeşti, în Thraco-Dacica, 1976, p. 193-2L5.
36 Cîteva figurine antropomorfe getice descoperite la Piscul Crăsani (corn. Ba:ucz~.
jud. Ialomiţa) în SCIV, 25, 1974, 2, p. 295-301.
37 Reprezentări plastice geto-dacice din Cîmpia Munteniei aflate în colecţiile Muzeului
de Istorie, În RMM, 1977,8 p. 53-56.
38 Statuetele geto-dace de la Cîrlomăneşti, SCIVA, 28, 1977, 3, p. 319-352.
3 9 Figurine de lut antropomorfe geto-dacice, descoperite în aşezarea de la Pietroasele
Gruiu (Jud. Buzău) în Crisia, IX, 1979, p. 77-87.
40 Monedele dacilor, În BSNR, XV, 1920, p. 33-36 ; 58-78 ; Problema monedetor
dace, în Buletin ştiinţific, I, (1948-1949), p. 19-27 ; Informaţii noi cu privire la orzglllea
fi caracterul monedelor dace, în Buletinul ştiinţific, II (1950), 2-4, p. 53-65.
29
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geto-dacice, stabilind în acelaşi timp ongmea şi caracterul lor tribal. Vrednice de preţuire sînt deopotrivă contribuţiile lui B. Mitrea care studiind procesul circulaţiei monetare În Dacia preromană, inclusiv Cîmpia Munteană, a
dat o interpretare istorică descoperirilor monetare, ilustrînd aspecte de viaţa
ale geto-dacilor, anterior mai puţin conturate. Aportul sau se evidenţiază
totodata prin publicarea tezaurului de la Vîrteju cu un amplu comentariu
şi în problema legaturilor comerciale dintre geto-dacii din Muntenia şi Republica romană. 41
O contribuţie deosebita la rezolvarea problemelor de cronologie. definirea caracterului şi a tipurilor monetare geto-dacice este adusă de Constantin Preda În lucrarea monografică ltfonedele geto-dacilor (1973). Totodata,
C. Preda, examinînd categoriile monetare !ocale din Cîmpia Munteană a
reuşit să redea o imagine clară
asupra dezvoltării societăţii getice sud-carpatice şi să aduca precizări cu privire la structura social-politică a geţilor
nord-dunăreni prin delimitarea a doua mari uniuni de triburi din epoca de
dinainte de Burebista. 42
Un aport Însemnat la cunoaşterea circulaţiei monedei romane la geţii
din Muntenia, datorăm şi lui M. Chiţescu prin publicarea cîtorva tezaure
romane importante, ca cele de la Jegălia şi Poroschia. 43
Împlinirea cadrului civilizaţiei Latene-ului geto-dacic nu poate
fi
privata de contribuţiile remarcabile ale lui Dorin Popescu În problema te41

B. l\1itrea, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia prima
delia conquista, În ED, X, 1945, p. 3-154 ; idem, Un tezaur cu monede dacice descoperit
la Bucureşti, în Studii şi referate privind istoria României, 1, 1954, p. 290-302 ; idem,
L~gclturi comerciale ale geto-dacilor din Muntenia cu Republica romană reflectate în descoperiri monetare (tezaurul de la Strîmba, r. Tîrgovişte), în SCN, Il, 1958, p. 123-238;
idem, Unitatea geto-dacă reflectată în monetăria dac.!, În Analele Universităţii, Bucureşti,
18, 1969, 1, p. 11-17; idem, Moneda republicane! romană şi unitatea lumii geto-dace, în
vol. Unitate şi continuitate în istoria poporului român, Ed. Acad. R.S.R., 1969, p. 53-64 ;
idem, Monedele şi viaţa economică a geto-dacilor Î11 timpul lui Burebista în RMM, 19Î8,
6, p. 3-12.
42 C. Preda, Triburile geto-dace şi circulaţia monedelor lui Filip al Il-lea la nord
de Dunăre, în SCIV, VII, 1956, 3-4, p. 267-288 ; idem, Probleme de numismatică getodacică, în SCN, III, 1960, p. 43-79 ; idem, Cîte7.:a tezaure de monede antice. descoperite
În regiunea Bucureşti, În SCIV, XVII, 1966, 2, p. 363-374 ; idem, Einige Fragen der
geto-dakischen N umismatik, în Jahrbuch fi.ir Numismatik und Geldgeschichte, XVI, 1966,
p. 63-82; idem, Monedele getice de tip Vîrteju-Bucureşti, în SCN, V, 1971, p. 51-79;
idem, Numismatica geto-dacică după un sfert de veac de cercetare, în BSN"R, XLII-LXVI,
1948-1972, p. 13-22 ; C. Preda şi Ch. Constantinescu, Geţii dintre Siretul inferior şi rîul
lluzău în lumina descoperirilor monetare de la Dumbrăveni (jud. Vrancea), în SCN, IV,
1968, p. 21-46; C. Preda şi 1. Dragomir, Tezaurul de la Re/scoala (jud. Vrancea) şi rmele
consideraţii asupra monedelor getice de tip lnoteşti, În SCN, VI, 1975, p. 27-39.
43 M. Chiţescu, Notă asupra tezaurului de monede romane republicane de la Poroschia, în
SCIV, 16, 1965, 1, p. 169-175; idem, Un depozit de monede romane republicane descoperit În Muntenia, în SCIV, 17, 1966, 2, p. 235-254 ; idem, Unele aspecte ale relaţiilor
dintre Dicomes şi Marcus Antonius în lumina descoperirilor numismatice, în "SCIV", 19,
1968, 4, p. 655-665 ; idem, Le tresar de monnaies romaines republicaines decott7-•ert ,{
Jegălia, În Dacia, N.S., XVI, 1972, p. 303-316 ; idem, Evenimente politice de la începutul sec. 1 e.n. din Dacia, ogli11dite prin îngropări de tezaure monetare, În SCN, VI,
1975, p. 55-61 ; idem, Les debuts de la formation etatique de Burebista d apres les donnees
numismatiques, în Dacia, N.S., XIX, 1975, p. 249-254.
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zaurelor locale de podoabe de argint descoperite la Merii Goala, Herăstrău 44
şi de ale lui D. Berciu cu lucrarea monografică, Arta traco-getică. 45 Nu lipsesc
nici abordările mai generale asupra civilizaţiei geto-dace În care sînt cuprinse referinţe atît la laturile vieţii materiale, cît şi spirituale, desprinzîndu-se caracterul unitar al acest·eia pe întreaga arie locuită de geto-daci. 46
Aportul arheologilor şi istoricilor bucureşteni la cunoaşterea ci \·ilizaţiei geto-dacilor din Cîmpia Română este evidenţiat, deopotrivă, cu prilejul
numeroaselor confruntări interne şi internaţionale, În realizarea tratatului
de Istoria României sau a unor monografii de certă valoare, prin conferinţe, presă, la radio şi televiziune.
Toate aceste aspecte ne Îngăduie să apreciem că eforturile concentrate
pe diverse planuri, din care am Încercat să sublini~m doar cîteva, se înscriu
într-un vast program de lucru, de puternică emulaţie, În scopul propăşirii
şi îmbogăţirii permanente a istoriei strămoşilor noştri cu noi date păstrate
încă neştirbit În "arhivele" acestor pămînturi.

L'APPORT DES ARCHEOLOGUES ET DES HISTORIENS
BUCARESTOIS A LA CONNAISSANCE DE LA CIVILISATION
DES GETO-DACES DE LA PLAINE ROUMAII\TE
Resume

L'auteur presente la contribution apportee par les resultats des recherches des archeologues et historiens bucarestois en ce qui concerne une meilleure connaissance. de la civilisation des Geto-Dace<; de la Plaine Roum.tine, resultats qui s'inscrivent dans l'effort collectif enregisrrc surtout pendant les quinze dernieres annees. Leur apport est remarcable pas
seulement du point de vue de l'intensification des recherches, mais surtout en ce qu'il apporte des lumicres sur certains aspects, autrefois moins connus, de la culture materielle
et spirituelle de nos anc&tres.
44

Dorin Popescu, Objets de parure geto-daces en argmt, în D.tcia, VII-VIII, 1937--1940, p. 183-202; idem, Nouveaux tresors geto-daces cn argent. Trf:sor de Herâstr,~u, în
Dacia, XI-XII, 1945-1947, p. 35-69 ; idem, Noi consideraţii asupra prelucrării argintului în Dacia, în Studii şi refer,ue privind istoria României, I, 1954, p 89-104 ; idem,
Tezaure de argint dacice (I şi II), În B.M.I., XL, 4, 1971, p. 19-32; XLI, 1, 1972,
p. 5-22.
45 D. Berciu, Arta traco-getică, Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1960 ; idem, Sur l'art
thraco-gete, în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 331-337; idem Co11tribution
l etude de l art
thraco-gete, în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 331-337; idem Contribution
l'etude de l'art
manie, în Thracia, III, Sofia, 1974, p. 281-285.
46 D. Berciu, în vol. Unitate şi continuitate în istoria poporului român, Bucureşti,
1968, p. 31-39 ; Fl. Preda, Cu privire la unele aspecte ale u11ităţii lumii geto-dace, În vol.
60 de ani de la făurirea statului naţional unitar român, Bucureşti, 1978, p. 7-16; Ştefan
Olteanu, Aspecte ale civilizaţiei geto-dacice În lumina cercetărilor recente, În Revista Arhivelor, anul LVI, voi. XLII, 2, 1979, p. 115-20 ; M. Babeş, Le stade actuel des recherches sur la cu! ture geto-dace
son epoque de developpement maximum ( 1!-e siecle av.n.e.
- I-er siecle de n.e.), în Dacia, N.S., XXIII, 1979, p. 5-19 ; idem, Cultura geto-dacă
în perioada de maximă dezvoltare, în 2050 de ani de la crearea primului stat centralizat
şi independent, Bucureşti, 1979, p. 57-71.
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C'est ainsi que, pour la premiere fois, fut mise en discussion la genese de la ovtlisation La Tene, cn faisant ressortir le râle du facteur local, auquel s'ajoutent, successi,·emen t, les influences gn!co-macedoniennes, sud-thraciques, celtiques et romaines. La corroboration des dates archeologiques, litteraires, epigraphiques et num.ismatiques mena a une
image plus claire du developpement economique, social et politique des Gcto-Daces de la
Plaine Roumaine, qui se reflete dans les antliquites des autochtones : habitats, necropoles,
outils, ceramique, parures, monnaies etc. De m~me, grâce au recherches et etudes entreprises, nous savons aujourd'hui beaucoup plus sur la spiritualite des Geta.-Daces.
Enfin, on fait ressortir le caractere unitaire de Ia civilisation des Geto-Daces sur
tout le tenitoire habite par eux.
Les multiples realisations sur les divers plans font ressortir un vaste programme
de travail, de forte emulation, ..tyant pour but ininterrompu la connaissance de l'hstoire
de nos ancetres.
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MONEDE DIN

AŞEZAREA GETO-DACICĂ

DE LA

POPEŞTI

*

Maria Cojocărescu

Aşezarea de la Popeşti situată la 25 km. sud-Yest de Bucureşti, pe un
pinten al terasei Argeşului, aparţine grupului de aşezări geto-dacice din Cîmpia Munteană. 1
Cercetările arheologice au fost Întreprinse În această aşezare în anii
1941-1947 de un colectiv al Muzeului Municipal condus de Dinu V. Rosetti şi au fost continuate, în anii 1954-1963, de arheologii Radu şi Ecaterina Vulpe.
În timpul campaniilor din anii 1941-1947, pe lîngă bogatul material
arheologic, 2 , au fost descoperite şi un număr important de monede.
Prezentăm mai jos catalogul celor 40 monede din coleeţia Muzeului
de istorie a municipiului Bucureşti, în ordine cronologică şi după criteriul
tipologie. 3

MONEDE
1.

GRECEŞTI

Alexandru cel Mare
AE ~, 6,70 g. ; 19,50 mm. Conservare bună.
RV. AAESAN~PY Între măciucă şi arcul cu tolba cu săgeţi ;
deasupra sigla r ; cerc liniar Întrerupt.
S N G Copenhaga, Macedonia II, pl. 27, nr. 1042 ; circ,t 328 î.e.n.
şi mai tîrziu ; Mi.iller, pl. XXII, 1702, inv. 966, Pl. 1/1

*

Monedele geto-dacice au fost prezentate de 1\1. Cojocărescu, în cadrul Sesiunii de
"20 de ani de la înfiin\area Şantierului arheologic bucureştean". din 24 mai

comunicări:

1973.
M. Turcu, Geto-dacii în Cîmpia Munteniei, Bucureşti, 1979, p. 40.
Materialul arheologic descoperit în aşezarea geto-dacică de la Popeşti in .tnu
1941-1947, aflat în coleqiile 1\liMB a fost publicat de M. Turcu, în Bucureşti, V, 1967,
p. 167-176; În Bucureşti, VII, 1969, p. 163-178; în Dacia, NS, 20, 1976, p. 189193 ; M. Turcu, op. cit. Rezultatele cercetărilor arheologice din anii 1954-1962 au fost
publicate de R. Vulpe În SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 239-269; în Materiale, III, 1957,
p. 227-246; V, 1959, p. 339-349; VI 1959, p. 307-324; VII, 1961, p. 323-358;
VIII, 1962, p. 457-461 şi Alex. Vulpe şi Marieta Gheorghiţă, în Dacia, N'S, 20, 1976,
p. 165-188.
3
In inventarul Institutului de Arheologie 35 monede (vezi tabelul anexă), amintite
În public.tţiile citate mai sus la care adăugăm: C. Preda, 1. T. Dragomir, în SCN, VI,
1975, p. 36. O parte enumerate de 1. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea
elmisticâ şi romallâ, Cluj, 1974, p. 289.
1

2
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2
17 mm. Conservare slabă.
sigla şterse ; se văd urme slabe de măciucă.
cu săgeţi.
sus. lnv. 955, Pl. I/2

2.

AE \i, 5,70 g;
Rv. legenda şi
şi arc cu tolbă
Datare ca mai

3.

AE 5,50 g.; 16,50 mm. Conservare
Av. mult tocit.
Rv. şters. Iov. 956. Pl 1/3.

4.

AE 7,90 g. ; 18 mm. Conservare slabă.
Av. şi Rv. complet şters. lnv. 957. Pl. 1/4.

5. AE 5,80 g. ; 18 mm. Conservare
Av şi Rv. complet şters. lnv. 958
Callatis autonomă.
6.

AE 8 g. ; 24 mm. Conservare
Rv. şters.

slabă.

slabă.

mediocră.

B. Pick, Die antiken Mi.inzen Nord-Grieckenlands, Berlin, 1910.
p. 102, nr. 227. lnv. 954. Pl. 1/5.
Dyrrhachium.

7.

8.

Av. :E!l:ETPIQN
Rv. [~YP] A/MYNTA
Drahmă AR-+-2,90 g.; 19 mm. Conservare
Maier 109 ; Ceka, 411. lnv. 953. Pl. 1/6.

bună,

cu o

crăpătură.

Monedă trecută prin foc.
Av. complet;. şters.
R v. legendă ştearsă.
Drahmă AR 2,10 g.; 20,5 mm. Conservare mediocră.
lnv. 960. Pl. 1 /7.
Thassos.

9.

Pe revers monogr..tma M.
Tetradrahmă AR 16,70 g. ; 29 mm. Conservare bună.
lnv. 939. Pl. 1/8.
10. Pe revers monograma M barat.
Tetradrahmă ARi/ 16,5:J g.; 31 mm. Conservar~ bunl.
lnv. 938. Pl. 1/9.
11. Pe revers ca mai sus.
Tetradrahmă AR ?' 15,20 g.; 29 mm. Conservare mediocră,
în două, din fragmentul mai mic lipsă. lnv. 936. Pl. 1/10.

ruptă

12. Pe revers ca mai sus, dar mai stilizată.
Tetradrahmă AR )" 16,30 g. ; 30 mm. Conservare bună. lnv. 934.
Pl. 11/11.
13. Pe revers monograma ca mai sus, dar mult stilizată.
Tetradr.thmă AR ,;" 15,50 g; 30 mm. Conservare bună.
lnv. 937. Pl. 11/12.
14. Pe revers ca mai sus, dar bara de la mijloc mult alungită.
Tetradrahmă AR j
16 g. ; 31 mm. Conservare bună. lnv. 940.
Pl. 11/13.
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15. Pe revers ca mai suc.;.
Tetradrahmă AR t
Pl. II/14.
Thessalonica.

15,50 g.;

31

mm.

Conservare

bună,

puţ1n

tocită.

lnv.

935.

16. Av. c.tpul lui Iulius Cezar laureat, în profil spr~ dreapta;
contramarcă jos rotundă, ilizibilă.
Rv. [E>ED:A AONI] KON , capul lui Augustus, în profil
spre dreapta.
AE / 9,40 g. ; 24 mm. Conservare mediocră, mult tocită.
B.M.C., Greek coins Macedonia, Thessalonica, p. 115/58, epoca
imperială, Iulius Cezar şi Augustus. Inv. 965. Pl. II/15.

MONEDE GETO-DACICE
Monede divizionare, tipul Alexandru -

Filip al III-lea

Arideul.
17. Av. Cdpul lui Heracles, spre dreapta, stilizat, în cerc periat.
Rv. urme de legendă X AH.
Zeus tronînd, stilizat ; păstrav parţial, în cerc periat.
AR ;/ 2,50 g. ; 17 mm. Conservare mediocră.
C. Preda, Monedele geto-dacice, Bucureşti, Ed. Acad. R.S.R., 1973,
p. 328-343, pl. LXXIV. Inv. 952. Pl. II /16.
18. A v. şi R v ca mai sus ; dar fără urme de legendă.
AR (cu multă aramă) ;/ 1,80 g.; 17 mm. Conservare mediocră.
Inv. 961. Pl. II/17.
19. Av. şi Rv. şters, se văd urme din cercul periat.
AR (se vede miezul de aramă) 1,30 g.; 16,5 mm. ConservMe
mediocră, mult tocită. Inv. 962. Pl. Il/18.
20. Av. şi R v şters, se văd numai globule.
AR (cu multă aramă) 1 g.; 15 mm. Conservare mediocră, mult tocită
lipsă la o margine. Inv. 963. Pl. 11/19.
Monedă geto-dacică, tipul Vîrteju-Bucureşti 4 •
21. Av. Capul lui Zeus în profil, foarte schematizat, format din linii Şl p~ncte.
R v. cal foarte schematizat spre stîngJ., în parte şters, vizibile
picioarele formate din linii şi puncte.
AR j 7,20 g. ; 24 mm. ; scyphată. Conservare mediocră. lnv. 9-14.
Pl. II/2C.
Monede geto-dacice, tipul Inoteşti-Răcoasa. 5
22. A v. Capul lui Zeus, foarte schematizat, sub forma unor linii
şi puncte. Sub ovalul feţei apare o roată cu patru spiţe.
4 C. Preda, Monedcle geto-dacilor, Bucureşti, 1973, pl. XL VI II/14 fotografi::t une1
monede tipul Vîrteju de la Popeşti.
5 La Institutul de Arheologie, din săpăturile de la Popeşti, :tu intrat 11 monede
dacice tip Inoteşti-Răcoasa, conf. C. Preda, 1. T. DrJ.gomir, op. cit., p. 36 ; C. Preda,
op. cit., pl. LIV/5, 9-11.
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Rv. Cal, foarte schemanzat, la trap spre stînga; corpul este
format din două proeminente circulare ; gitul cu coama este
marciltă prin două linii oblice ; capul, botul lat şi ochiul
marcat printr-un punct ; coada ştearsă ; deasupra capului se vede
doar un punct.
AR i/' 5,70 g. ; 24,5 mm. Comervare mediocră.
Inv. 957. Pl. III/21.
23. Av. ca mai sus, dar tocită.
Rv. ca mai sus, dar nu se vede capul c.tlului şi punctele de
deasupra capului.
AR J?' 5,50 g.; 26 mm; Uşor scyphată. Mult tocită.
lnv. 941. Pl. III/22.
24. Av. ca mai sus, dar mai tocită.
Rv. Ca mai sus; dar desupra capului calului apar trei puncte,
coda este arcuită.
AR (cu multă aramă) / 6,20 g; 24 mm; scyphată. Mult tocită,
crăpătură l.t margine.
Inv. 942. Pl. III/23.
25. Av. Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus; dar deasupra capului calului apar două globule
alungite ; coada este arcuită şi are două linii oblice sore
capăt ; picioarele dinilpoi şterse.
AR i/' 4,80 g. ; 24 mm. ; scyphată. Conservare mediocră, la margine
o protuberanţă. Inv. 943. Pl. III/24.
2C Av. Ca mai sus; dar mai puţin tocită.
Rv. Ca mai sus; dar nu se văd punctele de deasupra capului şi
coada. Sub burta calului sigla M barat răsturnat ; spre
dreapta jos cinci puncte.
AR / 4,80 g. ; 24,5 mm; scyphată. Conservare mediocră. Inv. 945.
Pl. III/25.
27. A v. ca mai sus, dar mult tocită.
R ''· ca mai sus ; dar de<tsupra capului sigla ~.I ; partea dinapoi şt
coada şterse ; sub buna calului sigla ~J, în partea stînga jos
trei puncte.
AR / 4,70 g. ; 23,5 mm ; mult scyphată. Consen·are mediocră.
lnv. 946. Pl. III/26.
28 ..-\v. Ca :;nai sus.
R v. Ca mai sus ; dar fără sigle şi puncte În partea de jos ;
punctele de deasupra capului şi coada şterse.
:\R (cu multă aramă) .7' 4,80 g. ; 23 mm. ; u5or scyphată. Conservare
slabă, margini rupte. lnv. 947. Pl. Ill/27.
29. Av. Ca mai sus; dar mult tocită.
R v. Ca m.li sus ; dar descentrată şi mult tocită.
AR ~ 4, log. ; 23,5 mm. ; scyphată. Conservare
Inv. 948 Pl. III/28.
18. Av. Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus.

s.labă.
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5
AR (cu multă aramă) /
Inv. 949. Pl. III/29.

2,70 g.; 23 mm.; scyphată. Conservare slabă.

31. Av. Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus.
AR (cu multă J.ramă) / 4,30 g. ; 25 mm. ; uşor scyphată.
Conservare slabă, margini rupte. Inv. 950. Pl. III/30.
32. Av. şi Rv. complet şterse.
AR (cu multă aramă) 5,80 g. ; 22 mm. Conservare slabă, îndoită,
probabil trecută prin foc. Im. 951. Pl IV/31.
Denari romani republicani

6

L. Antestius Gragulus

33. AR j 4 g. ; 18,5 mm. Conservare mediocră.
Gruber, 976, Roma, anii 133-126 î.e.n. ; Sydenham, 451 ;
Crawford, 238/1, ,mul 136 î.e.n. ; Signum incusum pe Av ;
B. Mitrea, SCN Il, 1958, p. 167, 24/3. lnv. 967. Pl. IV/32.
Cn. Domjtius Ahenobarbu<;.
34. AR '\ 3,80 g. ; 18 mm. Conservare mediocră.
Gruber, 1025, Roma, anii 119-110 î.e.n.; Sydenham, 514 ;
Crawford, 261/1, anul 128 Z...e.n. lnv. 974. Pl. IV/33.
M. Papirius Carbo.
35. AR '\ 3,20 g. ; 19 mm. Conservare mediocră.
Gruber, 472, anii 137-134 î.e.n.; Sydenham 423; Crawford, 279f1,
Roma, anul 121 î.e.n. Inv. 971. Pl. IV/34
C. Coilius Caldus.

36. AR j 3,70 g.; 18 mm. Conserv.J.re bună.
Grubcr 1463, Roma, anii 100-97 î.e.n.; Sydenham, 582 a;
G-awford, 318l1 b; marcă de control pe Rv., d.nul104 î.e.n.
B. Mitrea, op. cit., p. 164, 24/5 ; dar 318/1 a. lnv. 968.
Pl. IV/35.
L. Saturninus.
37. AR j 3,50 g. ; 18 mm. Conservare bună.
Gruber, 1523, Roma, anii 100-97 î.e.n.; Sydenham, 578;
Crawford, 317/3 b, marcă de control H., nu este, anul 104 î.e.n.
Signi incusi pe Av. şi Rv. B. Mitred., op. cit., p. 167, 24/6, dar
317/3 a Inv. 964 Pl. IV/36.
B Mitrea, SCN, II, 1958, p. 16~-167; prezintă În plus 7 denari romani republicani, provenind din săpăturile arheologice de la Popeşti din anii 1941-1947 : C. Porcius Cato, Gruber, 461 ; Q. Minnicius Rufus, Gruber, 464; L. Rutilius Flacus, Gruber,
3242 ; L. Furii Brochi, Gruber, 3896 ; C. Casius, neprecizat ; Caecilius Metelus ? ; Augustus ?. Din publicaţiile citat~ mai sus din cercetările arheologic ede la Popeşti anii 19541962 provin 3 dend.fi romani republicani : un renar roman republican neprecizat ; 2 ; C. Valerius Flacus, anii 150-125 î.e.n.; 3. denari republican, anii 90-85 î.e.n.
6
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şi

L.

C. Memmius L. f. Galeria.

38. AR l 3,60 g. ; 17 mm Conservare mediocră.
Gruber, 2421 tip gen., Roma, anul 87 î.e.n., Sydenham, 712,
anii 86-85 î.e.n., Crawford 349/1, anul 87 î.e.n.
B. Mitrea, op. cit., p. 167, 24/4, dar 313/106. Inv. 972. Pl. IVJ37.

M. Antoninus

şi

M. Barbatius

39. AR - 3,40 g, 17 mm. Conservare bună, dar perforată.
Gruber, 490, anul 41 î.e.n.; Sydenh.tm, 1181, Asia Mică;
Crawford. 517/2, monetărie însoţind pe M. Antoninm, anul
41 î.e.n.,
B. Mitrea, op. cit., p. 167, 24/11 (probabil)
Inv. 973. Pl. IV/38.
~Ionedă grecească

4::.

~\E

10,20 g.; 20 mm. Conservare mediocră.
Av. şi RV. şters; pe avers se distinge, în partea de jos, un
ciorchine de strugure, iar pe Rv. contramarcă ilizibilă. Inv. 959,
Pl. IV, 39.

Da va geto-dacică de la Popeşti face parte din ansamblul aşeză
rilor Situate în centrul Cîmpiei Muntene, cu o activitate economică intensa m sec. II - I 1.e.n. 7 .
Circulaţia monedei locale este reprezentată În aşezare prin monede
geto-dacice tipul Vîrteju, tipul Inoteşti - Răcoasa şi monede divizionare de
tipul Alexandru cel Mare - Filip III Arideul. 8 Descoperirile geto-dacice tipul
Inoteşti-Răcoasa de la Popeşti se înscriu în extrema sudică a ariei de răs
pîndire a acestui tip 9 ce se datează la sfîrşitul secolului II î.e.n. pînă în deceniile III-IV al secolului I î.e.n. to
Cele patru monede divizionare tipul Alexandru cel Mare - Filip III
Arideul, se adaugă descoperirilor de astfel de monede Întîlnite ŞI m alte
aşezări geto-dacice din centrul Cîmpiei Muntene, de la nordul şi sudul Dunării (unde se pare că au fost emise) 11.
Pe lîngă moneda locală, la Popeşti s-au găsit un număr Însemnat de
monede de argint şi bronz, emisiuni ale diferitelor cetaţi greceşti. 12 ·
Prezenţa monedei de argint, reprezentată prin : tetradrahme Thassos,
.\1aroneea, Odessos ; drahme Dyrrachium şi denari romani republicani, monede folosite nu numai ca mijloc de plată şi tezaurizare, ci şi ca mijloc
de circulaţie, dovedesc schimburile intense practicate cu populaţiile de la
sudul Dunării.
"

A

7
11

A

M. Turcu, op. cit., p. 63.
Vezi Tabelul monedelor descoperite în cuprinsul

C. Preda, I. T. Dragomir, op. cit., p ..'l6.
Ibidem. p. 38.
11 N. Conovici, în SCN, VII, 1980, p. 141.
12 Vezi Tabelul monedelor descoperite în cuprinsul

aşezării

geto-daClce de

la Pa-

geto-dacice de la

Popeşti.

9

1°

aşezării
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Monedele de bronz Alexandru cel Mare şi cele emise de Callatis sau
Amissos, rămase încă multă vreme în circulaţie după încetarea emiterii lor,
împreună cu celelalte monede de bronz semnifică pe de o parte, schimburile
ce se efectuau În această aşezare, precum şi posibilităţile de participare a diferitelor straturi sociale la realizarea acestor schimburi.
Un~rgument numismatic important pentru stabilirea sfîrştiului davei
de la Popeşti, este oferit de două monede descoperite în cuprinsul aşe
zării şi anume : monede de bronz emisă pentru Thessalonica În vremea lui
Augustus (nr. 16) şi denarul roman emis se pare tot În vremea lui Augustus.
Acest argument vine în sprijinul afirmaţiei mai recente, a cercetăto
rilor Alex. Vulpe şi Marieta Gheorghită care situează Încetarea locuirii în
aşezarea de la Popeşti, pe baza studierii materialului arheologic, în anul 2
sau 6 e.n., În timpul expediţiei lui Aelius Catus. l3
Completarea catalogului monedelor, prezentat mai sus cu descrierea
celor aflate la Institutul Arheologic sau Muzeul de istorie al R.S.R. va întregi cunoaşterea situaţiei economice şi social-politice a da vei geto-dacice
de la Popeşti.
Tabelul
monedelor descoperite in cuprinsul
celor două institute.

aşezării

geto-dacice de la

Popeşti

aflate în inventarle

1
1

!

Emisiunile monetare

Xr. monede

~ăpături

l\IL\IB
-

-

H.ăcoasa

11

-

Denari romani republicani
::\Ionede greceşti indescifrabile

1-1

-

1
-

TOTAL:
*Informaţiile

l
2

-

Instit . .\rheol.

s
l
l
l

.l

:-;
1

15

2

2

1

1

4
2

11

22

1

l
1
1
1

-t

·'

17

1

5

(Î

47

35

82

referitoare la numărul monedelor ele la Institutul .\rheologic, pro·,in elin
în prezent.

publicaţiile apăru te pînă
13

Total

s

.\lexandru cel \Iare
Callatis
Dyrrhachinm
.\pollonia
Thasos
\laroncea
Thessalonica
\Icsembria
Amissos
Odessos
\Ionede geto-uacice di·1izionare
tipul Alexandru cel \Iare -Filip III Arideul
::\Ioncue geto-dacice ti pul Yîrtej u
\loncde geto-dacice tipul Inoteşti-

1

arheologice

Alex. Vulpe şi Marieta Gheorghiţă, op. cit., p. 166.
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MONNAIES DE L'HABITAT GETO-DACE DE

POPEŞTI

Resume
L'etude pn!sente le catalogue des monnaies decouvertes dam l'habita.t de Popeşti,
pendant les fouilles archeologiques effectuees par le Musee Municipal dans les annees 19411947.
A cote de la monnaie locale, represente par les emissions geto-daces de type Vîrteju-Bucureşti, le type lnoteşti-Răcoasa et les monnaies divisionnaires de type Alexandre
le Grand-Philipe III l'Arridee, le catalogue renferme aussi des monnaies de bronze d'Alexandre le Grand, emissions de la viile de Callatis, Thessalonica, tetradrachmes de Thassos,
drachmes de Dyrrhachium et denars romains republicains. La plupart des monnaies dccouvertes dans l'habitall geto-dace de Popeşti peuvent &tre datees dans les IIe - 1-er siecles
a.n.e., comme d'ailleurs aussi la periode d'activite economique intense de !'habitat.
Les monnaies decouvertes dans la "dava" de Popeşti, celles d'argent aussi bien que
celles de bronze, attestent d'une part les echanges effectuees, la differenciation sociale, et
d'autre part les posibilites des
differentes couches sociales de participer
la realisation
de ces echanges.
Pour la fin de !'habitat, un important element numismatique vient d'apporter des
prccisions; il s'agit de deux monnaies, la premiere emise par Thessalonic au temps d' Auguste, la deuxieme, un denar romain republicain emis aussi, parait-il, au temps d'Auguste.
l'appui d'une assertion recente de Alexandru Vulpe et MaC'est un argument qui vient
rieta Gheorghiţă, pla<;ant la fin de !'habitat geto-dace de Popeşti en l'an 2 ou 6 n.e., pendant l'expedition d' Aelius Ca tus, assertion fondee sur l'etude du materiei archeologique.

a

a

LISTE DES ILLUSTRATIONS
Pl. I
Pi. II

1-10 Monnaies grecques.
11-15 Monnaies grecques.
16-19 Monna.ies divisionaires du type Alexandre le Grand
Philippe II Ariedaios.
2J
Monnaie geto-dace du type Vîrteju Bucureşti.
Pl. III 21-30 Monnaies gcto-daces du type Inoteşti.
Pl. IV 31 Monnaie geto-dace.
32-38 Deniers romains republicains.
39 Monnaie grecque non identifiee.
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Pl. I, 1-18, Monede

greceşti.
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11

Pl. II, 11-15, Monede greceşti.
16-19, Monede divizionare tip Alexandru cel Mare Arideul.
20, Monedă geto-d&cică tip- Vîneju-Bucureşti.

Filip III

15f
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12

Pl. III, 21-30, Monede geto-dacice tip
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Inoteşti.

13

i:'l. IV, 31, Monedă geto-dacică.
52-38, Denari romani republicani,
y J, Monedă grecească nedeterminată.
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CONTRIBUŢII

LA

CUNOAŞTEREA

ETNOGENEZEI ROMANILOR
LIVIU

ŞTEF ANESCl:

Societatea geto-dacă la confluenţa secolului al II-lea î.e.n. cu secolul I î.e.n. trecea definitiv de la comuna primitivă, de la organizarea tribală,
la cel de al II-lea moment al istoriei, denumit cu un termen general de
K. Marx mod de producţie asiatic, la civilizaţie, la stadiul de organizare ca
popor 1 .
Arheologia a pus În mod pregnant În evidenţa că agricultura a fost
ocupaţia principală a strămoşilor noştri daci 2 . Cele mai vechi ştiri despre
societatea dacă amintesc despre agricultura acestora şi realităţile agrare din
Dacia În secolul I î.e.n. 3.
Reglementarea raporturilor dintre membrii aşezărilor, atestate de arheologie ca aparţinînd sfîrşitului comunei primitive pe teritoriul Daciei ne
înfăţişează, Începînd din secolul al VIII-lea î.e.n., o unitate denumită cultura
Basarabi 1 . În remarcabila sa sinteză 5 Vasile Pârvan sesiza necesitatea de a
numi, pe temeiul realităţii dovezilor surprinse de cercetarile arheologice,
această regiune cu numele ei propriu Dacia, constituită prin îndelungata
activitate a dacilor care alungînd pe: " ... intruşii iranieni catre est, celţi
catre vest..." au Întemeiat cel mai puternic stat " ... care a fost cunoscut vreodată În această parte a Europei, regatul get al lui Burebista".
Nivelul de dezvoltare al forţelor de producţie
La finele secolului al II-lea şi Începutul secolului I Î.e.n. ni,,elui de
dezvoltare al forţelor de producţie a impus În Dacia victoria definitivă a
unor noi relaţii sociale, marcîndu-se astfel Încheierea îndelungatei perioade
istorice a comunei primitive. Ocupaţia de bază a dacilor o constituia agri1 Liviu Ştefănescu, Importanţa teoretic;! a descoperirilor arheologice de pe teritoriul
judeţului Argeş Îll cunoaşterea luptei pmtru i11dependenţă naţională şi dreptate socială dusă
de poporul român, Comunic:ue prezentată la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Argeş,

Piteşti,

1977.
Mircea Pctrcscu-Dîmboviţa, Scurtă istorie a Daciei preromane, laşi, 1978, p. 144
şi Ion Horaţiu Crişan, Burebista şi epoca sa, llucureşti, 1977, p. 384-428.
3 apud Petre P. Panaitescu, Obştea ţărănească în Ţara Românească şi ~1oldova, Orînduirea feudală, Bucureşti, 1964, p. 17, cu un comentariu la nota 1 din subsolul paginii.
4 Mircea Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 105-108.
5 V asi le Pârvan, Dacia, Bucureşti, 1972, p. 31.
2
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cultura. Arheologia evidenţiază folosirea fierului la confecţionarea cuţitului
şi brăzdarului de plug atît de mult încît este considerată caracteristică 6 •
Coasele şi secerile din fier au ajutat dezvoltarea producţiei agricole ;
studierea lor a determinat pe cercetatori sa le considere deasemeni, În comparaţie cu altele din alte regiuni ale Europei, ca fiind caracteristice dacilor.
Al te unelte din fier ca : lam ele cu vîrful curbat şi mîner de lemn, un fel
de cosoare folosite la cultura viţei de vie, sapele, săpăligele - care pledează
pentru superioritatea netă a agriculturii dacilor din acea vreme - greble,
tîrnăcoape probabil, axele din fier ale rîşniţelor, apoi ciocane, baroase, cleşti,
nicovale, pile, dălţi, burghie, topoar.e, tesle, fierastraie, cuţitoaie, suie, cîrlige,
foarfeci, compase, lanţuri, cuţite ş.a.
Se subliniază de către arheologi că Întreagă această impresionantă
gamă de unelte s-a bazat pe zăcăminte proprii de materie primă şi pe iscu~inţa dacilor de a obţine fierul prin reducerea minereului. Un alt lucru esenţial îl constituie faptul că multe din aceste unelte de fier au rămas tipologie
aproape neschimbate pînă În pragul acestui secol În gospodariile ţărăneşti şi
în fierăriile rurale.
Uneltele din fier au sporit randamentul prelucrarii lemnului şi al altor
ocupaţii ca : vînătoarea, pescuitul, albinăritul. Dar cea mai importantă dezvoltare s-a Înregistrat în construirea locuinţelor, dependinţelor, Întăriturilor,
construcţiilor religioase. Nivel înalt a atins societatea dacă din această vreme
şi în ceramică. Deşi tehnica lucrului cu roata se susţine că a fost Împrumutată 7 dacii aveau o gamă bogata şi variată de forme şi ornamente care proveneau din străvechiul fond autohton.

Caracterul

relaţiilor

de producţie

Trecerea la un nou mod de producţie, de la comuna primitivă, este
consemnată de apariţia pe temeiul revoluţiei provocată de generalizarea metalurgiei fierului În sfera de dezvoltare a forţelor de produqie, a unor
noi relaţii sociale. Întrucît această nouă formaţiune social-economică este
caracterizată de K. l\!Iarx şi Fr. Engels prin apariţia simultană a familiei
monogame, proprietăţii private şi statult.>i, vom analiza aceste categorii potrivit cu realităţile de pe teritoriul patriei noastre. Analiza va pri-vi relaţiile de proprietate funciară, raporturile agrare, pe care le considerăm genul
proxim al specificult~i modului ele viaţă al strămoşilor noştri daci.
În literatura de specialitate sint exprimate patru păreri mai importante pri\·ind formaţiunea social-economică existentă În societatea dacă din
vremea lui llurebista cînd cele trei categorii ale materialismului istoric familia monogamă, proprietatea privată şi statul sînt atestare în mod
indubitabil.
Una din acestea susţine existenţa Încă a comunei pnmn1ve într-o faza
finală denumită demoLraţie militară sau uniune tribală.
6
I\1ircea Petre<>cu-Dîmbovip, op. ctt.,
op. cit., p ..H8-407.
7 Ion Horaţiu Crişan, op. cit., p. 407.
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O a doua părere susţine existenţa societăţii sela vagiste Începătoare la
dacii din vremea lui Burebista ~i Decebal pînă la formarea poporului român
pe baza obştei săteşti În accepţiunea autorilor ei.
O a treia mai recentă susţine că societatea dacă Începînd din vremea
lui Burebista a trecut de la comuna primitivă la modul de producţie tnbutal.
O a patra 8 apreciere conţine o formulare autentică : "formaţiune social-politică de tipul statului" care nu corespunde cu formaţiunile social-economice definite de K. Marx, ci conţine un element comun tuturor formaţiu
nilor social-economice civilizate.
Depăşirea comunei primitive, a relaţiilor gentilice, tribale, a uniunii
de aşezări ca perioadă de trecere denumită democraţie militară a fost deplin
demonstrată de savanţii care au emis cea de-a doua şi cea de-a treia părere,
mai ales de cei care susţin existenţa modului de producţie tributal 9 • Absenţa
~clavagismului În societatea dacă a fost demonstrată amplu de arheologul
clujan Ion Horaţiu Crişan în excelenta sa monografie premiată de Academia R.S.R. 10 .
Există

un mod de

producţie

tributal ?

K. Marx 11 analizînd modalităţile de descompunere a comunităţilor primitive, căile de trecere de la comuna primitivă, constată trei situaţii :
a). Colectivitatea ca substanţă în care familiile sînt simple fenomene, pămîn
tul fiind deţinut de aceasta, fiecare familie se comportă doar ca o verigă.
Aceasta ni se înfăţişează În istoria omenirii În moduri diferite. De pildă,
arată K. Marx, nu o contrazice deloc faptul ca, aşa cum e cazul la majoritatea formelor asiatice unitatea Înglobantă care stă deasupra tuturor acestor
mici colectivităţi apare ca proprietarul suprem sau ca unicul proprietar, iar
comunităţile reale apar numai ca posesori ereditar. În aceste condiţii, ale
despotismului asiatic, relaţia economică Între familiile monogame şi entitatea
îng-lobantă poartă numele de tribut. Caracterul colectiv al muncii poate dezvolta un Întreg sistem ca în Mexic, 12 în special În Peru, 13 , la vechii celţi,
l;;t unele triburi indiene, arată K. l'vlarx. Condiţia tributului o constituia sistemul de irigaţie, mijloacele de comunicaţie iar marile oraşe apar doar ca
necesnaţ1 ale reprezentanţilor entităţii Înglobante sau pentru comerţul extenor.
b). Colectivitatea presupune ca bază nu pămîntul ci aşezarea, sediul agricultorilor proprietari de pămînt. Greutăţile de care se izbeşte colectivitatea
Mircea Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 151.
Miron Constantinescu, Modul de producţie tributal şi orînduirea tributală, În Probleme economice, nr. 11/1972, p. 34-48 ; Ion Horaţiu Crişan, op. cit., p. 209-249 ;
Henri H. St:1hl, Teoria f<~7.c'irii tipologice şi problem.t orînduirii tributale, În Viitorul Social, nr. 1/1978, p. 34-48 ; Hadrian Daicoviciu, Societatea dacică În epoca statului, în
Studii dacice, Cluj-Napoca, 1981, p. 34-48.
1° Ion Horaţiu Crişan, op. cit., p. 209-229.
11 K:ul Marx, Forme premergătoare producţiei capitaliste, În Karl Marx, Bazele
r~iticii economiei politice, Bucureşti, 1972, 1, p. 423-467.
1 2 Miloslav Stingi, Pe urmele comorilor din oraşele maya, Bucureşti, 1975.
13 Garcilaso de las Vegas "El Inca". Regeştile comori ale incaşilor, Bucureşti, 1974.
8

9
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pnwin de la altele care-i turbură aşezarea pe pămîntul lucrat de ea. Individul devine proprietar priYat al pămîntului, al unei parcele separate, a că
rei cultiYare separată cade în sarcina lui şi a familiei lui. Comunitatea ca
stat, arată K. Marx reprezintă, pe de o parte relaţiile dintre aceşti proprietari privaţi şi egali, asocierea lor împotri\~a lumii exterioare ; ea este totodată garanţia lor. Calitatea de membru al comunităţii continuă să fie premisa pentru Însuşirea pămîntului dar ca membru al comunităţii individul
este proprietar privat, spune În continuare K. Marx. Aceasta a stat la.
baza istoriei grecilor, romanilor, evreilor, subliniază K. Marx.
c). Colectivitatea este compusă din familii care nu sînt coposesoare
ca În forma asiatică şi nici proprietare, ci o parte a pămîntului ocupat ră
mîne comunitatii ca atare, distinctă de membrii ei, cealaltă parte se divide )i
fiecare parcelă de pămînt este proprietate privată numai în măsura În care
fa~ilia este .m~embră a colectivităţii. K. Marx denumeşte această a treia ipostaza germamca.
Toate aceste modalităţi se află În cel de-al II-lea moment istoric sau
stare de lucruri istorică deoarece starea de lucruri istorică pe care o neagă
- comuna primitivă - este caracterizată prin faptul că În forma cea mai
primitivă, spune K. Marx, a avea faţă de pămînt un suport de proprietate
înseamnă a găsi În el materie primă, unealtă şi mijloace de trai, produse nu
prin muncă ci ca roade ale pămîntului Însuşi.
Exprimînd filiaţia acestor trei forme de colectivitate pe cea de-a doua
treaptă istorică K. Marx foloseşte conceptul de derivare. În al doilea rînd
însă acolo unde există proprietatea asupra uneltei, arată K. Marx, alături de
proprietatea asupra pămîntului, acolo este de-acum dată ca premiză a doua
treaptă istorică, alături de prima treaptă şi În afara ei. Unealta însăşi fiind
acum un produs al muncii aşadar elementul care constituie proprietatea fiind
deci creat prin muncă, indică K. Marx, colectivitatea nu mai poate să se
prezinte aici În forma ei naturală ca în primul caz, colectivitatea pe care
se bazează acest fel de proprietate, ci ca o colectivitate derivată care ea Însăşi este produsă, creată, o colectivitate produsă de muncitorul însuşi.
A treia stare de lucruri istorică este caracterizată de K. Marx În termenii : "Cea de-a treia formă posibilă, lucrătorul se raportează ca proprietar numai la mijloacele de subzistenţă, le găseşte de-a gata ca o condiţie naturală a subiectului care munceşte fără să se raporteze la pămînt sau la
unelte, aşadar nici la munca însăşi ca la ceva ce-i aparţine. Aceasta este În
fond, formula sela viei şi a iobăgiei, care este de asemenea negată şi este istoriceşte perimată cliP punctul de vedere al raportului muncitorului faţă de
condiţiile de produqie ca capital" 11.
Prin urmare, modul de produqie asiatic este cea de-a doua stare de
lucruri istorică a societăţii caracterizată prin cel puţin trei forme de colectivitate umană cu tot atîtea baze economice distincte şi cu prezenţa unor
clase sociale distincte 15 . Ceea ce separă comuna primitivă de civilizaţie este
apariţia proprietăţii private, a familiei monogame asupra produselor muncii
şi laboratorului cum spune K. Marx - pămînt, turme - ca urmare a
14

K:ul \Lux, op. cit., p. 458-451.
Karl I\Tarx, Friedrich Engels, r..Ianifestul Partidului Comunist, ed. VII, Bucureşti,
1959, p. _)Q noLl 2 din subsolul paginii.
1 :;
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revoluţiei produsă de noul nivel al forţelor de producţie datorat îndeosebi
ca urmare a generalizării metalurgiei fierului. Statul ,este cea de-a treia
ca~acteristică a civilizaţiei - împreună cu familia monogamă şi proprietatea
pnvată a sa - o stare obiectivă a trecerii de la trib la popor materializata
prin ansamblul instituţiilor sale : autoadministrare teritorială, organe locale
şi centrale, reglementări destinate conservării şi dezvoltării stadiului de civilizaţie umană. În cadrul aşezării localitate - familia monogamă devine celula socială fundam·entală care intră în relaţii cu celelalte familii
pentru asigurarea continuităţii şi dezvoltării celor două realităţi fundamentale. În acest scop fiecare familie monogamă concedează reciproc din libertatea sa pentru a o Încredinţa şefului aşezării - judelui - asigurînd astfel
cadrul descurajării eventualilor infractori iar atunci cînd s-a produs vreo
abatere sancţionarea celor vinovaţi. Instituţia rudeniei este însoţită de seria
de reguli care încălcate constituie infraqiuni împotriva familiei şi persoanei
adulter, incest, viol, bigamie, abuz de persoană, vătămare corporală, lovire - dar selecţia biologică devine o foqă socializată conservată şi conservînd gradul de civilizaţie umană atins. Instituţia proprietăţii pri,~ate, a familiei monogame, asupra produselor provenite din munca sa şi asupra mijloacelor de producţie - pămînt, turme, unelte, gospodărie, instalaţii agri··
cole - este însoţită de o serie de reguli care încălcate constituie infraqiuni
împotriva proprietăţii - furt, înşelătorie, tîlhărie, încălcarea hotarelor, incendiu - şi asigură consolidarea şi dezvoltarea gradului de civilizaţie atins,
atrăgînd conservarea muncii socialmente asigurată prin vînzare, testament,
succesiune, donaţie înzestrare.
Pentru asigurarea stadiului civilizat atins familiile aşezării încredinţează
voinţa lor organului local şi-i transferă odată cu puterea politică şi ascultarea
pentru îndeplinirea unor activităţi de apărare şi autoapărare precum şi ~
parte din rezultatele muncii, cu caracter economic, În produse sau echivalentul lor general, bani. Dublul caracter al relaţiei dintre familiile aşezării şi
şeful său se evidenţiază În faptul că acesta şi prin el aşezarea satul - se
subordonează conducătorului suprem al comunităţii al poporul•Ji - căruia
i se concede atît ascultarea cît şi o parte din darea economică a familiilor
care rămîne după ce şeful - judele - aşezării - satului - şi-a oprit necesarul pentru subsistenţa familiei sale şi nevoile micii colectivităţi pe care
o reprezintă. Şeful aşezării - satului - sau al unor compartimente intermediare administrativ-teritoriale - dava - cît şi şeful poporului - Dacia regele cu atribuţii politice, administrative, ajutat de marele preot în probleme
spirituale şi deci de justiţie exprimată prin cerinţe, rînduieli cu caracter extrasocial, divin şi de apărare contra agresiunii comunităţilor străine, de ordine şi
ascultare pentru litigii, infraqiuni, neorînduieli În interior. În mod obiectiv
Şefii, preoţii, se constituie în clasă socială distinctă şi nu antagonistă. Aceasta
întrucît baza socială a celui de-al doilea moment al istoriei nu oferă condiţiile
constituirii proprietăţii pri\~ate exploatatoare asupra mijloacelor de produqie,
iar darea - tributul - fie în muncă, produse ori bani nu a devenit instrumentul redistribuirii inechitabile a plusprodusului. Nivelul dezvoltării forţelor
de producţie nu oferă capacitatea realizării plusprodusului care prin confiscarea mijloacelor de producţie şi subjugarea comunităţii căreia i se impune
limba, religia, spiritualitatea cuceritorului, caracteristic celui de-al III-lea
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moment al isto~iei cum îl denumeşte K. Marx unde se plasează sclavii, iobagii,
proletarii.
O astfel de abordare a formaţiunilor social-economice, consacrată de
materialismul istoric pune în evidenţa 16 faptul că noţiunea de societate
tributală sau mod de producţie tributal 17 extinde caracteristica economică,
prin care se constitui·e statul, la Întregul mod de producţie asiatic sau cea
de-a II-a stare de lucruri istorică şi se referă numai la una din cele trei
ipostaze analizate de K. Marx, de aceea o considerăm că este improprie, atît
pentru realitatea istoriei cît şi pentru caracterul ştiinţific al mater..:alismului
istoric 18 .
Relaţiile

agrare, element determinant al ecosintezei carpato-danubianopontică şi al etnosintezei daco-romane

Comuna primitivă atestată pe teritoriul ţarii noastre a durat o perioadă îndelungată. Savantul ieşean Mircea Petrescu-Dîmboviţa argumentează
că sfîrşitul acesteia, prelungit În epoca metalelor are pentru perioada bronzului, secolul XIV î.e.n. - bronzul mijlociu şi pînă în secolul al VI-lea î.e.n.
hallstatul tîrziu, o importanţa deosebită deoarece : " ... metalurgia bronzului
a atins aici cea mai mare dezvoltare din Estul Europei centrale, datorită în
primul rînd zăcămintelor de cupru, precum şi legaturilor de schimb În care
sarea a avut fireşte un rol important" 19 . Marele istoric român Constantin
C. Giurescu citind 20 opiniile învaţatului german K. Schuchardt, ale antropologului E. Pittard şi ale învătatului român I. Andrieşescu a ajuns la concluzia : " ... creatorii remarca bilei civilizaţii care s-a manifestat pe teritoriul
O reprezentare rezumarivă a celor trei stări de lucruri istorice - momente istoreliefate de Karl Marx în cadrul teoriei despre categoria mod de produqie sau
formaţiune social-economică, făcută de noi în Terra Nostra. Culegere de materiale privind
istoria agrară a României, Bucureşti, 1981, p. 343.
17 Bibliografia selectivă a problemei în Terra Nostra, Bucureşti, 1981, p. 343-344,
nota 14.
18 Liviu Ştefănescu, Modul de producţie tributal în nord-vestul României, Comunicare
la Sesiunea ştiinţifică Probleme ale perioadei prefeudale şi feudalismului timpuriu, organizată
de \fuzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1973 ; Modul de producţie tributal în Dobrogea, Comunicare la Sesiunea Muzeului Delta Dunării, Tulcea, 1974 ; Teze şi ipoteze privind perioada
prefeudală, În Muz. Naţ., Bucureşti, III, 1976, p. 138-146; Inceputurile /eudalismului
in ţara noastră în lumina unor aprecieri ale clasicilor marxism-leninismului, Referat prezentat În cadrul dezbaterii Inceputurile feudalismului în ţările române, Iaşi, 27-28 decemhrie, 197-i ; Semnificaţia teoretic.! a descoperirilor arheologice de pe teritoriul judeţului Hunedoara privind 50cietatea geto-dacă, Comunicare la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului din Deva, 1975 ; Despre caracterul statului geto-dac. Comunicare prezentată la Simpozionul Ulli'i/ersul material şi spiritual al geto-dacilor, organizat de Muzeul de istorie a
municipiului Bucureşti ; Rolul da7.·ei Zirida:.:a Î11 sistemul de stat geto-dacic în '"v"Temea lui
Burebista, Comunicare la Sesiunea anuală a muzeului judeţean Arad, Arad, 1978 ; Rolul
dawlor În cadrul sistemului statului dac, Comunicare la Se<>iunea Petroda7.'a 2000 ; Relaţiile
agrare ca esmţă a continuităţii poporului româ11, în Terra Nostra, Bucureşti, 1981, p. 3:\9_H8. Vezi şi p. 3;;, nota 15.
19 Mircea
Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din
România, Ed. Academ:ei R.S.R., Bucureşti, 1977, p. 36-37.
2 Constantin
C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Isnoria românilor, Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1974, voi. 1, p. 23.
16

rice -

°
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7

carpato-danubian în perioada ultimă a neoliticului între anii 2500 - circa
1800 înaintea erei noastre, ar fi chiar strămoşii noştri dacii sau geţii, care
formau ramura nordică şi cea mai importantă a marelui complex tracic".
Consideram ca începînd din secolul al VIII-lea î.e.n. în spaţiul carpatodanubiano-pontic, teritoriul cuprins de Nistru de la izvor, Marea Neagră
de la Cetatea Alba, la Ecrene, Dunarea de la Silistra la confluenţa cu Tisa
şi Tisa pînă la izvor, cu revarsari şi peste aceste limite, a început prin actlVltatea creatoare a tribului dac o impresionantă ecosinteză, o transformare specifica a naturii de catre om spre a şi-o adapta.
Unitatea entopolitică a dacilor ca trib era asigurată prin sistemul specific comunei primitive, creat ca o coeziune endogenă a numeroaselor aşe
zări, descoperite astazi de arheologi, cu şefi ai acestora supuşi şefului de trib
şi marelui preot şaman, vrajitor prin limba unitara, comuna tuturor
aşezarilor tribului În acest teritoriu, spiritualitate, credinţe, obiceiuri, continuitate de locuire şi de viaţă pe acelaşi teritoriu care era laboratorul natural
şi element vital aparat vitejeşte împotriva intruşilor iranieni, celţi, germani,
macedoneni.
Ecosinteza, cucerirea padurii şi dezvoltarea agriculturii, realizarea terenului arabil, în jurul locuinţei şi aşezării, crearea drumurilor, navigaţiei,
domesticirea animalelor şi modificarea ca atare a mediului natural, a florei
~i faunei, cositul fîneţelor naturale pe suprafeţe sporite, apariţia turmelor de
animale domesticite începînd din secolul al VIII-lea î.e.n. şi cu evoluţie
maxima la confluenţa dintre secole! II î.e.n. şi I î.e.n. se datoreşte în principal metalurgiei fierului ca aqiune fireasca a tribului dac priceput în metalurgia bronzului. Yom analiza cîteva aspecte ale acestui proces de ecosin teza care coincide şi cu etnogeneza dacilor.
Satul. Putem reconstitui nu numai pe baza dozevilor arheologice înfăţişarea aşezării satului - dac. Astfel el se compunea din cel puţin
21
20 de locuinţe
în care traiau familii monogame. Proces început În secolul al VIII-lea î.e.n. şi Încheiat la trecerea de la secolul al II-lea î.e.n. la
secolul I î.e.n. Fiecare sat avea un conducător, un şef, obişnuitul reprezentant
al şefului de trib care în aceşti şase sute de ani s-a transformat În şeful
aşezării satului - avînd nu numai nume nou - jude prin latinofonie dar şi alr statut social în ~ tadiul civilizat de popor. De la numele judelui
căpăta şi aşezarea satul numele său 22 deoarece în comuna primitiva nu
exista autoadministrare şi nici familie monogamă. Atribuirea numelui devine
u necesitate solicitată de civilizaţie care neagă barbaria primitivă.
Cea mai preţioasă reglementare care a stat la baza procesului trecerii
dacilor de la relaţii gen tilice, de la trib, la relaţii civilizate de autoadministrare, la popor, o constituie atribuirea unei bucăţi de pamînt În stăpînirea
directă a familiei monogame. Posibili tate a acestei situaţii a creat-o generali:!! 1'\umeroase
documente privind constituirea satelor noastre i.ndică ace;1stă cifră.
De exemplu : "Iar hotarul acelui loc de pustiiu ca să fii cît va putea fi de agiuns un ~at de
doăzăci de case ... " DIR, A, veac XVI/1, 1953, p. 5.
22 1\umeroase documente din coleqia DIR atestă această situaţie. De ex. :
..... ,l treia
parte din satul Lipăne~ti unde au fost judele Dragomir", DIR, veac XVIII, p. 187 ~i;
,.... unde au fost Stan jude, unde au fost jude Giurge ... " ibidem, p. 197 şi; " ... jum:î.t:cte
de la gur.1 Săratei unde a fmt Petru Pîqea care acum se numeşte Pîqeştii ... ", ibidem, p. _)_)_\.
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zarea metalurgiei fierului şi uneltele create de aceasta care au determinat o
sporită productivitate socială a muncii. Dar pămîntul atribuit a constituit
în acelaşi timp şi o valorificare a muncii depuse pentru transformarea lui în
teren arabil, păşune, gospodărie, apa era subjugată la moară, joagăr, şteamp,
\·îltoare, piuă. Atribuirea era de fapt o tacită recunoaştere a judelui faţă
de terţi. Această situaţie se poate reflecta În relaţia: ca dac erai membru
al satului şi numai ca sătean aveai dreptul să lucrezi pămîntul, să-i iei roadele obţinute prin muncă, să-I stăpîneşti, să-ţi construieşti gospodăria, casa
şi dependinţele precum şi folosinţa mediului natural : apa, pădurea, paşunea, iazul.
Deobicei (şi aceasta o pune în evidenţă cu prisosinţă cercetarea arheologica) teritoriul satului coincidea cu acela în care subzistase sute de ani
vechea aşezare tribală.
Economic fiecare familie ceda o parte din produsele muncii sale
- uneltele din fier făceau posibilă realizarea plusprodusului - şi chiar o
parte a muncii sale pentru subzistenta atît a şefului local cît şi a celor
zonali şi centrali - moneda uşura mult această operaţiune. Un astfel de
sistem existase şi În organizarea tribală dar cu alte coordonate, alt caracter
si alt conţinut social. Proprietatea privată a familiei monogme a cuantificat
această relaţie economică iar caracterul democratic al societăţii dace 23 a determinat-o În baza unei îndelungate practici şi a folosirii metodei, ca a zecea
parte. Cuantumul a fost îmbrăcat apoi de religia creştină În aureola divină.
O simplă observaţie arată că menţinerea numărului de familii Într-un sat
la 20 scoate În evidenţă dublul caracter al darii : o parte pentru şeful - jude!e - satului care În felul acesta obţinea o forţă economică egală cu a
consătenilor săi şi o a doua parte pentru aparatul zonal şi central.
Militar satul se apăra împotriva comunităţilor străine cu toţi locuitorii
săi, situaţie surprinsă pînă tîrziu În istoria poporului nostru 24 . Cercetările
arheologice cît şi etimologia cuvîntului sat - de la latinescul fossatum consideră lingviştii atesta că aşezarea dacilor era întărită cu un şanţ. Administrativ este posibil ca o sută de sate 25 să fi constituit o dava, mai multe
dava o ţară iar aceasta Dacia. Fr. Engels spune că germanii cînd au venit
din Asia s-au aşezat În ţinuturile de la răsărit de Rin şi la nord de Dunăre
evol uînd de la trib la popor cu un sistem asemănător : ţara, ţinutul, suta
şi marca (satul) : " ... pămîntul pe care nu-l revendica satul (marca) -rămînea
Ia dispoziţia sutei ; ceea ce nu-i era repartizat acesteia din urmă revenea ţi
nutului ; ceea ce mai rămînea disponibil - de cele mai multe ori pămînturi
23

La ace.lsta trebuie că se referă apreCierea lui Herodot că dacii erau ce1 mat
dintre tra.:i.
:!t Numeroase documente din aceeaş1 coleqie DIR cît şi din colecţia DRH confirină
doctrina militară a poporului nostru oastea cea ma1·e a ţării. Oastea cu plată apare la
finele secolului al XVI-lea.
2
:; A
subsistat multă vreme ipoteza origimi slave a numeralului românesc sută.
De vreme ce dacii ştiau 6ă numere mai probabil că a persistat din limba lor acest numeral cu profunde implicaţii de instituţie socială. Asemănarea etimologică este favorizată
~i de faptul că tracii şi slavii făceau parte din grupul smrtem indo-curopean. A se vedea
~i (;eorge Trohanî, Co11tribuţii la istoria geto-dacilor dill ce/ltrul Cîmpiei Româlle, în Studii
dacice, ( Juj-Napoca, 19!-1 l şi Alexandru Vulpe, Puncte de vedere privind istoria Daciei
preroma11c, În Revista de istorie, an. XXXI, 1979, 12, p. 1()57.
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foarte Întinse trecea în posesiunea nemijlocită a Întregului popor" 26 .
Acestea erau pămînturi ale Întregii comunităţi etnice germane care : " ... a trecut de la caruţa cu coviltir a nomazi lor la casa din buşteni - Blockhaus a ţăranului statornicit transformîndu-se Într-un drept de proprietate deplină
asupra casei şi cuqii" 27 , constituite nu numai din păşuni, paduri, bălţi ci
şi din terenuri arabile : " ... revend!cate de rege ca reprezentant al întregului
popor " .
Acţiunile întreprinse de regele dac Burebista la începutul secolului I î.e.n. împotriva bastarnilor, boiilor, tauriscilor, cetăţilor greceşti încheia
procesul ecosiiHezei şi etnogenezei dacilor.
Familia. Familia monogamă a stramo)ilor noştri şi-a instituit În aceste
şase secole toate reglementările pentru apararea şi dezvoltarea ei : atribuirea
nur:1elui noilor născuţi, căsătoria, drepturile şi obligaţiile soţilor, ale părin
ţilor şi copiilor, pe care prin latinofonie le-am conservat şi îmbogăţit pînă
astăzi. Nu trebuie să mire pe nimeni că toţi termenii instituţiei, constată
lingviştii, sînt latini aşa cum sînt şi cei privind gospodăria, locuinţa, dependinţele şi ocupaţiile. Creştinismul a îmbrăcat cu practicile şi explicaţiile sale
ca şi latinofonia lingvistic această instituţie.
Dacia de la Burebista şi Deceneu marele legislator care a acordat
atentie deosebită relaţiei agrare fundamentale (atribuirea proprietăţii private
funciare, conservarea şi dezvoltarea ·ei), la Decebal a însemnat înflorirea şi
ridicarea pe o treaptă înaltă de afirmare a celui de al II-lea moment istoric
denumit de K. Marx cu un termen general şi mod de producţie asiatic.
Este perioada în care ecosinteza carpato-danubiano-pontică şi etnogeneza dacilor s-au împletit şi afirmat deplin, definitiv şi ireversibil.
Reglementarea relaţiilor agrare În modul specific societăţii dace a constituit puternica vitalitate a familiei dacilor În cadrul noii comunităţi civilizate, satului verigă de bază a davei, ţării, Daciei. Satul dac latinofon
- daco-roman - a continuat instituţiile Într-o manieră de împletire a celor
două civilizaţii 28. Nici dreptul roman sclavagist şi nici cel feudal bizantin,
impuse temporar şi pe anumite părţi ale pămîntului dac nu au asemănare
cu vechea reglementare agrară a dacilor conservată În ceea ce conştiinţa
de sine a locuitorilor a numit: "aşa este de la 'ceputul ţării" sau "acesta
este obiceiul pămîntului", iar evul mediu cărt~răresc a înregistrat noţiunea de
jus 'l;alachicum 23 cu puternice realităţi pînă la finele secolului al XVI-lea
cînd s-au generalizat rumînirile-vecinirile, relaţii de dependenţa feudală, care
înseamnă vinderea proprietăţii funciare. Dar acest proces a fost realizat
din interior în lVIuntenia şi Moldova În vrem,e ce în Transilvania el a fost
impus cu cîteva secole mai devreme prin împilătoarea cucerire a feudalilor
maghiari iar în Dobrogea a celor otomani.
Friedrich Engels, în K. Marx, F. Engels, Opere, voi. 19, Ed. Politică, Bucureşti,
1964, p. 341-357, studiul intitulat Marca.
2 7 1bidem, ibidem.
28 * * *, Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, Ed. Politică, Bucureşti, 1975, p. 619.
29 Ion
Bogdan, Cîteva observaţiuni asupra îndatoriri/ar militare ale cnejilor şi
boierilor moldoveni, în Analele Academiei Române. Memoriile secţiei istorice. Seria a II-a,
tom. XXX (1908), p. 6-8.
26
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10
CONTRIBUTIONS A LA CONNAISANCE DE LA GENESE DES ROUMAJNS
-Resume-

a

Dans la premiere partie on expose les criteres qui sont
la base de l'etude du
point de vue de la m.miere dans laquelle on pose le probleme de la recherche dans la
lumiere des documents theoriques du socialisme scientifique, du P .C.R. et des travaux
du secretaire general NicoJae Ceauşescu.
La deuxieme partie est dedice
la methode de recherche, ayant comme element fondamental la relation d'interdcpendence entre la formation sociale-economique et la super~truc
ture politique de celle-ci. L'auteur enumere les quatre opinions de la litterature de specialite en Roumanie en ce qui concerne le mode de production de la societe des Geto-Daces.
La troisieme partie analyse les realites socia,l.es-economiques de la societe des Getola fin du II-eme siecle a.n.e.
Daces et presente la position de l'auteur qui soutient que,
et au commen~·ement du J-er siecle a.n.e. la societe des Daces est entree definitivement,
entierement et irn!versiblement dans la deuxieme formation social-economique nommee par
Karl Marx avec un terme general le mode de production asiatique ou le 11-eme mom~nt
de l'histoirc. La caractcristique fondamentale c'est l'existence de la familie monogame, de
la propricte privee de celle-ci sur les moyens de production et sur les produits obtenus de
son travail et l'existence de l'etat comme rcalite pcremptoire de l'interdcpendance entre
les cla-,e" <>ociales distinctes : les comati et les tarabostes.

a

a
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OPAIŢE

DINTR-O

COLECŢIE PARTICULARĂ BUCUREŞTEANA

VASILICA SANDU

Inscriindu-se pe linia valorificării ştiinţifice a patrimoniului cultural
naţional lucrarea de faţă îşi propune preZtentarea unui lot de opaiţe, existentt.!
Într-o bogată,. variată şi interesantă coleqie ce aparţine prof. univ. Ion Lucian Murnu şi Ana Maria Murnu *.
Obiectele al căror loc de descoperire, din păcate, nu se cunoaşte sînt
de factură greco-elenistică, romană şi bizantină.
În privinţa tehnicii de lucru opaiţele greco-elenistice au corpul modelat
la roată şi ciocul cu mîna, cele de factură romană şi bizantină sînt În totalitate turnate În tipare bivalve numai torţile fiind realizate cu mîna. Arderea
a fost reducătoare la opaiţele al căror lut este de culoare cenuşie sau brună
şi oxidantă la cele cu lutul de culoare gălbuie, cărămizie sau roşcată. Execuţia este În general îngrijită.
Există Însă cîteva exemplare romane (nr. 12, 14-18) la care pasta
nu a fost suficient de bine frămîntnă, motivele decorative sînt slab imprimate, iar imprimarea neîngrijită a lăsat urmele paletei (nr. 12) şi ale
amprentelor digitale (nr. 14).
Cunoscîndu-se faptul că produsele mai rudimentar lucrate, în general,
nu se exportau, că la Tomis exista În sec. II-IV e.n. o produqie locală
de opaiţe 1 care, din punct de vedere calitativ nu atingeJ. nivelul cele~a de
import, este probabil ca şi multe din opaiţele noastre să fie rezultatul activitaţii atelierelor locale tomitane.
Pe de altă parte faptul că unele exemplare ca cele d:~scrise la nr. 4, 7,
8, 13 şi 20 prezintă analogii, uneori mergînd pînă la identitate cu piese de
import descoperite la I-Iistria, Constanţa, Mangalia 2 , confirmă ipoteza că
ele pot avea aceleaşi centre de provenienţă.
Prezentarea de faţă elaborată sub forma unui catalog 3 , Încearcă, pe
cît posil--il, încadrarea cronologică şi tipolog:1că '1 a lotului de obiecte aflate
În studiu.

* Colecţia :1. fost constituită de către deţinători între :tnu 1920-1960 şi cuprinde
cea. 150 piese arheologice egiptene, greceşti şi romane.
1 C. Iconomu, Opaiţe greco-romane, Constanţa, 1967, p. 30.
2 G.
Severeanu, Lamprs en terre-cuite appartenallt aux collection du Musee
Municipal de Bucarest rt du Dr. Se"L·ereanu în Bucureştii. Revista muzeului şi a Pinacotecei
Municipiului Bucureşti, II (1936 ), 1-2, p. 39-87.
3 Mulţumim praf. univ. Ion Lucian Murnu şi An:t Maria Murnu pentru Înţdegere t
şi ~prijinul acordat.
4 Drept lucrări de referinţă au fost folosite următoarele cataloage:
Dara lvanyi,
Die pannonischen Lampen. Eine typologisch-chronologische O bersicht, în Dissertationes
Pannonicae, seria 2, 2, Budapesta, 1935 ; C. lconomu op. cit., Tihamer Szent!Cleky, Ancient
Lamps, Budapesta, 1969.
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2

OPAITE GRECO-ELENISTICE
1. Pl. I. fig. 1 a-c, nr. inv. 28
htt fin, cenuşiu, firnis mat brun
negr1nos
H. totală = 9,5 cm. ; L. = 23,3 cm. ; cj)
Op 1iţ cu corpul rotund, deschis, avînd un
ţlmea corpului şi două ciocuri. Marginea este
fundul inelar.

cu nuanţe gălbui.
max. = 14,5 cm. ; 0 f. = 8 cm.
ntb centr;tl, truncomc ce depăşeşte înă.L
rotlln ji tă şi profilată spre i:> terior, iar

Lipit din două fragmente, restul reconstituit, suprafaţ.t este corodată şi acoperită
pe alocuri cu o depunere de calcar.
Face parte din tipul de opaiţe "cu tub central" :; răspîndit în toată lumea grecoeleni:>tică 6 ~i se d;1tează după un exemplar asemănător descoperit la Mangalia care, are
Însă tubul central mai scurt, În sec. IV -III î.e.n. 7•

2. Pl. I, fig 2 a, b, nr. inv. 29
lut fin, cenuşiu-brun, firnis brun-negricios metalic.
H. = 2,8 cm.; L. păstrată = 7,7 cm.; C/J max. = 6,9 cm. ; cj) f. = 4,4 cm.
Opaiţ cu curpu] rotund şi ciocul alungit. Orificiul de alimentare este încon~urat de
o bordură lată, mărginită cu un şanţ circular. In p<trtea drea?t.ă se află un aperdice.
Fund inelar concav cu un cerc plastic.
O parte din cioc lipsă, firnisul deteriorat, mici ciobiri.
Se datează în sec. IV -III î.e.n. 8
3. Pl. I, fig. 3, nr. inv. 30
lut cu sporadice pietricele calcaroase, cenuşiu, firnis negru metalic.
H. = 3,3 cm. ; L. păstrată = 9 cm. ; cj) max. = 7,2 cm. ; (/) f. = 4,2 cm.
Opaiţ cu corpul rotund şi ciocul alungit 9 • Disc uşor concav ci! orificiul de ali·
mentare central care este Înconjurat de un brîu puţin reliefat şi un şanţ. !n partea dreaptă
un apendice lateral. Fund inelar concav.
Ciocul şi apendiceie ciobire, firnisul deteriorat, depunere de calcar.
Face parte din acelaşi tip ca şi nr. 2; sec. IV-III î.e.n.
4. Pl. I, fig. 4 a, b, nr. inv. 31
lut cu pietricele calcaroase, cărămiziu, firnis roşu-brun metalic.
H. = 3,1 cm. ; L. = 8,5 cm.; cj) max. = 5,8 cm.; (/) f. = 3,6 cm.
Opaiţ cu corpul rotund şi cioc lung subţire către orificiul de ardere. Discul plat
are la limit:J. cu corpul un prag. Fund inelar concav cu un inel plastic (vezi. fig. 2 b).
Se păstrează o mică parte din apendicele lateral. Suprafaţa corodată, firnisul deteriorat, depunere sporadică de calcar, afumat în juruJ orificiului de ardere.
---~-~-~

------

D. Ivanyi, op. cit., p. 20, tipul XXI, pl. L VI, 1 şi 3 ; G. Severeanu, op. cit.,
p. 49, nr. 22, fig. 18; R. Noll, Die amiken Lampen im Landesmuseum zu l11mbruck,
în Jahreshefte des Osterreichischen Archaologischen Institutes in Wien, XXX, 1937, p. 22222_), fig. 78, nr. 1 ; T. Szentlcleky, op. cit., p. 31-33, nr. 12.
6 M. W. Deonna, Les lampes antiques de Delos, în Bulletin de Corespondance Hellenique, 1908, p. 140-142, fig. 3.
7 C. Iconomu, op. cit., p. 5-6, tipul I, p. 31, nr. 1 şi p. 33, fig. 60.
8 Ibidem, p. 6, tipul II ; G. Severeanu, op. cit., p. 44, nr. 7, fig. 7 ; T. Szentieleky,
op. cit., p. 27-29, nr. 8, fig. 8 b.
9 D. Ivanyi, op. cit., p. 22, tipul XXVII, p. 297, nr. 4270, pl. LVIII, 8 ; G. Severeanu, op. cit., p. 45, nr. 9, fig. 9; T. Szentleleky, op. cit., p. 27-29.
5
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3
După

exemplare asemănătoare 10 găsite la Mangalia, acest op:uţ se datează în
sec. IV-III î.e.n.
5. Pl. I, f1g. 5, nr. mv. 32
lut fin, cărămiziu, firnis verde-măsliniu metalic
H. = 3,6 cm. ; L. păstrată = 9,8 cm. ; (/) f. = 4,3 cm.
Opaiţ cu corp rotund şi cioc lung. Discul uşor concav are două cercuri concentrice
incizate pe margine şi unul în _;urui orificiului de alimentare. Fund inelar concav cu
proeminenţă în interiorul opaiţului.
Lipsă o parte din corp şi disc, firnisul deteriorat, depunere de calcar.
Sec. IV -III î.e.n.
6. Pl. II, fig. 1 a-c, nr. inv. 33
lut fin, brun-roşcat, firnis negru metalic.
H. = 3,9 cm. ; L. = 9,3 cm.; 0 max. = 5,8 cm.; (/) f. 4,4 cm.
Opaiţ cu corpul rotund şi ciocul alungit, de formă triunghiulară în jurul orificiului
de ardere. Discul mult adîncit cu apendice lateral. Fundul inelar concav.
Suprafaţa corodată, firnisul păstrat paqial, depunere de calcar.
Sec. III-! î.e.n. 12
OPAIŢE

ROMANE

7. Pl. II, fig. 2, nr. inv. 34.
lut fin făinos, gălbui, angobă cenuşic-negnc10asă.
H. = 4,7 cm.; L. = 11,2 cm.; (/) max. = 5,3 ,cm.
Opaiţ cu corpul alungit şi toartă În formă de frunză stilizată, fără apucătoare
dorsală. Cioc în prelungire. Discul mic, concav, profilat. Un brîu puternic relieht înconjură discul, delimitează canalul de scurgere şi încadrează romboidal orificiul de ardere.
Pe bordura oblică se află un pr:1g care mai păstrează spre toartă punctele incizate. Fundul
este oval şi concav avînd ca marcă talpa de picior nplanta pedis" înconjurată de două
linii incizate ce Uf111ăresc CO!lturtd fundului. Cîi.e trei li.11ii incizate delimitează ciocul în
partea inferioară.
An;;oba deteriorată, depunere de calcar.
Sec. I-II e.n. 13
8. Pl. II, fig. 3, nr. irw. 35.
lut fin, cărămiziu, angobă roz-brună.
H. = 3,2 cm.; L. = 8,7 cm.; (/) max. = 5,5 cm.; (/) f. = 3,5 cm.
Opaiţ cu corpul rotund şi ciocul alungit. Disc mic, profilat. Bordura rotunJita este
decorată cu semicercuri şi bobiţe în relief avînd către cioc un şnur răsucit. Pe cioc o
palmetă. Fund inelar aplatizat. Este un tip de tradiţie elenistică, datat cu ajutorul altor
categom de descoperiri în sec. II e.n. 11
10 Th. Sauciuc-Săveanu, Callatis, VI-e Rapport preliminaire. Fouilles et recherches
des mmees 1929-1931, în Dacia, V-VI, 1935-1936, p. 288, fig. 9, 2; G. Severean.u,
op. cit., p. 46, nr. 14, fig. 13 ; C. Iconomu, op. cit., tipul III, p. 39-40, nr. 59, fig. 71.
11 C. Iconomu, op. cit., p. 40, tipul III.
12 M. W. Deonna, op. cit., p. 142-145 ; M. Bucovală, Tradiţii denistice in materialele de epocă romană timpurie la Tomis, în Pontice, II, 1969, p. 319, fig. 33.
13 D. Ivanyi, op. cit., p. 243, nr. 3310, pl. LXVI, 6 ; G. Severeanu, op. cit., p. 84,
nr. 113, fig. 104 ; C. lconomu, op. cit., p. 20.
14 D. Ivânyi, op. cit., p. 25, tipul "Forme singulare" şi p. 306, nr. 4385, pl. LXVI, 3 ;
G. Severeanu, op. cit., p. 56, nr. 39, fig. 35; T. Szentleleky, op. cit., p. 49-51, nr. 42,
fig. 42 a, b.
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4
9. Pl. II, fig. 4 a, b, nr. inv. 36
lut c:lrămiziu, angobă brun-roşcată.
H. = 4,7 cm. ; J.• = 10,7 cm. ; C/J max. = 8,1 cm. ; C/J f. = 4,4 cm.
Opaiţ cu corpul rotund şi ciocul ~curt "cordiform" 15 • Discul concav are spre
bordura oblică două cercuri concentrice incizate şi un brîu reliefat. Toană inelară. Fundul
plat, marcat de un cerc incizat are trei picioruşe reliefate şi "planta pedis" incizată.
Lipsă o parte din corp, angoba păstrată paqial, depunere de calcar.
Sec. I-II e.n. t6
10. Pl. II, fig. 5, nr. inv. 37
lut fin, gălbui, angobă neagră, numai pe bordură şi disc.
H. = 4,4 cm. ; L. = 8,2 cm. ; C/J max. = 6,5 cm.
Opaiţ cu corpul rotund şi cioc "cordiform". Discul con<:av are ca decor, În relief,
un animal stînd pe picioarde din spate 17 sub care se află orificiul de alimennre.
Pe bordură, vrej de frunze şi flori. Intre di~c şi bordură brîul puţin reliefat este ÎnconJUrat de două cercuri incizate. Toartă inebră. Fund plat, marcat de un cerc incizat.
Suprafaţa corodată.

Sec. I-III e.n.
11. Pl. III, fig. 1 a, b, nr. inv. 38
lut cu sporadice pietricele calcaroase, brun, angobă brun-negricioasă.
H. =. 5,8 cm.; L. = 10,8 cm.; C/J max. = 8,9 cm.; C/J f. = 4,7 cm.
Opaiţ cu corpul rotund şi cioc "cordiform". Disc concav decorat în relief cu o
scenă de luptă între doi gladiatori 18 • Brîul încadrat de două cercuri incizate. Bordura,
oblică. To:1rtă inelară. Fund inelar aplatizat, marcat de două cercuri concentrice incixate.
In mijloc talpa de picior.
Depunere de calcar.
Sec. II-III e.n.
12. Pl. III, fig. 2, nr. mv. 39
lut fin, galben, angobă brună
H. = 5 cm.; L. = 9 cm.; C/J max. = 6,4 cm.
Opaiţ cu corpul rotund şi cioc "cordiform". Disc concav avînd reprezentat în relief,
spre dreapta, un gladiator 19 . In spatele lui o ghirlandă de spice. Pe brîul aplatizat linii
radiale incizate. Ghirlande de spice pe bordură. Toartă inelară profilată. Fund inelar concav.
Lipsă o parte din disc, ciobiri, angoba deteriorată, ciocul afumat.
Sec. II-III e.n.
13. Pl. III, fig. 3 a, b, nr. inv. 40
lut cu sporadice pietricele calcaroase, brun, angobă neagră.
H. = 4,2 cm.; L = 7,1 cm.; Cb max. = 5,4 cm.; C/J f. = 2,6 cm. ·
1 "0paiţ cu corpul rotund şi cioc scurt trapezoidal. Disc concav profilat şi decorat cu
o masca (?) 20 În relid. Orificiu de alimentare excentric. Bordura oblică are trei rînduri
C. Iconomu, op. cit., p. 18, tipul XX, şi p. 161, fig. 222.
D. Ivanyi, op. cit., p. 13, tipul VII şi p. 89, nr. 756, pl. XXVIII, 8 ; G. Severeanu, op. cit., p. 62-63, nr. 56, fig. 51 ; T. Szentleleky, op. cit., p. 95, fig. 141 a, b.
17 C. lconomu, op. cit., tipul XXX, p. 110, nr. 553, fig. 133.
1 8 G. Severeanu, op. cit., p. 66, nr. 64, fig. 59; C. Iconomu, op. cit., p. 19,
tipul XX, p. 74, nr. 262 şi p. 120, fig. 118 ; idem, Un depozit de lucerne la Constanţa,
în Ponticd, III, 1970, p. 240-242, fig. 8 ; E. Bărlădeanu-Zavatin, ln legătură cu o'
rlecropolă din epoca romană timpurie la Callatis, În Pontica, X, 1977, p. 138, pl. V, fig. 6.
19 C. lconomu, op. cit., tipul XX, p. 104, nr. 511 şi p. 121, fig. 126.
2° D. lv<-inyi, op. cit., tipul VII, p. 85, nr. 714, pl. XXVI, 1.
15
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de bobiţe dublate de puncte în relief. Pe CIOC trei cerculete incizate. Toană inelară cu
nervură. Pe fundul uşor concav, marcat de un cerc mnzat se at1ă ştampila cu caracter
votiv .11 şi talpa de picior incizată.
Depunere de calcar.
Sec. II-III e.n. 21
Opaiţele avînd bordura şi ciocul identice apar în general fără reprezentare pe disc 22 •
14. Pl. III, fig. 4, nr. inv. 41
lutJ cu sporadice pietricele calcaroase, cărămiziu, angobă brun-roşcată.
H. = 4,8 cm. ; L. = 8 cm. ; C/J max. = 6,2 cm.
Opaiţ cu corpul rotund şi cioc scurt, disc concav decorat în. relief cu un caracter
cu torţi mici, bordură oblică, toartă inelară. Fund uşor concav. Execuţie neîngrijită. Amprente digitale.
Angoba deteriorată, ciobiri.
Sec. II-III e.n. 23
15. Pl. III, fig. 5, nr. inv. 42
lut cu sporadice pietricele calcaroase, roşcat, angobă brună.
Opaiţ cu corpul rotund şi cioc scurt. Disc concav, ciobit, decorat cu cocoş 24 (se
păstrează numai ghearele şi o parte din coadă). Bordura oblică are două cercuri slab mcizatc. Toarta se prezintă ca o apucătoare. Fund uşor concav. Execuţie neîngrijită.
DiSC"uJ şi ciocul afumate.
Sec. II-III e.n.
16. Pl. III, fig. 6, nr. inv. 43
lut cu sporadice pietricele calcaroase, cărămiziu, angobă roş1e.
H. = 4,2 cm. ; L. = 8,1 cm. ; C/J max. = 6 cm.
Opaiţ cu corpul rotund şi -cioc scurt. Disc concav avînd în relief un ciorchine
de strugure 25 • Brîu slab reliefat. Bordură oblică, toană inelară. Fund uşor concav. Execuţie
neîngrijită.

Discul ciobit, ciocul afumat.
Sec. II-III e.n. 26
17. Pl. IV, fig. 1, nr. inv. 44
lut fiOJ, cărămiziu, angobă brună.
H. = 5,1 cm. ; L. = 9,1 cm. ; C/J max. = 5,7 cm.
Opaiţ cu corpul oval şi ciocul în prelungire 27 • Disc rotund, concav cu două orificii
de aJimentare, avînd slab reliefat un berbec care ţine Între coarne Luna. Bordura oblică
este decorată cu semicercuri. Deasupra ciocului, o palmetă rudimentară, incizată. Toartă
lamelară. Fundul plat. Execuţie grosolană.
Angoba se păstrează parţial numai pe disc, depunere de calcar.
~~. II1-IV e.a.
21
22

C. Iconomu, op. cit., p. 20, tipul XX, p. 75, nr. 268 şi p. 120, fig. 120.
G. Severeanu, op. cit., p. 67, nr. 70, fig. 64; R. Haken, Roman Lamps in the
Prague National Museum and in other Czechoslovak Collections, în Sbomik Narodnlho
musea v praze, XII, 1958, 1-2, p. 79, fig. 19 şi p. 80, fig. 85.
23 C. Iconomu, op. cit., p. 20, tipul XX.
24 G. Severeanu, op. cit., p. 65, nr. 63, fig. 58 ; C. lconomu, op. cit., p. 19,
fig. 34, tipul XX ; E. Bărlădeanu-Zavatin, op. cit., p. 128, pl. V, 7.
25 G. Severeanu, op. cit., p. 64, nr. 59, fig. 54 ; E. Bărlădeanu-Zavatin, op. cit.,
pl. V. 4.
26 C. Iconomu, op. cit., p. 19, fig. 36.
27 D. lvânyi, op. cit., tipul XI, pl. XXXVI-XXXVIII ;
C. Iconomu, op. cit.,
p. 24, tipul XXVI.

i68

https://biblioteca-digitala.ro

18. Pl. I"f, Cig. 2 ru. iav. -1-5
lut li~
. c.:ărlmi:Nl .
H. = ~ cm., L. = 9,7 cm. ; C/J max. = 6,7 GQ.l.
Opaiţ cu corpul oval ~i ciocul În prelungire. Disc rotund concav, cu cinci o.rificii
4e alimentare şi decorat cu o rozetă sau palmetă puţin reliefată. Brîul este Întrerupt de
orificiul de aerisire. Bordură oblică decorată cu două rînduri de puncte incizate. Toartă
lamelară, n1 două linii incizJ.te. Fund pbt, m:nc.:at de două cercuri concentrice. Execuţie
grosobnă.

Lipsă c

parte din corp, depunere de calcar.
Sec. III-IV e.n.

OPAITE BIZANTINE
19. Pl. IV, fig. 3 a, b, nr. inv. 46
]uit fin, cărămiziu, angobă brun-negricioasJ:.
H. = 3,9 cm. ; L. păstrată = 8 cm. ; C/J max. = 5,8 cm. ; C/J f. = 2,8 cm.
Opai~ cu n'rpul rotund şi ciocul În prelungire. Disc concav, cu două orificii de alimentare, decorat cu pasăre şi delfin în relief. Bordura oblică este decorată cu ave. Pe cioc,
transver:;al, două linii incizate, i:u în p:trtea inferioară, o cruce. Fund plat, cu două cercuri
concentrice şi tJ.lpa de picior foarte clar imprimad. Execuţie îngrijită.
Lipsă o p:ute din icoc, angobJ. deteriorată.
Acesc exemplar se datează în sec. V e.n. şi face parte din sena opaiţelor bizantine 28, avînd ca principale centre de hbricaţie Miletul şi Efesul.
20. Pl. IV, fig. 4 a, b, nr. inv. 47
lutfrn, c:lrămiziu, angobă cărămiziu-brună.
H. = 3,3 cm. ; L. = 9,7 cm. ; C/J max. = 5,8 cm. ; C/J f. = 3 cm.
Opaiţ cu corpul alungit şi ciocul in prelungire. Atît discul, cît şi bordura sînt
plate. !n jurul orificiului de alimentare, În relief, cercuri de bobiţe. Intre disc şi bordură
un brîu circular care se desface în dreptul ciocului, delimitează canalul de scurgere, pe
ctre ~~.: află o cruce În relief şi Înconjură orificiul de ardere. Bordura mărginită spre exterior de un brîu este decorată în relief cu cercuri cu bobiţe, crenguţe de brad şi cruc1
înscrise 29 . Apucătoare bmelară. Fundul inelar este Încadrat de patru linii duble dis-puse radial.
Apucătoarea ciobit:l, ciocul aiumat, depunere de calcar.
Tipologie este o v.1riantă a seriei de opaiţe nord-africane 30 , datată În sec. V-VI e.n.
21. Pl. IV, fig. 5, nr. inv. 48
lut cu sporadice pietricelc calc~roase, c:lrămiziu, angobJ: brună.

H. = 6,2 cm., L. păstrată = 8,5 cm. ; C/J max. = 6 cm.
Opaiţ cu corpul ov:tl şi ciocul în prelungire. Discul concav este înconjurat de
două brîuri În relief, Între care se află un şanţ, ce se continuă pe cioc delimitînd canalul
de scurgere. Apucătoare plată în formă de palmetă. Fund oval. usor concav.
Lipsă o parte din cio:.
Este o variantă a tipului nord-african, aatată în sec. VI e.n. 31
28
29
30

31

C. Iconomu, op. cit., p. 25, tipul XXVII.
G. Severeanu, op. cit., p. 81-82, nr. 106, fig. 27.
C. Iconomu, op. cit., p. 27-28, fig. 55, p. 141, nr. 733.
Ibidem, p. 28-30, tipul XXXIII.
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7
LAMPES D'UNE COLLECTION PARTICULIERE BUCARESTOISE

L'article presente en guise de catalogue 21 lampes de facture hellcnistique, romainc
et byzantine faisant partie de la collection du professeur universitaire Ion Lucian Murnu
et de Ana Maria Murnu,
Bucarest. Dans le contextle on fait des remarques au sujct de
la technique de travail et l'on avance des propositions concernant l'appartenance typologique et chronologique des pieces.
L'etude des clements de la technique de travail corroboree avec les informationo;
bibliographiques, mene
la conclusion qu'une partie des exemplaires romaines furent produits par les ateliers tomitaines. Quoiqu'on ignore le lieu de la decouverte, sur la foi
des annalogies on peut considcrer le lot des lampes comme provenant de la Dobroudja.

a

a

LISTE DES ILLUSTRATIONS
Pl.
Pl.
Pl.
Pl.

I
II
III
IV

Lampes
Lampes
Lampes
Lampes

greco-hellenistiques.
greco-hellenistique (1, a-c), romaines (2-5).
romaines.
romaines (1-2), byzantinnes (3-5).
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Pl. I

Opaiţe

greco-elenistice.
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PL II

Opaiţe

: greco-elenistice (1 a-c), romane (2-5).
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.,

Pl. III

Op:tiţe

rom:tnc.
17~
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Pl. IV Opai\C romane (1-2), biz.tntine (3-5).
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CONSIDERAŢII

îN

AŞEZAREA

PRIVIND OBŢINEREA FIERULUI DIN MINEREU
DIN SEC. VI-VII e.n. DE LA CIUREL, îN LUMINA
CERCETĂRILOR DE LABORATOR
ŞTEF_\N

OLTEANU

Procesul de rnodernizare a investigaţiei istorica-arheologice, resimţit
mai cu seamă În ultima vreme În literatura mondială de specialitate, conferă, precum se ştie, noi dimensiuni capacităţii de pătrundere În esenţa fenomenelor istorice, de examinare a proceselor tehnica-economice şi sociale
În special, sporind astfel posibilităţile de cunoaştere mai detaliată a acestora,
comparativ cu cele oferite de metodele "clasice" de cercetare.
Printre J.ceste noi procese de investigare se numără şi practica efectuarii de analize de laborator fizicn-chimice a <;upra unor vestigii arheologice
din diferite epoci istorice, analize ale căror rezultate contribue la cunoaşte
rea mai aprofundată a diferitelor procedee tehnice utilizate la elaborarea
materialelor În cauză, şi, pe această bază, la evoluţia proceselor tehnologice,
la perfeqionările survenite în decursul vremii, înlesnind comparaţia cu procedee similare din alte epoci şi spaţii geografice.
În acest context se integrează si cercetările de laborator din ţara
noastră efectuate asupra unor vestigii de cultură materială, scoase h iveală
În urma sapaturilor arheologice din diferite aşezări, cum sînt, de pildă, analizele fizico-chimice ale unor reziduuri de la procesul de obţinere a fierului
din minereu descoperite În aşezarea de la Ciurel, aşezare care datează din
secolele VI-VII e.n. 1. Analiza zgurelor de fier de la Ciurel face parte
dintr-un ansamblu de investigări de laborator pe materiale similare scoase
la iveală din 12 aşezări datînd din mileniul I e.n. de pe· Întreg teritoriul
ţarii 2 şi însumînd un număr de peste 25 probe de laborator 3. Prezentarea
Pentru cercetările de b Ciurel a se vedea : S. Morintz şi Gh. Cantacuzino,
Seciurul Dealul Ciurel, în M:neri.Lle, \', 1959, p. 631-636; I. Ionaşcu, VI. Zirra, S. Morii.z. Gh. Cantacuzino, D. Rosetti, Ş,wtierul arheologic Bucureşti, II. Săpăturile de pe
lJfalul Ciurel, În Materiale, VI, 1960, p. 768-770; S. Morintz şi colab., În Materiale,
\'Il, 1961, p. 658-66_); S. Morintz, P. Roman, Săp,lturile de pe Dealul Ciurel. În Materiale, \'III, 1962, p. 761-767; Sunna Dolinescu-Ferche, Ciurel, habitat des VJe-V!Ie
siecle.\ de notre ere, în Dacia, NS, XXIII, 1979, p. 179 şi urm.
z Pentru d:!talii a se vedea ~tudiul publicat în SCJVA, 1981, 2, consacrat problemei
continuită~ii istorice pe baza procedeelor tehnice de reducere a minereului de fier.
3 Materialele investigate ap..uţin următoarelor aşezări : Ocniţa (aşezare dacică sec. II
î.e.n. J e.n.), Coloneşti-Mărunţei, Şirna (jud. Prahova), Bratei (jud. Sibiu), Băleni
(jud. Dîmbovip), Tîrgovişte, Dulceanca (jud. Teleorman), Scorniceşti (jud. Olt), Dăneşti
(jud. Vaslui), Dridu (jud. Ialomiţa), M·~dgidia (jud. Constanţa).
An ..dizele au fmt efectuate de dtre ing. chimist Doina Seclărnan În laboratoarele
Muzeului de i:;torie al R. S. România şi ale Facultăţii de Geologie a Universităţii Bucureşti.
Analizele spcctrografice cantitative În soluţie au fost făcute cu spectrograful Q 24 generator UBI 1 •
1
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2

În ansamblu a rezultatelor acestor analize are drept scop reliefarea acelor
caracteristici şi particularităţi tehnologice specifice, intîlnite În aşezări, datînd din epoca dacică şi pînă în zorii endui mediu românesc, în măsură
să conducă la posibilitatea urm~îririi transmiterii procesului tehnologic din
tată-n fiu, de la o generaţie la alta, În cadrul, eYident, al aceleiaşi populaţii. Este cazul rezultatelor oh\inute prin investigarea de laborator a zgl!rilor de fier de la Ciurel, rezultate care pun în c\·idenţă tehnologii utilizate În secolele VI-VII e.n ., moştenite din fondul dacic.
Analiza probelor de zguri de la Ciurel arată că acestea "conţm cele
două fraCţiuni : fayalit şi parte metalică (magnetit sau fier). Fayalitul este
format din cristale dendritice de mari dimensiuni. Partea metalică e'ite necristalizată, cimentînd cristale de fayalit şi apare local sub forme de globule
sferice În fayalit, fapt care demonstrează că meşterii vremii menţineau deliberat o anumită temperatură În cuptor pentru a asigura, astfel, neamestecul
celor două parţi (metalică şi nemetalică), fenomen cunoscut azi sub numele de "licuaţie" 4.
Este vorba, deci, de un proces de reducere controlat de catre meşten1
topitori, În aşa fel Încît separarea celor două părţi să aibă loc În condiţii
cît mai bune. Cum se realiza şi se asigura, În mod practic, acest control,
care era tipul de cuptor de redus, este foarte greu de demonstrat doar pe
baza analizelor şi observaţiilor de la Ciurel. Acest lucru pare să se clarifice
prin comparaţie cu rezultatele analizelor vestigiilor asemănătoare descoperite
în alte părţi de pe teritoriul României, prin Întregirea acestor rezultate cu
constatările făcute în cazul unor descr.r.eriri de lucruri similare.
Se impun, în primul rînd, rezultatele analizelor fizico-chimice a
6 probe de zguri, aparţinînd aşezării dacice de la Ocniţa (jud. R. Vîlcea),
aşezare datînd din sec. II î.e.n. I e.n. Se remarcă două concluzii mai
importante : r.educerea unor mase mari de minereu de fier, concluzie e':idenţiată de răcirea lentă a zgurii În cazul a două probe, şi utilizarea unei
tehnologii avansate de separare a celor două părţi : metalică şi nemetalică
(patru probe). Ne interesează aici cea de a doua concluzie, deoarece este
identică, din punctul de vedere al tehnicii utilizate, cu cea furnizată de
analizele zgurilor de la Ciurel. Şi Într-un caz şi Într-altul este vorba de acelaşi procedeu tehnologic de realizare şi menţinere deliberat,l., controlată, a
temperaturii în cuptor necesară separării optime a celor două păqi : metalică şi zgură. Totuşi, modalitatea practică de realizare a controlului temperaturii în interiorul cuptorului, tipul de cuptor folosit rămîn necunoscute,
pe baza acestor analize. Ne vin În ajutor, În această pri\-inţa, descoperirile
de la Doboşeni (jud. Covasna) ; este Yorba de resturile unor cuptoare de
redus minereul de fier, datînd din epoca dacică (etapa mai timpurie) 5 . Nota
distinctă a acestor cuptoare, În raport cu celelalte, datînd din epoca dacică,
4 De remarcat că asemenea observaţii s-au f:icut ~i pentru zgurile de fier din ,\~.·~
zarea din sec. VI- V li de la Tîrgovişte.
5 Z. Szekely, în Materiale, V, p. 2.11-2?d; comparaţi;t cu cupto.Hel·~ Jescri>e de
1\1i ske şi 1'\eda descoperi te h. Velencszentvid (R. P. Ungari,t) pare să ;ti h:i to.:mai scop o l
datării în această perioadă mai timpurie a culll!rii geto-dace.
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o constituie particularitatea, nemaiîntîlnită pentru acea Yreme În Europa 6 ,
a echipării cuptoarelor de redus cu o deschidere laterală semiovală amplasată pe una din laturi adnd o Înalţime de 27 cm de la baza cuptorului.
În preajma acestei deschideri se afla cîte o placă de lut ars, În formă de
disc, tăiată drept la o margine. Aceste discuri prezentau cîte un orificiu prin
care s-a presupus că se introducea fluerul foalelor manuale. Rostul discului era acela de a acoperi deschiderea laterală de la baza cuptorului În
tirnpul funcţionării acestuia, permiţînd introducerea unui curent de aer cu
ajutorul foalelor. Cuptorul, care nu prezenta o asemenea deschidere, era
distrus după reducerea şa::-jei, pentru a se scoate lupa şi zgura din el ; pentru şarja urmă toarc era necesară reconstruirea r,:uptorului. Tipul de cuptor
de la Doboşeni elimină şi acest mare neaJuns ; evacuarea zgurii şi a lupei
se putea efectua prin deschiderea laterală aflată la baza cuptorului, acesta
rămînînd În stare de funcţionare pentru şarja urm.ătoare.
Ceea ce ne interesează în mod deosebit, pe baza concluziilor trase din
analizele de la Ocniţa şi Ciurel, este faptul că, printr-o asemenea deschidere
laterală se putea urmări şi controla, În bune condiţii, procesul de reducere
prin reglarea temperaturii optime, separarii păqii metalice de cea nemetalică. O asemenea operaţie se putea efectua numai printr-o deschidere a cuptorului amplasată cît mai aproape de creuzet pentru a se putea observa
qarea producţiei şi a se controla procesul în sine, prin reglarea temperaturii. Constatarea oper;Aţiei prcpriu-zise b Ocuiţa şi C:iurel presupune, aşa
dar, după cunoştinţele de pînă acum, existenţa cuptorului de redus cu deschidere bterală, creaţie a meşterilor topitori daci, transmisă din generaţie
În generaţie, peste veacuri. O verigă de legătură Între epoca dacică şi secolele VI-VII o constitue, documentarea aceluiaşi tip de cuptor cu deschidere laterală, În aşezările din secolul al IV-lea e.n. de la Fizeş şi Soşdea
(jud. Caraş-Severin), asemănător pînă la identitate cu cuptoarele de la
Doboşeni 7.

Ce concluzie se poate trage În baza realităţilor prezentate mai sus.
,__--=C_onsiderăm că asemănarea, mergînd pînă la identitate a procedeelor
tehnologice folosite În cadrul metalurgiei extractivo-reducătoare de către
meşterii topitori ai aşezărilor din secolele VI-VII, cu cele practicate de
meşterii aşezărilor din epoca dacică (Ocniţa) şi daco-romană (Fizeş şi Soşdea)
constitue un argument incontestabil al dăinuirii activitatii de valorificare a
minereului de fier pe teritoriul României şi după eve~imentele din anii
105-106 şi 271-275, pînă În zorii evului mediu românesc şi chiar după
acea ~ un argument deplin al transmiterii cunoştinţelor tehnice de la o generaţie la alta, de-a lungul secolelor, În cadrul aceleiaşi comunităţi etnice ;
un argument deci, al continuităţii de viaţa pe teritoriul vechii Dacii în tot
cursul mileniului I. Atît cucerirea Daciei de către romani, cît şi retragerea
Cuptoare asem:'inăto:trc cu cele de la Doboşeni s-au de<>ccperi:: <;>i în a!te p:lqi
Cera-Tinz (Germ,tnia), la est de Ni<;tru. Polonia, Cehoslovacia, dar e!e datează dintr-o
epocă ulterioar:1 c~lor dacice, în speci:ll sec. III-IV e.n.
1
E. Iarmlavschi, R. Pctrovschy, Cuptoarele de redus minereul de fier de l<-l Fizes,
i:ui. Caraş-Se~·crin, in Tibiscus, 1974, p. 174 şi urm.; I. G!odariu, E. Luo~lavschi, Ci: !lizaţia ficmlui la daci, Bucurqti, 1979, p. 30 şi urm.
6

C.l:

IÎÎ

https://biblioteca-digitala.ro

aureliană n-au putut afecta, pînă la dramatism, acu vnatea de valorificare
a principalelor bogăţii miniere, populaţia daco-romană şi românească continuîndu-se şi "În tăcere" aceiaşi muncă, pe care Înaintaşii ei o desfăşuraseră
şi a căror experienţă s-a transmis prin secole.

CONSIDER:\ TIONS CONCERNAI\"T LA REDUCTION DU MINERAl DE FER
A CIUREL-BUCUREŞTI (VI-VII SIECLES).
Resume

En partant des fouillcs archeologiques et en utilisanr les resultats des analyses de
laboratoire physico-chimiqu.::s effectuec.;; sur les vestiges archeologiques de Ciurd-Bucure~ti,
l'auteur met en evidence la valorisation des richesses minieres (du fer) sur le territoire
<k_la viile Bucureşti (VI-VIle siecles).
En meme temps, on met en evidence l'utllisation de la technologie de c.eparation de la
scorie et de la partie meta!lique
l'aide du fourneau
ouverture laterale, semblable aux
fourneaux de l'epoque dacique.

a

a
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CONTRIBUŢII

ARHEOLOGICE PRIVITOARE LA îNCEPUTURILE
LOCUIRII FEUDALE LA BUFTEA
ARISTIDE

~TEFĂ~ESCU

În drumul său de peste 80 km 1 Colentina traYersează o bună parte
din centrul Cîmpiei Române. Pe ambele maluri ale cursului mijlociu, noul
oraş Buftea, îşi desfăşoară cartierele, urme ale vechilor sate ce au compus
actualul oraş. Buftea contemporană, comportă, acum la peste 400 de ani de
la prima atestare documentară a locuirii medievale, un amplu proces de
metamorfoză desprinzîndu-se de faza sătească şi păşind cu hotărîre spre
urbanism.
Pastratoare a monumentelor şi continuatoare a aspiraţiilor, celui mai
Yechi sat medieval identificat în raza sa, satul "Manesti de pe Colentina",
amintit pentru prima data într-un document em1s de cancelaria lui Alexandru II J\1ircea, la 15 iunie 1577 2 , Buftea se doYedeşte a fi una din acele
zone În care istoria este Împlîntată adînc, adndu-şi rădăcini ce ~e pierd
În negura n·emurilor. Pentru că de fapt actul de acum 400 de ani nu marchează nici Începuturile locuirii pe pămîntul buftean şi nici măcar momentul
înfiripării satului medieval. Documentul confirmă existenţa În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, pe aceste locuri, a unei puternice comunităţi
săteşti, ce aparţinea Încă de la Începutul aceluiaşi Yeac lui lYiihnea V odă cel
Rău. Genealogia Cantacuzinilor informeaza că, însuşi, Mihnea Vodă, fiul
!ui Vlad Ţepeş, se născuse la Măneşti, În casa armaşului Drăce~1 şi probabil,
de la t~-aăl său a moştenit apoi aceste proprietă\i.
Din păcate nu dispunem de un act de fondare a acestei aşezări, sarcina stabilirii Începuturilor locuirii feudale revenindu-i arheologiei. CerceL1rile arheologice sistematice desfăşurate în ultimii ani au reuşit să surprindă
nwmentul înfiriparii ll'cuirii medievale În a doua jumătate a secolului al
XIV-lea.
Şi aici ca şi În cazul multor alte aşezări săteşti din centrul Cîmpiei
Române, s-a creat un decalaj de circa două secole între momentul Începern
locuirii medievale şi cel al primei menţiuni scrise.
Amintit astfel În a doua jumătate a secolului XYI, satul Măneştilor,
constituia, la rîndul său, veriga unei stravechi locuiri pe malurile Colentinei bt.!f:cnc. O succintă cercetare a zonei, Înregistrează În perimetrul ora1
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Aristide Ştefănescu, Cercet,ae,l saw/ui medie<-·,d
XIL'-XL'l), În Muz. Naţ., II, 1975, Bucure~ti, p. 3S7-39_1,
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şului şi În imediata lui apropiere : 1 vatra de locuire neolitică, 4 aşezan
din epoca bronzului, ~ din epoca fierului, _5 din secolele III-IV, 1 din
secolele VI-VII, 3 dm secolele IX-XI, şt peste 10 puncte de unde au
fost recuperate materiale feudale din secolele XIV --XIX 3.
Se poate conchide astfel, că în cadrul unei continuităţi de locuire, de
peste 4000 ani, În spaţiul buftean, aşezarea medievală, din secolele XIVXIX, a constituit premiza dezvoltării ulterioare a localităţii.
Marcînd aceasta intensă locuire, pe moşia oraşului, mai stăruie încă
un monument a cărui valoare excepţională este conferita de autenticitatea sa.
Cu prilejul unor periegheze Întreprinse în această zonă În perioada interbelică şi apoi, În anul 1964 de către Muzeul Capitalei, în afara altor mZi:rturii al_e -~poci!or trecute,. a.~enţia. cercevtă~or_ilor a .. fos~, de fiecare dată atrasa
de vesugule, carora localmcu le ztc "Manastirea Ctrna .
Problema amplelor lucrări de sistematizare a lacurilor Colentinei, coordonate de I.C.A.B., ce urmează sa transforme Într-o Întinsă zonă de Jgrement, matca rîului şi malurile, de la Lacul Zimbru (Creţuleşti) şi pînă h
Tînganu, a ridicat cu pregnanţa problema vaL..)rificării unui patrimoniu istoric existent În zonă. În acest cadru, elucidarea problemei datării acestui monument, a constituit chiar mobilul cercetărilor noastre Începute În 1972.
Seqiunile cercetarii arheologice au caroiat zona, în vederea depistării celor
mai valoroase marturii de viaţa de pe aceste locuri, iar rezultatele s-au
dovedit extrem de interesante.
În vatra satului Măneşti de pe Colentina s-au putut r~reciz~. pînă
În acest moment, tipul de locuir,.ţa şi o serie de amenajari gospodăreşti, larg
folosite În secolele XIV-XVIII, precum şi existenţa a trei necropole medievale, aflate la distanţe mici ce permit studiul evoluţiei civilizaţiei medievale la Măneşti-Buftea, din cd d~-:1l XIV -lea ,-eac pînă În feudalismul
dezvoltat, în secolul XVI şi aceasta în condiţiile În care numărul staţiuni
lor arheologice şi al satelor din centrul Cîmpiei Itomâne, identificate pîna
acum ca existînd în secolele XIV-XV, este Încă redus. Se poate adăuga şi
faptul ca 1~ lVIăneşti-Buftea, beneficiem şi de excepţionale condiţii pentru
o cercetare exhaustivă, decnrece terenul p:2: care s-a aflat cîndYa satul, a
suferit dc'ltul de puţine iatervenţii ulterioare '1•
Deşi în campaniile trecute accentul sapaturilor a fmt pus pe elucidare;} problemelor monumentului de zid, sau pe cercetarea necropolelor vechi
din 0.propiere, ne parcursul sapaturilor au fost surprinse şi 9 bordeie databile În secolele III-XVII.
După cum arată rezultatele de pînă acum ~i În staţi,_mea Măne~ti
Buftea, tipul de locuinţa larg folosit este bordeiul de dimensiuni variabile.
Pentru secolele VI-VII, bordeiul cu o suprafaţă de 8,44 m.p. dispune~1
de un cuptor, în interiorul şi În jurul căruia se aflau vălătuci din lut ars
şi fragmente de tipsie.
Din perioada medievală propriu-zisă, secolele XIV-XIX, pînă În
acest moment au fost cercetate patru locuinţe de tip bordei (B. 2 ; B. :> ;
:l Idem, Cacet,/ri arheologice În raza oraşr!hi Buftea, Comunio.re susţinut:l la Sesiunea "Ilfov-file de istorie", 17-18 decembrie l'F7, În RM, XVI, 1979, 3, p. 25--1C.
·1 Jn timpul cerc~tărilor n•>am bucur~t de un larg sprijin dia p~rte~ forurilor :ucal~
caror:c le ~ducem mulţumiri ~i pe această cale.
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B. 7 ; B. 8 ;), trei gropi, dintre care două serveau la păstrarea cerealelor
(G. 1 ; G. 5 ), iar una (G. 3), era o groapă simplă şi puţin adîncă. Menţio
năm pentru perioada tîrzie, o vatră (V. 3) şi un cuptor (C. 1) ce s-au
aşternut În zona necropolei vechi, peste înhumarile despre care nu se
mat ştia.
Cercetările viitoare vor trebui să-şi îndrepte atenţia, asupra vetrei
?viăneştilor din secolul al XIV-lea. Pentru secolul XV, bordeiul 2, avînd
l""~ formă patrulateră cu latura de 2,5 m., parc să fie mai curînd atelierul
unui meşteşugar. Alături de ceramica, În cadrul căreia, după cum o in~
clică fragmentele descoperite, oalele ocupau procentul cel mai mare, s-au
mai găsit, mai multe fragmente de gresii, unele cu tocituri ce indică folo~irea lor, la o serie de operaţii speciale. În sprijinul celor afirmate, adău
găm şi faptul că din umplutura bordeiului s-au recuperat 3,550 kg. lupe metalice şi zgură provenite de la prelucrarea metalului. În acelaşi bordei s-au
mai aflat table din bronz, un inel şi o cruce reiicvar din acelaşi material. 5
O mare importanţă pentru viaţa Măneştilor, a reprezentat-o permanent pădurea şi lacul din apropiere. De aici locuitorii îşi completau necesarul de hrană.
Datînd din aceiaşi perioadă (sec. XIV-XV), În vatra satului la marginea sa, spre rîu, a fost surprinsă În cursul investigaţiei arheologice o afumaware pentru poame, folosită, natural, şi pentru alte alimente. Afumă
toarea, de forma unei gropi, cu lungimea de 2 m şi lăţimea de 1 m, avea
pereţii În roşiţi de ardere. În momentul descoperirii, În cenuşa de pe fund,
vădind arderea unor crengi şi lemne de foioase, se mai aflau 3 sîmburi carbonizaţi ai fructelor ce au fost uscate pe această instalaţie. Tot acolo au
mai fost descoperite oase de mari dimensiuni şi solzi de peşti mari (crap).
Într-o fază ulterioară, atunci cînd această uscătorie-afumătoare a fost
scoasă din uz, ea a devenit groapă menajeră.
Bordeiele secolelor XV-XVIII, se amplifica, ocupînd o suprafaţă mai
mare, beneficiind de amenajeri peatru !"lrepararea hrar..(!i ~i ÎiicJ:lz~re. În interiorul B. 7, situat la marginea de sud a aşezării din secolele XV-XVI,
cele două vetre pe care se făcea focul, pentru necesităţile locuinţei, ocupau partea centrală a bordeiului. Podeaua era amenajata la adincimea de
0,70 m. Acoperişul era din stuf, a cărui cenuşă s-a găsit pe podea. Locuinţa oferea astfel, În tot cursul anului un regim constant de ten~peratură,
necesar locuirii.
Şi În secolele XVI-XVII, În satul Măneşti, locuinţa Îngropată era
Încă larg folosită. O astfel de construcţie( B. 8). situată În aceeaşi margine
de sud a satului, dispunînd de un cuptor menajer pe colţul nord-vestic,
prezenta un acoperiş în doua ape, Închis la un capăt şi la celălalt, de două
fruntoane realizate din chirpic, bătut pe Împletitură de crengi. Bordeiul 8
este contemporan momentului construirii edificiului de zid, În umplutura sa
găsindu-:,e pigmenţi de mortar şi un cui de tipul celor folosite la construcţia
lăca)u!ui.

Semnifica1ivă este, credem, prezenţa unui topor de mari dimensiuni
În interiorul bordeiului. El poate sugera rolul pe care îl avea pădurea în
:;

:\ri~tidc Ştefănc~cu,

op. cit., În Muz.

N.tţ.,

Il, 1975, p. 390.
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existenţa comunităţilor săteşti. l\1ai menţionăm în acelaşi bordei, o lopăţică
d_i_n fier.! .. folosită, după părerea unor specialişti, la rîcîit coca de pe pere-

copau.
Gropile folosite pînă tîrziu În Cîmpia Română se situează la Măneşti
atît În apropierea locuinţelor, cum este cazul G. 5, cît şi izolate (G. 1.).
Groapa 5 situată în apropierea bordeiului 8, căruia îi şi aparţinea,
măsoară aproape 3 m adîncime, 1 m diametru la gură şi 1,70 m la bază.
Ea putea adăposti circa 5 m.c. de cereale, fiind o indicaţie asupra resurselor, pe timpul iernii, de care dispunea o gospodărie. 6
În inventarul locuinţelor şi al amenajarilor surprinse pînă acum, ceramica este preponderentă. Din păcate fragmentele sînt extrem de mărunte.
Nu s-a putut întregi nici un vas, obţinîndu-se doar cîteva profile. Lopă
ţelele, cuţitele, sau topoarele, erau piese ale inventarului gospodăresc, de
largă folosinţă. Subliniem Însă frecvenţa lupelor metalice şi a zgurei, prefigurînd o ocupaţie ce va fi adus prosperitatea aşezării În secolele XVIXVII 7 .
Forţa economică a satului Măneşti era indiscutabil determinată şi de
numărul locuitorilor lui. Din acest punct de vedere, se poate aprecia că
Încă din secolul XIV, satul era unul din cele mai populate ale zonei.
Singurele date de care dispunem În acest moment, pentru apreciereJ.
numărului de locuitori din raza satului, ne sînt oferite de necropole fl.
Unul din cimitire se grupează În jurul restului de zid al edificiului
ridicat În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, fiind destul de aglomerat.
El a folosit satului din momentul construirii lăcaşului şi pînă la dezafectarea aşezarn.
La 50 m. spre est, chiar pe malul înalt al apei, se cercetează cel de
al doilea cimitir. Cu titlu de ipoteză de lucru, se estimează ca aici au
putut fi depuşi pînă la 300 de indivizi, din satul ce exista Înainte de ridicarea bisericii de zid şi de prima sa menţiune documentară. Materialul arheologic indică practicarea înhumarilor în acest cimitir, în a doua jumatate a secolului al XIV-lea şi în prima jumatate a veacului urmator.
Acestora li se pot adauga cei depuşi În cel de-al treilea cimitir, situat la circa 200 m., spre nord-vest de ruine acolo unde În canalul de
irigaţii au fost dezvelite alte morminte. Dimensiunile celei de a treia necropole sînt greu de precizat În faza actuală, dar axul est-·vest, pe care au
fost surprinse înhumarile măsoară 26 m.
În raport cu alte sate contemporane, cum ar fi cel din apropiere, de
la Strauleşti-Măicăneşti 9 , satul Măneşti, pare să fie mai mare, prima necropolă de la Măicaneşti numărînd 76 de morminte. Reflectate şi de invenţn

Corneliu N. 1\btee~cu şi Silviu Comănescu, Studiul geometric şi arheologic al gropilor de bucate, în SCIV, tom 23, 1972, 3, p. 357-360.
7
Ştefan Olteanu, Probleme ale metalurgiei medievale di11 ţ(lrile române in lumina
cercetărilor recente, În RM, 1967, 2, p. 110-120; idcm, Bu/tcu şi imprejurimile ei in
contextul descoperirilor prh·iild valorificarea minereurilor de fier pe teritoriul României in
secolele IV -X IV, Comunicare susţinută la Sesiune.t ,.Buftea 400".
8 Studiul antropologie este făcut de cercetătoarea Laurenţia Georgescu, de la Laboratorul de Antropologie al Institutului de genetică umană ,.Dr. Victor Babeş".
9 Panait I. Pan.tit, Cercetarea arheologică a culturii m.zteri~}e din Ţ,mz Rom:Zneasc,l
în secolul al XI V -lea, în SCIV, tom 22, 1971, 2, p. 249 şi următoarele.
6
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tarul funer;1r, dimensiunile satului Măneşti sînt apreciabile. Pina acum s-au
dezvelit din necropolcle ,,echi 135 morminte, aparţinînd unor bărbaţi, femei, adolescenţi şi copii. La acestea s-au putut observa şi În parte s-au
recuperat, 44 de inele şi verigi din argint, 3 cercei, 16 catarame şi 19 monede, alături de numeroase urme de materiale textile, nasturi, aplice etc.
Starea de conservare a acestor materiale este diferită.
La Măneşti-Buftea, a fost surprins cel mai ridicat procent (500j0) al
mormintelor cu inventar, dintre toate necropolele cercetate, aparţinînd seCl1lelor XIV-XV.
IY1onedele 10 ce datează bogatul inventar, sînt emisiuni Începînd cu
Radu I (1377-1383), de la c2.re avem una din cele mai vechi monede feudale româneşti descoperite În cercetările arheologice din staţiuni situate pe
valea Colentinei. Sînt prezente de asemenea piese bătute În monetăriile lui
Mircea cel Bătrîn (1386-1418), şi ale fiului său Mihail 1 (1418-1420),
precum şi ale altor voievozi de pînă la mijlocul secolului XV. Ultima monedă surprinsă, este un dinar maghiar din timpul lui Vladislav I (14401·144 ), marcînd şi momentul de încheiere a folosirii necropolei 2 În a doua
jumătate a secolului al XV-lea. Din cercetările efectuate şi materialele recuperate În cursul sapaturilor, din cel de al treilea cimitir, înhumările practicate aici se pot data În acelaşi inten,al. Cum existenţa a două sate la o
distanţa de numai cîteva sute de metri este exclusă, putem conchide, că
cele două cimitire erau folosite de aceeaşi comunitate.
Menţionăm şi la Măneşti-Buftea, ca şi În alte statiuni din aceeaşi
vreme, prezenţa unui mare număr de înhumări lipsite de inventar. Evident
circulatia monetară era o realitate şi înainte de Vladislav I (1364-1377),
dar ea a fost energic stimulată de baterea monedei proprii, româneşti. În
aceste condiţii, pentru aşezările săteşti, cel puţin o parte dintre mormintele
aflate în cimitre şi asupra cărora nu s-au găsit monede sau alte obiecte de
inventar, în timp ce alături, altele, conţin monede din a doua jumătate a
secolului al XIV-lea, au putut fi practicate Într-o fază anterioară. Se pot
adăuga şi observaţiile că inelele din seria celor cu veriga lipită sub placa
şatonului discoidal, nu au fost întîlnite nici o dată la morminte al căror
inventar conţinea şi monedă.
Avîntul economic al acestui sat, Început În a doua jumătate a secolului XIV şi amplificat În etapa următoare, poate nu Întîmplător În acelaşi timp cu progresele urbanizării la Bucureşti, a făcut ca Încă de timpuriu, aşezarea să intre În preocupările marilor feudali. Satul ajunge În posesia familiei Drăculeştilor. însăşi dania, la care se referă actul de acum
patru veacuri, reliefeaza aceeaşi puternică comunitate sătească, în stare să
contribuie la soluţionarea dificultăţilor economice ale construirii complexului de monumente Sf. T roiţa din Bucureşti.
Spre aceeaşi concluzie ne conduce şi analiza valoroasei construqii de
piatră, ridicată În vatra Măneştilor, În a doua jumătate a
secolului al
XVI-lea, de Alexandru II Mircea (1568-1577), înainte ca satul să fi fost
dăruit. În timp ce În alte sate şi chiar În oraşe, marea majoritate a edi10

Identificăril::

le d:ttorăm cercetatorului Octavian Iliescu de la Muzeul de istorie

al R.S.R.
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ficiilor de cult erau construite din lemn, de proporţii modeste, În satul Ivlă
neşti, se construise un edificiu ce se Încadrează perfect În familia monumentelor de tipul bolniţei de la Cozia, Curtea Veche şi Mihai Vodă din
Bucureşti. De altfel, ctitoria de la Măneşti se înscrie în această serie, pă
strînd Încă nealterate elementele originale ce o apropie ca stil şi moment
de construcţie de tipul bolniţei şi de la Cozia şi mai ales de lăcaşul, cuqii
domneşti de la Bucureşti, ridicat de Mircea Vodă Ciobanul (1545--1552 ;
1553-1554 ; 1558-1559), faţă de care edificiul de la Mihai Vodă, nunifestă şi o serie de inovaţii.
Din păcate, pînă la noi, lăcaşul de piatră s-a transmis ruinat. Dar şi
aşa el prezintă o excepţională valoare, fiind cel mai vechi şi ma1 mteresant
monument aflat În patrimoniul oraşului Buftea.
În secolul al XVIII-lea, satul Măneşti a dispărut. I-a luat locul, i-a
preluat tradiţiile şi aspiraţiile Buftea, al cărui drum prin istorie, continuîndu-1 pe cel mai vechi, al Măneştilor, a cunoscut În anii noştri valenţele
~;ocialismului.

CONTRIBUTIOi\'"S ARCHf:OLOGIQUES CONCERNANT LES COMTY1f:NCEMENT5
DE L'HABITATION Ff:ODALE A BUFTEA
Resume

MettJ.nt en valeur les rcsultats des recherches archcologiques pourSUlVlCS les dcrni~re~
annces, l'autcur arrive
la conclusion que le document du 15 juin 1577 qui mentionne
pour la premiere fois le village Măneşti sur Colentina, ne reprcsente pas le moment du
commencement de l'habitation fcodale a Buftea. La, comm·~ dans le cas d'autre villages
aussi, entre l'instant de la fondation et celui de l.t premi~re mention ecrite il y a un decalage d'a peu pres deux siccles, le commencement de !'habitat medieval etam situc dans
la deuxieme moitie du XIVe siecle, effet de !'intense habit:nion du bassin moyen
de l' Argeş dans la peri ode amcrieure. Mettant !'accent sur le facteur demographique, la
recherche attire l'attention sur ce fond medieval comme premise de l'essor ultcrieur de
:a localitc.

a

184

https://biblioteca-digitala.ro

EVOLUŢIA

DEMOGRAFICA A AŞEZARILOR RURALE DE LA SUD
DE CARPAŢI îN LUMINA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE
(SEC. XIV-XV)
PANAIT I. PAKAIT

Demografia, ştiinţa care are drept obiect cercetarea factorului uman
studiat sub aspectul numărului indivizilor, al repartizării geografice, al factorilor ce condiţionează fenomenele demografice, îşi are Începuturile la jumătatea secolului al XIX-lea 1 . Termenul propus de autorul cărţii Elements
de statistique humaine ou demographie comparee 2 este cunoscut astăzi, la
125 de ani de la folosirea lui, În Întreaga lume, denumind o ştiinţă a cărei
importanţa este unanim recunoscută. Înalte forumuri internaţionale au perfeqionat metodele de abordare a studiului populaţiei Îngemănînd calculul
statistic cu cunoaşterea biologică şi socială a subiectului uman. Prin multitudinea sa de izvoare, societatea modernă şi îndeosebi cea contemporană,
asigură demografiei da tele necesare reflectării legilor ce stau la temelia acestei ştiinţe. Cu CÎt fenomenul abordat coboară În timp, creşte gradul de probabilitate, făcînd uneori imposibilă surprinderea, chiar a trăsăturilor majore
ale acestei realităţi, care este societatea omenească. În condiţiile absenţei
recensămintelor, a unor evidenţe primare privind creşterea şi descreşterea
numarului locuitorilor, natalitatea şi mortalitatea, ca să folosim doi parametri de extremă, este imposibilă folosirea metodelor demografice de studiu
bazate pe o multitudine de formule şi situaţii statistice precise. Demografia
istorică este chemată să precizeze numărul şi structura populaţiei În diferite
orînduiri, concentrînd date obţinute dintr-o amplă investigaţie a fenomenelor socio-economice aparţinînd perioadei studiate. Pentru ţara noastră, ca
dealtfel pentru multe din popoarele Europei, secolele XIV-XV nu oferă
izvoarele suficiente abordării directe a subiectului. Se cunoaşte faptul că
situaţiile parohiale de Înregistrare a naşterilor, căsatoriilor şi deceselor au
fost introduse în Europa, abia în secolul al XVI-lea 3 . În acelaşi veac, Petru
Şchiopul Întocmea catastiful judeţelor Moldovei, iar Mihai Viteazul poruncea alcatuirea catastifului "Ardealului de pre judeţe şi vamale şi ocnele" 4 • Fără îndoială că asemenea documente, cu scop vădit fiscal, au existat şi În veacurile anterioare, dar ele s-au pierdut, ca de fapt şi cele două
amintite anterior. Pentru Ţara Românească abia pentru secolul al XVIII-lea
beneficiem de catagrafiile pe judeţe şi localităţi.
Vladimir Trebici, Mică enciclopedie de demografic, Bucureşti, 1975, p. n.
Achille Guillard, Elements de statistique humaine ou dcmographie comparce, Pans, 1855.
3 Vladimir Trebici, op. cit., p. 24.
4 Ibidem, p. 79.
1

2
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În aceste condiţii ~tudierea unora din componentele demografice medie\ ale rămîne extrem de anevoioasă, apelîndu-se de cele mai multe ori la
informaţii vagi. Din studierea lor rezultă totuşi că Întregul pămînt românesc. a cunosn~t o_ continuă şi intensă locuire a populaţiei autohtone, predorr.:nant stabilă. In documentul din august 1372, care aminte)te înscău
na-·2.1 unui al doilea În;:1lt prelat, Antim pe lîngă mitropolitul Iachint, se
ex:Jlica acea~ta fiind poporul Ţării Româneşti "mult şi fără număr" 5. în
nc~clc episcopului Ioan de Sultanieh, Întocmite anterior anului 1404, este
r,_.l~ionat faptul că românii "nu au oraşe mari ci sate multe" 6. O baL-:.1.0. bulga.ră îl prezenta pe Dan Vodă I stăpînind cetăţi, mănăstiri, munţi,
cîmpia cea Întinsă şi "satele cele dese" 7 • Impresia marii densităţi a aşezări
lor rurale îl ,.a determina pe Michael Bocignoli să menţioneze în 1524, că
numarul satelor din Ţara Românească este de 15.000, cifră fără discuţie
cu mult exageLn~i R.
Cei mai multi dintre specialiştii problemei dezbatute consideră că una
din metodele studierii dcmografiei veacurilor de Început ale feudalismului rom.Înesc este 'It al; ilirea numărului aşezărilor şi a componenţei acestora. Pentru teritoriul sud-carpato-dunărean o contribuţie esenţială a adus Ion Donat
prin stabilirea satelor, tirgurilor şi oraşelor menţionate În documentele Întocmite Între anii 1351/1352-1625 şi prin aşternerea lor pe hartă. Cercetătorul buc,..,ure_;5tean, specialist În lucr~ri de acest .g~!"l· a ~recizat existenţ~ î~
Ţara Romaneasca a 3220 de sate ş1 oraşe, sublmund din capul loculu1 ca
numărul respecti,. este sub cel real. 9 Din aceste aşezări 1987 sînt repartizate în Muntenia, iar restul de 1233 pe teritoriul de la Vest de Olt. 10
Studiul cercetătorului Ion Donat prezintă o importanţă remarcabilă
stînd şi în prezent, Ia aproape un sfert de veac de la elaborarea lui, la baza
cercetării habitatului, a populaţiei Ţării Româneşti. Pornind de la aceste
elemente, răm.în fără consist=ntă unele aprecieri făcute cu decenii În urmă
asupra numărului locuitorilor Olteniei şi Munteniei. Astfel, P. P. Panaitescu
estima populaţia Ţării Româneşti În vrema lui Mircea cel Bătrîn ca fiind
de 400 000-500 000 de oameni. 11 Ori acceptînd cifrele respective ar Însemna că toate aşezările surprinse în documentele interne Întocmite pînă la
1625, existau şi la începutul secolului al XV -lea, situaţie incontestabilă pentru multe dintre ele, şi erau alcătuite din 25-30 de case. Aplicînd coeficientul de calcul 5 pentru fiecare gospodărie obţinem următoarele date :
a. (3220 X 25) X 5 = 402 500 locuitori
b. (3220 X 30) X 5 = 483 000 locuitori
Din capul locului considerăm ambele cifre nu sub realul demografic, ci
cu mult sporite faţă de populaţia Ţării Româneşti În timpul lui Mircea
cel Bătrîn. Înainte de a aborda incidenţa arheologiei la această chestiune,
5

DIR, XIII, XIV

şi

XV, B.

Ţara Românească, Bucureşti,

6 Călători străini, Bucureşti, 1968, 1, p. 39.
7 Petre P. Panaitescu, Mircea cel Bătrîn, Bucureşti,
8 Călători străini,

1953, p. 25.

1944, p. 44.

I, p. 176.

9 Ion Donat, Aşezările omeneşti din
Studii, IX, 1956, 6, p. 77.
10 Ibidem, p. 53.
11 P. P. Panaitescu, op. cir., p. ()1.
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în secolele XIV-XVI, în

3
menţionăm că documentele Întocmite În secolele XIV-XV nu conţm şun
pri\ ind numărul de case existente în vreunul din satele de la sud de Carpaţi.
Abia în a doua jumătate a secolului al XVI-lea actele scrise reflectă
şi această realitate. Printre ele menţionăm hrisovul din 1580 mai 14,
pnn care domnia Întăreşte mănăstirii Sf. Troiţa satul Lupeşti de pe teritoriul actual al Bucureştilor, menţionînd că la cumpărarea lui de către
Alexandru II Mircea "acest sat Lupeşti, au fost atunci 13 case" 12 . La începutul secolului al XVI -lea noul sat Fîntîna Popişoara ce urma să se
înfiinţeze la porunca lui Ştefan cel Mare, "pe un loc pustiu" putea să cuprindă 20 de case 13 . A vînd În vedere caracterul relativ uniform al dez\·oltării societăţii de la Sud şi Est de Carpaţi este posibil ca În secolul XV
a~·czărilc rurale de pe acest spaţiu să fi fost alcătuite din 10-20 gospodării.
O uniformizare a cifrei este infirmată prin însuşi conţinutul documentelor
\·remii, În care se menţionează sate mici 14 , lăsînd să se Înţeleagă existenţa şi
a satelor mari.
Prima- problemă care a revenit arheologiei a fost stabilirea concordanţei Între data arestării documentelor şi înfiinţarea aşezării rurale. Toate
descoperirile făcute pînă acwn În centrul Cîmpiei muntene au dovedit că
mentionarea în izvoarele scrise este cu mult mai tîrzie decît etapa de început a satului studiat. Decalajul este de 50-150 de ani, aşa cum se constată la Nlăicăneşti, j\1ăneşti, Grozăveşti, Lupeşri, Greci etc. 15 . Ca atare
marea majoritate din cele 3220 de localităţi consemnate În documente au
existat ~i în secolul al XVI-lea, În cazul în care unele dintre ele nu se
dislocasc~-ă pînă atunci. Cum este imposibil de urmărit fiecare vatră de sat
pentru a stabili, cel puţin în mare, momentul înfiripării, sîntem nevoiţi să
apelăm la procentele obţinute prin săpăturile de la Bucureşti. Din zece staţiuni cercetate SOo/ 0 s-au dovedit a aparţine secolului al XIV-lea, 30°/o veacului următor şi 200/ 0 secolului al XVI-lea 16 . Deci cea. 80°/o din cele 3220
de localităţi precizate în lucrarea lui Ion Donat aparţin secolelor XIV-XV.
'C.ste o cifră minimală, avînd În vedere că, cercetarea s-a făcut În centrul
cîmpiei şi În imediata vecinătate a reşedinţei domneşti. Se poate afirma, fără
nici o rezervă, că teritoriul dintre Dunăre şi Carpaţi era populat În secolele XIV-XV de circa 2800-JCOO 17 localităţi, cifră care rezultă din
aplicarea procentului de 80°/o din totalul satelor a testate documentar, din
luarea În considerare a existenţei unor aşezări neconsemnate scris, dar depistate arheologic şi În special din vechimea mai mare a satelor din zona
Piemontului Getic faţă de cele din cîmpie. Restrîngîndu-ne atenţia asupra
Munteniei, putem afirma că ei îi reveneau în secolele XIV-XV cea. 1800
12

13
11

întărire:-t

DIR, B., Ţara Românească, XVI/4, p. 473.
DIR, A., Moldova, XVI/1, p. 10-11.
DRI-I, I, p. 44, document emis de Mircea cel Bătrîn la 8 ianuarie (1392) pentru
stăpînirii mănăstirii Cozia, printre altele şi asupra satelor mici Bogdăneşti şi

Lucianii.
Panait 1. Panait, Cercetarea arheologică a culturii materiale diJZ Ţara Româneasc.l.
în sec. X IV -XV, SCIV, tom 22, 1971, 2, p. 248.
16 Idem, Dezvoltarea economică şi socială a aşezărilor din bazinul mijlociu al Arr,eşului În secolele X-XVI. Teză de doctorat, 1975, ms. p. 41.
1
~ Cif~.1 de 3COO eqc propusă şi de Dinu C. Giurescu, în Ţara Românească în
secolele XIV şi XV, Bucureşti, 1973, p. 27.
l5
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de aşeza[L . Repartiţia teritoriala a satelor ~i oraşelor respective, îndeobşte
cunoscuta, Impune un interes major şi În problemele demografice. În spaţiul
bornat de coamele muntilor şi de aliniamentul Piteşti-Tîrgovişte-Tîrgşor
Buzău-Rîmnic se găsesc concentrate 6.50 de localităţi, cea. 38°" 0 din aşe
zările urbane şi rurale exi~tente În Muntenia secolelor XIV-XV. În schimb
Bărăganul de sud, de mijloc şi de nord găzduia În aceeaşi perioadă numai
150 de aşezări (8,3° 'o). Fostului judeţ Ilfov, în care se Înscria atît teritoriul
judeţului, cît şi o porţiune din Vlaşca, îi reYeneau cea. 100j 0 din satele
existente în Ţara Românească.
Cercetările arheologice efectuate pînă În prezent tind să confirme
faptul că În secolul al XIV-lea satele din cîmpie erau alcătuite din 10-15
case. Satul Maicăneşti de pe Colcntina nu depăşea în vremea lui I\1ircea cel
Bătrîn 12 gospodării 18 . Săpăturile arheologice de la Coconi au arătat că
În prima fază, datată În ultimele decenii ale secolului al XIV -lea, aşe
zarea feudală era formată din 15 locuinţe 19 . În cea de-a doua fază numărul
va urca la 21, pentru ca spre sfîrşit, aşezarea Coconi să beneficieze de 35 locuinţe. Din ju.rul anului 1380 şi pînă spre 1432 a avut loc la Coconi o
dublare a numărului locuinţelor. Tendinţa de evidentă sporire a caselor s-a
constatat şi la Măicăneşti unde după o existenţă timp de cîteva decenii
în aceiaşi parametri ca aceia d!n secolul anterior, mijlocul secolului al
XV -lea aduce o vădită creştere. Este vor!:: a de sporirea cu 40°,' 0 a numărului
locuinţelor. Saltul cel mai important se va petrece aici în secolul al XVI-lea,
cînd satul era format din 35 gospodării. Dezvoltarea aşezării, care în fond
reflectă sporul demografic, se constată şi În mărirea suprafeţei vetrei locuite
care1 va fi, în prima jumătate a secolului al XVI-lea, de patru ori mai
mare decît cu două veacuri înainte 20.
Dar compartimentul care ilustrează cel mai concludent factorul demografic este antropologia. În stadiul de f?.tă s-au descoperit şi cercetat peste
25 dmitire (!·urale, atît în zonele sud-montane, În cîmpie, cît şi în D'o~
brogea. Din nefericire nu toate descoperirile au urmărit îmbinarea metodelor
arheologice cu studiul antropologie. Sînt puţine necropolele dezvelite complet, dar datele furnizate de aceste lucrări sînt extrem de interesante. Prima
necropolă a satului Măicăneşti, cercetată complet, a fost alcătuită din
76 morminte, ea ocupînd o suprafaţa de cea. 500 m.p. În inventarul funerar au fost înseriate opt monede româneşti emise de Mircea cel Bătrîn
şi de fiul său Mihail, piese care circumscriu comunitatea rurală respectivă
între anii 1386-1420. Este vorba, ca atare, de inventarul uman inhumat
timp de minimum 36 de ani. Cum o generaţie pentru secolele XV-XVI se
apreciază a se Încadra între 25-29 ani 21 , înseamnă că cimitirul I lVlăică
neşti este format din mai puţin de o generaţie şi jumătate. Aplicînd un
calcul simplu rezultă că, populaţia aşezării Măicăneşti s-a putut înscrie
P. I. Panait, l11ceputurile oraşului Bucureşti Zll lumi/la cercetărilor
V, 1967, p. 14.
19 Nicolae Constantinescu, Coconi. Un sat în Cîmpia Română, Bucureşti,
20 P. I. Pan:1it, Aşezare şi locuinţă în bazi11ul mijlociu al Argeşului (sec.
m R.'\1, VIII, 1971, 3, p. 238-242.
21 Ioana Popovici, M. Adam, N. St. Ionescu, Contribuţii antropologice
de demografie istorică. Comunicare expusă la Sesiunea organizată de Centrul
logie, Bucureşti, 1978.
18

în

arheulogice,

nucureşti,
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în primele sale decenii de existenţă Între 50-60 de persoane. Or cifra
corespunde şi datelor obţinute din stabilirea numărului de 12 case.
Fără îndoială că situaţia :Niăicăneştilor nu poate fi absolutizată pentru
Întregul sistem de locuire din Ţara Românească. Este ştiut faptul că În a
doua jumatate a secolului al XVI-lea existau sate cum erau Marotinul, Mogoşeşti, Hodivoaia, Prundu 22 ca să ne referim nwnai la cîteva exemple
din Cîmpia munteană, care aveau cea. 100 de case sau chiar peste 100.
Exceptînd aşezările constituite din colectivităţi venite de peste Dunăre, un
exemplu în acest sens fiind Satul Nou din Ialomiţa şi altele, trebuie să
admitem că lotul cel mai numeros din satele mari porneau încă din secolul al XV -lea cu un potenţial uman mărit faţă de cifrele Măicăneşti. Deosebit
de concludentă apare situaţia demografică a localităţii Măneşti pe Colentina
unde Aristide Ştefănescu a studiat În ultimii ani necropolele I-III. Din
datele pe care cercct~torul a a nn amabilitatea să ni le comunice rezultă
că au fost studiate 135 morminte 23 . Necropola I este datată cu monede
începînd cu em;siunile lui Radu I (1377-1383), Mircea cel Bătrîn şi
1\1ihai I şi cuntinuînd pînă la monedele de la mijlocul secolului XV, cea
mai nouă fiind bătută în 1440-1444. A\·em de a face cu o necropolă
folosită cel puţin şapte decenii. Calculul făcut În funcţie de suprafaţa
zonei de înhumare, de distanţa Între morminte ş.a. permite stabilirea, cu
aproximaţie, a numărului celor înhumaţi la cea. 250. Este o cifră maximă.
A vînd de-a face cu mai bine de două generaţii se poate presupune că populaţia l\făneştilor era în primele decenii de existenţă de cea. 100-120 indivizi.
În cazul acesta aşezarea respectivă era formată din 20-24 de case. Satul
l'vlăneşti s-ar înscrie astfel În grupul aşezărilor rurale mijlocii-mari.
Datele pe care ne argumentăm ipotezele sînt departe de a ne indica
proporţia aşezarilor mici faţa de cele mari. De aceea sîntem nevoiţi să
apelăm la izvoare mai tîrzii, mărind gradul de probabilitate al rezultatelor
obţinute. Analizînd astfel situaţiile statistice întocmite În 1835 rezultă că
din cele 422 ·sate ilfovene, 58 erau aşezări formate din 5-20 de case.
Deci 13,5°/r din localităţile centrului Cîmpiei muntene formau categoria
satelor mici 24 .
Ilfovul Începutului de veac XIX înregistra o populaţie de cea. 140 300
de oameni, timp în care Tara Românească avea o populaţie de 1 920 590 locuitori. Avem, aşadar, în Ilfo\· un procent de 8°/o din populaţia Ţării Româneşti, fapt condiţionat şi de vitregia vremurilor, care se abătuseră la
sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul veacului următor peste ·această
parte a ţarii 25 . Transpus deci pe un alt plan fenomenul demografic ilfovean
surprins pare a fi şi În secolele XIV-XVI de 100/o din numărul aşezărilor
a testate. ·înseamnă că se poate accepta ca ipoteză largă şi proporţia de
13,5-15°/o a satelor mici faţă de cele mari, în secolele XIV-XV. ApliDIR, B, XVI/3, p. 57, .idem, XVI/4, p. 474, .idem XVI/5, p. 405 ş.a.
Aristidc Ştefănescu, Consideraţii arhPo[ogice privind necropo!a satului M/illeşti
Bu/tea (sec. XIV-X~'). Comunicare ţinută la a XIII-a Sesiune de rapoarte arheologice
Oradea, 9-11 martie 1979.
;:;.t Pan:tit I. Panait, Consideraţii pri::i1zd demografia
teritoriului ilfo::ean în secolele XV-XVI, În Ilfov, Bucureşti, 1978, p. 171.
25
Louis Roman, Evoluţia numerică a populaţiei Tclrii Româneşti şi migraţi,l extemă
(1739-1831), în SAI, XXIII, 1973, p. 23.
22
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cînd acest procent de 15°/o la cifra de 3000 aşezări obţinem 450 sate mtei
şi 2550 localităţi mijlocii-mari. În cazul acesta populaţia Ţării Româneşti
se conturează a fi la Începutul secolului al XV-lea de cea. 300 000 de suflete. Situaţia corespunde şi cifrei presupuse oastei lui Mircea cel Bătrîn
estimată la 30 000 de oameni 26.
Izvoarele de care beneficiem În prezent confirmă creşterea demografică a Ţării Româneşti În secolul al XV -lea. Studiile Întocmite de istoricul
Ştefan Ştefănescu demonstrează faptul că, după primele decenii ale acestui
veac se constată un spor atît În numărul de oraşe, cît şi la populaţia
acestora 27 . Fenomenul este evident şi la sate unde cercetările arheologice înregistrează atît creşterea numărului gospodăriilor, cît şi extinderea suprafeţei locuite. La rîndul lor constatările antropologice sînt suficient de concludente. De data aceasta avem de-a face cu necropole care adăpostesc sute
de indivizi ; Verbicioara 170 morminte, Lereşti 161, Enisala 120, Măică
neşti II 280 studiate din totalul prezumtiv de 400 etc. Este drept că unele
dintre localitatile citate îşi continu;l existenţa şi În secolul XVI sau chiar
în secolul al XVIII-le~. cum este cazul staţiunii medievale dobrogene mai susmentionare. Dar elementele de datare certă vădesc un incontestabil spor
pentru secolul al XV-lea fată de veacul anterior. Nu avem În prezent în
Tara Românească nici un cimitir circumscris între începutul şi sfîrşitul
veacului XV, cercetat complet. De aceea metoda cantităţii etalon nu mai
poate fi aplicată la aceiaşi parametri. Luînd în considerare cifrele care surprind la Coconi, Măicăneşti, Tîrgşor ş.a. un spor de gospodării şi acceptînd
înfiinţarea şi dezvoltarea centrelor urbane şi ca o reflexie a înmulţirii populaţiei, putem afirma că numărul locuitorilor Ţării Româneşti a crescut substanţial atingînd la Începutul secolului al XVI-lea cifra de 500 000. Este
o ipoteză de lucru care reclamă studii temeinice complexe.
După cum este îndeobşte cunoscut analiza demografică prezintă un
caracter extrem de subtil 28 . -În stadiul de faţă noi acumulăm date privind
indicele brut fără a putea argumenta fenomene esenţiale ca fenilitatea, nupţialitatea, repartiţia pe sex, vîrstă etc. Din studiile antropologice făcute pe
eşantioanele ce s-au pus la dispoziţie rezultă totuşi procentul mare pentru
decesul la vîrsta infantilă. În necropola din secolele XIV-XV de la Măică
neşti 28°/ 0 29 sînt copii, la l'vlăneşti I, 28,10j 0 30 , la Măicăneşti II, deci necropola din secolele XV-XVI, 23°, o. Din cele 15 morminte, cercetate la
Ipoteşti-Olt, 2 au aparţinut unor copii şi 5 unor indivizi la vîrsta juvenis 31 .
Se constată cu suficientă claritate scăderea mortalităţii infantile În secolele
XV--XVI faţă de veacul anterior, fenomen ca,re trebuie avut în vedere în
studierea demografiei epocii. Cercetările făcute în mai multe locuri dovedesc
Keagoe :\hnole, Efectic;_·ele oştirii româ11eşti Îll sl'colul XIV prima jum,'ltate
a secolului XV 1, în Studii ~i materiale de muzcografie şi istorie militară, 9, 1976, p. 42.
2
Ştefănescu, Demografia, dimensiune a istoriei, Ed. Fad a, 197 4, p. 19.
; Ştefan
28 Roland Pressat, Analiza demografică, Bucureşti, 197 4, p. 18.
29
Necropolele Măicăne~tilor sînt studiate de antropologul Ioana Popovici.
30
Laurenţia Georgescu, Consideraţii amropologice privind populaţia medie7..•ală dill
Cîmpia Română. Comunicare la Sesiunea de la Oradea, martie 1979.
31
D. N. Plopşor şi W. Wolski, Necropola jeudală de la Ipoteşti, În Apulum, X,
1972, p. 251.
26
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că bărbaţii traiau Între 20-60 de ani, pe cînd femeile Între 30-60 de ani 32 .
Cum numărul iJldivizilor masculini era mai mare dectî cel al f,emeilor (la
l\Iăneşti I B 38, F 31, Renie Olteniţa B 12, F 4 33 , Măicăneşti 1 B 61,7°/o
F 32,35°/o), rezultă o însemnată corectură a cifrelor pe ansamblu şi În special
la stabilirea dorinţei de viaţă.
Concluzia esenţială care se degaja din această succintă analiză constă
în faptul că arheologiei medievale îi reYine o îndatorire de prim ordin

în a contribui la precizarea factorului demografic În diferitele etape ale
societăţii omeneşti. Acest deziderat impune însă o colaborare interdisciplinară între arheolog, antropolog, statistician etc. Este o direcţie nouă de
lucru a cărei semnificaţie se impune de la sine.

L'f:\'OLUTION Df:MOGRAPHIQUE DES HABITATS RURALES
AU SUD DES CARPATES A LA LUMif:RE DES RECHERCHES
ARCHf:OLOGIQUES (XJVe-XVJe SIECLES)
Resume

La question du nombre des habitants de la Valachie pendant les XlVe et XVe
siec!es constitne une ancienne preoccupation de l'historiographie roumaine. La presentc crude
s'appuye sur deux grandes categories de sources : les documents ecrits et les resultats des
fouilles archeologiques. Les actes internes emises dans !'intervalle de 1351
1625 temoignent
d'un nombre d'environ 3200 localites dans la Valachie. Sur la foi des conclusions archeologiquec;, l'auteur considere que parmi ces habitats, 80% existaient aussi, pendant les
XJVc-XVe siecles. Le nombre des maisons d'un habitat oscillait de 10
15, une sensible
croissance pouvant @rre constatee durant les XVe_XVIe siecles.
Partan t des recherchets effectuees sur les nccropoles des anciens villages, inclus
la conclusion qu'a la fin du
dans le territoire bucarestois d'aujourd'hui, on arrive
XVJe siecle les habitats de grandeur petite ou moyenne comprenaient de 50 a 60 individus. En retour, les habitats moyens - grands comprenaient de 100 a 120 individus.
Sur la foi des chiffres fournis par les recenssements ("catagrafii") du XIXe siecle, on
peut supposer que la categorie des potits villages comprenait 13,5% des locaJiH~s existentes
aux XJVe et XVe siecles, ce qui vaut une population d'environ 300.000 habitants pour
la Valachie a la fin du XJVe siecle et au commencement du suivant. Vu le pourcentage
de la croissance du nombre des habitants des villages Măicăneşti, Măneşti, Coconi, Olteniţa eoc., on arrive
la conclusion qu'au commencement du XVJe siecle la Valachie
comptait 500.000 hahitants. D'autres donnees envisagent l'espoir de vie etc.

a
a

a

a

~--------
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Laurentia Georgescu, op. ctt., Ilfov, p. 166.
Done Serbănescn şi Laurenţia Georgescu, N ecropola feudaltt de la Olteniţa, în Ilfov,
Bucureşti, 1968, ·p. 157.
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CERCETĂRILE

ARHEOLOGICE PRIVIND CULTURA TEl
DE LA CHITILA-CĂRĂ1\1IDĂRIE
VASI LE BORONEANT

Cu ocazia cercetarilor de teren efectuate pe ambele maluri ale Colentinei, În vederea alcatuirii Repertoriului arheologic al Municipiului Bucureşti, în anul 1977 a fost identificată şi locuirea de la Chitila-Cărămidărie,
aparţinînd culturii Tei din epoca bronzului 1 .
A~ezarca este situată pe malul drept al Culentinei, în partea de N-E
a localitatii, lîngă depozitul "Legume-fructe" pe un teren apaqinînd Fabricii
de cărămidă "7 Noiembrie".
La data cînd a fost identificată locuirea În profilul carierei se observau
numeroase fra:~mente ceramice, gropi de locuinţe, vetre de foc etc. La suprafaţă se afLut fragmente ceramice pe întreaga porţiune de teren cuprinsă
între incinta depozitului de "Legume-fructe" şi o vaioagă care mărgineşte
qaţiunea la N şi N-V 2 . La E staţiunea este strajuita de apa Colentinei.
Cît de mult se întindea spre V tlU ne-am putut da searr~. deoarece În
aceasta parte groapa carierei era deja acoperită cu pamînt amestecat cu
moloz adus de la demolările din oraş. Pe baza profilelor din partea de N,
E şi V unde groapa era neumpluta şi mai ales a unor martori rămaşi În
plină staţiune, în jurul stîlpilor de înaltă tensiune şi a reţelei de telefon,
s-a putut face observaţia că aşezarea, aparţinînd culturii Tei, a avut aspectul
unei movile. (fig. 1)
Aşezarea este situata la limita de E a interfluviului cuprins Între
Dîmboviţa şi Colentina În care se Înscrie şi un mare con de dejecţie, datînd
din pleistocenul superior care a depus nisipurile şi pietrişurile cunoscute sub
denumirea de "pietrişurile de Colentina" 3 . Acest con de dejeqie se Întinde
de la Buftea pînă la Cernica-Căldararu.
·
Din informaţiile culese de la localnicii vecini cu cariera şi de la muncitori reiese că la diferite date, în ultimii ani, în săpăturile din carieră s-au
găsit mai multe vase Întregi sau piese de metal. S-a Încercat recuperarea lor,
dar fără succes. La data identificării staţiunii, loc de săpături mai era pe
latura sa de S-E, dar pînă la începerea sapaturilor o parte din acestea
Pe ambele maluri ale Colentinei s-au identificat noi aşezări din neolitic, epoca
bronzului şi din cele două epoci ale fierului. fntre aceste.! unele aparţin culturii Tei, dar
nu ne vom ocupa de ele cu această ocazie.
2 Acestea provin fie dintr-o locuire răzleaţă, apaqinînd acestei perioade, fie dintr-o aşezare mare unde s-au amplasat săpărurile noastre.
3 P. Coteţ, Umlr date privind gromorfologia zonri oraşului Bucureşti, în Probleme
de Geografie, X, 1963, p. 236.
1
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Fig. 1 Vedere generală de la începutul lucrărilor.

se mai distruseseră. în faţa acestei situaţii s-a încercat, prin cîteva secţiuni
(S. I-IV) paralele şi perpendiculare, pe buza carierei ~i a Colentinei, lă
murirea principalelor probleme care se puneau în legătură cu Întinderea, caracterul şi stratigrafia aşezării.
Stratigrafic situaţia se prezintă astfel : peste straturile de nisip s-a
depus stratul de locs de culoare gălbuie spre bază şi galbui-cafenie în partea
superioară. Acesta este acoperit de stratul negru-cenuşiu şi de stratul vegetal. Orizontul gălbui este steril arheologic. În orizontul cafeniu-gălbui şi
în partea bazală a stratului negru cenuşiu se află cantonată locuirea de
tip Tei. În stratul negru-cenuşiu s-au găsit şi fragmente ceramice daco-romane
şi din sec. VI-VII e.n. 4 . Pentru aceste locuiri nu s-au găsit orizonturi
stratigrafice corespunzătoare. În zona intens locuită stratul cafeniu-gălbui are
culoare cafeniu-cenuşie.
Primii locuitori ai culturii Tei s-au aşezat Într-o denivelare naturală
despre a cărei formă ~i Întinde·re nu ne putem da seama deoarece iipre N
a fost distrusă de lucrările din carieră. Observaţiile stratigrafice făcute în
secţiunile I, III şi IV ne permit să afirmăm că În etapa următoare de locuire, locuinţele vechi au fost nivelate, terenul reamenajat, iar parţial peste
una din locuinţe s-a construit alta (fig. 2).
Distingem astfel două nivele de locuire care se suprapun, iar deasupra
un altul mai subţire de amestec în cadrul căruia apar materiale arheologice
caracteristice primelor două nivele, dar şi elemente noi. Pentru acest ultim
nivel nu s-au găsit locuinţe.
}ijr;_;elul 1. Din nivelul inferior nu s-a păstrat decît fundul unei locuinte care s-a Întins în cea mai mare parte în zona distrusă de carieră (fig. 1).
4

V. Boroneanţ, O aşezare din epoca bronzului la Chitila, În Izvoare ;rheologice
VI-le,z

bucureştene, Bucureşti, 1978, p. 21-23 ; V. Boroneanţ, Cercetări privind secolul a·!
Îll zo11a de nord a Bucureştilor, în R.MJ\f .\1on. lst. Artă, 2, 1978, p. 12-16.
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Pe fundul său se observă cenuşă, cărbune, fragmente de vase, de vatră şi
de chirpic. Din analiza fragmentelor de vatră reiese că aceasta avea partea
superioară fătuită şi lustruită, mărginită de o ridicătura În chip de bordură.
Forma sa trebuie să fi fost de dreptunghi cu colţurile rotunJite.
incercarea de reconstituire din teren arată că a putut avea o lăţime
de 0,60 m. şi lungimea de aproximari..- 1 m. Este posibil să fi fost chiar
portabilă. În preajma locuinţei, care a J.'."Ut o formă ovală în partea sudică,
În buza denivr~ii naturale, se afla groapa de hucate În formă de clopot
(de trunchi de con). Groapa de bucate avea la fund diametru! de 2,20 m.,
iar la gură de aproximativ 1,25 m. Fundul, faţa de nivelul actual de călcare
~e afla la 2,65 m., cu 5 crn. deasupra stratului de nisip şi prezenta urme
de ardc~e ca de altfel şi pereţii (fig. 3). În umplutura gropii s-au gasit
cenuşă, carbune, oase de animale, fragmente de chirpic şi de vatră făţuită,
() fusaiolă (sau greutate de razboi de ţesut vertical) şi un ind de buclă din
aramă (pl. IX/15 ).
Ceramica. Tvlajoritatea materialului arheologic de studiu este alcătuit
de ceramică. Ceramica poate fi împărţită în trei categorii : fină, sernifină
)Î comună. Delimitrea acestor categorii este destul de anevoios de făcut din
cauză că Întreaga ceramică găsită la Chitila-Cărămidărie cunoaşte un grad
mare de prelucra!·e calitativ şi cantitativ. În cadrul ceramicii fine se află
fragmente lucrate cu foarte multă grijă şi cu multă fineţe artistică, după
cum În rîndul ceramicii comune sînt altele de-a dreptul grosiere (pl. VIII/6).
Ceramica fină şi semi/ină, procentual este mai puţin reprezentată. Are
culoare neagră cenuşie, cărămiziu-gălbuie, cărămiziu-cafenie sau chiar cenuşiu-portocalie. Este făcută dintr-o pastă, la a cărei preparare se folosea
ca degresant nisipul sau cuarţul, fin pisat ~i uneori frunze de ierboase, despre
care credem că au fost folosite numai În stare verde. Are suprafaţa bine
sau foarte bine netezită şi lustruită. Cea mai mare parte este neornamentată
dar acest raport, cînd e vorba de fragmente şi nu de vase Întregi poate
să nu reprezinte perfect situaţia reală deoarece vasele ornamentate În partea
inferioară nu prezintă, de cele mai multe ori, expunere de decor. Ceramica
semifină se deosebeşte de cea fină prin aceea că are o pastă grosieră, iar
ornam:_ntarea mai puţin îngrijită, dar evident mai elaborată decît pe cea
comuna.
Ca forme pentru aceste categorii distingem vase mari, mijlocii, mici
~i miniaturale. Se recunosc fragmente care aparţin unor vase cu corpul
bombat şi gît cilindric, terminat printr-o buză uşor reliefată în afara sau
adusă spre interior : castroane bitronconice cu gîtul Înalt, în formă cilindrică, de pîlnie sau tronconice, cu buza adusă spre interior sau dreapta şi
mai rar uşor reliefată În afară ; ceşti sau ceşcuţe cu corpul uşor turtit şi
ma1 mic decît gîtul ce se apropie de forma pîlniei, cu buza reliefată În afară.
Din buză porneşte toana care merge pînă pe rotundul vasului. Ca formă
mai dc~)se~::ita şi nouă pentru această cultură menţionam cîteva fragmente
dintr-un vas ce trage mai mult spre un tip de caldare cu profilul bu:zei
în forma literei T (un T asimetric) din care se Înalţă o toartă cu profil
în panglică, perpendicular pe buză ce lasă impresia că se arcuia În diagonală
peste gura vasului (pl. VIII). Corpul vasului pare să fi fo~t semisferic.
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Ca motive ornamentale, întîlnim unele care sînt caractensuce fazei I
II-a, după împărţirea făcută de Val. Leahu 5 . Între acestea
de liniuţe orizontale dispuse sub linia care separă gîtul
de rotundul vasului, brîul din două şiruri din liniuţe sau de Înţepături făcute
cu o spatulă cu profil în arc de cerc (pl. V /5, VIII), dispus orizontal wr
sub linia care desparte gîtul de rotundul vasului şi şirul de motive În forma
literelor V sau U, În pozitie culcată, sub linia care demarcă gîtul de corp.
Pe un fragment de vas mare bitronconic întîlnim, tot sub linia care desparte
corpul de gît, două şiruri de motive triunghiulare (pl. VI/6) separate Între
ele printr-o linie adîncită. Interesant este că cele două linii adîncite nu delimitează registre, ci servesc ca bază de suspensie pentru şirul de triunghiuri
prin faptul că nu se apropie de linia de jos, de care este suspendat şirul al
doilea de triunghi uri (pl. VI/6 ). Parcă ar fi două şiraguri suprapuse de
mărgele. P~entru completarea motivului, În spaţiul unghiurilor dintre triunghiuri se află o linioară oblică în centru. Un fragment de vas mic, bombat,
este ornamentat, pe zona care separă gîtul de corp, printr-un şir de alveole
mici, puţin adînci şi lustruite. Alt motiv caracteristic nivelului este şirul de
motive În S culcat, realizat foarte mărunt. îl Întîlnim pe o tortită fragmentară, longitudinal, de o parte şi de alta, mărginit spre exterior de cîte o
linie de împunsături succesive, foarte mărunte şi puţin adîncire (pl. VIII/1).
Mai complex este ornamentul de pe un castron bitronconic alcătuit
dintr~un şir În S culcat, foarte mărunt, făcut chiar pe muchia exterioară a buzei, iar sub acesta un alt şir din acelaşi motiv dar înclinat şi mai
mare. Delimitarea gîtului de corp este marcată printr-un brîu din două
şiruri de împunsături succesi\·e foarte mărunte, iar sub el o bandă (brîu) din
motivul în S, redat În pereche, în poziţie înclinată, încadrată la rîndul său
de brîul format din două şiruri din împunsături succesive. Registrul se încheie printr-un şir din S culcat din care pornesc, din loc În loc, cîte o pereche de valute, spate la spate, făcute din Împunsături succesive, iar lateral
sus Între spirala volutei şi brîul de suspensie, cîte un şir vertical din motivul
în S. Ornamentarea întreagă este făcută cu multă grijă, puţin adînc, cu
măiestrie şi inventivitate (pl. Vlll/1). Această ornamentare dominată de
motivul în S se mai Întîlneşte şi pe un vas mic bombat, combinîndu-se sub
buză sau deasupra liniei de Întîlnire a gîtului cu corpul cu motive din împunsături succesive (pl. VIII/5) etc. Pe fragmentul de vas amintit! care
aparţine tipului de căldare, apare ornamentul dintr-un segment de brîu
lustruit, dispus vertical sub toartă (pl. VIII/8). Deosebit ni se pare şi un
fragment dintr-o ulcică bombată cu gît tronconic, care poartă pe zona de
separare a gîtului de corp un ornament alcătuit dintr-o linie orizontală şi
un şir de unghiuri, iar sub aceasta dreptunghiuri sau romburi din împunsă
turi succesive dispuse pe un şir, la distanţe inegale unul de altul (pl. II/9).
Motivele sînt stîngaci făcute. O tortiţă fragmentară are pe curbura maximă
o proeminenţă conică. Semnalăm de asemenea un fragment de vas bitronconic
ornamentat cu caneluri largi, înclinare, care pornesc de pe umărul vasului.
'impunsăturile succesive, dar şi motivele incizate au fost umplute cu vopsea
albă densă (pl. VIII/1 ).
şi altele fazei a
enumerăm şirul

5

Val. L'!J.hu, Cultura Tei, Bucureşti, 1966.
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Pc categoria ceramicii semifine se află motive ornamentale proprii ceramicii fine şi celei comune. Elementul decorativ specific ceramicii comune este acela făcut prin striuri verticale, înclinare, Întretăiate.
Motivul striat, foarte apropiat de cel făcut cu măturica, pe această
categorie ceramică se combină cu cele specifice ceramicii fine. Astfel pe un
fragment de vas bombat, În zona de întîlnire a gîtului cu corpul se află
şirul de triunghiuri ştampilate, iar sub acestea, suprafaţa vasului este În întregime striată pînă spre fund. Un fragment de castron cu buza adusă spre
înăuntru, marcată printr-o teşitură, sub zona buzei, prezintă un şir de motive dreptunghiulare înguste, restul corpului fiind ornamentat cu stnuri.
Un fragment provenind de la un vas mare este ornamentat prin elemente
decorative de forma literei V. Pe această categorie ceramică, uneori alături
de striuri, se află ornamentarea În relief prin butoni apucători sau proeminen\e înalte şi sub~iri orientate spre În sus. Am putea spune că este o ornamentare specifică acestui nivel. Pe un fragment de vas ele apar grupate cîte
trei şi au fost aplicate după ornamentarea prin striuri a vasului (pl. VI/8).
Menţionăm că pe ceramica striată la suprafaţă se observă o înmuiere Într-o
pastă fluidă după uscarea vasului, sau poate chiar după o coacere preliminară. Astfel pe suprafaţa vaselor această engobă sau baiţ apare prin

Fig. 4 Fragmente ceramtce cu

engobă

aplicată peste
lul I, 1 nivelul II.

supr3ifaţa

striată

a vasului ; 2 nive-
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coacere ca un strat superficial de altă nuanţă care se detaşează de peretele
vasului (Fig. 4j2).
Ceramica de HZ currmn. Suprafaţa interioară a \·aselor este în proporţie de 90°1 o de culoare neagră şi poartă, aproape fără excepţie, urmele
de prelucrare. Prezintă o netezire sumară şi uneori chiar o lustruire. Suprafata exterioară este ornamentată În chip curent cu striuri, foarte aproape
uneori, de ornamentul făcut cu măturica. Striurile sînt dispuse vertical, orizontal, înclinat. Adesea de se Întretaie. Cînd sînt mai rare şi mai late
lasă impresia unei Întretăieri de elemente pătrate sau romboidale. Cînd sînt
foarte dese şi linia striului este mai lată, lasă impresia unui motiv textil.
Strierea este foarte probabil să fi fost făcută şi pentru a se fixa mai
bine acea engobă menţionată la ceramica semifină care, pe această categorie
ceramică este foarte frecventă. Grosul-engoba este făcută dintr-o pastă humoasă, ,·îscoasă. Se aplica pe suprafaţa -vasului fie prin înm uiere fie prin
ungerea vasului. Uneori striatul este foarte subţire, alteori foarte gros mergînd pînă la 3-5 mm. În mod frecvent grosimea sa este Între jumătate
de mm pînă la 1 mm. Cînd este foarte groasă şi compoziţia este mai
grosieră, conţine chiar pietricele. Cînd suprafaţa vasului a fost striată atunci
relieful vasului rămîne striat şi după Înmuierea sau ungerea cu pastă. Se
aplica probabil pe vasul uscat. Prin frecvenţa sa mare, dă notă specifică
ceramicii de la Chitila-Cărămidărie şi În special nivelului I. Foarte rar se
Întîlneşte şi ornamentul făcut cu măturica. Sînt şi fragmente de vase care
pe partea superioară a vasului prezintă un fel de caneluri late şi puţin
adînci, dispuse înclinat. Şi pe acestea se află aplicată pelicula de pastă
care clin cauza compoziţiei diferite decît aceea a vasului se şi observă uşor
pe suprafaţa vasului fiind de culoare diferită, în general cenuşiu gălbuie.
Foarte adesea mai ales cînd a fost aplicată mai gros se exfoliază.
O altă remarcă pe care o putem face asupra ceramicii comune din
acest nivel este aceea privind modul de fabricare a buzei. Este o tehnică
specifică acestui nivel care se perpetuează şi în nivelul următor. După terminarea vasului, cînd pasta era încă crudă, se proceda la o secţionare În
plan vertical a buzei pe o profunzime de aproximativ un centimetru, după
talia vasului şi fantezia meşterului. Partea din afară era răsturnată în jos,
făcîndu-se din ea un brîu pe care prin apăsare cu degetul se imprimau
alveolele sau se cresta, parte-a interioară se remodela la buză obţinîndu-se
un vas al cărui perete avea o grosime aproximativ constantă pînă la brîul
de sub buză, unde se reducea la jumătate, două treimi etc. Brîul rezultat de
sub buză are un profil ascuţit sau uşor plat. Sînt şi cazuri cînd brîul este
doar netezit. Aproape că devine regulă, ca sub acest brîu să se afle un ah
brîu mai lat şi mai gros ornamentat cu crestături sau alveole. Cînd vasul
este prea mic şi este riscantă despicarea buzei atunci sub. buză se află aplicat
un brîu. Crestarea brîurilor la ceramica comună este făcută la Întîmplare, h
ceramica fină sau semifină este făcută mai cu grijă şi cu intervale regulate.
Crestătura şi ah·eolele se practicau şi direct pe buză, în exterior. Într-un
caz cînd peretele buzei era gros, iar vasul avea formă rectangulară alveolele
erau făcute pe mijlocul buzei. Un fragment prezintă pe partea exterioară a
buzei un fel de guler (rever) provenit poate din îndoirea buzei subţire spre
exterior care era apoi presară şi netezită. în acest nivel un singur fragment
este ornamentat cu barbotină adevărată, aplicată pe peretele netezit al vasului.
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Vase întregi nu s-au găsit, dar dimensiunea şi culoarea fragmentelor
indică vase mari bombate cu gîtul cilindric, în formă de pîlnie cu buza trasă
in :.L:tră ; castroane scmisferice, tronconice, cu gîtul mai înalt sau mai scund
cu profil arcuit sau tinzînd spre o formă de pîlnie. Gîtul castroanelor se
aniculează armonios rotundului vasului. Fundurile vaselor sînt În general
pbte, dar unel)ri au scobitură exterioară şi un fel de inel exterior la nivelul
suprafeţei

de aşezare.
Ca forme mai deosebite remarcăm un fragment provenind de la un vas
mare cuptor, ~i un altul care indică un vas cu pereţii drepţi rectangulari.
În abră de brîurile În relief şi de striere pe ceramica nivelului I se
întîlnesc ~i alte motive decorative. În ordinea frecvenţei menţionăm şirul
de triunghiuri impri:tnate, mai mici sau mai mari şi dreptunghiurile realizate in aceea5i tehnică. În categoria ornamentelor în relief menţionăm seria
butonilor şi apucătorilor. Butonii Întîlniţi sînt de două categorii şi anume :
1) împinşi dinăuntru spre înafară, dispuşi pe partea inferioară a gîtului sau
pe partea superioară a rotundului ; au formă rotundă (pl. VIII/6) şi
2) aplicaţi. Butonii aplicaţi au formă circulară sau alungită, cei de formă
ronică dispuşi cîte unu, În pereche sau cîte trei (pl. VI/8 ; VII/14). Uneori
'>Înt foane stîngaci lucraţi şi amplasaţi cîte doi de-o parte şi de alta a
toqilor, grosier lucrate şi ele avînd profil circular. Altă categorie este aceea
;: a~ucătorilor alungite dispuse orizontal, proeminente, mult înălţate de la
suprafa~a vasului o~namentate cu alveole sau crestături. Pentru rezistenţă
au pe partea interioară o contrapondere, nu atît de pronunţată ca în exterior, neornamentată. Acest tip de apucători împreună cu butonii ascuţiţi
şi Înalţi dau unJ. dintre notele caracteristice nivelului. Ca ornament În relief
mai menţionăm alveolele făcute cu degetul prin apăsare, alcătuind un şir
orizontal În zona intermediară dintre gît şi corp.
Torţile sînt destul de frecvente la toate categoriile de forme cu rol
orn;:rmen1al sau practic. Uneori pentru efectul artistic sînt acompaniate de
butoni. Profilul toqilor este circular sau oval. Acestea pot fi mult arcuite,
în scurt. Altele au profilul panglică (pl. VIII/14 ). Torţile pornesc din buză
~au de sub buză şi coboară pînă în zona de Întîlnire a gîtului cu rotundul
<:au pînă spre rotundul maxim al vasului. Au fost aplicate prin îngăurirea
peretelui vasului, ca şi apucă torile înalte, cînd pasta era încă crudă şi apoi
remodelată zona vasului din apropiere.
Ni7-·elul Il. După cum am arătat afară de materialul găsit· în strat,
En t ogat material provine dintr-o locuinţă care se suprapune parţial peste
gro~qa de bucate din nivelul I şi peste o locuinţa aparţinînd acestui nivel.
:\1ateria!ul arheologic la. care ne referim constă din ceramică, oase de animale,
unelte de silex sau din alte roci, chirpic, cărbune, cenuşă etc. Locuinţa avea
o formă de dreptunghi cu colţurile rotunjite. Capătul sau de N a fost
distrus parţial de carieră, aşa încît lungimea poate fi apreciata, cu aproximaţie, la 5 m. Lăţimea, la capătul de S are 4,20 m. Latura de N-V nu
a fost cercetată prin săpătură deoarece afecta ancora de susţinere a unui
)tîlp de Înaltă tensiune. Se adîncea În pămînt pînă la 1,20-1,25 m. faţă
de nivelul actual. Fundul nu era perfect plat, ci avea o lăsare În special în
zona care se suprapunea peste groapa de bucate a nivelului I.
Ceramica constituie categoria dominanta a materialelor arheologice
descoperite, care de fapt ne ajută În stabilirea cronologiei locuirii. Din
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punctul de vedere al pastei, am putea spune că, nu există nici o deosebire
faţă de nivelul 1. Sub raportul tipologiei formelor şi a ornamentului apar
elemente noi. Faptul s-ar putea datora şi cantităţii mari de materiale găsite
în raport cu primul nivel mult mai sărac.
Ceramica fină şi semifină. l'vlajoritatea acestei categorii ceramice este
de culoare neagră, neagră-cenuşie, dar şi cărămizie sau cărămiziu-cafenie.
Uneori are pete de coacere sau de ardere secundară. Este aproape fără excepţie netezită şi bine lustruită. La ceramica semifină, din cauza diferenţei
de pastă, lustruirea trădează pastă mai poroasă.
Din punct de vedere al formelor constatăm aceleaşi vase bombate la
care gîtul se articulează armonios, prelung sau uneori printr-un uşor umăr.
Pe partea interioară a vaselor se observă alăturarea gîtului după terminarea
rotundului. Gîtul lor este cilindric sau arcuit, formă care ia locul celei de
pîlnie. Altele au formă ce tinde spre un bitroncon. Unele au gîtul scurt.
Prezintă un fund plat sau mai rar inelar. Este forma cea mai răspîndită
şi cunoaşte ca talie o suită, de la forme mici pînă la forme mari. Castroanele sînt ~i ele în general de aceleaşi tipuri avînd corp bitronconic, gît înalt
sau scurt, cilindric, În pîlni,e sau arcuit, cu buza mai mult ~au mai puţin evazată. Se Întîlnesc, În continuare, castroane cu pereţii arcuiţi ce adeseori au
formă se~sferică cu muchia uşor reliefată, ctn·bată În interior. Ca forme noi
remarcăm castronul cu pereţii drepţi şi fund albiat terminat printr-o proeminenţă împinsă dinăuntru spre În afară (umbo). În zona de articulare a
corpului cu fundul se reliefeaza un brîu inelar (pl. II/7) care credem că are
rol f unqional, scn-ind la fixarea sa pe suport. Se încadrează În acea tendinţă de realizare a unui fund uşor bombat care la ceşti se termină printr-un
rudiment de fund (pl. I/1). Un alt ca\i.ron, fragmentar ornamentat cu linii
şi motive în S din Împunsaturi ~uccesi ,.e, prezinta o ascuţire a fundului.
Nu ne putem da seama cît de mult se ascut şi cum era fundul, dar presupunem că s-a putut termina tot printr-o proeminenta împinsă din interior
sau printr-un fund mic şi Îngust. Interesant c~te şi fragmentul cu buza
supraînălţa ta. Remarcăm numărul mare al ceştilor şi fragmentelor de ceşti,
cele mai multe neornanKntate. Ceştile nu prezinta prag Între buză ş! toană,
decît la .forme mari şi au gîtul arcnit, cilindric sau În formă de pîlnie.
Corpul lor este în general uşor turtit, dar sînt şi exemplare cu corpul
bombat. Cele mai multe au corpuj mai mic sau aproximari v egal În comparaţie cu gîtul (pl. Il/36). Fundul ceFilor este arcuit sau cu suprafaţa de
aşezare foarte mică şi neglijent preparată, uneori teşită. Cîteva prezintă un
început de fund cu suprafaţă foarte mică (aproximativ 1,5 cm., diametru!)
realizat prin Împingerea pastei dinăuntru. Din cauza acestor parametri tehnico-funcţionale credem că erau aşezate pe suporţi. Toqile căniţelor pornesc
din buză şi se opresc deasupra rotundului maxim. Sînt şi forme miniaturale.
Din acest nivel provin şi două vase suport, fragmentate, păstrînd partea de
bază, de cele mai multe ori conică. Vasul probabil a avut aspectul a două
trunchiuri de con cu baza mică (unite) alăturată. Unul este mai fragil, cu
pereţii subţiri şi are piciorul gol (pl. VI/11) pe cînd celălalt are pereţii
groşi, iar golul din interiorui piciorului are mai degrabă aspectul unei scobituri. Mai sînt şi alte fragmente provenind din zona de intersecţie a trunchiurilor de con, dar nu ne dau nici o indicaţie tipologică. O formă nouă
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de vas care merită să fie amintită este tipul de vas farfurie sau castron
cu pereţii drepţi, larg înclinaţi, de talie mai mică sau mat mare (pl. I/7).
Tot din acest nivel pro\·ine şi paharul tronconic.
Ornamentarea ceramicii o continuă pe cea. din nivelul I. Între motive
cel mai important este şirul simplu sau dublu de liniuţe orizontale dispus
S!J.b buză sau pe corpul vasului sub linia care-I desparte de gît. Liniuţele pot
fi mai rare sau n;ai dese. Pc o ceaşcă ~irul de liniuţe superficiale înlocuieşte
linia adînci tă care uneori delimitează cele două parţi ale vasului, altele,
d;spuse în aceeaşi zonă, sînt mai adîncite şi făcute cu o unealtă cu vîrful
bont (pl. I/1). Se Întîlnesc şi pe vase mari din categoria semifină dispuse
înclinat sub \·uza vasului (pl. III/2). Unele alcătuiesc registre În compania
brîurilor din linii Încizate. Cea mai interesantă redare ni se pare atunci cînd
în şir liniuţele alterneaza cu împunsăturile succesive rare sau dese (pl. III/.3).
Uneori şi volutele sînt realizate din Împunsături succesive sau din liniuţe
(pl. IV/9). Alt mlnÎv este linia. simplă cu care se marchează limita dintre
cele două p~1rţi mari ale vasului, gît şi corp. Uneori este lată şi lustruită
(pl. II/5). Linia. simplă este înlocuită, În unele cazuri, prin benzi din linie
simplă sau delimitează brîuri şi registre alcătuite din motive în S etc.
În acest ni\el se dezvoltă şi ajunge b formă de o fineţe rară îmrpl'nsăi:ura succes1va cu care se alcătuiesc motive În S ,volute, dreptunghiuri
şi pătrate, romburi, dispuse în benzi (pl. IV/ 1) sau alea tuind combinaţii de
registre (pl. I/6 ; II/1). Se Întîlneşte pe toate tipurile de vase aparţinînd
acesi.or categorii. Pe vasele mai mici, şi În special În zona de despărţire a
gîtuh~i de corp, sînt foarte mărunte, fine şi îngrijit lucrate.
Continuă de 2.semenea motivul din triunghiuri mici imprimate pe un
sinGur ~ir sau din două neîncadrnc de linii, precum şi motivul în forma
literei V sau U, prezente în zona de întîlnire a gîtului cu corpul vasului
(pl. VII/2 ; IV /2). Un motiv Înrudit cu cel în formă de U sau V este
acda al că tu it din cîte două liniuţe verticale, adînc imprimate. îl Întîlnim
combinat şi cu liniuţe fin incizate, verticale. Nou pe ceramica acestui nivel
ni se pare dreptunghiul imprimat adînc (pl. VIII/2). Ca ornament specific
locuirii de la Chitila menţionăm alveolele lustruite, circulare sau ovaloide,
dispuse fără excepţie pe un singur şir la Întretăierea gîtului cu corpul. Ele
se Întîlnesc În nivelul I dar acum fac epocă. Cele circulare sînt prezente
pe căni şi pe vase bombate (pl. III/8). Cele alungite se află şi pe vase mari
dispuse vertical sau înclinat (pl. VI/2). Făcute mărunt, se- află pe muchia
umărubi unui vas În compania unui segment de motiv vălurit (serpentiform)
din linie dublă. Acest motiv vălurit mai apare şi pe alt fragment.
Un mo':iv mai rar, dar mai elaborat este cel solar, întîlnit pe fundul
unor căniţe, re dat prin cercuri concentrice din împunsături succesive, din
care pornesc sau spre care pornesc benzi din linii paralele perpendiculare
(pl. III/1 ; V/12). Pe un fund de căniţă frae,.mentară, c-ercul din Împunsă
wri succesive este mărginit de elemente unghiulare, dublat, după un spaţiu
gol de alt motiv În zig-zag închipuind razele (pl. VII/1 ; I/1 ).
Deosebit ni se pare şi brîul orizontal sau vertical din motive unghiuIare ce apare pe rotundul maxim al \'aselor (pl. VIII/10).
Rombul rezultă din simpla Întretăiere a liniilor În cadrul motivelor
În reţea. Motivul :în reţea este realizat şi din împunsături succesive. 'În
această alcătuire apare pe gîtul vaselor sau pe corpul vaselor în compania
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altor motive realizat cu foarte multă grijă (pl. VI/4 ). Dar îl gasim redat şi
singur, mai mare, umplînd cîmpul gol de pe suprafaţa vaselor (pl. I/3)
cum este În cazul unui pahar sau înscriindu-se unul în altul pe vase mai
mari. (pl. IV/3 ; V/6). Rar întîlnit este triunghiul (pl. V/4). Voluta şi semicercul apar Întotdeauna ca motiv complimentar pe spaţiile goale de sub registre, ca un fel de prelungire, de aspectul unor franjuri rare (pl. V/1, 2).
Într-un caz au aspectul a două cireşe cu codiţele unite, realizate în tehnica
împunsaturilor succesive (pl. IV/9). Pe un vas bombat îl întîlnim şi sub tortiţe
În formă de dublă volută, făcut din linii din împunsături succesive sau motive În S, culcat, încadrat de dreptunghiuri din linii în împunsături succesive neînrămate. La acest vas, spre fund, ornamentarea este încheiată printr-un
brîu din împunsături succesive. Un alt motiv Întîlnit mai rar, dar care
umple de asemenea cîmpul din partea mijlocie şi inferioară a vasului, este
acela reprezentat de grupuri de linii piezişe, terminate prin elemente unghiuIare, vrînd parcă să prezinte o labă de animal fantastic, o stilizare abstractizată (pl. VI/12).
Ca ornament specific acestui nivel, dar şi fazei a doua din evoluţia
culturii Tei 6 amintim liniile verticale, alcatuind benzi care pornesc dintr-un
registru de sub buză, taie registrul de motive de sub gît ~i coboară pînă
pe rl)tundul vasului (pl. III/2).
Pentru umplerea cîmpurilor dintre registre sau de sub ultimul registru sînt folosite astfel romburile, pătratele, vo1utele, 5tiEzări de animale
fantastice. Subliniem de asemenea faptul că motivul în S domină celelalte
elemente decorative.
Ceramica scmifină este dominata de motivul În striuri care îmbracă tot
vasul mai ales la castroane, exceptînd uneori gîtul şi o zonă dinspre fund
(pl. VIII/3 ). Alaturi de acesta se întîlneşte ~irul de triunghi uri cu vîrful în
sus, şirul de alveole adîncire şi de Înţepături groase În pereche (pl. VIII/4).
Caracteristice acestei categorii de ceramică sînt crestăturile de sub buză, liniile incizate, înclinat pc rotundul vasului făcute În ain te de aplicarea engobei (Fig. 5/2).
Ornamentarea în relief. Cea mai caracteristică este canelarea observată
pe un vas bombat, dispusă vertical. Frecvent întîlnită este crestătura făcută
pe buza vaselor (pl. VI/2). La unele forme de vase bitronconice gîtul scurt
este înlocuit de o buză lată (1,8-2 cm.) ca un fel de guler realizată prin
îndoirea în exterior a gîtului cînd pasta era crudă (pl. VI/5). Între acest
guler şi vas rezultă astfel un prag (pl. VI/3 ). Cel mai frecvent motiv este
brîul orizontal, În relief, lustruit sau crestat. Este de cele mai multe ori
Între::upt de toniţe, de apucărori sau de butoni (pl. II, IV). Este prezent
sub buză sau despărţind gîtul de corp. La ceramica semifină apare şi alveolat.
Pe un singur fragment apare un segment de brîu vertical, lustruit, pornind
de sub gît.
Rutonii sînt ca ~i în nivelul I aplicaţi sau împinşi din interiorul vasului. Cei aplicaţi pot fi lustruiţi sau nelustruiţi şi îmbracă forme rotunde
sau alungite. Buronii rotunjiţi sînt aplatizaţi prin apăsare cu degetul sau retezaţi cu o unealtă tăioasă (pl. VI/7 ; VIII/3 ), precum şi neretezaţi, uneori
6 Val. Leahu, op. cit., p. 98, fig. 1, pl. XJ2; Al. Vulpe, res phases de la civilisation de Tei,
la lumihe des fouilles de Novaci, Dacia, NS, VIII, 1964, p. 319-329_
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de aspect ţuguiat (pl. VI/8). Butonii Împinşi sînt şi ei rotunjiţi sau alungiţi
(pl. VI/12). Ar~~ butonii aplicaţi cît şi cei Împinşi se Întîlnesc în mod
frecvent În zona de întretăiere a gîtului cu rotundul, iar mai rar pe rotundul vasului. Nu apar niciodată pe căni sau pahare. La castroane buton ii
ţuguiati se află şi sub buză. Într-un singur caz, pe categoria semifină ei
apar grupaţ1. CI" te trei..
Toqile şi tortiţele au funcţionalitate practică dar răspund şi exigenţei
ornamentale. De aceea pe catevoria fină mai ales ele sînt netezite şi lustruite .
. \u În general profilul în panglică, mai subţire sau mai groasă, dar pot avea
şi profil oval, circular ~au subtriunghiular. La căni pornesc din buză sau de
sub buză şi merg pînă sub zona de Întîlnire a gîtului cu rotundul sau pînă
pe rotundul maxim. La vasele globulare sau tronconice au aspectul unor punţi
care se arcuiesc peste zona dintre gît şi corp pornind din zona de Întîlnire
a gîtului cu corpul pînă pe rotundul maxim (pl. I/1-2). Pe cele cu profil
~ubtriunehiular le Întîlnim pe vasele globulare sau tronconice, de talie miilucie. Sînt în general mai mari şi mai svelte, pornind din buză, de sub
buză şi coboară pînă pe pîntecele vasului mai aproape sau mai departe de
zona de întîlnire cu gîtul. T orţile se aplicau, cînd vasul era încă crud, prin
îngăurirea peretelui şi remodelarea zonei În care au fost aplicate (pl. III/11) :
sînt dispuse, ca şi butonii, simetric, cîte două sau cîte patru, afară de
căniţe unde cunoaştem doar forme cu o singură toartă (pl. III/3 ).
O atenţie deosebită acordam cîtorva fragmente aparţinînd categoriei
~emifine (ceea ce ne-a Îndemn:H sa O socotim categorie aparte) făcute dintr-O
pastă folosind ca degresant pietricele pisate (nisip cu granulaţie mai mare),
pe a căror suprafaţa se obsen·ă un ornament pictat. În ce constă ornamentul
pictat ? Peste suprafaţa vasului, după netezire s-a aplicat, prin înmuiere
sau cu "pensula" acel gros (engobă) de culoare galben-cenuşie, conştituind
fondul. Pe acest fond s-au realizat motive geometrice din linii mai scurte,
lineare sau spiralicc (pl. VII/2). Culoarea aplicată este făcută din aceeaşi
p8.stă ca şi engoba, dar careia i s-a adăugat un colorant negru, obţinîndu-se
nuanţe Închise sau de negru-cenuşiu. Pe suprafaţa unor vase se observă
motive lineare tot În vopsea neagră. Ele se deosebesc totuşi de erorile de
ardere cunoscute, deoarece acestea de obicei, au aspectul unor pete fără
contur precis, apropiindu-se de forme circulare. Oricum în cercetarile viitoare
trebuie urmari te. Cele cu culoare aplicată pe fond de engobă, după netezire,
au fost probabil mai numeroase, dar culoarea nefiind bine fixată s-·a luat la
spălare după săpături, În tratarea de laborator.
Ceramica de uz comun este de culoare neagra-cenuşie, neagră-cafenie,
cărămiziu<afenie, galben-cenuşie etc. Prezintă aceeaşi pastă, menţionăm
numai că este c:::Ya mai frecventă, în spărtură o pojghiţă exterioară cără
mizie. Ca forme se disting aceleaşi vase bombate, mari, mijlocii şi mici cu
gîtul arcuit prelung sau cilindric. Nu se cunosc forme la care gîtul să se
aniculeze cu corpul printr-un umăr sau prag. Unele au tendinţă de bitronconism. Castroanele sînt numeroase şi îmbracă forme semisferice, tronconice, bitronconice (pl. III/6). Cele tronconice şi bitronconice au gîtul mai
mult sau mai puţin Înalt şi Îngust. Au buza, ca şi la vasele bombate, uşor
eYazată În afară. Cele semisferice prer~:intă buza adusă spre interior şi inai
ra~ evaz~tă in afară.
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Ca tip de Yas mcnţinn~l!n farL.1ria (pl. 1'7) (un fel de CJ.<,tron scund),
cu peretii drepţi, mult înclinat,i, buza dreapta ~i ornamentată uneori prin
crcst~nuri. !VIcn\ionăm deasemenea o forma intermediară între tipul de cană
şi pahar care nu are w~ută, ,br înfă,işeaza o U'}oară stLmgulare a buzei,
pentru o mai uşoară scurgere a lichidului. Un exemplar a putut sen·i drept
creuzet sau poate pentru tumatul în fnm1ă a pieselor de bronz sau arama
(pl. VII/9). Interesant este un \as m:c globuLn, ~.tîngaci lucrat <:>i l'rnamentat
cu patru butoni (pl. I/5). Fundul s;1u nu C'>l2 chr dcbnitar, dar Ya<>:.d are
mare stabilitate prin grosime. Ca forme noi, faţă de niYelul I, menţionăm
f rJ.gmentc de placi rmund~ cu diametre cuprinse Între 10-20 cm. despre
cJ.re credem că au fost utilizate drept capace 5i l' cană mare grnsieră cu o
toartă (pl. III/6 ).
Fundurile Yaselor sînt masiYe, mai mult ,au mat pu\;n plate. Foarte
rar se obserYă un Începm de picior sub forma unei procmincnţe inelare, dar
de cele mai multe ori, fundul se reliefeaza prin aceea c2 în profil apare
m2.i drept decît restul peretelui Ya~ului. Pe un fund masi\· de Yas mare
(diametru peste 21 cm.), se obsen·ă imprimată o Împletitură de hrmă
circulară, probabil din papură ceea ce ne face
emitem părere,,_ că cel
putin Yascle mari erau modelare pînă la o anumită înalţime pentru stabilitate, Într-o formă împletită din papură sau nuiele.
Pacem de asemenea obserYaţia, deja menţionată, că majoritatea ceramicii comune din acest niYel, poartă acea engobă mai groasă sau mai
subţire care la coacere se diferenţiază de restul peretelui Yasului. Unele yase
sînt doar spălate cu apă, după netczire sau în timpul netezirii. Foarte rare
sînt fragmentele cu barbotină, în Înţelesul nostru un fel de ,,calcio-vechio"
aplicat pe suprafaţa vasului.
Ornamentarea cea mai frecventă este aceea făcută prin stnere care
acoperă tot vasul sau cruţînd gîtul sau partea dinspre fund. Peste ea se
aplică o baie de engobă, din această cauză nE ne putem da seama dac~
striurile au fost făcute cu scopul de a prinde mai uşor ba;a de engobă (baiţ)
sau era ornament. Mai probabil este că a avut şi rol ornamentar deoarece
după baie, striurile se observă, dar estompat. Striurile pot fi mai fine, mai
dese şi mai subţiri sau mai groase şi mai late dispuse vertical, înclinat sau
întretăindu-se (pl. VI/3 ; VIII/11 ). Toate aceste modalitati pot ;1 se întîlni pe acelaşi vas. Cînd se întretaie, ca şi în nivelul I, dau naştere unui
sistem de romb uri (pl. VIII/1 ).
Alte ornamente Întîlnite sînt acelea în şiruri de uiunghiuri, pătrate
sau dreptunghiuri imprimate adînc, precum şi şirul de găurele atît de comune culturii Glina. Nu lipseşte nici motivul În forma literei V dispus
pe unul sau pe două şiruri, precum şi motivul din liniuţe duble verticale.
Ambele se Întîlnesc sub buză mai rar este sirul de alveole orizontale.
Ca ornamente În relief amintim În primul rînd brîiele alveolate sau
crestate, aplicate sub buză sau spre jumătatea lăţimii gîtului. Brîul de sub
buză este făcut aproape Întotdeauna aşa cum am arătat prin seCţionarea buzei.
Alături de acestea, se află butonii care în nivelul 1 sînt retezaţi sau ascuţiţi
şi alungiţi. Butonii retezaţi şi alungiţi sînt Întîlniţi dispuşi simetric cîte unul
pe jumătatea superioară a corpului sau În zona de separare a sa de gît.
Apucătorile au cel mai adesea funqie ornamentală. Sînt de formă prelungă.
au aspectul unor segmente de brîu dispuse orizontal, alveolate. Uneori alveolele

sa
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sînt mult adîncite. De cele mai multe ori, sînt foarte proemmente Şl se întîlnesc pe vase de toate taliile. Motivul în crestătură, în afară de prezenţa
sa pe brîuri, se mai Întîlneşte pe muchia buzei, chiar cînd aceasta este foarte
subţire. Este făcută oblic sau vertit:al. Toqile cunosc aceleaşi tipuri ca În nivelul precedent, cu observaţia că cele În formă de panglică sînt ceva mai numeroase. Sînt dispuse simetric, cîte două sau patru. Castroanele bitronconice
sau bombate au o singură toartă. Toqile pornesc din buză sau de sub ea şi
coboară pînă pe partea superioară a rotundului sau de sub zona de inters:::qie a gîtului cu corpul pînă pe mijlocul acestuia.
Nh·elul III. Este cuprins intre aproximativ 0,50 (0,45) şi 0,35 m.
Nu se delimitează clar p~ste tot de ni\·elul al II--lea. În secţiunea II, paralelă cu secţiunea I, dar perpendicubră pe apa Colentinei ce trece pe la marginea înălţimii, pe care s-a întins a~ezarea s-a identificat numai acest nivel.
In aceasta secţiune a fost dezvelită o groapă circulară, probabil de gunoi,
adîncă de apro:~imati\· 1 m. şi largă de 0,90 m. În interiorul său s-au găsit
frar,mcnte ceramice, un silex şi l) fusaiolă. Un alt silex descoperit aici ar
putea fi paleolitic şi reutilizat de c~\tre purtătorii acestei culturi. După materialul arheologic găsit, acest nivel pare a fi un nivel de amestec, În care
sînt r.reLente 'ii demente caractt>ristice primehr dou~ nivele, dar şi unele
elemente noi_. Situaţia se explică În parte prin acumularea de materiale scurse
de pe panta L)stei nwvile.
Cciamica. Din punct de vedere al pastei nu se deosebeşte cu mm1c
c1e celelalte două nivele. Ca tipuri de vase se întîlnesc şi În acest nivel fragmente de căniţe, de castroane tronconice sau bitronconice, vase bombate, cu
dm1ă toqi supraînălţate terminate uneori prin butoni, fapt nou pentru locuirea de la Chitila.
Ccramica fină şi semifină prezintă un ornament din romburi sau
triunghiuri realizate în tehnica împunsăturilor succ;;:sive dispuse în registre
ur!zontale sau verticale făcute în tehnica îmounsăturilor succesive, altemînd
cu spatii goale. Această manieră este mai p~tin obişnuită În celelalte două
nivele. Liniile orizontale, alcătuind tenzi, sînt prezente şi ele fiind făcute
din împunsături succesive mai rare sau mai dese ca şi liniile incizate. :Motivul
în S este bine reprezentat. Varianta În S culcat are uneori o expunere care
degenereaza în linie vălurită. Un ornament care aduce noutate este acela
din un~hiuri mari şi rare care indică un registru de motive dispuse orizontal
(pl. VIII/9). lVIorivul din alveole lustruite nu se mai întîlneşte, iar un şir
din motivtd V culcat este lustruit, tehnică cunoscută nivelului I. Canelarea
ven:cală este mai adînca ~i apare pe un vas cu toană supraînălţată care
are o proeminenţă (b'..tton) pe inălţimea maximă. Toqile au profil oval sau
În panglica. llutonii nu 5-au găsit pe ceramica acestui nivel. Nu ne putem
da seama cît ,iin ceea ce ni se pare nou În acest nivel prezintă elemente noi
sau r:rovin din primele două nivele, despre care, luînd În consideraţie mă
rimea aşezării, ~tim totuşi foarte puţin.
Semnalăm prezenţa şi în acest nivel a unor fragmente ceramice pictate,
ce .prezintă ornamente făcute din pasta din care se făcea engoba dar mai
închisă la culoare. Motivele sînt ca şi În nivelul precedent geometrice
(pl. VI/4, 6-8). Sînt făcute pe categoria semifină.
În timpul perieghezei, pe porţiunea din movilă pe care atunci cînd
am început săpăturile nu am mai găsit-o deoarece o distrusese canera, am
~07
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des'.elit o jumatate de amfor~. Lama buldo;erului care îndrepta pămîntul
Î;1~1:mca e:·.,;:cavatorului decapasc partea superioar~i a depunerilor. În felul
a-.:c:;ta s-a proc.lus taierc,l \asului longi1udinal. Vasul se afb în dcpc:n:.-rca
nc~:~r~Î-c:..nu)ie, culcat pc o parte, Într-'-.} ~roapa de ft,rm:i ovală oricn ·
tar:i N-E, S-Y. Dimcnsiu1Ka gropii nu "~ putea Jl 1 asur,l deuarccc b \.
era distrusă. Nu Jepa~ea totu~i. ca dic.1mcuu, maximum 1 m. \'asul arc o
forma sveltă cu fundul Îngu~t (1:),:) cm. În rapon cu înăl\imea 6C crn.).
Se -.:ompunc dintr-un trunchi de con înalt de 39-40 cm. (2/3 din înălţime),
c~rui .: i s-a alaturat, prin intermediul unul umar lo~~at, gîtul tronconi(: cu
marginile e\·azate În afar:i. Diametru! maxim îl are la umăr (39 cm.). Diamcuul minim al gîtului este la Întîlni~·ca cu buz<: (18 cm.). Este de culoare
cafeniu cen:.1~ie. Pe umeri poarr:î p<ltrn protubcrante dispu~e simetric, parte
Împinse dinăuntru, parte aplicate. De sub nivelul lor pornesc două torţi
a)ezatc fad1 În fată care se termină Înlr-un brîu orizontal cu crestături
piezi~c (pl. IX/1). Nu putea aparţine nivelului inferior. Iviai probabil, după
adîncimea la care se afla, poate aparţine nivelului al III-lea. Vasul este important, pentru ca este singurul de acest tip din aria culturii Tei ~i dă posibilitatea comparării sale cu descoperiri din alte culturi învecinate.
Alte obiecte din lut. În toate trei nivelele de locuire în afară de \-ase
sau fragmente de vase, s-au găsit Întregi sau fragmentare fusaiole, greutăţi
de plasă, de război de tesut vertical (pl. II/5 ; IX/10, 14), nniţe de cărucior
de cult 7 , căţei de vatră. Uneori sînt făcute din fragmente ccramice rotunjite
şi găurite la mijloc. Unele au fost ornamentale, astfel, pe o piesă aproximativ rotundă aparţinînd nivelului II se află un ornament estompat din trei
triunghiuri. Funcţional se apropie de tipul de greutate de război (pl. VIII/12).
Mai interesanta este o rotiţă fragmentară de cărucior de cult cu proeminenţa
în jurul găurii axei, închipuind butt1cul, al cărui ornament pe o parte constă
din trei brîuri din linii concentrice, executate prin împunsături succesive mari.
Un brîu este făcut chiar pe proeminenţa care marchează butucul. Pe partea
opusă brîurilor din zig-zag se află un ornament solar. Aparţine probabil
nivelului II.
La aceasta categorie de obiecte mai menţionăm o mărgea d~ lut, cîteva
fragm.ente ce ar putea proveni din figurine şi un bulgare de lut uscat
şi prins ocazional de foc pe care se observă urmele degetelor de la prelucrare. Este o bucata de lut rămasă de la modelarea vreunui vas (pl. II/8).
După o primă cercetare macroscopică, specialistul Cantemir Rişcuţia crede că
amprentele aparţin unei femei 8 .
Obiectele de os. În special din nivelul II provin unelte din os con fecţionate din e~tremitatea distală sau proximală a unor oase lungi de ovicaprine
sau bovine. Acestea sînt suie strapungătoare sau lustruitoare de ceramică.
1 Delimitarea Între fusaiolă şi greutăţile de lut pentru plasa de pescuit sau război
de ţesut vertical este dificil de făcut, uneori chiar imposibil. Ele se confundă de altfel şi
cu roţile de cărucior de cult. Pot fi deosebite, numai atunci cînd pe "Centrul lor, în jurul
găurii, prezintă o proeminenţă circulară marcînd butucul. Vezi Gh. Bichir. Autour du problem~ d~s plus ancims modeles d~ chariots duou·.:erts m Rouma11ie, în Dacia, NS, VIII,
1964, p. 67-86.
8 Această problemă a amprentelor este În atenţia noastră şi s-ar putea să constituie
obie<:tu{ unui studiu special, cu ajutorul dr. Cantemir Rişcuţia, căruia îi mulţumim pentru
acest prim ajutor.
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O spatutl c~tc facuta din corn şi prezintă o m1ca şănţuire spre cap~tul opus
vîrfului. Din colţ de mistreţ s-a făcut o unealtă de curăţat vegetale sau
pe~te. l\1ai deosebit este un nasture de os de formă rotundă (pl. \"I/10), unicat
nentru această cultură.
Uneltele de silex. Prelucrarea silexului a constituit un meşteşug intens
pi:acticat de către locuiwrii aşezării, dovada o fac uneltele şi produsele de
debitaj. lntre acestea menţionam două percutoarc, ambele au formă sferică,
c<ue prezintă uzură de Întrebuinţare, cîteva gratoare pe capete de lame
scurte, razuitoarc, ferestrăiaşe (pl. IX/8). Sînt făcute dinte-o rocă de culoare
galben-cafenie sau cafenie cu pete de culoare mai de·chisa, specifică Cîmpiei
Rom;Î.ne.
Pentru fcrestrăiaşe era folosit şi un şist silicos, rocă utilizată cu precadere în această vreme la fab~·icarea uneltelor. S-au prelucrat şi alte roci
cum ar ti cuaqul. Dintr-o rocă dură cenuşiu-negricioasă provine un cep deri\·at din îngăurirca unui ciocan sau topor. S-a găsit o gresie cu suprafeţele
uzate În procesul muncii, dovada folosirii sale la şlefuirea unor unelte de os
qu piatră. S-au găsit mai multe cuţite sau fragmente de cuţite curbe, de
g;·esie, specifice acestei culturi .
După cum am mai arătat În groapa de bucate în formă de clopot, în
partea de E, spre fund, s-a găsit un inel de buclă din aramă (pl. IX/15).
Prins de spaclu s-a deformat puţin. Nu a mai fost refacut spre a nu se
rupe. Are lăţime inegală şi profil convex. Lăţimea maximă este la capete.
Inelul de buclă găsit aici este singura descoperire de acest gen din cadrul
eul turii T ei 9
Problema care se pune este aceea de a găsi locul potrivit pentru descoperirile noastre în cadrul fazelor de evoluţie a culturii Tei.
În această operă de cel mai mare ajutor ne este materialul ceramic.
După tipurile de vase şi mai ales după decor, locuirea din primele două
nivele se Încadrează În perioada de început a culturii Tei.
În lucrarea "Cultura Tei", Val. Leahu Întrevede că Între faza I, denumită de el Căţelu şi faza II, denumită Tei, a mai existat un aspect pe
care cercetarea arheologica de pînă atunci nu-l identificase 10 . Se pornea de
la faptul că între fazele I şi II nu se observă o evoluţie firească şi continuă
a tehnicii împunsăturilor succesive. Pe baza unor fragmente ceramice aflate
în depozitul Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti, provenind din cercetările lui Dinu V. Rosetti, acest autor încearcâ apoi să împartă faza a II-a
a culturii Tei în lla şi IIb, aspectul Ila, urmînd să se definească prin cercetarile viitoare, iar Ilb, ca fiind corespunzător faciesului Baneasa 11 . Noi
4

La Smcieni, jud. Buzău, V. Teodorescu a descoperit două morminte (nr. 9 şi 29}
pc care cu probabilitate le atribuie culturii Tei. In monnîntul 7 la capătul scheletului chir·
cit s-a găsit un inel de buclă. Vezi N. Simache şi V. Teodorescu, Săpăturile arheologice
de .r.alvart> dt> la Smâmi, În Materiale, VIII, 1962, p. 279 ; \'al. Leahu, op. cit., p. 13"''·
10 Val. Leahu, op. cit., p. 154.
11 Val. Leahu, op. cit., p. 153-156; Dinu V. Rosetti, Civilizaţia de tip Bucur~ti (Die llukarester Kultur), Bucureşti, 1936 ; CîteVa aşezări şi locuin(.e preistorice în
preajma Bucureştilor, Bucureşti, 1932, p. 11-12 (extras); cele fine sîno preluate prin
intermediul culturii Glina din patrimoniul culturii Coţofeni în care se cunoaşte un bogat
repertoriu de forme şi ornamente alimentate dintr-un vechi fond autohton, din care şi-au
tras originea toate culturile bronzului vechi din spaţiul carpato-dunărean. Din această
cauză credem că este greu să se stabilească care sînt influenţele CJirla Mare, Wietemberg,
9

209

https://biblioteca-digitala.ro

]()

credem că primele două nivele de la Chitila-Cărămidărie se Înscriu în aspectul Ila, postulat de V. Leahu. Nu ne putem da seama dacă descoperirile
din nivelul acesta corespund imaginii pe care autorul citat şi-a făcut-o
despre această etapă. Ele completează cunoştinţele noastre asupra trecerii de
la faza I-a la faza a II-a, avînd elemente comune pentru amîndouă dar
după cum s-a văzut şi o serie de caracteristici proprii, ceea ce îi asigură locul
în cadrul evoluţiei acestei culturi.
În ce priveşte ceramica comună, Val. Leahu remarcă faptul că, în
faza a II-a nu se mai practică barbotina 12 . Noi constatăm, ca o caracteristică
de bază a aspectului identificat la Chitila-Cărămidărie, prezenţa pe suprafaţa
vaselor din cater;oria comună ~i semifină a unui fel de barbotină - un groso engobă (baiţ) - mai fluidă sau mai vîscoasă, aplicată mai gros sau mai
subţire după talia ~i funcţionalitatea vasului. Engoba avea aspectul unei
paste lutoa~e sau luto-nisipoase. La formele de vase mari ~i grosiere conţinea
mult nisip cu granulaţie mare. Ea acoperă decorul striat, dar şi suprafeţele
netezite. Barbotina propriu-zisă este prezentă ~i ea, dar rar. În locul barbotinei
specifice fazei II, unor vase li s-a făcut o spălare cu apă, probabil cu
mîna, a suprafetei exterioare prin care se netezeau asperităţile. În felul
ace'lta v::tsul capătă un aspect mat. Acest fapt ne îndreptaţe~te să apropiem
Chitila, de faza I.
După cum s-a văzut formele de vase sînt cele cunoscute fazei 1 Între
care amintim cea~ca cu "prag" Între buză şi toartă de talie mai mare derivînd din ceaşca Glina 1:~. vasele cu picior, castroanele semisferice, tronconice,
bitronconice, formele miniaturale etc. În ce prive~te vasele cu picior, s~1cotite de \'al. Leahu fructiere sau cu pe cu picior 14 , noi le socotim (nu În
toate cazurile) ca fiind vase suport. Ne bazăm În această afirmaţie pe
prelucrarea sumară ~i lipsa lustrului din interiorul cupei vasului, pe cînd la
castroane ~i în general interiorul vaselor este lustruit. Se explică prin aceasta
lipsa fundului, şi în consecinţă a stabilităţii ceştilor, care pentru a putea fi
aşezate pline pe o suprafaţă plană, trebuiau să fie aşezate pe un suport spre
a nu se vărsa. Caracteristica etapei este subliniată şi de prezenţa unor tipuri
noi de vase, cum ar fi capacul plat, vasul cazan, castronul cu umbo sau cu
fundul ascuţit (pl. II/7), farfuria (castronul cu pereţii foarte înclinaţi
(pl. I/7 ; IX/9), vetrele cu margine înălţată, vasul creuzet etc.
Verbicioara sau Monteoru, În patrimoniul altfel comun, dar divers al etapelor lor de
inceput, şi culturii Tei. D. Popescu, Die Friihe un Mittlere Bronzezeit in SibenlmrgeJ;,
Bucureşti, 19-H, p. SC-SS; 1. Nestor, Istoria României, vol. I, p. 100-105; K. Horedt,
Die Wietenberg-Kultur, În Dacia, r\S, IV, 1960, p. 115-136 ; Vladimir Dumitrescu, :1'\•!cropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cîrna, Bucureşti, 1961, pl. CXIII-CLI ;
D. Berciu, Die VedJicioara Kulwr in Dacia, NS, 1961, V, p. 113. Ultimele cerc·~tări efectuate de colega T. Tudor la Văcăreşti şi Morteni (Vlahica 4, 1973, p. 93-107) şi ale
lui 1. Chicideanu de la llungetu (SCIVA, 1977, 2, p. 225-238) demonstrează :ără putinţă
de tăgadă influenţa exercitată de cultura Coţofeni asupra cdei Glina care le retransmite
ciclului evolutiv al culturii Tei.
12 Val. Leahu, op. cit., p. 97.
13 Unele dintre formele de bază, de cele mai multe ori, ca şi motiVIStiCl cer:1micii
mai ales a celei fine se Întîlnesc în cadrul culturii Glina. S. Morintz, D. V. Rosetti.
În Bucureştii de odinioară, pl. XIII, 7-10, M. Constantiniu, P. Panait, O aşezarr Jill
epoca bronzului la Roşu, în CAB, 1963, 1, p. 323-324.
14 V J.l. Leahu, op. cit., p. 88-96 fig. 20, 8.
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Din punctul de vedere al decorului, caracterul de etapă de tranzitie este
reliefat de prezenţa pe ceramica fină şi semifină, pe acela~i vas a celor
d,mă tehnici de ornamentare ; incizia fină din linii mai lungi ~i mai scurte
~i a împunsăturii succesi ,.e fine, uneori în cadrul aceluiaşi brîu (pl. III/3 ).
în ni,·elul I împunsătura succesivă (întrepătrunsa) este mai superficială. În
nivelul II este mai adîncită. Deci În etapa aceasta are loc inventarea şi generalizarea decorului prin împunsături succesive, fin sau foarte fin executate,
realizîndu-se uneori adevarate bijuterii (pl. \"Il/1, 5) pe formele mai mici şi
mai delicate. El se Întinde şi pe vasele mai mari, dar nu chiar cu aceeaşi
atenţie şi migală. Este etapa debutului dar şi a generalizării motivului În S.
Luat în ansa.mblu se observă debutul şi expansiunea elementelor motivistice
noi '.ii rcgresul celor vechi, cum ar fi motivul În zig-zag, banda haşurată
(moti \·ul În sc~1riţă), adaptarea la noua concepţie ornamen tală a unora dintre
motive, ca linia incizată care, fie că se combină cu motive cunoscute În acest
spaţiu in perioade şi culturi premergătoare 15 , ca de exemplu pătratul, rombul etc. şi cu cele recent adaptate, fie că se acomodează şi ea devenind uneori
mai largă şi lustruită. Din toate aceste elemente se imaginează şi se realizeaza compoziţii noi. în vădit re;:;res sînt şirurile de motive în V, U şi cele
Înrudite lor precum şi alte combinaţii mai puţin elaborate din linii simple,
~cgmente de linii s:mple care nu dispar dar se retrag pe ceramica comună.
Plasarea lor pe zona de Întîlnire a gîtului cu corpul este luată de compo·,:iţiile noi, cu tendinţe de acoperire a Întregii suprafeţe a vasului (mai ales
b formele mai deosebite) (pl. VII/1 ). Uneori chiar brîul cre stat şi alveolat,
iar pe cea fină lustruit, le ia locul pe ceramica comună.
Însăşi grija cu care sînt lustruite vasele În interior, dar mai ales În
exterior, poate fi considerată ca o caracteristică a etapei. Lustrui era făcut
cu un instrument dur cînd pasta era încă crudă şi apoi cu ceva mai moale,
pe suprafaţa vaselor observîndu-se uneori aceste două momente (de teh~că).
Credem că lustruirea era legată şi de faptul că prin ea se mărea impermeabilitatea vaselor, dar totodată le făcea şi mai frumoase, cores.punzînd setei
de estetizare constatată şi la ceramica comună prin marea cantitate de vase
striate, chiar dacă striul era acoperit cu engobă. În această tendinţa şirul de
alveole moştenit cu siguranţă din cultura Glina 16 , acum este bine lustruit.
Lustrui înăbuşe şi motivele În V şi U, linia simplă orizontală, motivul În
scăriţă 17 (pl. VII/2). Pe acest fond al excesului de lustru se dezvoltă, în
paralel, tehnica Împunsăturii succesive făcută după lustruire ceea ce Înseamnă o schimbare a concepţiei decorative.
Adoptarea motivelor noi a putut fi luată de pe inventarul din lemn
sau de pe ţesături sau poate de la culturile vecine. Este foarte posibil ca
noul să ţină pur şi simplu de inovaţie atît de specific spiritului uman, fără
să fi fost nevoie să-1 fi luat de undeva sau să-I fi adus cineva. Fără dina15

Vezi nota 13.
Pe ccramica de tip Glina, brîul din alveole imprimate în pasta vasului este un
element de decor frecvent. Uneori se Întîlneşte şi în interiorul vasului (datorită realizării
'>ale prin împingere în pasta crudă a vasului).
17 După re.Uizarea decorului vasul a fost lustruit ceea ce a dus la modificarea ornamentului care îşi pierde personalitatea şi efectul estetic.
16
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mica de invenţie si de adaptare societatea umană nu ar fi putut progresa lH.
!n cazul culturii Tei se observă - ca de altfel şi la Chitila Cărămidărie
o foarte accentuată dinamică de invenţie şi adaptare culturală.
La Chitila în nivelul al III-lea, ceramica cu engobă, din categoria de
uz comun şi semifină scade Întrucîtva procentual. Pare a fi mai numeroasă
ceramica spălată cu apă. Remarcăm de asemenea prezenţa unor vase cu
toana supraînălţată (pl. IX/2.4) terminată cu butoni. În şirul motivelor ornamentale se obsen·ă tendinţa de alungire a romburilor şi dispunerea lor În
şiruri ori:lt1ntale alături de o lătire a împunsăturilor succesive adîncite, ceea
ce ne îndreJ.ptă să afirmăm că trag spre faza a III-a a acestei, culturi 19 .
Aceste cîte\·a trăsături, În stadiul actual al cunoaşterii noastre despre această
cultură, par să diferenţieze nivelele I-II de nivelul III.
Pe baza observaţiilor stratigrafice şi de tipologie internă a aşezaru
se impun cîteva discuţii de caracter general privind cultura Tei. Între acestea
subliniem faptul că În evoluţia culturii canelarea apare Încă din primul
nivel continuînd şi În nivell II, pentru ca În nivelul al III-lea să fie realizată Într-o tehnică mult adîncită, pe o formă de vas care oferă indicii de
contemporaneitate culturală cu faza a III-a, a culturii Verbicioara 20 . Ea
era admisă de Val. Leahu numai din faza a III-a 21 . Şirurile de S verticale,
înclinate sau culcate, romburile alungite sau cu prelungiri În formă de fanioane, triunghiul, voluta de sub brîuri sau registre sau umplînd golurile dintre ele apar Încă din etapa Chitila Începînd din nivelul I, precum şi tendinţa de a acoperi Întreg cîmpul vasului cu ornamentare. 22
Această situaţie ar justifica legaturi ale culturii Tei cu cele Învecină
toare cum ar fi eul tura Mon teoru Încă dintr-o etapă mai veche. S-ar putea face chiar observaţia că aproape Întreaga motivistică a fazelor II-V
îşi găseşte Începuturile uneori timide În această etapă din nivelul
I-II de la Chitila. Interesanta este şi lobarea umărului la vasul amforă,
care ar putea arunca o nouă lumină asupra raporturilor cu locuirile de la
Monteoru. Prezenţa acelui castron cu pereţii drepţi şi brîu În relief În
jurul fundului tronconic terminat printr-o umflătură Împinsă În interior
(facut special spre a sta pe un suport) aduce elemente noi pentru Înţelege
rea dinamicii evoluţiei formelor din culturile epocii bronzului din Cîmpia
Rom.ână. Spre legaturi culturale cu spaţiul de S-V al cîmpiei, ne îndreaptă motivele solare Încrustate cu alb de pe fundul unor ceşti din nivelul
al II-lea şi butonul de pe toana ceştii din nivelul I. Ne referim la relaţiile
18

D. de Sonneville Bordes, L-..:olution du paleolitithique superior ell Europe Occidentale et su signifiratioll, în BSPF, ET, XLIII 1966, 1, p. 3-H.
19 Val. Leahu, op. cit., p. 110, fig. 28, 3, p. 111, 20, 10; p. 112, fig. 30, 6 etc.;
Alex,andrina Alexandrescu La 11ecropole du bronz recent de Zimllice,t (dep. Teleormt.J.n),
în Daci.t, NS, X\'11, 197.', p. 77-97. ; S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii 1, Ed. Acad. (Bibl. Arh. XXXVI), 1978, p. 44-51.
20 D. Berciu, Die ~ "erbicioara Kultrtr, în Dacia, NS, V, 1961. p. 1 13.
21 VaL Leahu, op. cit., p. 107.
22 Toate acestea sînt socotite de Val. Leahu că apar abia În f.tza a III-a, \'al. LeJ.hu,
Date noi cu pri:·ire la faza Tei Il/, Îll lumina ultimelor săpături arheologice, În SCI\",
1966, 1, p.· 1.\. Unele din conCluziile din J.cest articol citat sînt contr:lre prezentării ficute de către acela~i autor în studiul Cultura Tei, la care ade')(!a ne-am referit.
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Fig. 5 1 Fr:tgmcnt de cană cu toartă şi butoni lustruiti. 2 fragment de castron, 3 fragment Jc v;<s glohular ornamentat cu striuri pe porţiunea din rotundul vasului şi pe. toartă;
1-2 nivelul Il, 3 nivelul III.

care au putut exista Încă din această vreme cu patrimoniul cultural Gîrla
Mare ~i Verbicioara 23.
În legătură cu inelul de buclă găsit în groapa de bucate, compus din
două bucle arcui te, legate Între ele printr-o subţiere a piesei şi terminat tot
printr-o subţiere care servea la fixarea În chip de cîrlig pe dedesubt În
bucla opusă, constatăm că se Încadrează tipului descris de E. Zaharia ca
tip transilvan. Este o formă intermediară Între subtipul B. lb şi B. le,- corespunzător stratelor II-III de la Monteoru 2 4 • Acest tip de inel de buclă
a cunoscut o arie foarte largă de răspîndire, cuprinsă Între stepele ruse pînă
În Panonia şi Balcani. Din descoperiri izolate mai ales din Balcani şi din
S-V României în bronzul timpuriu şi mijlociu se cunosc numeroase exemplare făcute din aur 25.
2:l \'. Dumitrescu, OjJ. clt., loc .cit ; D. Berciu, op. clt., p .U9, fig. 5-6. S. Morintz, op. cit., p 21-51.
21 Eugenia Zaharia, Die Lockeminge van Sarata Monteoru und ihre Typologischen
Bczichrmgm, În Daci:1., ~S. 1959, III, p. 109 fig. 2, A. Alexandrescu, op. cit., p. 79,
fig. 1. Aici s-a găsit un tip foarte apropiat de cel de la Chitila.
2 " M. Gramatopol,
Yirgilia Crăciuncscu, Les bijoux antiques de la colection Maria
rt Dr. G. Sc'L·ereanu de la Vil!e de Bucarest, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art,
1967, 4, pl. I, p. 137, U9, 159.
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Comunitatea culturală Tei de la Chitila se ocupa cu vînatul, pescuitu!, cre~terea vitelor ~i agricultura după cum o dovedeşte Întreg instrumentarul de silex, piatră, os, inventarul ceramic şi nume,roasele oase de castor,
mistreţ, vulpe, peşti, bovine, ovicaprine, port etc. Ea a fost atrasă de bogăţia luncii Colentinei, aici ceva mai largă decît În restul cursului său din
amonte, de sursele de apă potabilă la suprafaţă - stratele aquifere aflîndu-)e
la numai 2 m. adîncime - cu scurgere naturală sub malurile rîului.
Nivelele I-II de la Chitila-Cărămidărie continuă organic şi firesc
evoluţia culturii Tei din faza 1 (Căţelu-Nou), dar sorgintea celor mai multe
elemente de decor, tipurile de vase apar mai legate de locuirile din nivelul I-II de la Bungetu, contemporane etapei Căţelu (Bungetu 1 poate chiar
mai veche). Ele pot fi contemporane cu Monteoru 1 C 2 - 1 C 1 26 • Ceramica de uz comun este cea care dă certitudinea evoluţiei sale din bndul
cultural Glina ~ 7 • Locuirea de la Chitila-Cărămidărie, ulterioară fazei Caţe
lu-N ou, credem că poate fi, În linii generale, corespunzătoare sfîrşitului fazei I Cătelu şi etapei II postulare de Val. Leahu. Locurile de la Bungetu şi
Căţelu-Nou În concepţia noastră reprezintă variante locale ale aceleiaşi faze
mai mult sau mai puţin contemporane. Colectivitatea umană de la ChitilaCărămidărie preia fondul fazei 1 şi îi duce evoluţia spre etapele următoare.
Descoperirile de la Chitila confirmă unele supozitii ~i păreri emise
anterior asupra eul turii T ei, dar pun şi probleme noi. Publicarea lor sperăm să contribuie la Întregirea cunoaşterii acestei culturi şi a rolului său În
evoluţia comunităţilor umane din epoca bronzului În Cîmpia Română.

RECHERCHES ARCHf:OLOGIQUES CONCERNANT LA CUI.TURE TFI
A CHITILA - CĂRĂMIDĂRIE
Resume

a

rn 1977 des fouilles archeologiques de sauvetage f urent effectuecs
Chitila, tLms
la partie N ord-Ouest de J3ucarest, dans une carriere d'argile, de ~a bie et de gravier appartenant a la fabrique de briques "7 Noiembrie". Les fouilles Ont rdeve trois niveaux d'habitat avec un inventaire d'outils en silex, gres, os, corne et '>Urtout de la ceramique. D.ms
Ies deux premiers niveaux on a decouvert aussi des habitations. L'habitat avait L:s traits
d'un monticule, ce que l'on peut constater d'aprcs les profils de quelques temoins cn
terre restes d.ms la fosse de la carricre.
L'ctudc du materiei decouvert, SllrtOUt la ceramiquc, permet la conclusion que les
habitats de Chitila-Cărămidărie offrent un caractere inedit, s'inscrivant entre la 1-cr,~ ct la
11-e phase de ,Ja culture Tei,
s:lVoir la phase .. II .t" supposee par Valeriu Leahu. Les
habitats Tci de Chitila sont lics
une ancienne tradition, comme il re5ulte des recentes
recherches de Că ţelu, Morteni et J3ungetu. Le 1II-e niveau est posterieur, correspondan t
pcut-ctre
la 111-e phase de la culture mentionnee.

a

a

a

1. Chicideanu, Date 110i privind Îllceputul culturii Tei (săpăturile de la Brăteşti
Bungetu), în SCIVA, 1977, 2, p. 237.
27
Ersilia Tudor, op. cit., loc. cit., O parte din aceste materiale le-am putut vedea
~i discuta. Cu această ocazie ni s-au dat şi o serie, de alte lămuriri. Pentru toate acestea
îi mulţumim. 1. Chicid.~anu, op. cit., p. 232, mulţumim şi acestui cercetător pentru informaţiile date privind descoperirile de la nungetu.
26

-
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EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 Vue d'ensemble au debut des travaux.
Fig. 2 Plan des fouilles.
Fig. 3 Profil occidental de la tranchee III.
Fig. 4 Fragments ceramiqucs
engobe appliquee sur la surface strice du recipient ; 2 horizon 1 ; 1 horizon II.
Fig. 5 1 Fragment de cruche
manche et boutons lusw!s ; 2 fragment de bol ; 3 fragment
de recipient globulaire ornc de stries sur sa circonfcrence ct sur son anse; 1-2 horizon 2;
3 horizon III.
Pl. 1 1-2 tasses; 3 recipient gobelet; 4 perit recipient d'un mode(age primitif et orne
de boutons ; 5 petite cruche ; 7 pl.H ; 6, 8 fragments ccramiques. Horizon Il.
Pl. II 1, 3, 5-6 rasses; 9 fragment de cruche; 7 rccipient restituc
umbo; 4 recipient
fragmcntaire
la silhouette bombce ; 2, 1o fragments de rccipients ; 8 fragment de tcrre
cuite portant des empreintes de doigts, imprimces au cours du modelage ; 9, horizon 1,
1, 3, 4, 5, 6, 7 horizon II ; 2 horizon III.
Pl. III 1, 8 cruches ; 3, recipient bitronconique ; 6 hol
manche, 12 grande cruche ;
2, 9, 10 fragments de bols; 5 fusai"ole; 7 bouchon resultant de la perforation des haches
de pierre; 11 fragment d'anse; horizon II.
Pl. IV 1-9, 11-12 fragments ccramiqucs
ornements; 10 objet d'argile de forme tronconique; 1-5, 7-12 horizon II; 6 horizon I; 10 horizon III.
Pl. V Fragments ccramiques
orncments; 5, 8 horizon I ; 1-4, 6-7, 9, 11-12 horizon II ; 1O horizon III.
Pl. VI fragments ccramiques ornes de motifs incises, de piqures, de stries ou de boutons
et de bandes; 11 pied d'un rccipient support; 10 boutons d'os; 13 fragment d'un couteau
de gres; 1, 14 horizon 1; 2-4, 7-13 horizon II; 1, 5 horizon III.
Pl. VII 1-11 fragments de recipients et d'anses de n!cipients; 12 roue ornee d'une petite
voiture cultue~le; 1 horizon 1 ; 2-3, 5, 9-10, 12 horizon II ; 4, 6, 7, 8, 11 horizon III.
Pl. VI II F ragments ceramiq ues dccores de fincs ou de rares piqures, de stries, de boutons
ou d'anses; fragments ccramiques peints en noir; 4-8, 14 horizon I ; 2-3, 11-12 ho.
rizon II ; 9-10, 13 horizon III.
Pl. IX 1 grande jarre
provisions ; 7 petite tasse sans anse, fort probablement un creuset ;
2, 9 fragments de recipients ; 4 an se de recipient ; 1o poids pour un filet ; 14 fusai"ole ;
3, 5, 12 poinc;:ons ou alenes en os ; 6 spatule en carne ; 13 outil en carne avec une inClS!On ;
8 petites scies cn silex ; 11 coutcau recourbe de gre; 15 anneau de tempe en clilvre;
9, 15 horizon 1; 3, 5-7, 12-14 horizon II; 1, 2, 4, 8, 10 horizon III.

a
a

a

a

a

a

a

a
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Fig. 3 Profilul de vest J.l seqiunii III.
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Planşa

1, 1-2

ceşti,

3 vas pahar, 4 vas mic, lucrat grosier ornamentat cu butoni, 5 ca7 vas tip farfurie, 6,8 fragmente ceramice. Nivelul II.

niţă,
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Planşa Il, 1, 3, 5-6 ceşti, 9 fragment de cană, 7 vas reconstituit cu fundul în umbo,
4 vas fragmentar de formă bombată 2, 10 fragmente de vase, 8 fragment de lut ars
cu urme de degete de la prelucrare; 9, nivelul 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 nivelul Il, 2 nivelul III.
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Planşa

III, 1 8

căni,

mente de castroane, 5

3 vas bitroncon~c, 6 castron cu toartă, 12 cană mare, 2, 9, 10 fragfusaiolă,

de

7 cep de la Îngăurirea topoarelor de piatră, 11 fragment
nivelul II. 1-9, 11-12.

toartă;
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Plan şa IV, Fragm ~n te cer~mic.e ornamen ta te, 1C obiect de lut de formă tronconică ; 1-5,
7-12 nivelul II, 6 nivelul I, 10 nivelul III.

220

https://biblioteca-digitala.ro

Planşa

V, Fragmente ceramtce ornamentate; 5, 8 nivelul I,
lul II, 10 nivelul III.

1-~,

6-7, 9, 11-12 mve-
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Planşa

VI, Fragmente ceramice ornamentate cu mouve incizate din împunsături şi striuri
au cu butoni şi bnuri, 11 picior de v.t suport, 10 nasture de os, 13 fragment de cuţit
de gresie; 1, 14 nivelul I, 2-4, 7-1 nivelul II, 1, 5 nivelul III.
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Planşa VII,
ornamentată

1-11 Fragmente de vase şi de tocţi de vase, 12 roată de cărucior de cult
; 1 nivelul 1 ; 2-3, 5, 9-10, 12 niveJul Il, 4, 6, 7, 8, 11 nivelul III.
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Planşa

VIII, Fragmente ceramice omamentate cu împunsături fine sau rare, striuri, butoni sau torţi, frdgmente ceramice pictate cu negru ; 1, 4-8, 14 nivelul 1, 2-3, 11-1.:!
nivelul II, 9-10, 13 nivelul III.
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Planşa

IX, 1 vas mare de provJZil, 7 c~niţă , fără toartă probabil creuzet, 2, 9
de vase, 4 toartă de vas, 10 greutate de plasă, 14 ftisaiolă, 3, 5, 12 · rule de os,
de corn, 13 unealtă de corn cu o incizie, 8 ferestrăiaş de silex, 11 cuţit curb
15 inel de buclă de arama; 9, 15 nivdul I, 3, 5-7, 12-14 nivelul II, 1, 2,
nivelul III.
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fragmente
6 spatulă
de gresie,
4, 8, lO

CERCETĂRI

ARHEOLOGICE LA MILITARI-CîMPUL BOJA
MIOARA TURCL:

În anii 1978 1-1979 2 s-au desfăşurat cercetări arheologice 3 în partea
vestică a Capitalei, pe terenul denumit Cîmpul Boja, din cartierul Militari.
Spre deosebire de precedentele sapă turi realizate pe versantul nordic şi
estic al terasei, cele actuale au fost extinse, în mod deosebit, spre marginea
sudică înaltă, singura porţiune unde terenul, necultivat, oferă un spaţiu
liber, avînd în faţa cursul Dîmboviţei. De la început ţinem să facem precizarea că descoperirile arheologice din 1958 şi 1961 au dat posibilitatea cunoaşterii a două locuiri aparţinînd secolelor II-III şi VI-VII e.n. 4 .
Prezentele secţiuni (SI-SV), care au tăiat terenul pînă la baza terasei,
au surprins la suprafaţă pămîntul răscolit de lucrările moderne, aşa încît
solul vegetal actual şi cel cenuşiu (cu materiale ce aparţin secolelor IIIII e.n.) erau, aproape, În Întregime distruse.
De la adîncimea de 0,25-0,35 m. faţa de stratul actual, pămîntul
negru măzăros, compact, nepătruns de lucrări moderne, conţine fragmente
ceramice din epoca bronzului - cultura Glina III, cărbune şi oase. Această
depunere cu o grosime de 0,40-0,50 m suprapune la rîndul ei, un strat
castaniu, steril, pămîntul viu neumblat.
Spre capătul sudic şi spre centrul primei secţiuni, a fost surprins conturul unei gropi cercetată prin casete şi şanţuri.
Deasemenea în cadrul secţiunii IV partea superioară a stratului de pă
mînt negru-măzăros a fost suprapus, fără a fi deranjat, de temeliile unor
ziduri, parţial păstrate, ce indicau o construcţie din secolul XIX.
Groapa amintită, notată G 1, de formă aproape rotundă cu diametrele
de aproximativ 2,10 m/1,80 m avea latura nordică tăiată atît de un stîlp
rutier, cît şi de drumul amenajat ce duce spre satul Roşu.
1n cadrul campaniei din vara anului 1978 cercetările arheologice din această zonă
au fost efectuate de Mioara Turcu şi Vasilica Sandu (cf. Cercetări de salvare la MilitariCîmpul Boja, campania 1978, în Materiale şi cercetări arheologice. A XIII-a sesiune anuală
de rapoarte, Oradea, 1979, p. 75-77).
2 Cercetările au fost conduse de Mioara Turcu (vezi : Mioara Turcu, Informare privind
sondajul de la Militari-Cimpul Boja, Raport preliminar, pr:--..:.~tat lG ~ X! V -a ;;.::;~i.me de
rapoarte arheologice de la Tulcea, 14-16 martie 1980.
3 Cercetările din perioada 23 iunie-10 iulie 1978 şi 16 iunie-6 iulie 1979, au fost
Întreprinse cu sprijinul unei grupe de srudenţi de la Facultatea de istorie-filozofie Bucur~ti.
4 Vlad Zirra şi Gh. Cazimtr, Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe termul
,.Cîmpul Boja" Militari, în CAB, I, 1963, p. 15-49.
1
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2

Umplerea gropii s-a realizat astfel : la fund a existat o depunere de
pămînt înegrit, cu mult cărbune şi cenuşă, urmată de un strat de pămînt
î~roşit ce cuprindea fragmentele unor vase de lut, bucăţi de chirpic, cenuşă
Şl

oase.

Conţinutul variat al gropii alcătuit din : ceramică, fusaiole şi obiecte
bordei, distrusă
din silex, indică inventarul obişnuit al unei locuinţe printr-un incendiu. De reţinut că În cadrul culturii Glina III au fost descoperite bordeie la : Fundeni 6, Căţelu Nou 7, Roşu 8, Mihai Vodă 9, Dudeşti 10 ,
spre deosebire de aşezările din aceeaşi epocă de la Glina 11 , Ciurel 12 , Cuciulata 13, unde au existat locuinţe de suprafaţă.
·În restul stratului ce datează din epoca bronzului, surprins pe aria
Întinsă a locuirii Glina III, de la Militari, pe lîngă ceramică au mai existat
deasemenea fusaiole, piese lucrate din silex şi din piatră.
Cantitatea considerabilă de ceramică a dov-edit existenţa unei game de

forme variate. 14
În conformitate cu aspectul pastei şi a formelor existente Întregul material ceramic descoperit la Militari se împarte în următoarele categorii : 15
I. Vase modelare dintr-o pastă insuficient frămîntată, în al cărui conţinut există mult nisip, mica, pietricele, calcar şi cioburi sfărîmate ; arderea
executată incomplet, la roşu-cărămiziu sau cărămiziu spre galben, dă vaselor,
în exterior, pete, iar În spărtură o culoare cenuşie ori neagră.
Fragmentele acestei categorii, cu un aspect grosolan, aparţin formelor
bine cunoscute ce caracterizează această cultură :
vasul borcan cu profilul ce reda litera S prelung. 1 6
- recipiente cu gîtul în formă de pîlnie (pl. I/1).
O situaţie similară a fost întîlnită şi la Glina unde la fel ca la Nlilitari, inventarul
aflat în complexul locuit zăcea în amestec cu cenuşă ~i pămînt (cf. I. Nestor, Fouilles de Glina,
în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 228).
6 Dinu V. Rosetti, Cîteva aşezări şi locui;zţe preistorice din preajma Bucureştilor,
Bucureşti, p. 10, fig. 13.
7 V. Leahu, Raport asupra săpături/ar arheologice din 1966 la Căţelu-Nou, în CAB, I,
1963, p. 212.
8
M. Constantiniu, Panait I. Panait, O aşezare din epoca bronzului la Roşu, în CAB,
I, 1963, p. 304.
9 Sebastian Morintz şi D. V. Rosetti, în Bucureştii de odinioară, 1959, p .. 22.
10 Mioara Turcu, Cercetări arheologice la Dudeşti, în Carpica, VIII, 1976, p. 43
Şl urm.
11 Locuinţele de suprafaţă de la Glina erau prevăzute cu vetre sau cuptoare (vezi.
I. Nestor, op. cit., p. 230).
12 Sebastian Morintz şi G. Cantacuzino, Şantierul arheologic Bucureşti, în Materiale, V,
1959, p. 633.
13
Gh. Bichir, Săpăturile de salvare de la Cuciulata, în Materiale VII, 1962, p. 356.
14 Un studiu asupra culturii Glina III şi în mod deosebit asupra evoluţiei şi ripolologiei
ceramicii a fost realizat de Petre Roman, Die Glina III Kultur, în PZ, 51, Band, Heft 1,
1976, p. 26-42.
15 Cele trei categorii ceramice deosebite la Militari-Cîmpul Boja au fost sesizate şi
analizate pentru prima dată la Glina (cf. I. Nestor, op. cit., p. 237 şi urm.).
16 Vase cu profilul în forma literei S au existat la: Roşu-Bucureşti (vezi, Margareta
Constantiniu, Panait I. Panait, op. cit., p. 306), Cătălui (vezi G. Trohani, Săpăturile
arheologice de la Câtălui-Câscioarele, jud. Ilfov, în Cercetări arheologice, III, 1979, p. 264 ),
Văcăreşti (Dîmboviţa) (vezi Ersilia Tudor, Să;'Jături de sah·are din comuna Vâcăreşti, judeţul
Dîmuo1.:iţa, în Scripta Valachica, Tîrgovişte, 1971, p. 103 ).
5
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Fundurile acestor vase sînt plate sau au o talpă lăţită (pl. 1/2-3 ).
De la aceste categorii tipice fac excepţie trei recipiente :
Vas de culoare cărămizie, păstrat parţial, are baza plată uşor lăţită ;
pîntecele ce se rotunjeşte În special în partea superioară, este prevăzut cu
două torţi laterale (în prezent se p~strează numai una). Partea superioară
a vasului lipseşte. 17 (pl. Il/1). Al doilea recipient, cărămiziu-gălbui, cu o
formă pe care deocamdată o considerăm unică, are conservată buza, uşor
evazată, iar gîtul Înalt, cilindric este terminat printr-un gen de fund ce pare
a fi continuat cu o a doua parte a recipientului. Pe gît vasul păstrează
urme uşoare de barbotină, neglijent realizate, iar la baza gîtului a fost modelat un prag Îngust (pl. II/2).
Tot În aceiaşi categorie ceramică se încadrează un vas în miniatură
modelat grosolan, de formă tronconică, folosit, poate, ca vas de cult 18
(pl. I/4 ).
II. A doua grupă încadrează vasele de culoare gălbuie, lucrate dintr-o
pastă bine frămîntată, comparativ cu cele din prima categorie descrisă. Pe
lîngă tipurile de vase aflate În prima grupă, în aceasta, apar şi castroanele. 19
În cadrul ceramicii descrise se remarcă o mare frecvenţa a toartelor,
a caror gamă variată începe de la simple apucători-proeminenţe, evoluînd
În tortite curbe, tortiţe mosor ori cilindrice, aplicate orizontal În partea superioară a vasului respectiv (pl. III/1-3 ; II/.3).
l'viajoritatea recipientelor sînt decorare cu şiruri de găuri butoni, executate în pasta crudă din interior spre exterior (pl. II/4 ; III/4-5); rar
există găuri mici succesive făcute pe exteriontl vasului (pl. IV/1). Butonii
sînt plasaţi pe gîtul vasului sau imediat sub buză (pl. III/4-5 ; IV/2).
Uneori găurile-butoni executate în şir din interior spre exterior şi invers se
combină (pl. IV/3, 5). Cîte o dată şirul de găuri-butoni este Însoţit pe buza
sau pîntecul vasului de crestături repetate (pl. IV/4). Decorul alveolar simplu
sau în brîu orizontal 20 împodobeşte pîntecul ori umărul recipientului (pl. II/56 ; IV /6) pe cînd tehnica barbotinei organizată în linii oblice, paralele este
folosită În regiunea cuprinsă Între gîtul şi pîntecele recipientului (pl. I/6).
Multe fragmente au buza alveolată (pl. II/7). Un alt element decorativ îl
alcătuiesc crestăturile În şir vertical, plasate pe buză şi pîntece (pl. IV/7-8 ;
V/1), adesea acestea sînt combinate cu găurile butoni (pl. V/2).
În a treia categorie ceramică sînt cuprinse puţine fragmente de vase
executate dintr-o pastă mai curată în amestec cu o cantitate redusă de nisip,
mica, pietricele, rare cioburi pisate şi pietricele calcaroase. Lutul fin, bine
frămîntat, a fost ars la negru-cenuşiu, obţinîndn-se uneori nuanţe castann
on caramtzn.
V

V

17

•

••

A. U1anici, Săpăturile de la Bră11eţ, jud. Olt, în. Cercetări arheologice, II, 1975,

pl. Il/4
Un văsuţ asemănător s-a găsit şi în aşezarea de la Roşu (cf. Margareta Constantiniu,
Panait I. Panait, op. cit., p. 309, pl. 1/1).
19 Formele celor două categorii ceramice, aflate la Militari-Cîmpul Boja, se întîlnesc
şi În cadrul aşezării de la Dudeşti-Bucureşti (cf. Mioara Turcu, op. cit., în Carpica, 1976,
p. 43 şi urm.), Cătălui-Căscioarele (cf. G. Trohani, op. cit., p. 263-264),. Roşu-Bucureşti
(vezi Margareta Con5tantiniu, Panait 1. Panait, op. cit., p. 306-316).
20 La Militari, ca de altfel şi la R~u, brîul alveolar nu formează înto.tdeauna un
element unic de decor (cf. Margareta Constantiniu, Panait 1. Panait, op. cit., p. 316).
18
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Formele reconstituite parţial au dat posibilitatea stabilirii profilului
unei cantţe cu gîtul înalt 21 precum şi a unor bol uri (pl. V/3-5 ).
Obiectele din lut sînt reprezentate prin cîteva fusaiole plate 22 ;
(pl. l/5 ; V/6) ce serveau probabil la războiul de ţesut, precum şi printr-o
fusaiola mai neglijent modelată de formă aproape sferică (pl. V/7). Trebuie
menţionată şi existenţa unei greutăţi piramidale din lut.
Dintre obiectele de silex fac parte : un răzuitor dublu, o aşchie atipică
şi alta de decorticare (pl. V/8).
În groapa bordeiului descris s-au găsit şi cîteva resturi de oase 23 ce
au aparţinut unui bos taurus (un molar superior), equus caballus (o falangă),
lepus european (1 tibie stîngă).
Din punct de vedere stratigrafic nu se pot distinge mat multe etape
de locuire 2·1, în schimb o atentă analiză a ceramicii şi mai precis obserYarea decorului cu butoni succesivi, realizaţi din interiorul spre exteriorul
vasului, dau posibilitatea Încadrării stratului Glina III, aflat în acest loc,
la ceea ce A. Prox denumea faza B În cultura Schnekenberg, foarte caracteristică şi pe dealul Lempeş 25 , corespunzînd nivelului II de la Cuciulata 26 .
Acest nivel este contemporan complexului A din cadrul secţiunii Roşu-Bucu
reşti 27 , nivelulului II al aşezării Glina III de la Ciurel-Bucureşti 28 · şi Dudeşti 29 precum şi locuirii de la Văcăreşti 30 (Dîmboviţa).
Pe teritoriul oraşului Bucureşti cea mai veche etapă a culturii Glina III
este reprezentată, pînă În prezent, prin fragmentele ceramice găsite într-o
locuinţă şi Într-o groapă la Că~elu-Nou 31, fiind dealtfel o etapă mai veche
în comparaţie cu aceea de la Mihai Vodă 32 , urmată la rîndul său de cele
două aspecte de la Roşu cuprinse Într-o etapă de mijloc a culturii Glina III ~ 3 ;
Trebuie subliniat faptul că descoperirea de la Roşu şi în mod deosebit
"Groapa A" se încadrează În timp cu aşezările de la Dudeşti 34 şi MilitariCîmpul Boja.
·
În partea superioară a depunerii Glina III, după cum am arătat în·
paginile anterioare, se Întinde, păstrată pe o mică înălţime de 0,30-0,45 m.
un complex modest de ziduri ce fac parte dintr-o construCţie redusă.
21 Formă

asemănătoare vezi şi la Cuciulata (cf. Gh. Bichir, op. cit., p. 356, fig. 6).
Fusaiolele plate alcătuiesc în cadrul culturii Glina III un inventar obişnuit ;astfel
sînt identific:ne În aşezarea de la: Glina (I. Nestor, op. cit., p. 251, fig. 15), Roşu-Bucureşti
(Margareta Constantiniu, Panait I. Panait, op. cit., p. 309, pl. I/2-3), Văcăreşti-Qîmboviţa
(Ersilia Tudor, op. cit., fig. 8/2), Dudeşti-Bucureşti (Mioara Turcu, op. cit., p. 44, fig. 2/6).
23
Identificarea osteologică a fost făcută de Mircea Udrescu.
21
La Cuciulata, Gheorghe Bichir, a stabilit două nivele de locuire (vezi Gh. Bichir, ·
Beitra~ zur Kenntnis und jriechen Bronzeuit in siidăstischen Transilvaniei und in der Moldau,
în Dacia, NS, 1962, IV, p. 87 şi urm.).
25 A. D. Alexandrescu, I. Pop şi M. Marcu, în Materiale, X, 1973, p. 2.H.
26 Gh. Bichir, Săpăturile de salvare de la Cuciulata, În Materiale, VII, p. 357.
27
Margareta Constantiniu, Panait I. Panait, op. cit., p. 329.
28 S. Morintz, G. Cantacuzino, op. cit., p. 631-633.
29 Mioara Turcu, în Carpica, VIII, p. 45.
30 Ersilia Tudor, op. cit., p. 104.
31 V. Leahu, op. cit., p. 22-23.
32
Margareta Constantiniu, Panait I. Panait, op. cit., p. 3.B.
33 Ibidem, p. 334.
34
Mioara Turcu, op. cit., p. 43.
22
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Astfel la distanta de 4,75 m faţa de latura estică a seCţiunii IV a fost
surprins un zid' ce tăia şanţul pe lăţime şi străpungea laturile de nord şi de
sud ale acestuia. Zidul notat Z 1 era paralel cu al doilea (Z 2) aflat la
distanţa de 3,80 m faţa de primul. Deasemenea paralel cu acesta se aflau
încă două marcate Z 3 şi Z 4. Cele patru ziduri Închideau două încăperi de
mici proporţii, prima lată de 3,80 m, iar a doua cu o lăţime de 3 m. S-a
lucrat cu cărămizi de 28 X 15 X 4 cm aşezate prin alternanţă, un rînd pe
lung şi altul pe lat, prinse cu mortar slab ; temelia zidurilor era aşezată pe
o talpă de mortar, după care se înălţa zidul propriu-zis. Analizînd tehnica de
execuţie a construCţiei, compoziţia mortarului, dimensiunile cărămizilor, rezultă că era o locuinţă restrînsă ca întindere ce poate fi încadrată la începutul
secolului al XIX-lea.
Cercetarile de scurtă durată de la Militari-Cîmpul Boja, au adus date
noi privitoare la existenţa aşezării Glina III din acest loc, înscriind pe planul
oraşului Bucureşti o nouă locuire aparţinînd acestei culturi.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES A MILITARI-LE CHAMP BOJA
Resume

Pendant les annees 1978-1979 on a efectue des fouilles archeologiques dans la partie
Ouest de la capitale, sur le terrai.n denomme le Champ Boja du quanier Militari.
Vers la Cote Sud du terrai.n s'ctend un habitat Glina III dont on a etudie la fosse
d'une hutte. Tant dans la couche que daM la hutte respective, l'inventaire, varie, est forme
de cerarnique, fusaioles et outils de silex (couteaux et grattoirs).
L'habitat appartient a la pha.se B de la culture Schnekenberg, contemporaine c.ie !a
culture Gli.na III et du niveau III de la meme culrure trouvee a Cuciulata.
Dans l'aire etudiee on a decouvert aussi les vestiges d'une modeste construction
du XIX-e siecle.
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DESCOPERIRI ARHEOZOOLOGICE LA
ŞI BRAGADIRU

BUCUREŞTII

MIRCEA

1) Groapa

dacică

de la

Bucureştii

NOI

ŞT.

UDRESCU

Noi

Materialul ostologic provenit de la Bucureştii Noi şi Bragadiru, care
face obiectul studiului de faţă ne-a parvenit prin amabilitatea arheologului
dr. Mioara Turcu căreia îi aducem mulţumirile noastre şi pe această cale.
Dintru început este vorba de resturile de animale descoperite (în anul 197 4)
Într-o groapă dacică considerată rituală, surprinsă în perimetrul aşezării de
la Bucureştii Noi (secolele II-I î.e.n.). Au fost identificate două specii :
Bas taurus şi Canis familiaris.
Piesele atribuite lui Bos taurus sînt cele mai numeroase şi provin de la
un singur individ În vîrstă de aproximativ 2 ani, aşa cum indică vîrsta de
fuzionare a epifizelor metapodiilor. Au fost prezente următoarele porţiuni
din scheletul acestui animal :
craniul : cornul stîng cu o porţiune din frontal ;
membrul anterior drept : complet ;
membrul anterior stîng : H., R. + U., Cp., Ivite., 1 Ph. I, 1 Ph. II ;
membrul posterior drept : F., Patella, Tb. (numai epifiza proximală
desprinsă ), Ts., Mtt. (numai epifiza distală), 2 Ph. I, 2 Ph. II, 2 Ph. III ;
- membrul posterior stîng : f. (numai capul femural), Patella, Tb.
(numai epifiza proximală), Mtt. (numai epifiza distală), 1 Ph. I, 1 Ph. Il,
1 Ph. III ;
- venebre : axis, 5 cervicale, 2 toracale, sacrum, 3 codale ;
- coaste : 16 dintre care 4 pereche.
Nu s-au observat semne de ardere sau de ret.ezare. CîteYa coaste s-au
f rîn r probabil în momentul depunerii lor În groapă sau ulterior. Descoperirea
în strat a unor piese în conexiune anatomică pledează pentru existenţa unor
porţiuni relativ Întregi din animalul sacrificat, desprinderea lor fiind făcută
cu deosebită grijă. Foarte probabil că după sacrificarea animalului craniul a
fost spart, fiind depus apoi numai fragmentul de frontal cu cornul stîng.
A doua specie identificată - Canis familiaris - este reprezentată numai prin craniu din care lipseşte porţiunea facială. Mandibula nu este pre~
zentă. La nivelul condililor occipitali, mai evident la cel drept, se observă
o distrugere provocată probabil prin introducerea În foramen magnum, a
unui corp dur cu care s-a acţionat În direcţie ventrală, fapt care a determinat
şi frîngerea apofizei jugulare drepte. Pe condilul occipital stîng se observă
urme clare de intervenţie cu un obiect tăios, utilizat probabil la detaşa rea
capului de corpul animalului.
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Constatam astfel că în aceasta groapă au fost descoperite porţiuni din
scheletele aparţinînd la două specii : Bos taurus şi Canis familiaris. Dacă
prima specie este reprezentata prin piese, aparţinînd la toate regiunile mari
ale corpului aceluiaşi individ - cap, trunchi şi membre - fără predilecţie
pentru partea dreaptă sau stîngă, cea de a doua specie este prezenta numai
printr-un craniu fragmentar.
Observaţiile de ordin arheologic făcute în teren au aratat ca este
vorba de u1n act intenţionat care nu poate fi decît cu caracter ritual. În
sprijinul acestei afirmaţii pledează ~i faptul inexplicabil sub raport economic,
că s-a folosit un animal tînăr, fără nici un semn de patologie ; În plus, nu
au fost obsen-::ne indicii de utilizare a :~a in scopuri :=\limentare. Detaşarea
segmentelor depuse În aceasta groapă sau complex ritual a fost facuta cu
deosebită atenţie încît nu s-au observat urmele de intervenţie pentru dezarticulare şi îmbucătaţire, fapt cue presupune nu numai o grijă deosebita, dar
şi o îndemînare în acest scop.
Cercetarea complexă din punct de vedere arheologic şi arheozoologic
a descoperirilor de acest fel, cu o analiză atenta atît ca specie, cît şi ca
intervenţie umană efecti\-ă, poate aduce noi date legate de comportamentul
ritual al populaţiilor vechi.

2) Materialul arheozoologic din aşezarea geto-dacă şi feudală timpurie
de la Bragadiru-Bucureşti
E~antionul arhe~)zoologic care ne-a parvenit din aşezarea geto-dacă de la
llragadiru (secolele II-I î.e.n.) cuprinde un număr de 83 de fragmente, dintre
care numai 42 au putut fi identificate : ele provin din 2 bordeie ŞI o groapă
(tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1
Fragmente identificate 1n cele trei complexe
1

Total

1

B. 38

B. -41

gr. -1

1\ umăr

,.,
frao-mentc
------

~---~-~-~---·-----------

Bos taurus
Ovis-Capra
Equus cabal lus
Cervus elap h llS

1

11

1
1

:

1

-

4

20
2
2

1

-

X:\II

OI

;O

J

-------~

-

2
1

j

-

35
2
3
2

4
l

83,3
4,8
7.1
4,8

1

1

1

1

~----~-

------

u

TOTAL

5
----

------

Fragment.:!

10 det::rminabile
~-

4

7
1

··----

----

--·

---

----

---

---

·-----

24
-------

30

--------~

----

42
------

41

------

100,0

7

----

-

l

-
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Materialul este foarte fragmentar, prezentînd semne de retezare şi chiar
de ardere ; faptul apare firesc dacă ţinem seama că este vorba de resturi
menajere. Un număr aproximativ egal de aşchii şi de fragmente nu au punlt
fi identificate, neprezentînd nici un element clar de diagnostic specific ; ele
provin Însă cu mare probabilitate de la speciile deja menţionate în cadrul
eşantionului. Singurele piese dimensionabile au fost de Bos taurus ; un astragal
(lung. mx. : 66 mm.) şi un M 3 (lung. mx. : 34 mm.).
Un material aşa de redus ca număr de piese şi aşa fragmentar exclude
orice încercare de comparare dimensională cu alte descoperiri din aceeaşi perioadă istorică şi analizate din punct de vedere arheozoologic. Se impun totuşi
unele observaţii.
Fragmentele atribuite bovinelor sînt mai frecvente decît ale celorlalte
specii identificate, aşa cum s-a constatat de altfel în aproape toate aşezările
din această perioadă. Prezenţa celor trei piese atribuite calului nu trebuie să
surprindă avînd În vedere că, aşa cum au dovedit-o şi alte cercetări de arheologie, această specie a fost utilizată şi În alimentaţie. Deşi la prima vedere
surprinzătoare lipsa resturilor de porci, devine explicabilă dacă ne gîndim la
volumul redus al eşantionului şi la dificultăţile Întîlnite în recoltarea materialului arheologic.

•
*
*
Un alt lot de materiale osteologice este descoperit În patru bordeie
scoase la iveală În aşezarea feudală timpurie de la Bragadiru-Bucureşti
(sec. IX-XI e.n.). Este vorba de un număr de 178 fragmente dintre care au
putut fi identificate numai 101, celelalte fiind reprezentate În mare.1 lor majoritate de aşchii osoase sau de mici fragmente fără detalii morfologice care să
permită identificarea ca specie sau măcar localizarea ca poziţie scheletică
(tabel nr. 2).
T ahclul m. 2
Piesele osteologice identificate In cele patru bordeie

B. 25 il. 34 B. 35 B. 40

1

Tot a 1

i

Număr

!fragmente
Bos taurus
0·1is-Capra
Sus domesticus
Canis familiaris
Cenus elaphus
Capreolus capreolus
A-ves

26
7
7

_,

1

1

64.

·')

54,5

4

5

Il

24,7
l.l,X

3
4

1,0
1,0
1,0

1

1

3

1
.'i

__ ·-~- --~-

Fragmente nedeterminabile

24

11

KMI

.'i5

1

5

o

25

1

11

O!

10

1

4.5

25-40

22

1

Total fragmente identificate

B

-~'

40
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--

--~~

101

.\0

1
1
1

~-------

100,0

15

4

Majoritatea fragmentelor aparţm boului domestic, fiind reprezentate
toate regiunile scheletului. Cele cîteva piese dimensionabile nu se deosebesc
prin valorile care au putut fi prelevate de cele Întîlnite în aşezările feudale
timpurii cercetate pînă acum din punct de vedere arheozoologic (Bucov,
Dridu, Dinogeţia, Piatra Frecăţei). Mandibulă : M 1-M 3 =
82 mm. ;
LM .3 =~ 35,5 ; .35. Din numărul minim de indivizi estimaţi, trei sînt animale
adulte, iar unul imatur.
Au fost identificate cu o frecvenţă mai mică în cadrul eşantionului
atît oile, cît şi caprele. Cele două metacarpiene întregi au permis să se
calculeze talia la 61,1 om. pentru oi (coeficientul Ţalkin) şi 62,1 cm. pentru
capre (coeficient Schramm ), valori care se încadrează către limitele inferioare
de variabilitate calculate pentru această perioadă.
Cele 13 fragmente osoase care aparţin porcului domestic provin de
la un numar minim de patn! :ndivizi de vîrstă diferită (6 săptămîni, 6 luni,
18 luni, 2,5 ani).
În unul din bordeie (B 25 ), de fapt cel care a furnizat cantitatea cea
mai mare de resturi identificate, a aparut şi un canin de cîine, mai mult ca
sigur ajuns acolo Întîmplător.
S-au recunoscut un fragment de metatars de căprioară şi o falangă I
de cerb, indiciu pentru existenţa unei preocupări vînătoreşti a membrilor
comunităţii de la Bragadiru.
În măsura în care eşantionul avut la dispoziţie poate fi considerat
reprezentati\· pentru Întreaga aşezare, trecerea în revistă a rezultatelor studiului a relevat unele asemănari cu alte aşezări feudale timpurii care au
fost cercetate din punct de vedere arheozoologic : bovinele în primul rînd,
dar şi ovinele şi suinele au reprezentat specii de bază în economia alimentară a
locuitorilor a5ezarii de la Bragadiru. În lipsa unor date de ordin morfologic,
cele cîteva dimensiuni prele\·ate permit să se afirme, cu toată rezerva impusă
de un material redus ca număr de piese, că este vorba de indivizi de talie
sub medie şi În general cu "performanţe" modeste, fapt care nu contrazice
de altfel rezultatele obţinute în urma studiilor unor materiale arheozoologice
mult mai numeroase şi suficiente din punct de vedere statistic.
Continuarea cercetărilor în această aşezare feudală timpurie va permite
atît lărgirea aspectelor luate în discuţi,e cît şi urmărirea, În complexitatea
lor, a unor particularităţi privind comportamentul ocupaţional - economic
şi alimentar - al comunităţii de la Bragadiru.

Df:COUVERTES

ARCHf:OZ(X)LOGIQUES

A

BUCUREŞTII

NOI

ET

BRAGADIRU

L'auteur pn~sente le materiei ostfologique de Bucureştii Noi, provenant d'une fosse
rituelle. On arrive â la conclusion qu'on peut idenrifier deux especes: Bos taurus et Canis
toutes les grandes
familiaris. De la premiere, furent decouvenes des pieces appartenant
parties du corps, tandis que Lt deuxieme espece est representee seulement par un crâne
fragmente.
Par la suite on dix·ute l'e\:hantillon archeozoologique de !'habitat geto-dace et
medievale de Bragadiru.
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CONTRIBUTII ARHEOLOGICE
LA CUNOAŞTEREA COMPLEXULUI ARHITECTONIC V ĂCAREŞTI *
CRISTIAN

ŢICO

Ansamblul de Ia Văcăre~ti, înalţat pe terenul ce aparţinea vetrei satului
feudal cu acelaşi nume, atestat în 1577 la 26 mai, "din josul Bucureştilor" 1 ,
este ctltona primului domn fanariot Nicolae Mavrocordat (1715-1716 ;
1719-1730) şi a fiului sau Constantin Mavrocordat (1730-1763 cu întreruperi).
Zidirea a început chiar în primul an al domniei lui Nicolae Mavrocordat, fiind Întreruptă de luarea lui În captivitatea de catre austrieci În
noiembrie f716 ~i continuată după 1719 cînd revine la domnie. Lucrarea
pare a fi fost gata În iunie 1721, cînd ctitorul înzestrează mănăstirea şi
o Închină patriarhiei de la Ierusalim. 2
Din însemnările cronicarului oficial al domnitorului, Radu Popescu,
rezultă ca în 1723 se termină zidul de incintă. 3 Informaţia poate fi completată de studiul de arhitectură, care arată că mai Întîi a fost terminat
zidul de incintă şi apoi s-au zidit clădirile din interiorul curţii.
Dintr-() însemnare pc un document din 2 februarie 1723, în care se
vorbeşte despre un dascal Antonie de la şcoala din Văcăreşti, rezultă ca
la această dată funcţiona aici o astfel de instituţie culturală. 4
În casa domnească Nicolae Ma vrocordat organizează o bibliotecă cu
preţioase raritaţi bibliofile, îmbogăţită cu noi volume aduse de la Mărgineni
din biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino. 5
La 13 septembrie 1724 a vea să aibă loc tîrnosirea manastirii, aşa cum
rezultă din cronica lui Radu Popescu. 6 Din relatările cronicarului, cu privire Ia ospăţul oferit de domn În onoarea arhiereilor veniţi la sfinţirea
manastirii, reiese că În 1724 casa domnească, stăreţia şi biserica erau
constrmte.
" Cercetările s-au desfă~urat sub conducerea dr. Panait I. Panait.
DIR, B, Tara Românească, XVI/4, Ed . .\cad. R.P.R., Bucure~ti, 1952, p. 274.
2 E. Hurmuzaki, Xl\';2 (1716-1777), Ed. I\'icolae Iurga, nr. DCCL, p. S72.
3 Radu Popescu, Istoria domnilor {,'lrii Româ11eşti, În Cronicile medievale ale României,
IV, Ed. Constantin Grecescu, Ed. Ac:-td. R.P.R., Bucureşti, 196\ p. 275.
4 E. Hurmuzaki, op. cit., p. 872.
5 N. Iorga,. Ştiri lwuZi despre bibli.oteca Ma~·rocordaţilor şi despre ~·iaţa mrmtmeasc:i
în timpul lui Constantin Vod,'i Mavrocordat, Anale!;! Academiei Române, I\lemoriile seqiuni1
istorice, seria a III-a, 1927, p. 135-170.
6 Radu Popescu, op. cit., p. 138.
1
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După moartea lui Nicolae Mavrocordat survenita în 1730 Constantin
fiul său, înalţă, În 17 36, paraclisul, galeriile arca te pe latura de ~st a incintei
mari şi incita mică cu turn de strajă şi anexe gospodăreşti. 7 în 1739-în
prezenţa lui Constantin Mavrocordat se sfinţeşte paraclisul, desăvîrşindu-se
astfel ctitoria de la Văcăreşti.
La Începutul veacului al XIX-lea mănăstirea este ocupată, rînd pe
rînd, de armatele otomane şi ţariste, iar spre jumătatea secolului al XIX-lea
mănăstirea intră În perioada ei de declin, fiind transformată în temmţa,
proces ce va continua pînă În toamna anului 197 3 cînd a început restaurarea
monumentului.
7

*
*

*

~e.rcetarea arheologic~ efectuată din octombrie 1973 şi pînă în 1977

a urmant tre1 sectoare man şi anume : A (incinta mare), B (incinta mică),
C (exteriorul).

SECTORUL A
Casa

domnească

Casa domnească, a fost înălţată În prima etapă de construcţie (1716172.3) a ansamblului mănăstiresc Văcăreşti, a~a cum reiese din pisania aflată
deasupra uşii de la intrare. Edificiul este aşezat În colţul de nord-est al
incintei mari, Învecinîndu-se la vest cu un spaţiu neconstruit, ce-l desparte
de şirul chiliilor de pe latura nordică a incintei ; la est cu galeriile arcate
ce fac legătura cu paraclisul ; la nord cu grădina din jurul mănăstirii şi la
sud cu biserica. Alături de stăreţie, biserică şi paradis, casa reprezintă o
importantă piesă din ansamblul construcţiilor medievale de aici. Casa domnească de la Văcăreşti a adăpostit în anumite perioade curtea domnească, a
fost locul de odihnă al familiei domneşti. În secolul al XVIII-lea la Văcăreşti
se făcea prima oprire În drumul spre Giurgiu şi ultima cu ocazia sosirii la
Bucureşti. Casa este dispusă pe un plan dreptunghiular, cu foişor pe latura
sudică şi .cu loggie pe latura nordică. La parter are o cameră boltită cu
lunete (camera pi vnicierului) şi un gîrlici prin care se ajunge în subsolul format din două pivniţe : cea mare cu stîlp central şi patru calote semisferice,
iar cea mică cu o boltă semicilindrică. Etajul este alcătuit din şase camere,
respectiv două apartamente de cîte două camere fiecare, două saloane, toate
fiind legate prin două culoare, ce comunică Între ele. Casa a suferit transformări În secolul al XIX-lea prin refacerea foişorului şi a loggiei, iar În
secolul al XX-lea prin construirea unor ziduri ce au schimbat vechea comparttmentare.
i

Che~arie

Dapomes, Ephcmcrides Daces, Paris, 1S61, Il, p. X:LIV.
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hg. 1 Profil stratigr:llic al seqnmu Il.

A~a

cum reiese din profilele secţiilor trasate, situaţia stratigrafică se
prezinta astfel :
Stratul I : paviment actual din piatră ~i asfalt, aşezat pe un pat de
nisip, gros de 0,25 m.
Stratul II : pămînt cenuşiu purtat, cu mult moloz, cu depuneri arheologice din secolele XVIII-XIX, gros de 0,20-0,30 m.
Stratul III : pămînt negru prefeudal cu depuneri arheologice din secolele III-IV; VI-VII; X-XI; gros de 0,50 m.-1 m.
Stratul IV : pămînt castaniu, cu depuneri arheologice din epoca bronzului, cultura Tei, faza Tei III, gros de 0,20-0,60 m.
Stratul V : solul viu, galben lutos. (fig. 1)
Şanţul II, trasat perpendicular pe foişorul sudic al casei domneşti
a scos la iveală un material arheologic destul de variat. În stratul al II-lea,
au fost surprinse materiale de construcţie din secolele XVIII-XIX cum ar
fi : cărămizi dreptunghiulare, cărămiz,i cu profil special de decoraţie exterioară a clădirilor, fragmente de olane, un fragment dintr-un capitel decorat
cu ove şi frunze de acant, fragmente de ancadramente şi traforuri din piatră
decorate cu motive brîncoveneşti. Tot în acest strat au apărut fragmente de
vase mari cu corpul puţin bombat sau drept, buza răsfrîntă orizontal, cu o
toartă sub ea ; fragmente de urcioare, solniţe, sfeşnice, opaiţe şi tigăi. Vasele
sînt făcute dintr-o pastă densă, de culoa~e cărămizie, decorate cu smalţ
verde şi galben, cu linii înguste ot;zontale de culoare albă, sau cu torţi
împodobite cu brîu alveolat acoperit cu smalţ verde. Ceramica îşi găseşte
analogii cu cea descoperită În cercetările de la Curtea Veche, datată acolo
în secolele XVII, XVIII şi XIX, ca şi la Radu Vodă, Visarian, Foişorul
Mavrocordaţilor etc. 8
Planimetria originară a foişorului sudic al casei domneşti a fost determinată prin deschiderea a două casete În colţurile de sud-vest şi nord-est
ale acestuia. Desfăşurat pe un plan pătrat, foişorul iniţial, avea o fundaţie
Panait 1. Panait, Aristide Ştefănescu, Muzeul Curtea Veche, Palltul \"oievodal.
MIMI3, 197.'. p. 74-84 ; M. Turcu, Consideraţii prh•ind Foişorul Mt.l7.'rOc.QrJ,,ţi/or Ji11
Bucureşti, în MIM, II, 1968, p. 123.
8
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alcătuită din două pile de colţ ce spnJmea trei arce pe fiecare latură a ei.
Pilele erau construite din cărămidă (29 X 15-14 X 4 cm.) legată cu mortar
alb rezistent, făcut din var, nisip şi pietriş, cu ros,turi de 3-5 cm., avînd o
formă paralelipipedică de dimensiuni aproximative (1 ,37 X 1,50 X 0,87 m.).
Groapa de fundaţie a fost săpată pînă la -1,90 m. În pămîntul castaniu, turnarea fundaţiilor s-a făcut prin umplerea gropii cu cărămidă şi
mortar. Decroşul fundaţiilor aflat la -1,06 m. indică nivelul de călcare în
secolul al XVIII-lea. Din elevaţia zidului foişorului se păstrează numai
0,24 m. Peste aceste fundaţii şi crîmpeiul de zidărie păstrat din secolul
al XVIII-lea se construieşte o fundaţie nouă în secolul al XIX-lea odată cu
refacerea foişorului. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, după cutremurele din 1802 şi 1838 foişorul s-a dărîmat, fiind refacut către sfîrşitul
jumatatii aceluiaşi secol peste fundaţia celui anterior 9 .
Construcţia înălţată În secolul al XIX-lea din cărămidă (26-25,5 X
X 13-14 X 3,5 cm.) legată cu mortar gălbui nisipos puţin rezistent, În
rosturi de 2-3 cm., este cea pe care o cunoaştem astăzi. Fundaţia foişorului
înălptă În secolul al XIX-lea o îmbracă pe cea iniţială din secolul XVIII.
~e adînccşte pînă la -1,66 m., cu un decroş la -0,82 m., indicînd nivelul
de călcare În secolul trecut.
În urma cercetării fundaţiilor putem stabili două man etape de constructie şi functionare ale foişorului sudic ;
a. etapa initiala de construcţie a casei domneşti, cînd este înălţat şi
foişorul acesteia (începutul secolului al XVIII-lea pînă la începutul secolului al XIX-lea), b. etapa de reconstrucţie a foişorului (după jumătatea
secolului al XIX-lea) foişor ce se păstrează şi astăzi cu unele transformări.
O problemă importantă legată de foişorul sudic al casei domneşti, a
fost aceea de a preciza locul scării de acces în foişor. După înlăturarea scării
folosită în secolul al XIX-lea şi al XX-lea au fost surprinse fundaţiile şi
zidurile ce sprijineau scara construită în secolul al XVIII-lea. Zidurile au
fost notate Zt. Z 2 şi 2.1.
Z 1 - surprins la 6,70 m. faţa de fatada sudică a casei domneşti şi
paralel cu aceasta este construit din cărămidă (27 X 14 X 4 cm.) legată cu
un m•1rtar rezistent de var, pietriş şi nisip, în rosturi de 3-4 cm. Fundaţia
zidului se adînceşte pînă la -1,84 m. în pămîntul castaniu. Grosimea zidului este de 0,84 m.
.orientat est-vest, situat la 1,35 m. sud faţă de faţada casei
domneşti, are o grosime de 0,64 m. fiind legat printr-o fundaţie comună cu
două ziduri orientate nord-sud, adosate şi perpendiculare pe zidul casei domneşti, lungi de 1,35 m. Fundaţia Z 2 se adînceşte în pămînt pînă la -1,97 m.
ZJ - perpendicular pe zidul casei domneşti surprins pe o lungime de
4,86 m., gros de 0,86 m. este suprapus de un zid înălţat către jumătatea
secolului al XVIII-lea (17 36 ), zid care a umplut arcul de sub foişor pentru
a-1 consolida 10 . În aceeaşi perioadă, tot pentru consolidarea foişorului şi a
scării lui, Între Zt şi Z2 se construiesc două ziduri paralele orientate nord-sud,

z2 -

9
Arhivele Statului Bucure~ti, Ministerul Instrucţiunii, Dos. U7, 1845, Catagrafia
din 1845.
10
J'· Bilciurescu, Cacetarea, re5taurarea şi punerea În 'V'aloarc a monumclltului, în
RMM, Mon. lst. Artă, 2, 1978, p. 10.
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cu grosimi ce variază între 0,35-0,53 m., lungi de 3,05 m. În secolul a.l
XIX-lea odată cu reconstruirea foişorului, atît planimetria lui, cît şi scara
su.feră modificări importante prin înălţarea unor ziduri şi a unu1 peron
de m trare.
Aspectul şi planul foişorului întîlnit astazt este cel datorat secolului
al XIX-lea, cu mici modificări suferite la începutul secolului al XX-lea.
(fig. 2).
În subsolul casei domne~ti au fost deschise două seCţiuni, adîncire în
pămîntul cu concreţiuni calcaroase. Secţiunile au stabilit că piYniţa mare
avea de-a lungul pereţilor un trotuar de cărămidă, lat de 0,66 m., În jurul
stîlpului central un trotuar lat de 0,26-0,54 m., iar În rest fiind pămînt
bătut. Aşadar, subsolul nu a avut inţial paviment, cel actual aparţinînd intervenţiei din secolul al XX-lea.
Cercetarea de arhitectură Întreprinsă în etajul şi parterul casei domneşti, pe latura de nord, a scos În evidentă existenţa unei loggi. 1 1 Pentru
cunoaşterea planimetriei loggiei a fost deschisă secţiunea XX. Imediat sub
pav:mcntul actual din beton au apărut păqi din bazele coloanelor octugonalc ale parterului loggiei ce este adosat faţadei nord a casei domneşti.
EleYaţiile sînt făcute din cărămidă (29 X 14-15,5 X 5,3 cm.) legată cu
mortar rezistent în rosturi de 3-4 cm. Bazele se sprijină pe o fundaţie de
C,77 m. ce se adînceşte pînă la -1,65-1,80 m. Spre interior decroşul fun-

1
1
/'50

-

PLAN PARTER FOISOR CU ETAPELE DE CONSTRUCTIE

1
1~

-1716-1723

J!iVit -T/36
-

-SECXIX

Fig. 2 Planul parter al f oi~orului sudic al case1 domneşti, cu etapele de construcţie.
11

Ibidem, p. 9.
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rig. 3 Planul parter al loggiei casei domneşti.

daţiei indică un nivel de călcare În secolul al XVIII -lea ce variază Între

-0,93-1,00 m., iar în exterior -0,93-1,12 m. Planul parterului loggiei
este de formă dreptunghiulara (8,02 X 4,30 m.). Peste fundaţie se ridică
bazele pătrate ale unor coloane octogonale de zidărie ce sprijineau loggia din
etajul casei domneşti (fig. 3 ). Se mai păstrează o singură pornire a octogonului şi cele şase baze pătrate ale coloanelor. Latura octogonului este de
0,33 m., latura bazelor variază Între 0,91-0,94 m., iar interspaţiile dintre
baze Între 2,03-2,08 m. În urma cutremurelor din prima jumătate a secolului al XIX-lea, construcţia s-a dărîmat fiind înlocuită de o construcţie
înălţată către jumătatea aceluiaşi secol, care menţine vechea planimetrie, dar
modifică structura constructivă, în locul coloanelor apărînd un zid plin, cu
deschideri (uşi şi ferestre) pe laturile est, vest şi nord. 12
Pe fatada de vest a casei domneşti, săpătura s-a adîncit În pămîntul
de umplutură pînă la -0,50 m. În acest strat nu au fost surprinse materiale
arheologice. De la 0,50 m. şi pînă la adîncimea de· -2 m. pămîntul este de
culoare castaniu negricios cu urme materiale aparţinînd fazei Tei III. Adosată
faţadei casei, a fost descoperită o construcţie de zid ce are o formă. paralelipi pedică (3,50 X 2,00 X 1,60 m.), din ea păstrîndu-se numai fundaţia adîncă
de 1,40 m., iar din elevaţie 0,20 m. Pe una din feţe fundaţia are două arce
de descărcare, înalte de 0,70 m. şi late de 0,40 m. Prin tehnica de construcţie şi materialul folosit ea aparţine fazei de început a secolului al
XVIII-lea. Presupunînd existenţa unui foişor pe faţada vestică a casei domneşti, aceasta ar fi putut fi tocmai fundaţia lui.
La -0,55 m. faţă de cota actuală, adosat faţadei estice a casei a
apărut un decroş de zidărie lat de 0,34 m. al cărui cap nordic se termină
cu o construcţie paralelipipedică (1,66 X 1,07 X 1,10 m.) ţesută de faţada
casei. Această construcţie reprezintă un contrafort care a fost construit odată·
12

Ibidem, p. 1O.
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cu subsolul casei pentru a consolida peretele de est al pi vmţet mari a casei
create de descărcarea greutăţilor

domneşti, În scopul preluării împingerilor
bolţilor subsnlului, pe acest perete.

l'vlaterialul ceramic Întîlnit aici, este fragmentar.
Ceramica ce aparţine secolelor XVIII-XLX este reprezentată de: fragmente din !!Îtul tubular al unui urcior, cu o toartă bandă ce porneşte ceva
mai jos de buză şi se prinde pe umerii vasului. La baza gîtului se află un
decor realizat din trei şiruri concentrice de linii paralele. Smalţul ce acoperă
vasul are culoarea verde. Pe margine, toarta este decorată cu alveole realizate prin împingerea pastei spre interior. Un alt fragment provine de la
un urcior cu gîtul În formă de pîlnie şi cu buza decorată cu linii În "bră
duţi". Toana, ca o bandă, porneşte chiar de sub buză. Smalţul ce acoperă
suprafaţa vasului este de culoare verzuie. Alte fragmente sînt de la vase de
culoare cărămizie, decorate cu dungi concentrice de culoare albă. Vase şi
urcioare asemanatoare au fost găsite şi În săpaturile arheologice efectuate pe
colinele de la l\1ihai Vodă, Radu Vodă sau Biserica Visarion. 1 3
Pridvorul bisericii Sf. Treime
Cercetarea pridvorului s-a realizat prin deschiderea seqiunii I, onentata est-vest şi a două casete pe latura de nord şi latura de sud.
Materialul arheologic surprins se rezumă la fragmente de cărămizi din
secolul al XVIII-lea folosite la ridicarea zidurilor şi la decorarea lor, un
fragment dintr-un capitel decorat cu ove şi frunze de acant şi un fragment
dintr-un ancadrament din piatră decorat cu motive vegetale. Din fosta pardoseală a pridvorului făcută din plăci de piatră de culoare cenuşie, s-au
păstrat cîteva fragmente, unele avînd pe margine o canelură subţire cu rol
decorativ. În pămîntul amestecat cu moloz au mai apărut fragmente de
frescă cu motive florale albastre şi roşii.
Pe peretele de est al pridvorului, în dreapta şi stînga ancadramentului
din piatra sculptată al intrarii În biserică, au apărut fragmente de frescă
de culoare albă cu o dungă neagră lată de 3-5 cm, aflată la 1,40 m faţă
de wagris. în colţul de nord-est al pridvorului, porţiunea din fresca surprinsă are o dungă neagră de 3 cm. (aflată la 1,36 m faţa de wagris), iar
în colţul de sud-est pe frescă apar două dungi orizontale, una de culoare
neagră, lată de 3 cm, la -1,40 m, faţa de wagris şi alta de culoare roşie
lată de 3 cm, la -1,45 m faţă de wagris. Între cele două dungi de culoare
există un spaţiu nepictat. La -1,50 m, faţă de wagris, fresca se întoarce,
sub forma. •unui mic decroş, cota marcînd punctul în care se întîlnea cu
pardoseala pridvorului. Această ultimă cotă reprezintă nivelul de călcare
originar În pridvor. T ranslatînd această cotă în dreptul intrării în biserică,
ea arată că la acest nivel a mai existat o treaptă pînă la prag, aceasta fiind
înlăturată odată cu înălţarea nivelului de călcare în secolele XIX-XX.
înălţarea nivelului de călcare a produs totodată şi distrugerea picturii de
Bucureştii de odinioară În lumina săpăturilor arheologice, sub redaqia prof. Ion
Ed. Ştiinţifică, 1959, Pl. LXV (7), Pl. LXV (4), Pl. LXI; M. Turcu, op. nt.,
CAB, Il, 307, fig. L. 1 t, p. 308, fig. 12.
13

Ionaşcu,
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pe peretele de est al pridvorului, unele fragmente ale panourilor inferioare
păstrîndu-se numai sub actuala pardoseală.
Scara şi intrarea de pe latura de vest a pridvorului au fost cercetate
prin prelungirea secţiunii I în afara pridvorului. înlăturarea actualei pardoseli
dif.l marmoră ce acoperea palierul scării şi a treptelor de piatră, a surprins
o fundaţie din cărămidă, de forma unui trunchi de piramidă ce susţinea
scara. Dimensiunile cărămizilor folosite şi monarul, arată că este vorba de
o construcţie realizată în secolul al XIX-lea. Toată această construcţie se
ridică peste un pămînt de umplutură, nu are fundaţie şi este adosată pridvorului. Adîncind săpătura În interiorul palierului, la -1,35 m. a apărut
un trotuar de cărămidă lat de 0,70 m. ce coincide cu nivelul de călcare în
secolul al XVIII-lea, către cune .

. Cercetînd cele două intrări laterale ale pridvorului s-a constatat că
ele nu au existat de la început, ci au fost realizate abia în secolul al
XIX-lea. 14 Pentru această afirmaţie pledează şi cercetarea exteriorului pridvorului care În acest loc nu păstrează urmele unor scări amenajate odată
cu biserica În secolul al XVIII-lea. Soclul din piatră sculptată, cu motive
vegetale, ce înconjoară pridvorul, este intrerupt în dreptul celor două intrări,
păstrîndu-se şi lăcaşul primei trepte de piatră a scării ce coboară spre curte.
Scările de piatră ale intrărilor laterale se sprijineau pe o fundaţie de cără
midă, ce suprapune trotuarul din jurul bisericii. Materialul folosit la fundaţie
şi nivelul la care se află -0,95 m. {nivel de călcare în secolul al XIX-lea)
demonstrează că a aparţinut scărilor realizate În secolul al XIX-lea, perioadei de intervenţii ce a modificat arhitectura pridvorului. Spre sfîrşitul secolului al XIX-lea scările şi intrările laterale sînt desfiinţate, iar fostele goluri
ale intrărilor umplute cu cărămizi. 15.
În colţul de sud-vest al pridvorului se află mormîntul Mt. acoperit de
o piatră funerară pe care este săpat numele arhidiaconului Iov, fost stareţ
al mănăstirii. La -1,55 m, faţă de cota actuală au apărut resturile unui
sicriu de lemn de brad, drapat în interior cu o pînză puternic degradată.
Inventarul mormîntului, sărăcăcios, constă din cîteva cuie de sicriu,
resturi dintr-un veşmînt preoţesc, făcut dintr-un material de culoare verde
închis, căptuşit cu o mătase de culoare deschisă. Pe piept şi în regiunea
mîinilor, s-au păstrat CÎţiva bumbi din mătase şi găicile lor. Resturile unei
curele de piele neagră au apărut În zona abdomenului.
Se desprinde concluzia, din cercetarea mormîntului, că el a aparţinut
unui prelat, însă a fost profanat, dovadă fiind sumarele resturi surprinse.
O altă concluzie este aceea că el reprezintă singurul loc de Înmormîntare din
pridvorul bisericii Sf. Treime de la Văcăreşti ; mormintele M 3 şi M 5 fiind
marcate numai de pietre funerare care nu acoperă vreun înhumat, ele fiind
montate ca simple pietre decorative aduse din alte locuri.
Gropniţa paraclisului. Secţiunea deschisă, adîncită în pămîntul negru
castaniu a surprins la capătul ei de est fundaţia paradisului adîncită de
0,92 m., făcută din cărămidă şi mortar. Decroşul de la Întîlnirea elevaţiei
cu fundaţia, aflat la -1,12 m. indică nivelul de călcare În secolul al
14 Arhivele Statului Bucureşti, Ministerul
grafia din 1856.
1 5 Idem, d()'j., 3312/1876.

Instrucţiunii

Publice, Dos., 727/1856, Cara-
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XVIII-lea din interiorul gropmţet, nivel care astăzi este mai coborît cu
8-10 cm. În profilul sudic al secţiunii au apărut urmele unei locuinţe din
epoca bronzului.
În interiorul incintei mari pe latura estică a acesteia au fost deschise
două secţiuni III şi IV orientate est-vest şi perpendiculare pe galeriile arcate.
Aceleaşi secţiuni au fost prelungite În spaţiul ·cuprins între biserică latura
sudică, biserică latura nordică, perpendiculare pe chiliile vestice.
Ambele secţiuni au străbătut zone puternic afectate de lucrările din
.epoca noastră (canale de termoficare, conducte de apă, canale de scurgere,
fundaţii din beton ale unor construcţii făcute în secolul al XX-lea).
La capătul vestic al secţiunii IV în locul unde aceasta intersectează
porticul chiliilor de pe latura vestică a incintei mari s-au putut face observaţii cu privire la nivelul de călcare În secolul al XVIII-lea către curte şi
la etapele de construcţie ce au modificat arhitectura acestei laturi.
rundaţia porticului adîncă de 1,20 m., este făcută din cărămidă şi
mortar. Zidăria de epocă de peste fundaţie, se retrage formînd un dccroş
aflat la -0,51 m. f..1ţă de cota actuală; nivel de călcare În secolul al
XVIII-lea. La această cotă se observă un strat de pămînt amestecat cu
bulgări de mortar şi fragmente din cărămizile folosite la construcţiile din
secolul al XVIII-lea.
Peste acest dccroş se mai păstrează un parapet din zidăria de epocă
înalt de 0,70 m., suprapus de două rînduri de zidărie din secolul al XIX-lea
peste car~. se ridică peretele din secolul al XX-lea, ajungînd pînă la etajul
construcţiei.

Concluzia ce se desprinde, este aceea că în secolul al XVIII-lea chiliile
de pe latura de vest au fost precedate de un portic cu parapet de zidarie
peste care poate se înălţau coloane. Degradarea coloanelor a făcut ca în
secolele al XIX-lea şi al XX-lea, peste parapet să se construiască zidărie cu
aspectul arhitectonic pe care îl cunoaştem şi astăzi.
Cuhniile
Cuhnia din colţul de sud-\·est ai incintei se Învecinează În partea de
est cu un portic cu patru coloane dintre care două angajate, şi cu constructiile de pe latura de sud a incintei. În partea de sud se învecinează cu curtea
din jurul incintei, în partea de nord cu vestibule şi chilii de pe latura <.le
\·est a incintei, iar În partea de vest cu incinta mică a mănăstirii.
În sequinea deschisă În interiorul cuhniei nu au apărut alte materiale
arheologice în afară de cîteva cărămizi de epocă Întregi sau fragmentare şi
cîteva fragmente de vase din secolul al XX-lea. Situaţia stratigrafică nu a
putut stabili pentru această zona o locuire anterioară secolului al XVIII-lea.
Din monumentul cercetat se păstrează fundaţiile, zidurile si bolţile. Construcţia are un [plan patrat cu latura de 7,25 m. Fundaţiile au fost surprinse la capetele de est şi vest ale secţiunii, demonstrînd că săparea lor a
început de la stratul de pămînt negru -0,90-1,00 m. adîncindu-se pînă la
2,20 m. faţa de cota actuală.
Din cercetarea fundaţiilor reiese caracterul avansat al tehnicii de lucru
a acestUI monument. Nivelul de călcare pentru această încăpere aflat la
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-0,90-1,44 m. faţă de nivelul actual este cel din secolul al XVIII-lea,
diferenţa pînă la cota actuală fiind rezultatul unei umplumri depuse ulterior.
Cercetarea nu a surprins un paviment originar "în situ", acesta fiind distrus
probabil de intervenţiile din secolele următoare. Putem afirma, În concluzie,
că această construcţie a fost înălţată în prima etapă a mănăstirii (17161723 ). O altă etapă de refacere nu a mai afectat clădirea iniţială. În secolul
al XIX-lea, după transformarea mănăstirii În penitenciar, cuhnia a fost
transformată în cameră obişnuită, podită cu cărămidă (23-24 X 10-11 X
X 3 cm.), aşternută peste un pat de mortar cu un nivel de călcare înălţat
cu 25-30 cm. faţa de nivelul iniţial de călcare.
În secolul al XX-lea În această încăpere este amenajată baia penitenciarului, care prin instalaţia de canalizare a distrus locul vetrei, realizîndu-se
u.n nou paviment din ciment, la cota actuală. Uşa cuhniei, situată pe zidul
de est al încăperii făcea legătura cu porticul ei. La -0,43 m. faţa de cota
actuală a apărut pragul uşii spart de o conductă modernă. Două goluri pe
zidul de nord indică spargerea lui în secolul XX. Instalarea băii a făcut ca
uşa originară a cuhniei să fie zidită, iar pe zidul de nord să fie deschise,
prin spargere, două uşi.
Cercetarea arheologica din zona cuhniei de sud-vest poate stabili următoarele:

-· construcţiile înălţate în secolul al XVIII-lea nu suprapun o locuire
antenoara ;
- clădirea a fost înălţată În prima etapă de construcţie (1716-1723);
- nu a existat o altă etapă importantă de refacere În afara modificărilor făcute În secolele XIX-XX, impuse de cerinţele penitenciarului ;
- materialele arheologice sînt foarte sărace.
'În colţul de nord-vest al incintei mari a mănăstirii se află cea de a
doua cuhnie. Ea se învecinează, În partea de nord, cu curtea din jurul
incintei, În partea de sud cu şiruri de chilii şi vestibule de pe latura de
vest, În partea de vest cu incinta mică, iar În partea de est cu porticul cu
coloane de zid al cuhniei şi cu construcţiile de pe latura de nord a incintei.
Planul cuhniei este pătrat cu latura de 7,25 m. Din cuhnie se mai păstrează
zidurile, bolta fiind înlăturată după 1936, cînd se construieşte actualul etaj. 16
Fundaţiile au fost amenajare În şanţuri special săpate de la -1,60 m.,
adîncindu-se 1,60-1,70 m. Fundaţiile sînt făcu te din cărămidă bine arsă,
de bună calitate, de format 27,5-28 X 14-15 X 3-4 cm., legată cu un
mortar de nisip, pietriş mărunt şi cuiburi mici de var nestins, rostul fiind
de 3 cm. Fundaţiile au aproximativ aceeaşi adîncime 1,60-1,70 m. Partea
superioară a zidurilor se păstrează în Întregime fiind făcută din cărămidă
bine arsă, de dimensiuni identice cu cele din fundaţii, legată cu mortar din
nisip, pietriş mare, cuiburi mari din var nestins, rostul fiind glis şi gros
de 2-5 cm.
Prin stilul arhitectonic şi tehnica de construcţie, clădirea aparţine primei
etape de zidire de la Văcăreşti.
La -1,60 m. a fost găsită o cărămidă de paviment de 10 X 16 X 4 cm.
cu urme de mortar pe partea dorsală, considerată ca făcînd parte din paro

16

Bucureşti,

V

N. Chib-Bude'lti, Evolu\ia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, veacul al XVIII-lea,
1936, fig. 600.
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doseah de cărămidă ;1 cuhniei. În seqiune a fmt surprins un paviment de
cărămidă "in situ", aşe7at peste un strat subţire de mortar ce suprapune un
pămînt de umplutură. Pavimentul are cărămizi de slabă calitate. Cota la
care se află pav~mentul, -1,25 m., indică nivelul de călcare din secolul al XIX-lea supraînălţat faţă de cel din secolul al XVIII-lea aflat la
-1.60 m. Locul vetrei din cuhnie nu a putut fi precizat din cauza existenţei
unei canalizări moderne care a distrus totul. La -1,40 m. se observă un
strat de 15-20 cm. grosime, de pămînt ars amestecat cu cenuşă şi cărbune
(urmele unui incendiu) stratul fiind întîlnit şi la est de cuhnie, la acelaşi
niYel. Um1ele incendiului se văd şi pe zidurile chiliilor de pe latura nordică
a incintei. Un document de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea aminteşte un
incendiu izbucnit la Văcăreşti în 1784 17 . Incendiul a afectat latura de nord
a incintei, dar nu a produs mari distrugeri.
Uşa cuhniei se află În colţul de sud-est, pragul el fiind surprins la
-1,40 m., străpuns de o conductă modernă. Uşa făcea legătura cu porticul
cuhniei. În partea de sud cuhnia era legată de o trapeză, printr-o uşă al că
rui prag se află tot la -1,40 m. fiind distrus de amenajarea unei uşi şi a
unor trepte În perioada contemporană.
La -2,20-2,30 m. în pămîntul castaniu închis, a apărut o locuinţă
din epoca bronzului marcată printr-o mare masă de chirpici. În pămîntul
de umplutură au fost observate oase de animale domestice şi fragmente
cer amice Tei III. Locuinţa a fost notată B 5. Ea are o formă rectangulară
de dimensiuni aproximative 6,20 X 3,30 m.
Chirpiciul prăbuşit spre interiorul locuinţei, are o parte netedă, iar
cealaltă cu urme de nuiele şi de pari. Masivitatea vălătucilor din lut amestecat cu pleavă, indică faptul că pereţii erau groşi. Construcţia era susţinută
de pari, iar pereţii erau făcuţi din nuiele acoperite cu un strat dens de lipitură de lut. Cu privire b forma şi materialul din care era făcut acoperişul
nu se pot face precizări. După demontarea chirpiciului, au fost surprinse
opt gropi de pari ce susţineau pereţii. Trei sînt dispuse În forma literei L
alcătuind colţul de sud-vest al locuinţei, iar restul se Înşiră În linie dreaptă
formînd latura de nord. Diametru! gropilor este de 10 cm. şi se adîncesc
20-40 cm. Dimensiunile aproximative ale locuinţei, stabilite prin măsurarea
răspîndirii chirpiciului, afirn1ă că este vorba de o locuinţă de mari dimensiuni depăşind 20 m.p. Locul intrării În locuinţă cît şi cel al vetrei nu au
putut fi stabilite. Locuinţe similare au fost descoperite la BăneJ.sa şi Căţelu
Nou. 18 Locuinţa a fost distrusă de un incendiu, dovadă fiind chirpiciul din
pereţii ei, care are culoarea roşie-cărămizie sau negru-zgurificat, În pămînt
găsindu-se şi cărbuni de la arderea scheletului lemnos.
Locuinţa este tăiată de fundaţia zidului de est al cuhniei. În porticul
cuhniei, la -2,40 m., a apărut extremitatea estică a B5 .
Porticul cuhniei, înălţat peste un nivel de locuire Tei III, se află În
partea de est a acesteia. În fază iniţială era un spaţiu deschis cu coloane
de zid, fiind închis cu zidărie plină În secolul al XIX-lea, cînd coloanele
au fost zidite şi bolta a fost refăcută. În secolul al XX-lea spaţiul este din
17
18

E. Hurmuzaki, op. cit., XIV/2, MCCXXVIII, p. 1226.
V. Leahu, Cultura Tei, MIMB, Bucureşti, 1966, p. 56-57.
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nou afectat pnn înălţarea nivelului de călcare la cota actuală, prin realizarea unui 'paviment din ciment şi ridicarea unor ziduri ce dau o nouă
compartimentare. 19
În Încăperea de est a porticului cuhniei de nord-vest a fost deschisă
o seqiune orientată vest-est. Pe mijlocul secţiunii au apărut două baze de
zidărie ale unor stîlpi de lemn. Bazele au fost numerotate de la vest spre est
b 1 şi b~. Ele sînt făcute din cărămizi prost arse, de format 22-24 X 12 X
X 4 cm., legate cu un mortar nisipos, puţin rezistent, cu rosturi de 1-2 cm.
Bazele au dimensiuni de 50 X 50 X 36 cm. Într-o altă secţiune, orientată
nord-sud, deschisă pe direcţia b2, au mai fost surprinse b3 şi b4 cu dimensiuni
a~e:nanătoare cu primele două şi realizate cu materiale de construcţie folosite
În secolul al XIX-lea.
în alte secţiuni deschise în acelaşi spa\iu, orientate est-vest şi nord-sud
au mai apărut alte cinci baze de zidărie notate b5 , b6 , bi, b 8 , şi b 9 , distanţele
Între ele variind de la 1,50 la 2 m. Toate aceste baze au aceleaşi caracteristici, privind materialul şi tehnica de construcţie cu cele descrise mai sus,
~i aparţin aceleia~i construcţii, ce ocupa spaţiul de la est de cuhnia de
nord-vest şi pînă la prima chilie de la latura de nord a incintei. Construcţia
înălţată în secolul al XIX-lea pe baze de zid cu stîlpi de lemn, ocupa un
spaţiul aproximativ de 13,5 X 5,5 m. La sfîrşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea spaţiul acesta este închis cu ziduri, planimetria
fiind cea pe care o cunoaştem astăzi.

SECTORUL B
În incinta mica realizată în cea de a doua etapă de construCţie, după
17 36, nu au fost executate cercetări arheologice ample, ci numai cîteva
sondaje ce au stabilit nivelele de călcare către curte şi în exteriorul zidului

de

incintă.

SECTORUL C
La sud de incinta mică, În spaţiul ocupat de grădina penitericiarului,
a fost deschisă secţiunea X, orientată nord-sud. Săpătura a scos la iveală
cîteva fragmente ceramice Tei III şi a demonstrat lipsa unor complexe de
locuire din aceeaşi fază. Urme ale necropolei din secolele XVIII-XIX din
perioada de funcţionare a mănăstirii nu au fost surprinse. Cu totul Întîmplător scoaterea unor pini, a dus la descoperirea unui mormînt de femeie
(M. 2) depus la -0,90 m. Mormîntul a fost săpat în stratul de pămînt
castaniu închis, groapa pornind din stratul feudal. Scheletul culcat pe spate
cu mîinile pe piept era orientat est-vest. În timpul lucrărilor actuale craniul a fost spart, iar oasele mîinilor mutate de la locul lor. Inventarul
19

L.

Bilciur~u,

op. cit., p. 12.
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mormîntului consta dintr-un inel de bronz gasn la mîna stîngă şi o brăţară
din sticlă albastră aflată la mîna dreapta, ce-şi găseşte analogii cu două
exemplare similare găsite de arheologul Aristide Ştefănescu !a biserica Flă
mînda, ~i datate În secolul al XVIII-lea. 20 în pămîntul din jur au mai fost
surprinse cîte\·a cuie de sicriu. Inelul are discul decorat cu cinci cercuri
concentrice, Între care se află triunghiuri haşurate prin incizie. Diametru!
discului este de 14 mm. Ambele piese de inventar sînt lucrate rudimentar.
.Mormîntul deşi a apărut izolat face parte poate dintr-o necropolă
existentă în secolul al XVIII-lea la sud de mănăstire.

CONCLUZII
Se poate afirma că cercetarea arheologica desfăşurată în paralel cu
cea de arhitectură a dat posibilitatea stabilirii unor etape de construCţie a
monumentului şi anume :
- 1716-1723, cînd se construiesc: biserica, casa domnească, stăreţia
şi primul zid de incintă cu turnul clopotniţă ;
- 1723--1/36, se realizează construcţii pe laturile de sud, nord şi
vest ale incintei mari ;
- 1736-1/39, construirea paradisului, a galeriilor arcate, a celei de
a doua incinte cu turn de strajă la poartă, definitivîndu-se ctitoria de la
Văcăreşti ;
- În secolele XIX-XX monumentul a suferit transformări după
schimbarea destinaţiei În penitenciar ;
- dealul de la Văcăreşti, reprezintă o veche vatră de locuire şi continuitate a civilizaţiei bucureştene din epoca bronzului, perioada prefeudală,
feudală tîrzie, modernă şi contemporană.
- datele arheologice vor contribui la restaurarea fidelă a Întregului
a întregului ansamblu arhitectonic.

CONTRIBUTIONS ARCHEOLOGIQUES A LA CONNAISSANCE DE
ARCHITECTONIQUE DE V ACARESTI

a

L'ENSEMBLE

Les fouilles archeologiques effectuees
l'Ensemble architectonique de Văcărcşti depuis
l'automne de 1973 jusqu'en 1977, furent occasionnees par le conunencement des tran.ux de
restauration des monuments en quesrion.
Le Monastere de Văcăreşti, fondation de Nicolae Mavrocord:n, le premier volcvode
fanariote (1715-1716, 1719-1730), et de son fils, Constantin Mavrocordat (17.'0-1763,
avec des interruptions) reprcsente l'un des valeureux monuments d'architecture brancovene de
la Muntcnie, datant de la premiere moitie du XVIII-e siecle.
Les recherches ont precise les grandes ctapes de la construction (1716-1723 ; 17231736; 1736-1739), ont permis la decouverte des parties de la planimcl:rie initiale du monument (effacce dans la deuxieme moitie du XIX-e siecle, en m~me temps avec son trans20 Informaţie primită

de la

cercetător.
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formation en pnson), ont etabli l'cxistence sur la mcme place d'un habitat datant de la Ili-e
pcriode de la culture Tei - marquce par des habitations 'et de la ceramique specifique - et
la succession des traces d'habitation dans les ctapes ulterieures: III-e-IV-e, VI-e-VII-e et
Xe-XJe siecle. Ces decouvertes viennent renforcer !'idee du dcveloppementJ ininterrompu
de la civilisation sur le territoire de Bucharest.
L'article presente en plus les principales vestiges datant de la periode pendant laquel!e
le monument remplit sa fonction et qui constituerent l'objet des dernicres decouvertes (de la
ccramique, des pierres sculptees etc.).
Les scctions archeologiques ont etc ouvertes surtout dans la ~rande enceinte et moins
dans la petite et
l'exterieur du monument.

a

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1 Profil stratigrafiq ue de l;;, II e section.
Fig. 2 Plan parterre du pavilion sud de la matson pnnoere, avec les etapes de la construction.
Fig. 3 Plan parterre de la loggia de la maison princicre.
Văcăreşti. 1-4 l'cpoque du bronze, culture Tei ;
Fig. 4 Materiaux archeologiques dccouverts
5-6 fragments de ceramique IXe-XJe siecles ; 7-8 objets du tom beau M. 2, XVIIJe_
XIXe siecles ; 9 fragment de la fresque de la galerie exterieure de l'cglise St. Trinite.
Fig. 5 Pierrerie de maniere brancovane, dccouverte
Văcăreşri.

a

a
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Fig. 4 Materiale arheologice descoperite la Văcăreşti. 1-4 epoca bronzului, cultura Tei ;
5 ceramică sec. VI; 6, fragment ceramic secolele IX-XI; 7-8, obiecte din mormintul M. 2 din secolele XVIII-XIX ; 9, fragment din fresca pridvorului bisericii
Sf. Treime.
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Fig. 5

Pietrărie

de f:'.ctur:i

brîncovenească

descoperită

la

Vă.căreşti.
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CERCETĂRI

PRIVIND O

CONSTRUCŢIE

RECENT DESCOPERITA

LA GHICA TEi
RADU CIUCEANU, CRISTIAN BRACACESCU

Reşedinţa domnească

de pe malul lacurilor Tei şi Plumbuita reprezintă unul dintre cele mai valoroase monumente din Bucureşti. Ansamblul
arhitectonic alcătuit din palat, construcţii anexe, lăcaş de cult, Înconjurat
de numeroase monumente funerare din marmura, reda trasaturile fundamentale ale unui complex specific veacului al XIX-lea din Ţara Româneasca.
Desfăşurarea lucrărilor de restaurare de la palatul Ghica-Tei, de catre
Consiliul Popular al Municipiului Bucureşti, a impus cercetarea arheologica ca o etapă obligatorie în cadrul operei de redare în circuitul public a
unui monument de certa valoare arhitecturală şi istorică.
Cercetarile arheologice începute În 1978 au continuat În anul 1979 În
zona estică, În jurul turnului clopotniţei şi a zidului de nord al palatului.
Săpăturile au urmărit În general două obiective :
1. Depistarea şi determinarea cît mai strînsă a zonei circumscrise vestigiilor palatului Ghica şi construcţiilor ridicate de boierii Văcăreşti.
2. Corelarea stratigrafică a noii porţiuni cercetate, atît cu terenul
pe care se află palatul, cît mai ales cu zonele limitrofe, pentru stabilirea
şi eşalonarea fazelor constructive.
Odată cu amenajarea platoului ce mărgineşte palatul Ghica-Tei spre
bucla lacului Plumbuita, în deceniul al treilea al veacului trecut s-a făcut nivelarea terenului extra-muros pe latura de Nord, cuprinzîndu-se cu acest
prilej şi clădirea ce a format obiectul cercetării arheologice prezentate aici.
În primele decenii ale veacului contemporan .. mai precis Între 19201922, datorită unor alunecări de teren ce puteau sa pună În pericol ctitoria Ghiculeştilor din Colentina, implicit marea clopotniţă de pe malul lacului, s-a ridicat actualul zid de beton pe fundaţiile vechi ; o refacere din
1933 a marcat Încă o nouă şi ultimă etapă În construcţia zidului ce desparte
ctitoria Ghiculeştilor de panta lacului Plumbuita.

CERCETAREA

ARHEOLOGICĂ

Lucrările au debutat printr-o secţiune orientată Nord-Sud (14,90 X
1,00 m) deschisă În vecinătatea turnului clopotniţă. Succesiunea nivelelor
de jos În sus este urmatoarea : solul viu, reprezentat de un pămînt roşcat
de pădure, poartă deasupra lui un strat de nisip cu uşoare resturi de car-
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buni (provenit din incendiul de defrişare), dublat de nivelul de constructie, urmat de un registru cafeniu granulos, Întrerupt de o peliculă de nisip
cu granule de var. În partea superioară se observă un nivel de argila,
,,uccedat de un puternic strat de arsură ce păstrează de-a lungul Întregii secţiuni Nord-Sud aceeaşi anvergură şi compoziţie.
În acest strat, ce indică marele incendiu care a distrus clădirea, s-au
găsit şi cîteva elemente decorative: baluştri (3-4 bucăţi 0,60 X 0,010 m.),
un fra2;ment de chenar de fereastră, o cahlă, piroane, balamale de fier,
broaşte de uşă, ustensile de foc etc. Profilul se compietează c:.1 -w:1 uivel
subţire de pămînt cafeniu Închis aşezat sub stratul vegetal. De remarc.H că
În ultimul deceniu zona terasei cercetate fusese transformată Într-un depozit de resturi menajere.
Trasarea unei noi secţiuni orientată Est-Vest (12 X 1 m), a impus
desfăşurarea săpă turii În casetele C1, C2, C3 din perimetrul clădirii, şi
urmărirea În pantă către lacul Plumbuita, a unor eventuale construcţii anexe.
Secţiunea adîncă de 2,10 m, a relevat, spre oglinda lacului, un puternic strat
de material constructiv proiectat În pantă În timpul incendiului.
Se evidenţiază subţierea stratului de arsură În profil ca şi surprinderea, la o distanţă de circa 5 m de la zidul de Închidere a clădirii ~ord
Sud, a unui conglomerat 1 X 0,50 m, construit din mortar bine Închegat şi
cărămizi subţiri (18 X 10 X 3 cm), materialul constructiv ce nu-şi găseşte
s:militudini cu cel provenit de la edificiul distrus.
Desfăşurarea săpăturilor a permis explorarea fundaţiei unei clădiri
dreptunghiulare şi determinarea stratigrafică a zonei.
Zidul de elevaţie de pe latura de vest prezintă un uşor decroş executat
din cărămidă şi profilat perimetral În interiorul clădirii. În ceea ce priveşte relaţiile stratigrafice între zona construcţiei cercetată şi a palatului nu
se poate trece la o concluzie definitivă şi o determinare precisă Întrucît
lucrările de consolidare a fundaţiilor incintei În anii 1973-1974, de către
D.P.C.N. au atins tocmai zona de legătură stratificată, creindu-se astfel o
diferenţă de nivel de circa 2,50 m, cota crescînd cu Încă 1 m faţă de ni-
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Fig. t Profil arheologic. Zona E
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velul actual al zonei de pe latura de nord a palatului ce cuprinde actuala cutorie a Ghiculeştilor, spre oglinda lacului.
O ultimă secţiune practicată În partea inferioară a pantei şi perpendiculară pe lacul Plumbuita, de dimensiuni reduse (4 X 1,50 m), a completat explorarea zonei limitrofe construcţiei incendiare. Ea a surprins la o
adîncime de 0,80 m traseul unei conducte din tuburi (olane) de circa
0,60 X 0,09 m orientat Sud-Est-Nord-Vest cu o cădere În pantă de circa
4/100. Conducta, după opinia noastră şi orientarea sa, servea la scurgerea apei din incinta palatului În actualul lac Plumbuita.
Spre deosebire de sistemul aduqional aflat În interiorul palatului
Ghica-Tei, C'.mducta surprinsă nu are o cămaşă de mortar şi cărămidă protectoare, fiind plasată direct pe pat semiamenajat din pietriş şi argilă. De
remarcat, la circa 0,50 m săpătura a evidenţiat un registru de pietriş de
circJ. 0,50-0,80 m. grosime reprezentînd, după opinia noastră, amprenta
vechiului drum perimetral amenajat În a doua jumătate a veacului trecut,
după dispariţia grindului ce separa lacul Plumbuita de bucla ce mărgineşte
actual palatul spre Est şi umplerea ei cu apă.
Planul construcţiei Înscrie un dreptunghi orientat l'J -S a vînd laturile
de 14,90 X 5,00 m. În interior se observă patru travee de aproximativ
3,20 X 5 m fiecare, separate prin arce transversale de 0,60 m lăţime. Suprafata rezultată (75 mp.) este comparabilă cu alte încăperi (săli de primire
şi p!vniţe) întîlnite la casele domneşti şi boiereşti din secolul al XVIII-lea 1 .
Materialul constructiv este di\·ers. Se Întîlnesc nu mai puţin de patru
tiouri de cărămidă :
a)
b)
c)
d)

14
10
16
15

X 22 X 5 cm X 18 X 3 cm X 26(28) X 5
X 28 X 5 cm-

În zid ;
În arce ;
cm În pandantivi, Împreună cu tipul b ;
În zidul de nord.

Punerea în operă denotă un nivel Înalt profesional : zidurile sînt riguros perpendiculare -la colţuri, conturul arcelor este perfect semicircular, asizele de cărămidă sînt echidistante şi preei~ aliniate. fragmentele de tenClJială păstrate vădesc un finisaj îngrijit, fără neregularităţi, rezistent.
Pardoseala Încăperii este marcată, la partea inferioară, de un profil
al zidului, format din două rînduri de cărămizi scoase În consolă, plasat
la cota - 0,10 m. Urmele de tencuială se opresc deasupra cotei +0,12 m.
la care se găseşte şi pragul din faţă deschiderii de pe peretele nordic. În spaţiul de 20-22 cm cuprins Între aceste cote se poate presupune existenţa
unei p~rdoseli pe grinzi transversale, ce. rezemau pe profilul zidului, pardoseala ce: corespundea stratului de arsură cu urme de lemn din profilul
arhţologic. În săpătură nu s-au' găsit cărămizi sau dale, care să indice prenuri · înc'Jp~ri din cîteva palate şi conace de epocă : la
m:!, camere _de _53. şi 40 m 2 ; pivniţ_il, cu pilon cer:ual, de
140 m- ; la Potlog.t : sala mare de n m2 ş1 ptvmţa de 200 m2 ; calia domneasca de b
Hurez are încăperi cu coloane centrale de 100 m 2 şi 65 m 2 ; con:\Cul de la Coţofeni : 40 m:!
şi pivniţa de 65 m 2 (după Corina Niculescu, Case, conace şi palate vechi ·româneşti, Bucure}1i, 1979).
;.
.

· 1 Suprafeţele

celor mai

M.o.g9ş9.,a~a :· sala de. primire de
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zenţa unei alte podele de ceramică sau de piatră. Din suprastructura edi-

ficiului nu s-au pastrat elemente sau indicii constructive certe. Poate fi
luată în considerare chiar existenţa unui al doilea nivel, deşi zidăria portantă
lucrată cu acurateţa structurală, dar lipsită de masivitate ar fi putut cu
greu suporta încărcarea implicată de un etaj, iar cantitatea şi stratigrafia
materialului demolat ar fi rezultat mai bogat : bolţile, umplutura, pardoseala etajului, zidăria, apoi Încă o cantitate lemnoasă rezultată din plafon,
~arpantă şi învelitoarea etajului.
Mai plauzibilă pare ipoteza unei ÎnYelitori simple deasupra mcaperu :
mai puţin material demolat, o Încărcare moderată, pe măsura capacităţii
portante a bolţilor.
Accesele ~i deschiderile sînt marcate cu parcimonie În perimetrul Înc~1perii. Pe zidurile de Vest şi de Sud, zidăria ţesută continuu exclude posibiltatea vreunui gol. În zidul nordic apare o deschidere pla~.ată asimetric faţă de axul arcadei. La partea sa interioară, zidul - redus la jumătate
din grosime, furmează un parapet scund, de 51 cm. Muchiile deschiderii,
drepte În partea de jos şi neregulate În treimea superioară, sugerează existenţa, În acest loc, a unei ferestre arcate, presupunere Întărită şi de unna
!ăsată de toc În grosimea zidului. Marginea neregulată din partea de sus
indică o desfacere ulterioară, voită a zidului, În intenţia măririi ferestrei.
Lipsa unor accese pe cele trei ziduri duce cu necesitate la admiterea existenţei unor deschideri majore pe f aţada estică, justificată deopotri\ ă de
A

V

••

259

https://biblioteca-digitala.ro

orientarea către lac şi configuraţia terenului. În stadiul actual al cercetării
singurul indiciu asupra anvergurii acestor deschideri este oferit de pila de
zidărie din colţul de nord-est care păstrează la bază pe o înălţime de 0,60 m
o suprafaţă de zidărie dreaptă, regulată, pe toată grosimea zidului, probînd existenţa unei deschideri ce pornea de la nivelul pardoselii - o uşă
sau o arcadă.
Plasarea unei uşi În marginea Încăperii, chiar lîngă piciorul arcului
de colţ, pare destul de stîngace - estetic, funqional şi constructiv - ceea
ce lasă loc ·presupunerii că Întreaga arc.adă să fi fost deschisă şi prin analogie toate arcadele profilate spre lacul Plumbuita.
Pereţii Încăperii s-au păstrat În mod diferit : cel estic a fost surprins
numai la niYelul fundaţiilor, dar ceilalţi trei, protejaţi de zidurile ulterioare
ale incintei şi ale clopotniţei, permit o reconstituire aproape completă. Peretele de Yest, cel mai bine conservat, este format din patru arcade oarbe,
În plin cintru, Ia Îngemanarea cărora masive proeminente de zidărie păs
trează naş·L-erile arcelor trans,·ersa!e. Gabaritul acestora din urmă, Înscris
pe zidurile de nord şi de sud prin cîte o arcadă oarbă, depăşeşte ca deschidere )i înălţime dimensiunile arcadelor vestice : 5,02 m deschidere şi 3,16 m
Înalţime faţă de 3,20 m şi respectiv 2,75 m. Lăţimea arcului transversal variază între 54 şi 59 cm, cu abateri explicabile datorită distrugerii tencuieli! ~i a cărămizilor de pe muchia profilată.
Zidul estic păstrează În elevaţia sa numai o seqiune prin el, aflată
la îmbinarea cu zidul nordic. Zidăria de umplutură dintre arcadă şi zidul
seqiona t indică la partea superioară a acestuia din urmă o grosime mai
mică de circa 0,65 m faţa de 0,77 m măsurată la bază.
Sistemul de boltire poate fi studiat pe baza indiciilor conţinute În
parament. Situl cercetat aparţine acelei minorităţi faYorizate a vestigilor arheologice care, păstrînd martori ai elevaţiei, adaugă planimetriei şi cea de
a treia dimensiune şi permit o cunoaştere completă a spaţiului delimitat
de actul constructiv. Efortul regăsirii volumetriei originale se justifică atît
ca probă a capacitatii edilitare a epocii, cît şi pentru definirea cadrului
de ,·iată socială inclus În Învelişul material al construCţiei.
FolosireJ. tra ve-ei dreptunghiulare ridică o serie de probleme În pnnnţa
boltirii, ale carei modalităţi curente în sec. al XVIII-lea erau suprafaţa
cilindrică şi calota sferică pe pandantivi. Existenţa unor arce pe ambele direqii, Între care apar - În colţurile traveelor - suprafeţe continue, asemănătoare pandantivilor, exclude posibilitatea acoperirii cu bolţi cilindrice,
fie simple, fie intersectate, caz În care la colţuri ar fi trebuit să apară muchii Ie in terseqiei.
Cea de-a doua modalitate de boltire implică Înscrierea calotei Într-un
pătrat, diferenţa dintre lungimea şi lăţimea dreptunghiului urmînd a fi
preluată de grosimile diferite ale arcelor de susţinere. În cazul de faţă însă,
dispunerea arcelor mai late pe deschiderea minimă nu face decît să accentueze diferenţa laturilor.
Acoperirea cu o calotă elipsoidală (de tipul celei de la con acul Cantacuzino din Paşcani, de pildă) ar fi implicat situarea elipsei de bază Într-un plan orizontal, fapt ce vine În contradicţie cu înălţimile În cheie - diferite - ale arcelor de pe cele două deschideri.
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Singura alternativă de acoperire, care convine elementelor constructive găsite la Ghica Tei, este bolta "a vella", o suprafaţa cu dublă curbură
generată prin lunecarea unui semicerc (arcul nord-sud) pe o curbă similară,
aflată într-un plan perpendicular (arcul est-vest). Din raţiuni estetice şi constructive secţiunea prin cheie este ceva mai aplatizată decît arcul . semicircular de la bază ; -,e pc,ate aşadar presupune o înalţime maximă a Încăperii
de 4,20 - 4.,50 m.
Dispunerea cărămizilor sub un unghi de 45 o faţa de zid, aşa cum se.
vede În colţurile păstrate, conduce la o aşezare În romb, cu (!ouă linii mediane de ţesere. După un prim număr de asize regulat a~ezatc se \;h,ervă
că Între duuă asize cu acelaşi punct de plecare (pe arcul nord-sud) :,e int~rcalează Încă trei rînduri de cărămizi, formînd un fel de pană. :\vînd
În vedere regularitate3. generală a zidăriei ~i repetarea lor În toate colţu
rile păstrate, ">e poate afirma că sporirea numărului de asize de pe arcul
longitudinal nu este accidentală, ci reprezintă o soluţie constructivă, prin
care se face trecerea de la şirurile orizontale de cărămidă la ~iruri p"1l·.1lele
cu diagonala traveei (cea. 32° faţă de zid), care urcă pînă în cheia arcului longitudinal.
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Funcţionalitatea spaţiului astfel definit, fără a fi cunoscută cu precizie, se poate înscrie pe anumite coordonate. Sistemul de boltire folosit şi
orientarea deschiderilor către lac şi nu către un spaţiu de incintă, pledează
pentru apartenenţa acestei încăperi mai degrabă unui ansamblu civil decît
unuia religios.
Suprafaţa generoasă, volumul interior bine proporţionat,
sistemul
conS(ructiv exprimat clar, evoluat ca gîndire şi îngrijit ca execuţie, toate
acestea compun un spaţiu reprezentativ. Arhitectura interesantă a clădirii,
de o monumentalitate atenuată de înălţimea relativ redusă, indică o funcţie
colectivă, de punere În relaţie. Folosirea zidăriei de cărămidă, proporţiile
bine alese între lungime, lăţime şi înălţime, finisajul îngrijit subliniază importanţa acordată acestui spaţiu.

RECHERCHES CONCERNANT UN BATIMENT Rf:CElYlMENT DECOUVERT
A GHICA-TEI
Resume

a

Les fouilles archeologiques de 1979 Ont deco~vert
la partie exterieure de l'est du
palais princier Ghika, les vestiges d'une grande salle 5 X 15 m orientee vers les bords du
lac Plumbuita. Les fouilles prochaines completeront les caracteres de cette construction
et son usage.

LISTE DES ILLUSTRA TIONS

Fig. 1 La zone E. Profil archeologique
Fig. 2 Le Palais Ghica-Tei. La zone E
Fig . .'\ Vue axonometrique - sur l'espace interieur
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CONSEI\INĂRI

ARHEOLOGICE PE

ŞANTIERE

DE

CONSTRUCŢII

::Ylarile prefaceri ce au cuprins oraşul, ritmul impetuos al construqiilor,
sistematizarea unor întregi cartiere, au făcut ca şi În cursul ultimilor ani, să
iasă la iveală bogate informaţii privind istoria mai veche sau mai nouă a
acestor locuri. îndeobşte materialele recoltate sînt diverse, iar contribuţia lor
b documentarea istoriei oraşului este uneori edificatoare asupra unor probleme mai puţin cunoscute. Dar ceea ce este caracteristic acestui gen de cercetare este prezenţa vestigiilor atît în zonele În care probabilitatea de a le întîlni este mai mare, cît şi în altele, În care ne-am aştepta foarte puţin la
acest lucru.

ŞANTIERUL

METROU

Sectorul Palatul de Justiţie
În cursul lucrărilor desfăşurate pe tronsonul din faţa Palatului de Justlţle, muncitorii au semnalat surprinderea unei conducte vechi. La adîncimea de - 1,7 3 m faţa de carosabilul actual, a putut fi observată o conductă
de olane din lut, aYînd orientarea est - vest. Olanele smalţuite cu un strat
maroniu-Ycrzui, foarte subţire, sînt protejate de un înveliş din cărămizi
(0,26 m X 0,135 m X 0,04 m), prinse cu un mortar gălbui, conţinînd mult
nisip. Olanele, cu un capăt mai larg şi celălalt restrîns pentru racordare, mă
soară 0,375 m, diametru! mare la exterior fiind de 0,11 m, iar la interior
0,075 m.
Surprinsă pe o lungime de 8,85 m, conducta trebuie pusă În legătură cu
construcţiile de pe malul drept al Dîmboviţei. Menţionăm şi faptul că spre
vest, în faţa casei Danielopol, săpătura a surprins fundaţiile unor ziduri aparţinînd unei construcţii masive (0,80 m 0,70 m), cu Încăperi largi de 3 m X
4,2 m, din sec. al XVIII-lea, avînd urme evidente ale unei refaceri în Lei
de al XIX-lea veac.
După materialul ceramic, dimensiunile cărămizilor si aspectul olanelor,
amenajarea se datează În prima jumătate a sec. al XIX-lea. În partea de
est ea a fost afectată de unele construcţii datate la mijlocul sec. XIX, compartirnentarea indicînd camere de 4 m X 3 m. Această construcţie a fost de-
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molată
Justiţie.

la sfîrşitul Yeacului XIX, pentru a face loc impunatorului Palat de

De la adîncimi mai mari, dar În condiţii stratigrafice nesigure, au fost
scoase În cursul lucrărilor, fragmente de farfurii sgrafitate, avînd baza inelară cu perforaţii pentru suspendare În perete. Aceste piese se datează la
Bucureşti în sec. XV-XVI.
In nisipul cuaternar, albicios, cu lentile intens roşiatice, la - 8 m a
fost găsit un os masiv, un femur de bizon, animal ce a populat zona pînă În
paleoliticul superior.
ARISTIDE

Sectorul

ŞTF.FANESCLr

Domniţa Bălaşa

ln dreptul actualului lăcaş, la 20 m. Est faţă de Calea Rahovei, au
apărut mai mulţi stîlpi de stejar din fostul parapet al malului drept al Dîmboviţei, precum şi vase din lut. Din materialul ceramic se remarcă o cană
căţuie, asemănătoare cu cea găsită la Curtea Veche, datată în secolele XVIXVII. Ea este făcută din pastă fină, roşiatică, avînd o toartă ce pleacă din
buză şi se lipeşte de partea bombată a corpului, buza este evazată exterior.
Pe buză se află o bandă albă, iar mai sus de pîntec alte trei benzi albe
paralele.
Tot În acest loc au mai apărut fragmente din fundaţiile unor construcţii
din secolele XVIII-XIX. A mai fost descoperit un disc ornamental, pentru
decorarea exterioară a faţadei clădirilor, făcut din ceramică nesmălţuită de
culoare roşie - cărămizie. Marginile sînt ridicate pe verticală, iar fundul
este plat. Decorul se compune din două cercuri concentrice cu incizii de linii
paralele, iar în centru se află un buton. Piesa îşi găseşte analogii cu discuri
ornamentale găsite În cercetările arheologice de la Tînganu.
La nord de biserica Domniţa Bălaşa, În apropierea intersecţiei Calea
Rahovei - Splaiul Unirii, au fost semnalate mai multe bombarde din piatră, similare cu cele găsite În cercetările arheologice de la Curtea Veche, şi
datate În secolele XV-XVI.
Sub actuala stradă Calea Rahovei, Între Palatul de justiţie şi lăcaş au
fost surprinse picioarele unui pod de lemn ce a existat aici, peste apa Dîmboviţei. Bilele de stejar a\·eau un diametru de 0,30-0,40 m.

Sectorul Hanul Manuc
În colţul de sud-Yest al Hanului Manuc, la cea. 20 m. Sud de
han, s-au descoperit stîlpi din lemn de stejar. Bilele au un diametru de
0,20-0,30 m., avînd vîrf ascuţit care era bătut În pămînt şi alt capăt drept.
Capătul superior al stîlpului se află la 0,90 m. adîncime faţă de cota actuală. În pămîntul de umplutură a apărut mult moloz amestecat cu frag-
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mente ceramice provenite de la vase sau sfeşnice din secolele XVIII-XIX.
Stîlpii din lemn fac parte din fostul parapet al malului stîng al Dîmboviţei
ce curgea atunci pe albia veche ce ajungea În apropierea hanului.
CRISTIAN

Sectorul

Piaţa

ŢICO

Unirii

Amplele lucrări pentru amenajarea staţiei şi pasajului din Piaţa Unirii
au afectat o zonă largă, din cuprin~..1l căreia au fost recoltate mai multe materiale mărunte (fragmente ceramice, pipe din lut ars de provenienţă orientală, etc.).
Menţionăm În mod deosebit un fragment de fus de coloană lung de
0,98 m. La partea superioară este simplu, uşor tronconic. La cea inferioară
fusul prezintă un brîu din frunze de acant.
Databilă în sec. XVII-XVIII, piesa trebuie pusă În legătură cu casele lui Preda din Brlncoveni.
Manifestare reprezentativă pentru arta construCţiilor fazei anterioare
lui Constantin Brîncoveanu, coloana nu era montată pe vre-un zid al casei.
Valoroasa piesă completează informaţiile privind casele disparute ale Brîncovenilor.
Sectorul Biserica Bucur
În sapatura efectuată pe spaţiul din imediata apropiere a cursului actual al Dîmboviţei, la o distanţă de 80 m de podul Mărăşeşti şi la o adîncime de -4 m faţă de carosabil, constructorii au surprins o aglomerare ceramică, cuprinzînd oale, urcioare, farfurii etc. Materialul este mărunt fragmentat, prăvălit Într-o groapă din partea de est a bisericii, alături de numeroase oase de animale şi păsări.
Încărca tura gropii confirmă da tarea edificării şi amplificarea locuirii
din zona Bucur în veacul al XVIII-lea. Reţinem şi observaţia că terasa pe
care este biserica Bucur, domina altădată zona de Est, panta spre rîu fiind
deosebit de pronunţată.

DRUMUL TABEREI MICRO 7
In prelungirea Şoselei Ghencea, la jumătatea distanţei Între aceasta arstrada Drumul Taberei, pe un teren afectat de conducte, lipsit complet de alte urme arheologice, 1 au fost identificate la - 3 m. adîncime, în
depunerile de nisip ale cuaternarului cîteva oase de mamut, printre care
fragmente de măsele şi vertebre. Mai rezistente, măselele au putut fi obser,
teră şi

1

Observaţiile au

fost efectuate de noi la 10 mai 1970

la semnalarea muncitorilor.
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va te. . . În amănunţime, celelalte prezentîndu-se ca o masă de pulbere albă, poroasa.
Alături de descoperirea de la Pantelimon, 2 a unui colţ de mamut, de
cele ..din cartierul Baneasa - Dămăroaia 3 şi Herăstrău 4 sau Ziduri Între
Vii, 5 descoperirea din Drumul Taberei contribuie la studiul faunei J?aleolitice a zonei bucureştene, vînătoarea unor asemenea exemplare constituind
mijlocul de procurare a hranei locuitorilor. 6

:MĂNĂSTIREA

PLUMBUITA

Străjuitoare de mai bine de patru secole, a părţii de nord-est a oraşu
lui, manastirea Plumbuita a fost de-a lungul timpurilor obiectul unor ample
lucrari de restaurare 7 • Poziţia sa În bucla rîului Colentina i-a asigurat, În perioada feudală, o bună proteCţie la care au contribuit şi zidurile de cetate
ce o împrejmuiesc. 8 În perioada moderna, exploatarea lutului necesar fabricani cărămizilor a afectat promontoriu! pe care este aşezată mănăstirea, punînd În mare pericol ctitoria descendenţilor lui Mircea Ciobanu 9 •
Ulterior, în urma unei restaurări îndrăzneţe, monumentul şi-a recapatat amploarea. Măsurile luate cu acest prilej au limitat şi exploatarea pămîn
tului şi au dus b efectuarea unor umpluturi, menite a proteja zidurile de
pericolul prăbuşirii. Efectuate necontrolat, acestea au depăşit cu mult cota
iniţială a nivelului de călcare.
Cu ocazia unor lucrări efectuate de D.M.I.A. şi aiCI s-au putut face
cîteva observaţii.
Umpluturile s-au făcut mai ales pe partea de est a incintei unde ele
depăşesc înălţimea de un metru faţă de nivelul originar din secolul al XVI-lea,
În timp ce pe aripa de ~,-est acest nivel nou este la + 0,97 m. + 1 metru.
Pămîntul adus, divers şi conţinînd resturi menajere În mare parte, a acoperit,
pe lîngă nivelul de călcare al construcţiei, şi o parte din zidăria ordonata
~i bine executată a zidurilor originare de incintă, realizate din cărămizi de
0,27 X 0,14 X 0,035 m. De la acest moment pînă la ultima restaurare, terenul din jurul mănăstirii acumulase 0,57 m. încărcătura, acestei restaurări to
corespunzîndu-i un nivel de 0,07 m. de nisip fin, aflat la - 0,40 m. faţă
de nivelul actual11.
2

M.I.M.B. Inv. 88251.
Observa\ii efectuate de noi - nepublicate.
4
Sebastian Morintz ~i Dinu V. Rosetti, Diii· cc 1e mai -;_whi timpuri ŞI pÎI~<! f,z forBucureştilor, în Bucure~tii de odinioară, MIB, Ed. Ştiinţifică, 1959, p. 13.
5
Ibidem.
6
C. C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, Ed. II, 1979, p. 27-28.
7
N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Bucu1961' p. 252-253.
8
I. Sachelarescu, Din istoria Bucureştilor ; Plumbuita, Bucureşti, 1940, p. 13.
9
Gr. Ionescu, Bucureşti. Ghid istoric şi artistic, Bucureşti, 1938, p. 371.
10
N. Stoicescu, op. cit., p. 252.
11
Situ&ţia a fost observată pe latura de sud.
3

re şti,
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În mod deosebit atrag atenţia două bombarde din fier (fontă) databile
În a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi prima jumătate a celui de al
XVII-lea, găsite foarte aproape de nivelul iniţial de călcare. Piese similare
au mai fost observate şi la Radu Vodă. 12 Ele pot fi puse în legatură cu
răsunătoarea victorie obţinută de Matei Basarab pe malurile Colentinei 13 ;
lîngă zidurile mănăstirii Plumbuita.
.
Departe de a elucida numeroasele probleme legate de arheologia acestui important monument, observaţiile noastre permit precizări În problema
nivelului de construcţie a zidurilor incintei, observate din exterior.

BULEVARDUL 1848
l'dctamorfoza ce a afectat partea estică şi nordică a Pieţii Universitaţn, prin cantitatea mare de pămînt dislocat, a permis şi observarea şi verificarea ipotezelor privind Începutul locuirii acestei zone a oraşului. Aflată
la numai cîteva sute de metri de centrul actual al oraşului, zona cuprinsă
Între B-dul Republicii şi Str. Batiştei a reprezentat o limita a oraşului în
secolul al XVII-lea, H locuirea de aici, fiind reprezentativă pentru extinderea oraşului ale cărui limite erau marcate În secolul al XV -lea de cuptoarele de olari de la Colţea. 15
Astfel În timpul săpăturilor din mijlocul Bulevardului Nicolae Bălcescu,
vis-a-vis de I-Iotelul lntercDntinental, au fost surprinse locuinţe şi gropi menajere, cuprinzînd un invent ..u ceramic caracteristic, compus din vase cu
smalţ gros de culoare gălbuie, sau cu decor În relief şi Împunsaturi acoperite
cu smalţ verzui, asemăna toare vaselor din aceiaşi epocă descoperite la Radu
Vodă 16 şi mai ales la Curtea \yeche, Biserica Răzvan 17 şi Sf. Gheorghe Nou.
A trage atenţia un vas cu fundul inelar, vasele cu decor compus din spirale
maronii de smalt sau linii urizontale de engobă albă. Complexul a fost datat
în secolul al XVII-lea prin aceste analogii. În favoarea acestei datari pledează şi prezenţa unor cărămizi cu grosimea de 0,03 m. Întîlnite la zidurile
acestei perioade atît la Curtea Yeche, cît şi în alte parţi 18 . Tot aici s-au
mai găsit şi fragmente de cahle din seria cunoscută sub denumirea de cahle
cu cavaleri, atît de des Întîlnite În staţiunile primei jumătăţi a secolului
al XVII-lea 19 .
M.I.M.B. inv. 5.)265, 5.'266.
N. Stoice~cu, op. cit., p. 251.
11 C:. C. Giurescu, op. cit. harta nr. 2.
15 D. V. Rosetti, Sondajul Je la biserica Colţea, în r-..Lueriale, VII, 1961, p. 672(,7(). N. Constantinescu, Coconi Cc>l!tru de tnoducţie ceramicâ di1: Tara Românească Î11
H'colul al x~·-le,z, În SCIV, XV, 1964, 1, p. 10.\.
16 1. lon:1~cu, \'Iad Zirr:1. M,!ll(i~tireu Radu Vodă şi biserica Buwr, În Bucureştii
de odinioară, p. 49-89, pbn~a LXV/4.
17 P. 1. Pan:1it ~i A. Ştefănescu, Cercet,lri privi11d biserica mănăstirii R,lzvan dirz
BuutrtJşti, în Gl. B, XXIX, 1970, 1-2 p. 85-96.
1 8 P. 1. Panait, lnsemrzări ,zrheologice pe şuntierele de comtmcţie din Bucureşti (II),
in Hucure~ti, 1969, .\ p. 32.
19 Gh. Cantacuzino, Cercetări t.lrheologia pe dealul Mihai Vodă şi Împrejurimi,
în
Bucureştii de odinioad, p. 91-l·B, Pl. I.XXXVjl-5.
12
13
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Locuinţa amenajată în pămîntul castaniu Închis a fost căptuşită cu bîrne
de lemn groase de 0,04 m. - 0,06 m. peste care s-a aplicat un lut gros, păs
trîndu-se în umplutura ei fragmente de chirpic cu urma bîrnelor.
Observaţiile astfel culese din şantierul de construqie ne permit să afirmăm cu certitudine că la sfîrşitul secolului al XVI-lea şi Începutul secolului al XVII-lea, limitele oraşului cuprinseseră şi zona din apropierea actualei
străzi Batişte.

STRADA LIPSCANI
Cu ocazia unor lucrări ce s-au desfăşurat începînd din august 1971,
în colţ~l d~d-est al curţii Băncii Naţionale, la numai -0,65 m. faţă de
nivdul ~al, au apărut o serie de ziduri ale hanului Şerban Vodă, construit
între 1680-1687 de Şerban Vodă Cantacuzino 20 .
Zidurile apărute cu acest prilej, marchează aripa de sud a hanului, pe
o direqie paralelă cu actuala stradă Lipscani, ce a purtat o vreme şi numele hanului 21 . Sînt ziduri groase de 0,92 m., lucrate din cărămidă cu dimensiunile de 0,30 X 0,14 - 0,15 X 0,04 - 0,035 m, sprijinite pe fundaţii adînci de 0,80 m., aşezate pe tiranţi şi ţăruşi de stejar de 0,15 m. grosime,
acestea confirmînd observaţiile făcute În legătură cu zona mlăştinoasă din
preajma Hanului cu Tei 22.
Săpătura nu a permis o observaţie şi cercetare exhaustivă a Întregii aripi
de sud a hanului, ci numai asupra unui rînd de Încăperi de pe această latură, deşi sînt indicaţii suficiente spre a sublinia existenţa a cel puţin două
rînduri. Aşa cum indică catagrafia din 16 martie 1862, pe această latură se
aflau 28 de prăvălii, 23 avînd dedesupt două pivniţe. În suprafaţa afectată
de săpături Întîlnim Încăperi fără pivniţc, al căror nivel de călcare este la
- 1,30 - 1,40 m. faţă de bordura zidului actual din beton.
Astfel de ziduri au fost observate de-a-lungul străzii Lipscani pe o
lungime de peste 7 m., distanţă pe care nu s-au observat ziduri indicînd camere de locuit. Avem de-a-face aşa dar, cu una din cele cinci magazii ale aripei de sud, aşa cum indică catagrafia din 15 martie 1823, 21 magazii lungi
cu planşeu din lemn susţinut din 4 în 4 metri pe arce din cărămidă. Pardoseala mag:tziei a fost făcută din cărămizi a căror grosime, În acest moment,
este de numai 0,02 m., fiind puternic tocite. Observaţiile efectuate oferă indicaţii În sensul că aripa de est a hanului se afla undeva sub actualul traseu
al străzii Smîrdan, atît uliţa Lipscani, cît şi cealaltă de pe locul actualei
străzi Smîrdan fiind mult mai înguste. Incontestabil suprafaţa restrînsă ce
N. Stoicescu, op. cit., p. 116 ; vezi ~i Şt. Ionescu, Hanurile bucureştene, în Magazm istoric, 2, 196S, 6, p. S 1-97.
21 N. Stoicescu, op. cir., p. 116.
22 Săpături arheologice efectuate în anul 1968 de \U.M.R.
23 N. Stoicescu, op. cit., p. 118.
24 Arh. Stat. Buc., Primăria Buc., Ms. 430, f. 515-516; !\. Stoiccscu, op. c1t., p. l tS.
20
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a permis observaţiile noastre nu epuizează complicata problemă a arheologiei acestui mare monument dispărut în ajunul secolului nostru 25.
Lucrările desfăşurate au permis numai o restrînsă identificare a zidurilor
dinspre strada Lipscani şi deci a poziţiei relative a hanului În raport cu moderna clădire a Băncii Naţionale.

STRADA A TLASULUI NR. 35
În cartierul din apropierea cursului Colentinei, la intrarea acesteia În
numit "V ;:nra Nouă" ce cunoaşte o intensă locuire În zilele noastre, a fost semnalată o descoperire monetară. Pe strada Atlasului la nr. 35,
în cursul sapării unei gmpi, într-un teren ce a comportat umpluturi recente,
s-a descoperit c monedă din cupru, - datata în 1775. 26 Ea face parte din
seria monedelor batute în a doua jumatate a secolului al XVIII-lea pentru
Ţările Române. 27 Pe teren lipsesc indiciile locuirii În această etapă şi este
de presupus că a facut parte din pămîntul purtat ce a fost nivelat Într-un
teren lipsit de resturi arheologice.
Bucureşti,

BISERICA DINTR-O ZI
Sistematizarea şi prezentarea armonioasă a noilor clădiri cu arhitectura
celor înconjurătoare, a impus o serie de excavaţii şi pe terenul din preajma
bisericii Dintr-L) Zi, ctitoria de zid a Doamnei Marica Brîncoveanu 28 .
Lucrările au afectat mai ales terenul din sudul bisericii care se prezenta mult mai înalt decît cel de la nord. Cu acest prilej, pe o porţiune de
3 metri în jurul bisericii nivelul a fost coborît pînă în apropierea nivelului
c.~e c.·nstruqie. În cursul acestor lucrări a fost dezvelit un mormînt amenajat Într~o construcţie cu boltă avînd ziduri trapezoidale. Partea mai lată
~. acestei construcţii este spre cap, iar cea mai Îngustă la picioare. Înalţimea
cavoului a fost de 0,85 m., partea de jos fiind fără pardoseală. Dimensiunile
cărămizilor de 0,26 X 0,14 X 0,04 m., situează construcţia la mijlocul secolului al XIX-lea. O construcţie asemănătoare a mai fost descoperită cu
p.rilejul săpăturilor arheologice la biserica Răzvan, 29 dar sînt diferite atît ca
(armă,· cît şi ca perioadă de efectuare a înhumărilor. Peste cei 0,85 m. ca,de ia biserica Dintr-o Zi mai are 0,15 m. boltă de cărămidă. Mormîntul

voul

25

Jdem," p. 119.

monedei' o ·datorăm · cercetătoarei M: Grigor'uţă de la M.l.M.B. ·
Octavian Iliescu, ~1onda în România, Bucureşti, 1970, p. 51-52, p. 43; C. Kiriţe~cu, Sistemul .,bănesc :ti leului }i . pr~cursorii iui,. Ed. Acad. R.P.R., Bucureşti, 1964, I,
Zo Id~ntificarea

27

P~

t;o.,

.·.

..

.

, .. •. ·

.

.

.

. .

:

N. Stoice~cu, op. cit., p. 200; Radu Greceanu, Viaţ..t lui Constantin V~ă · Brinwveanu. Note ~i an~xe de ~tefan D. Greceanu, Bucureşti; 1906, p. 227.
.- ·
· ·
29 P. I. Paruit, ~i A. Stefăne~cu, op. cit., p. 85-96.
· .,...
·
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răvaşlt

a cuprins un bumbişor de tipul celor observaţi şi În alte ~ta\iuni. :m
El este compus dintr-o sf eră şi o tortită de suspendare.
Existenţa În jurul bisericii, a unor cruci descoperite cu acelaşi prilej
este edificatoare În ceea ce pri\'eŞte cimitirul. Din nefericire suprafap. afect.nă de lucrări este redusă şi nu ne permite să facem considera,ii asupra limitelor necrnpolei. Pe de altă parte şi adîncimea la care s-a lucrat, presupune
descoperirea numai a acelor morminte ce s-au practicat după ridicarea bisericii de zid, sau mai tîrziu, pe măsura ce ni,elul de călcare era în pernunenţa ridicat. Acest lucru nu ne-a permis efectuarea unor observatii asupra
mormintelor apaqinînd bisericii de lemn ridicată În secolul al XVII-lea de
Ne.1gu, fiul lui :Mihai din Tîrgşor :n.
Sondajul arheologic efectuat În septembrie 1971 sub ultima fereastră
de pe latura de sud, a precizat nivelul de călcare al constructorilor la 1,30 m. fată de treapta uşii ce iese din altar, sub forma unui decroş evident
de 0,04 m. Cărămida folosită la această construcţie ridicată În 1702, 32 are
dimensiunile de 0,28 X 0,04 X 0,14, fiind întîlnită şi În cadrul constructiilor din faza Constantin Brîncoveanu de la Curtea Veche. Atrage atenţia
o cruce fragmentară din piatră, Întregibilă, ce a fost găsită sub pămînt În
dreptul absidei estice ce cuprindea un pomelnic cu numele Maria, Alexandru.
Ileana, Năstase, Bălaşa, databilă şi ea În prima jumătate a secolului al
XIX-lea.
Descoperirile efectuate la Biserica Dintr-o Zi, conduc odată mai mult,
spre concluzia necesitatii unor cercetări mai amănunţite, a tun ci cînd se procedează la asemenea sistematizări, În vederea asigurării unei documentaţii arheologice corespunzatoare, astfel încît situatia proiectata să aibă În ,-edere şi
funqionalitatea unor atari piese ce pot contribui la sporirea pitorescului si
la respectarea adevărului istoric privind monumentul.

DEALUL SPIRII
Săpăturile ocazionate de constructiile ce au afectat partea de sud-vest
a Dealului Spirii, au scos la iveală, În martie 1972, o serie de îngropări În
gropi comune ce au atras atenţia constructorilor. Incă de la Început un lucru
a apărut evident : oasele înhumaţilor indicau depunerea normală a scheletelor cu fata spre răsărit. În gropile mari, oca1.ionate de construqii, nu s-au
putut distinge gropi individuale pentru cele aproximativ 25 de înhumări. Stratigrafic mormintele, practicate la o adîncime de - 1,05 m faţă de nivelul
actual, sînt efectuate în pămîntul galben-castaniu, ce se află la - 1,05 1,15 m. In umplutura gropilor funerare se găsesc numeroase fragmente ceramice din epoca bronzului şi latene, antrenate la săpare.

so M. Turcu, Comidrraţii arhrologicr asupra complcxu'ui ck la biurica Slobozia, in
Gl. 8, XXIX, 1970, 7-8, p. 779 şi pl. .\/2-3; Pi~ 5imilare au fost d~coperite şi in
~ta\iunea Pantelimon 5(1970).
Sl N. Staicescu, op. cit., p. 200.
811 Ibidem.
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Toate sînt gropi comune şi ne surprinde absenţa fragmentelor ceramice
din epoca feudală. Cele cîteva fragmente de pipe şi cuie de fier 33 descoperite
de muncitori situează în mod cert necropola în primii ani ai celui de al
XIX-lea veac. Osemintele 31 indică indivizi maturi. Ele sînt depuse la mică
adîncime, dar aici pot fi luate în vedere şi alunecările terenului În panta.
Prezenţa şi configuraţia acestor înhumări, observate de altfel şi În
cursul unor cercetări anterioare, 35 indică o zonă din imediata apropiere a
oraşului Începutului de secol XIX, În care s-au practicat înhumări datorate
unor calamităţi sau molime. Lipseşte stratul de var caracteristic, dar surprindcm un strat de pietriş şi nisip păstrat deasupra scheletelor. Consideraţiilor
de ordin arheologic li se alătura şi analizele antropologice. Avîndu-se În vedere poziţia înhumarilor, în cea mai mare parte normală, cu numeroase suprapuneri, indivizii fiind totuşi contemporani, se Întăreşte ideea unor înhumări
colective pricinuite de molimă.
Nivelul de pornire a gropilor este foarte aproape de cel al zilelor
noastre, situat la numai - 0,30 m şi suprapus de un strat superficial şi de
solul actual. Au fost observate un număr de 25morminte 36 •
Din cercetările efectuate pe Dealul Spirii rezultă că avem de-a face
cu înhumari În mari gropi comune, datorate unor decese simultane. La acesta
se mai adaugă şi faptul că Între cele 6 gropi nu există nici o diferenţă În ceea
ce priveşte adîncimea, şi În acest sens se poate aprecia şi simultaneitatea Înhumărilor ce le conţin. Deşi Înmormîntările par a indica o calamitate, la să
parea gropilor s-a respectat totuşi o ordine, ele fiind aşezate la rînd, În interior înhumările fiind dispuse În şiruri. Între gropi se remarcă un interval
de cea. 2 metri, iar Între şiruri un interval de 1,30 m. Au lipsit cu desăvîr
şire obiectele de inventar cu excepţia unor nasturi şi cîteva cuie de sicriu.
deşi În cîteva morminte pe oase s-au observat puncte oxidate.
Gropile comune conţin schelete de bărbaţi şi femei, Însumînd de fiecare dată un număr de cea. 1O înhumaţi. Datate la Începutul secolului
al XIX-lea, înhumările din Dealul Spirii pot fi puse În legătură cu marile
calamităţi şi molime ce au bîntuit Bucureştii În aceste vremuri.

COTROCENI-LEU

37

Şi în această zonă se remarcă o situaţie asemănătoare, de.şi nu lipsesc
mc1 gropi individuale. Observaţiile facilitate de o serie de construqii În Dealul Cotroceni, vis-a-vis de aşezămîntul Cantacuzinilor, au permis emiterea păsa Piese similare au fost observate în cursul cercetărilor de salvare din Dealul Cotroceni, la punctul Leu. De asemenea au fost Întîlnite În lemnăria de la începutul secolt1lui al XIX-lea aparţinînd Hanului Manuc.
a4 Ob'>er'Vaţiile şi consideraţiile ant.ropologice aparţin Laurtnţei Bibi.ri.-Georgescu de
la ln5titutul de genetică umană .Dr. Victoc Bab~."
M P. 1. Panait, op. <:it., În Bucur~ti, VII, p. 34.
~ Indicaţiile asupra sexului şi vîrstei a.pcuţin anttopologului L. Bihiri-Georgescu.
3 7 Sesizarea a fo~t făcută de către ~rg. maj. Şerban 1.
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rerii că cele două zone sînt similare. Asemanarea materialului, a cuielor de
sicriu şi a celorlalte elemente de datare în general ne determină să credem
că şi înhumările de aici se datoresc aceloraşi cauze. Suprafaţa restrînsă asupra căreia s-au efectuat observaţii nu a permis dedt surprinderea cîtorva
înh:.1mări :.;s, continind schelete depuse normal. Sînt indicii ce ne îndreptăţesc
să considerăm că necropola observată ocupă o suprafaţă de teren mai mare.
lVIaterialul ceramic antrenat, situează pe versantul nordic al dealului, satul
Cotroceni, una din aşezările ce populau Încă spaţiul bucureştean În prima
jumătate a secolului al XIX-lea.

STRADA CA V AFli VECHI
Pe terenul, altă data, viran de pe această stradă, vis-a-vis de casa parohială a bisericii Sf. Gheorghe Nou, cu prilejul săpa turilor pentru fw1daţiile
unui imobil s-au putut observa, În iulie 1970, urmele unor construqii datînd
din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Materialul ceramic aparţine unor
recipiente cu corpul globular şi buza cu un profil triunghiular În seqiune,
asemănătoa:·e celor găsite în curtea bisericii Slobozia, 39 , sau la Tînganu, 40
în apropiere de Bucureşti, ca şi la biserica Răzvan 41 şi Curtea Veche. Către
mijlocul aceluiaşi veac, pe acest loc, s-au aflat o serie de prăvălii, menţio
nate de numeroase documente, 42 aşezate pe puternice pivniţe boltite ,afectate
de marele incendiu din 23 martie 18 4 7.
Este ştiut că În această parte ::t oraşului, incendiul a atins o vigo::ae
deosebită, distrugînd numeroase monumente şi case. 43 Această mare cabmitate a fost precis marcată şi surprinsă la adîncimea de - 2 m., faţă de nivelul actual al străzii, printr-un stra! compact de arsură, gros de 0,12 m.,
moloz ~i cărbune, rezultate din dărîmarea clădirilor din jur, poate chiar a
Hanului Sf. Gheorghe 44.
Destul de gros este stratul care se profilează pînă la 3 m., faţa de nivelul actual de culoare cenuşiu Închis, cuprinzînd fragmente de chirpic si
arsură, dar fără alte urme. El corespunde locuirii din secolele XV-XVII,
documentată prin locuinţe şi amenajari meşteşugăreşti, observate în curtea
bisericii Sf. Gheorghe-Nou 15 şi chiar În apropiere, În mCinta
bisericii
Răzvan 46 .
P. I. P:mair, op. cit., în Bucureşti, VII, p. :H.
Întreprinse de ccrc;:tătoarca Micara Tl!•"CU În vederea restaurării lăca5u
lui ; vezi şi M. Turcu. op. cit. În Gl. B, XXIX, 1970, 7--:-8, p. 777 şi urm.
·
4o P. I. Panait şi A. Ştefănescu, op. cit. pag. 92. ·
·
41 Material aflat la Mil\lB.
'-!2 P. I. Panait şi A. Ştefănţ!scu, op. cit., p. 86-87.
43 Fl0rian Georgescu, Focul cel mare din martie. 1847, ·în.' Bucureşti, VII" p, 56--57.
<~ 4 D. V. Rosetti şi P. I. Panait, Cercettcri brivind ctitoria b1'i~;co"../l'llf'ască de
la
Sf. Gheorghe-Nou din Bucureşti, în Bucureşti,. 1968, VI, p. 98. · .
.,
·J:> Este vorba de un cuptor menajer des~Qpe,rit pe latura de sud În cu,r$l.tl ;cercetărilor
din 1966.
, ·
···, 4~ ·D. · V,. Rosetti, Să păturile din· pu.f~ctul biserica Rtizvan, în Mateti~k. V, p. 651,
Vezi şi P. I. Panait ~i :\. Ştefănescu, <;}p; cit. p. 94~. ··
: 38

· 39 .Săpături
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Dovada locuirii în acest punct, sau în imediata apropiere din secoşi cîteva precizări în ceea ce priveşte problema
cursului Bucureştioarei, ce trebuie căutat, astfel, undeva mai departe şi la est
de biserica Răzvan.

lele XV-XIX, poate aduce

DEALUL GROZĂ VEŞTI
Situat pe malul drept al rîului Dîmboviţa, În partea de vest a oraşului~
dealul Grozăveşti a constituit unul din punctele de străveche şi intensă locuire, Înscriindu-se ca una din staţiunile complexe ale Bucureştilor.
Săpături sistematice şi observaţii, În diverse ocazii, au prilejuit relevarea unor interesante materiale aparţinînd locuirilor trecute ,inventarul etapei
medievale conturînd satele înglobate mai tîrziu În aria bucureşteană.
Amplele lucrări efectuate în anii din urmă, prin volumul mare de pă
mînt dislocat, au permis noi şi interesante observaţii. Erau cunoscute vestigiile aşezării din secolele IX-XI şi fuseseră semnalate urme ale unui sat
din veacul al XV -lea, 47 dezvelindu-se mai multe locuinţe şi o parte din necropolă. Ulterior Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti a fost informat
de apariţia unor morminte, situate la mică adîncime, pe terenul pe care se
construia Facultatea de Electronică.
Pe terasa superioară a rîului Dîmboviţa, marcată de două văioage spre
vest şi sud, În săpăturile efectuate de constructori, au fost observate urme
de vieţuire aparţinînd epocii bronzului. Se detaşează ceramica, frumos decorată, de tip Tei. Nu au fost surprinse, În intervenţiile constructorilor, locuinţe. Aşezarea este Însă bine documentată prin mare cantitate a fragmentelor ceramice şi suprafaţa Întinsă pe care au fost cercetate.
Locuirea din secolele IX-XI, a ocupat, probabil, numai terasa joasă,
pentru că În spaţiul afectat noilor cercetări, ceramica decorată cu benzi de
linii, sau combinaţii ale liniilor, valului ~i punctelor, s-a descoperit numai
sporadic.
Din săpătură au fost recuperate mai multe fragmente ceramice databile
~n secolele XV-XVI. Menţionăm chiar un cuptor În jurul căruia au fost descoperite fragmente ceramice din aceeaşi perioadă, asemănătoare celor scoase
la lumină prin săpăturile de la Sf. Gheorghe-Nou 48 şi Curtea Veche.
Extinzînd sfera investigaţiei, sapaturilor prilejuite de construqii, le-au
fost adăugate trei seqiuni sistematice şi o casetă aferenta. Obiectivul principal surprins în cursul sapaturilor practicate a fost necropola a5ezării. De
altfel în terenul energic răzuit, din aşezarea aferentă a putut fi cercetata
o locuinţa semiîngropată, resturile ceramice fiind mai frecvente În partea
nordică a terasei, la marginea ei, către rîu.
Atît în săpăturile noastre cît şi În excavaţiile şantierului, la sud de zona
ocupată de necropolă şi sondată de noi printr-o seqiune, nu au mai fost
descoperite locuinţe din această etapă.
·l7 Oh~ervaţii
1 1>

D.

efectuate împreun?i. cu dr. Panait I. Panait.
V. Rmetti, Panait I. Panait, op. cit., În, Bucurc~ti, \"1,

196S, p. 97-11 S.
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Coroborînd rezultatele observaţiilor de pe cele două terase ale malului
Grozăveştilor remarcăm distanţa mare (cea. 300 m.), existentă Între cele
d<.iuă nectopole. Se repetă· şi aici situaţia de la Măicăne~ti 49 (secolele XIVXV şi ·apoi XV-XVI), sau cea ·de la Măneşti-Buftea, unde· au fost precizate
necropole distincte pentru secolele XIV-XV şi apoi din veacurile XVI-XVIII.
Sondajul În cimitir a permis dezvelirea unui număr de 22 mormmte
inhumaţi, ale căror gropi se adîncesc cu 0,60-0,80 m. faţă de nivelul corespunzator epocii feudale. În taluzul amenajarilor pentru fundaţii a fost cercetat ::\L 1. Scheletul aparţinea unui adult fiind afectat de lucrările practicate cu mijloace mecanice. Din inventarul funerar al acestuia menţionăm o
monedă otomană din argint şi un amnar de fier. Este de altfel singurul mormînt ce a conţinut o monedă, oferindu-ne un reper cronologic cert. Toate
celelalte morminte au cuprins înhumări orientate vest-est, cu uşoare variaţii,
în funqie de anotimpul În care au fost practicate.
În ceea ce priveşte poziţia braţelor observăm cîteva situaţii mai rar întîlnite : M. 2 conţinea scheletul unui copil În vîrsta de pînă la 7 ani, :;o cu
braţul drept depus pe abdomen, În timp ce mîna stîngă a alunecat, probabil,
pe lîngă corp. La l\1. 14, mîna stîngă este depusă pe abdomen, iar dreapta
pe lîngă corp.
M. 3, cnnţinînd scheletul unui puber, prezintă antebraţul drept ridicat
În sus, ajuns În poziţie paralelă braţului, falangele găsindu-se chiar pe umă
rul drept, În timp ce braţul stîng a alunecat pe lîngă corp, falangele aflîndu-se În zona bazinului. Reţinem şi cazul mormintelor: M. 4 şi M. 9, conţi
nînd schelete ale unor indivizi ce aveau mîna stîngă depusă pe umărul stîng.
Remarcăm, aşadar, că din cele 22 de morminte, două au o poziţie mai
rar Întîlnită, cu unul din braţe pe lîngă corp, trei stăteau cu una din mîini
ridicată spre umărul corespunzător, iar restul au poziţii normale cu braţele
aşezate pe piept sau abdomen.
La Groza \·eşti n -au fost întîlni te si tu a ţii în care scheletele să prezinte
ambele braţe ridicate spre umeri, de genul celor semnalate la Cernica 51 şi
În necropola satului Străuleşti-Măicăneşti 52 din aceeaşi perioadă. Pe de altă
parte, numărul redus al acestor cazuri deosebite nu ne permite să facem
consideraţii de alt ordin asupra populaţiei căreia i-au aparţinut 53.
Dacă marea majoritate a mormintelor adăposteau schelete ce au fost
depuse în groapă, înfăşurate Într-un giulgiu, M. 5 prezintă unne evidente ale
existenţei unui sicriu din lemn. Poziţia înhumaţilor, cu umerii apropiaţi de
corp, obsen·ată la M. 1. şi M. 3, sau cu tibiile foarte apropiate, uneori Încrucişate, cum Întîlnim la M. 10; M. 11; M. 12; M. 14; M. 17, constituie
un motiv serios pentru ca să credem că indivizii aparţineau unei comunităţi
Panait 1. Panait, Inceputurile orqului Bucureşti Î Il lumi !la cercetZîril or arheol ogia,
V, 1967, p. 7-24.
50 Şi de această dată, observ:tţiile antropologice şi precizarea vîrstelor, aparţin cercetătoarei Laurentia Georgescu.
51 Gh. Cantacuzino, Ullele probleme istorice pri-.:ind aşezări!e medit"uale munti.'J.e Î11
lumina cercetărilor arheologice de la Cemica, în, SCIV, XIV, 196-', 2. p. )61-)66.
52 M. Constantiniu, P. I. Panait şi 1. C. Pan;1it, Şamierul arheologic B:!Jieasd-Str.":tlleşti. Aşezarea feudală, in CAB, Il, 1965, p. 197-198.
53 Gh. Canucuzino, op. cit., p. 378-379.
49

în,

Bucureşti,
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ortodoxe Şl că se practtcau ritualuri de străveche moştenire. Prezenţa sicnului poate constitui un indiciu în ceea ce priveşte starea socială a celui' inhumat. Menţionăm şi faptul că la acelaşi schelet a fost descoperit şi un nasture
- Lumbişor.
Pămîntul de umplutură conţine puţine fragmente ceramice aparţinînd
secolului al XV-lea, mai frecvente fiind resturile de materiale din epoca
bronzului. Remarcăm Însă şi cîteva colţuri de cărămidă, avînd grosimea de
0,040 m. şi l~ţimea de 0,15 m. mînjite cu mortar alb lăptos, pnnrenite dintr-o construq1e.
Ceramica găsită indică Yase cu buza frumos profilată, Înaltă, purtînd
uneori caneluri la exterior. O ceramică asemăna toare a fost descoperită Într-o groapă menajeră din incinta palatului de la Curtea Veche 54.
Ceea ce surprinde în această necropolă, contemporană cu cel de al
doilea cimitir de la Străuleşti-Măicăneşti 55 sau cu necropola I de la Măneşti
Buftea, 56 cu acela al fostei mănăstiri Iezerul, 57 sau al bisericii din ReteYoieşti, 58 este sărăcia in ventarului. În afara amnarului, a monedei şi a CÎton·a bumbişori sferoidali de tipul celor Întîlniţi În mai toate staţiunile şi
&naţi În prima jumătate a secolului XVI la Străuleşti-Măicăneşti 59 şi Retevoieşti, 60 nu au fost rele,·ate alte piese de inYentar. Moneda, o frumoasă
emisiune a bănăriilor otomane, bătută În timpul lui Selim I (1512-1520), datează necropola investigata, în prima jumătate a secolului al XVI-lea 61 •
La fel de sărac a fost şi inventarul bordeiului surprins în timpul sapă
turii, la nord de necropolă. El se adîncea în pămîntul castaniu 0,50-0,60 m.
În colţul nord-vestic se afla un cuptor cu vatra puternic vitrifiată. Tot acolo
s-au găsit mai multe fragmente ceramice smalţuite, de culoare Yerde deschis,
asemănătoare celor găsite în cursul sapaturilor efectuate la Radu Vodă 62 şi
Biserica Sf. Gheorghe-Nou. 63 Cuptorul În formă de potcoavă, avea vatra
mai coborîtă către centru şi cu marginile mai ridicate. Calota groasă de
0,05--0,08 m., se afla la 0,26 m. faţa de vatră.
Atît seqiunile deschise, cît şi săpăturile constructorilor nu au afectat
decît o mică parte a terasei înalte propice evoluţiei satului medieval sondat.
Identificăm astfel şi marcăm vestigiile sale În condiţiile marilor metamorfoze
ale locului. Constatăm că vatra satului Grozăveşti din secolul al XVI-lea
este transferată de pe terasa joasă, unde funqionase un secol mai devreme,
l./11 depozit de ~·<~se ceramice din 7:eacul al Xl '!-lea descoperit
(ms).
~' M. Constantiniu, P. I. Panait şi I. C. Panait, op. cit., p. 196-199.
:i6 _1\riqide Stefănescu, Cercetarea satului medicc:al Măneşti de pe Colentina (sec. XIV
-.\!"/), în ~uz. Naţ., II, 1975, p. 387-393.
:;; Ch. Cantacuzino, op. cit., p. 361-366.
r.s Dorin Pope~cu, D. V. Ro~etti, Săp,'iturile arheologice de /,l Rete~·oieşti în, Materiale, YI, 1959, p. 703-715.
5~ 1 M. C:onstantiniu, P. 1. Panait şi 1. C. Panait, op. cit., p. 197-199.
6° Dorin Pope~cu, D. \'. Rosetti, op. cit., p. 703-715.
61 Identificarea o datorăm cercetătoarei Maria Grigoruţă de b J\U.M.B.
62 J. Ionaşcu ~; Vlad Zirr:t, op. cit., În Bucure5tii de odinioară, 1959, p. 51-78
şi pl. LVII.
f.:J D. V. Rosetti, Panait I. Panait, op. cit., p. 97-118.
5·1

Aristide Ştefănescu,

/,1 Curtea V cehe din

Bucureşti
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nu prea departe, pe cealaltă platformă, mai înaltă, reproducind un fenomen
mai larg, observat la Străuleşti-l\1ăicăneşti, Vitan, Grădiştea şi în alte statiuni de pe teritoriul oraşului Bucureşti.
ARI STI DE

ŞTEf ANESCU

NECROPOLA FEUDALA GROZA VEŞTI
Cercetările de teren Întreprinse În vara anului 1971 de
arheologul
A. Ştefănescu de la Muzeul de istorie a Municipiului Bucureşti, în zona Groză veşti, au dus la descoperirea unei necropole feudale În punctul "Dealul
Grozăveştilor". Necropola a fost datată ca aparţinînd primei jumătăţi a se-

colului al XVI-lea.
Din cauza lucrărilor de construCţie care au afectat puternic necropola,
nu s-au putut recupera decît 22 de schelete. Acest eşantion este inegal reparnzat ca sex ŞI nrsta.
Se:ia_ .feminintz este reprezentată de trei schelete a vînd următoarele
caractenstici :
- craniile sînt sfenoid-pentagoide, în norma verticală şi în formă de
casă-bombă În norma occipitală. Două din cele trei cranii sînt brahicrane
şi unul dolicocran. Fruntea este uşor arcuită. Faţa este de înălţime mijlocie
cu nas mezorin şi orbite mezoconche.
Maxilarul superior şi mandibula prezintă formule dentare complete ale
dentiţiei definitive, cu uzură dentară de gradul II şi un singur caz de eden•

•

A

\...'

taţie totală.

Talia, calculată după metoda lui T rotter şi Gleser, variază de la
15.3,0 cm.-160,.3 cm., iar după metoda IVIanouvrier, variază de la 155,4 cm.
la161,7cm.
Seria masculină : este reprezentată de paisprezece schelete avînd următoarele caracteristici :
- Craniile, în norma verticală, prezintă forme variabile În majoritate sfenoid-sferoid-ovoid şi În formă de bombă şi casă-bombă în norma
occipitală. Indicii, ne dau valori medii care le caracterizează ca brahicrane,
hipsicrane, tapeinocrane, ortometope, metriometope.
Fruntea este uşor arcuită sau bombată. Atît înălţimea superioară cît şi
înălţimea totală a feţei variază de la forme joase la foarte Înalte. Nasul este
leptorin, Încadrat de orbite mezo-hipsiconche.
Maxilarul superior şi mandibula prezintă formule dentare ale dentiţiei
deff~itive, incomplete, cu numeroase carii penetrante, granuloame şi edentaţii totale. Mandibula variază de la forme mai puţin robuste la cele foarte
robuste cu bărbia pătrată şi gonioane puternic răsfrînte.
Talia, calculată după metoda lui T rotter şi Gleser, variază de la
152,0 cm, la 178,7 cm., iar după metoda lui Manouvrier, de la 150,9 cm.
la 17.3, .3 cm.
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Vîrsta : 1 juvenil, 1 adult, 9 maturi şi 3 senili.
Copiii : patru din cei cinci subiecţi se încadrează În grupa de vîrstă
infans I (0-7 ani) şi 1 În grupa infans II (7-14 ani).
Seria de la Grozăveşti este omogenă sub raportul caracterelor generale europide în care se Încadrează în ordinea frecvenţei următoarele tipuri :
mediteranian cu elemente est-europide (l\f 22)
mediteranian (l\1: 16, 20, 21)
est-europid cu elemente nordice (M : 8, 19)
nordic cu elemente est-europide (M 21)
protoeuropid (M 15 ).
Nu am prezentat procentual frecvenţele pentru că ele pot fi Întîmplă
toare. Necunoscînd volumul şi durata de folosire a necropolei nu se poate
testa măsura în care seria studiată este reprezentativă şi suficientă statistic
pentru caracterizarea populaţiei care a folosit necropola.
Craniile de la Grozăveşti prezintă un prognatism şi o prodenţie accentuată. Un detaliu al regiunii subnasale este de remarcat la craniile M. 12, 19
şi 21, o ade,·ărată fosă Între implantarea caninului şi a incisivului central care
proiemină mult anterior. Ca o variantă la craniile M. 14, 16 şi 22, În loc de
fosă este doar o depresiune.
Seria este mult prea mică pentru a trage concluzii, dar o analiză antropologică comparată a seriei de la Grozăveşti cu cele de la Străuleşti 1,
Străuleşti Il, T urnu Severin şi Bragadiru-Zimnicea, a scos în evidenţă faptul că sînt deosebiri accentuate mai ales la nivelul masivului facial, seria de
la Grozăveşti caracterizîndu-se printr-un prognatism accentuat, neobişnuit în
·.aiiJe feudale cercetate pînă în prezent.
Tabelul Nr. 1
Repartiţia după

Criteriul
l.g-op.
! (Scheidt)

categoriile dimensiunilor craniene ale

subiecţilor

~

Scara

X - 174
175- 182
183- 192
193-x

scurt
mijlociu
lung
f. lung

din

eşantionul Grozăveşti.

"+

i
1

X - 166
167- 174
175- 184
185- X

1
3

1

2
3
1

2
1

.s

1
1

1

~---

~Leu-eu

(Scheidt)

X - 131
132- 142
143- 151
152-x

f. îngust
ingust
mijlociu
larg

17.ba-b
(Scheidt)

1

1

! __

-----

45. zy·zy.
(Scheiclt)

1
1

X - 125
126- 136
137-- 145
146-x

strimt
mijlociu
larg
f. larg

x-127
128-135
136- 144
145--x

X - 117
llS- 125
126- 134
135-x

joasrt
mijlocie
in altă

x-127
128- 138
139-x

x-120
121--131
132-x

1

1
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Tabelul l\·r. 1 (continuare)
Criteriul

Scara

20. po-b
(Martin)

f.

joasă

joasă

mijlocie
înaltă

47. n-gn.
(Scheidt)

~

<;?

joasă

mijlocie
înaltă

f.

x-102
103-- lOH
109- 114
115-x

X - 114
115-123
124-- X

x-105
106- 114
115-x

3
1
1

5
5H- 63
64- 69
70- 75

2
1
2
1

joasă

mijlocie
înaltă

"1

1
1

2

---

1

-62
63- 68
69- 74
75- HO

X-

X

joasă

j_

T

X - 106
107- 112
113- 118
119-x

-·--

48. n-pr
(Scheidt)

o

~

1
1

Tabelul nr. 2
Repartiţia după

Indicele

8: 1

20: 1

20: 8

categoriile fndicilor cranieni ai subiecţilor din eşantionul Groză veşti.

Categoria

":18: ":15

-----":15: 47

Categoria

hiperdo licocr.
dolicoc ran
mezocran
brahicran

65,0-69,0
70,0-74,9
75,0-79,9
80,0-84,9

camecran
ortocra n
hipsicra n

x-57,9
58,0-62,9
63,0-x

--

tapeino eran
metrioc ran
acrocra n

----

17: 1

Scara

-

hipereu yen
euryen
mezen
lepten
hiperlepten

x-44,9
45,0-49,9
.50,0- 54;9
55,0 - 59,9
60,0-x

hiperlept~n

31: 28
f. puternic
(Wagner) puternic.
marcat
moderat
uşor

f.

uşor

x-79,9
80,0-~4.9

85,0-89,9
90-94,9
60,0-x
x-80,5
80,6-82,0
82,1-83,5
83,6-85,0
85, 1-86,5
86,6-x

1
1
2

' mezoconch
hipsiconch

-----1

2

1

4

1

3
1
1

1

9: 8

21

-·-

x-91,9
92-97,9
98-x

stenomctop
1 metriometop
, eurymetop

x-65,9
66-68,9
69-x

intermediar

x-79,9
80-99,9
100-x

1

-154: 55
1

i

1

-J-=-=

-=-----

paralelă

-----

1

_J_

x-75,0
76-85,9
85-x

tapelnocr:
metriocr
lcrocran

---1~-·
9: 10 ' bombată

_l

lol~
3

2 1

--------

17: 9

~

x-69,9
70,0-74,9
75,0-x

hipercurypr.
euriprosop
mezoprosop
leptoprosop

2
1

x-79,9
80,0-85,9
86,0-x

camccran
ortocra Il
hipsicra Il

---------

-152: 51J cameconch

Scara

lcptorin
mezorin
camerin
hipercamerin

x-46,9
47-50,9
51-54,9
58-x

micropsicl
mezopsid
macropsid

91,9
92-94,91
95-x

-----

45:8

1

-1

11-

1

i

l

3 2

3 --7 3

22 1
1 l
--

X

1-

l_______ _

1

1
2

- 29: 26
1
9: 66
1 '

3

-1
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ortometop
camemetop.
leptomand.
mezomancl
eurymancl.

x-90,0
90,1-x
x-94,9
95- 104,9
105-x

7 2
1

1

221 1

17
Tnbdul
Repartiţia după

.

---·

------

Scara.
------------ ·--

f.

mică

mică.

sub mijlocie
mijlocie
suprami jlocil'
înaltă.

f.

înaltă

subiecţilor

talie a

din necropola

-

I!Y.

3

feudală Grozăveşti.

------------

Metodele

Bărbaţi

Femei

!

după

M~norrr~r

1

Tr~ter

-·-...,..------- - - - - · - - - - - - - - - - - .

X - 150,0
150- 159,9
160- 16.\9
164- 166.9
167- 169.9
170- 179,Y
180--200.0

X - 140.0
HO- 148,9
149- 152,9
153- 155,9
156- 158,9
159- 167,9
168-- 187,0

r

care s-a calculat talia

Gl~ser

----- - ·

1

2
1

2
4

5
LAUREl\TŢIA

GEORGESCU

COMUNA CORNETU
La sesizarea istoricului Dan Pleşia în ziua de 16 octombrie 1967 au
fost cercetate, în zăvoiul comunei Cometu, fundaţiile unor ziduri de cără
midă scoase din actuala albie a Argeşului de escavatoarele unei cariere de
nisip. Terenul pe care se aflau aceste vestigii este la cea. 300 m. sud de gospodăriile comunei Cornetu, În locul numit de localnici "Bisericuţa". Blocurile
de zid sînt risipite atît pe actualul mal stîng al apei, cît şi în albia rîului.
Toate au fost deranjate de lucrările nisipăriei. Ele se prezintă ca blocuri de
zidărie lungi de 1-3,80 m. Lăţimea pereţilor este constantă, de 0,90 m. Pentru înălţarea construCţiei s-a folosit cărămidă roşie, bine arsă, cu dimensiunile
de 26 X 12,5 X 3 cm. Rostul Între rîndurile de cărămidă este de 3-4 cm.,
mortarul folosit fiind bogat în var şi pietriş. El conţine din loc În loc bulgări
de cărbune şi chiar bolovani de pietre de rîu de mici dimensiuni.
După înfăţişarea lor aceste fundaţii au aparţinut Într-adevăr unei biserici întrucît unul din fragmente Înscrie forma unei abside.
Cercetările Întreprinse În imedita apropiere a acestor vestigii nu au
permis descoperirea şi a altor materiale care să faciliteze datarea monumentului acum distrus. Totuşi după materialul şi tehnica de construCţie fundaţiile
de la Cornetu indică un edificiu din a doua jumătate a sec. al XVII-lea sau
din primele decenii ale sec. al XVIII-lea. Cît priveşte funcţionalitatea lui,
tste de reţinut că tradiţia indică În această zonă un lăcaş religios. A vînd În
vedere că pînă acum mai bine de o jumătate de secol, rîul trimitea un braţ
pînă pe sub actualele gospodării, rezultă că biserica feudală a fost înălţată
Într-un ostrov al Argeşului protejat de codrii ce au Împrumutat şi numele
actualei comune.
PANAIT 1. PANAIT
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LIGIA BARZU, CONTINUITATEA CREAŢIEI MATERIALE
ŞI SPIRITUALE A POPORULUI ROMAN
PE TERITORIUL FOSTEI· DACII

Colecţia

"Biblioteca de Irheologie", XXXVII, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979

Lucrarea arheologului Ligia Bârzu reprezintă o sinteză a une1a dintre problemele
fundamentale ale istoriei noastre naţionale e~primate chiar în titlul cărţii : continuitatea
creaţiei materiale şi spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii. Lucrarea foloseşte o mare abundenţă de date şi informaţii care vin să argumenteze ideile de bază
ale autoarei, a.şa cum le exprimă în "Cuvîntul înainte" ; "nivelul înalt atins de civilizaţia dacică În preajma cuceririi romane, penetraţia lumii dacice la civilizaţia romană,
continuitate:& dacică în provincia Dacia şi în afara ei, caracterul complex al procesului de
romanizare şi adîncimea lui, continuitatea populaţiei daco-romane şi romanice, aspectele materiale ale convieţuirii romano-slave, evoluţia societăţii româneşti pînă la constituirea pnmelor formaţiuni statale menţionate de izvoare".
Primul capitol intitulat : Dacia în perioada premergătoare cucenm romane, porneşte le la o analiză a societăţii şi civilizaţiei dacice de la începuturile erei noastre, în
cadrul unor hotart: mai restrînse decît în epocile precedente, menţionate de izvoarele antice
(Str.abo, Ptolemeu) şi confirmate de descoperirile arheologice, remarcîndu-se caracterul unitar
al culturii dacice şi în zonele periferice de difuziune.
Autoarea ne prezintă în continuare trăsăturile caracteristice ale civilizaţiei şi societă\ii
:naohtone aşa cum au fost ele definite de izvoarele istorice şi de documentarea arheologică,
.otjungînd la concluzia logică că nivelul înalt atins de lumea dacică explică receptivitatea ei
la influenţa romană.
Următorul capitol poartă titlul : Dacii în perioad,t imperială romană. Se atrage
atenţia de la bun început asupra cuceririi treptate, În etape, a teritoriilor dacice, analizîndu-se pe larg cauzele care au determinat conflictele dintre daci şi romani. Autoarea
subliniază în acest capitol că stabilirea administraţiei romane la nordul Dunării a. influenţat
în mod covîrşitor totalitatea lumii dacice precum şi faptul că permanenţa civilizaţiei romane
în Dobrogea şi de-a lungul Dunării, începînd din secolul I e.n., a dus la o continuă vehiculare spre nord a valorilor spi.Tituale şi materiale romane.
Continuitatea dacică· în provincia romană este demonstrată prin docwnente materiale
scoase la lumină de cercetarea arheologică. Este reliefat gradul de asimilare a civilizaţiei
romane de către dacii rămaşi în afara provinciei : în Muntenia cultura Chilia-Militari, în
Moldova cultura carpică şi În nord-vesnul Daciei, cultura Sîntana Arad.
Capitolul al treilea Daca-romania şi lati1la orientală se axează pe două idei majore :
colonizarea masivă organizată de populaţia civilă care vine să se alăture elementului militar
roman în provincie şi locul Daciei în ansamblul rornanităţii orientale. Este subliniat faptul
că adoptarea limbii latine ca limbă oficială a dus într-un răstimp greu de precizat, dar
fără îndoială scurt, la înlocuirea limbii dacice cu cea latină, modificare care marchează
prima etapă din istoria limbii române. Acest fenomen nu presupune dispariţia fondului
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autohton, fond care e.'ite demonstrat pnn cuvintele de ongme traco-dacică păstrate în limba
română.
Situaţia spaţiului

nord dunărean, după retragerea aureliană, este analizată în capitolul
"Romanitat~a dunăr~ană după rttrag~r~a aurdian4". Se relevă faptul că acest spaţiu indiferent de situaţiile istorice concrere este considerat mai departe ca parte componentă a
imperiului. Sine reliefate momentele în care imperiul stăpî~te, În mod efectiv, zone de
la nordul fluviului. Continuitatea populaţiei autohtone este evidenţiată prin nivelul rdativ
înalt de dezvoltare manifestat în culturile Bratei-Costişa-Botoşana-Cireşanu. In cadrul
acestora ~ remarcă cimitirul nr. 1 de la Bratei care se încadrează cronologic în răstimpul
cuprins între secolul IV şi Începutul secolului V e.n. Ace31Stă necropolă se situează prin
rit, ritual şi inventar în continuarea celor mai bune tradiţii provinciale romane.
Istoria spaţiului carpato-danubiano-pontic după prăbuşirea imperiului lui Atila Şl
pînă la consemn:l.rea, în izvoarele scrise a românilor estle tratată În capitolul intitulat :
"Romanitatra orientală pînă la comtituir~a primdor formaţiuni politia româneşti«. l n cadrul acestei perioade refacerea limesului dunărean duce la o întărire a influenţei romanabizantine, fapt de o importanţa capitală pentru romanitatea din această zonă. Pe plan
arheologic se constată o continuitate perfectă în fazele mai recente ale culturilor BrateiCostişa-Botoşana şi Ipoteşti-Ciurelu-Cîndeşti. Din acest punct de vedere, izvoarele arheologice semnalate pe teritoriul Bucureştilor şi pe care autoarea le menţionează din plin, îşi
găsesc o judicioasă valorificare.
Ligi a Bârzu precizeaz.ă în finalul capitolului faptul că aspe~ctele pe care le îmbracă
cultura -secolelor VIII-X constituie forma materială a perioadei de afirmare etnică şi politică a românilor.
In capitolul ultim al lucrării .,Românii şi izvoarele scrise", sînt analizate primele
ştiri privind pe români, Începînd cu geografia lui 1vloise Chorenaţ'i din secolul IX. Sînt
prezentate amplu denumirile date de vecini românilor ; blak, valah, vlah, forme cMe le
foloseau alte neamuri pentru a desemna o populaţie care vorbea o limbă de origine latină,
precum şi denumirea pe care poporul român şi-o dădea el însuşi : romani sau romam.
Lucrarea se încheie cu cîteva concluzii intitulate sugestiv Adevăr istoric În care se
face o suma a tuturor problemelor a căror elucidare mai comportă cercetări, dar În acelaşi
timp se reliefează existenţa unor certitudini de care nimeni nu se mai îndoieşte.
Cartea lectorului universitar dr. Ligia Bârzu este extrem de utilă pentru cercctătorit
epocii respective, constituind în acelaşi timp şi un instrument de informare pentru toţi cei
interesaţi În studierea istoriei României.
CRIŞAN MUŞEŢEANU
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O DESCOPERIRE

îNTîMPLĂTOARE

LA

BUCUREŞTI

îN 1858

ION V. COJOCARU

Publicaţiile

de specialitate, inclusiv transmisiile prin reţeaua Radioteleviziunii, ne dau prilejul să aflăm valoroase noi detalii istorice, pe care
hărnicia, priceperea celor ocupaţi în cîmpul cercetării arheologice privind
inclusi\· Capitala patriei noastre - au reuşit să le dezvăluie cu deosebire În
ultimii ani.
Una din particularităţile acestui gen de lucrări constă În cuprinză
toarea arie a investigaţiilor, organizate - sau în curs de organizare - în
judeţe, În subsolul Bucureştilor. Prin rezultatele obţinute, munca arheologica
se constituie Într-un activ factor de completare a unor date menite să lu:mineze ştiinţific eventualele puncte lacunare ale dăinuirii omeneşti în spaţiul
carpato-dunarean. Un sondaj arheologic, Întreprins la 28 octombrie 1969 în
satul Bălceşti, a permis astfel "rotunjirea" obiectivă a unor laconice amă
nunte asupra Sevastiţei Bălcescu (1818-1883) 1, precum şi precizarea, la
faţa locului, a unei vechi ctitorii legate de familia Bălceşt~lor.
Dacă În prezent osteneala asociată unei tehnici moderne generează
as~menea roade îmbucurătoare, lucrurile stateau înainte \Teme cu totul altfel.
Ivlijloacele utilizate erau destul de rudimentare, cercetarea se efectua sporadic şi cu rezultate corespunzătoare condiţiilor precare de atunci. N-au
lipsit totuşi şi unele descoperiri Întîmplătoare privind viaţa multiformă - cu
flora şi fauna de demult care în mod necesar aveau sa condiţioneze suigeneris desfăşurarea procesului de antropogeneză. Este cazul semnalat mai
jos, petrecut cu mai bine de un veac în urmă, după cum ne informeaza un
periodic bucureştean 2 , sub titlul "Comunicaţiuni ştiinţifice mici". Cu prilejul unor săpături În grădina Bosel, situată În zona cazărmii Malmaison din
Bucureşti, la CÎţiva stînjeni adîncime, a fost dat la iveală "un dinte al unui
elefant antediluvian, adică care a trait înaintea potopului şi a cărui speţă
se numeşte Mastodonte În istoria naturală" - după cum se exprimă materialul În cauză.
Dimensiunile vestigiului osteologie astfel descoperit atunci, impresionante
prin ele însele, au fost stabilite prin precizarea că "mărimea acestei rămăşiţe
de dinte este ca de-o jumatate de stînjen, grosimea ca braţul unui om".
Cu mijloacele puse la dispoziţie de ştiinţa veacului al XIX-lea, s-a procedat
I. Panait, CercetZiri arheologice la Bălceşti, în Studia
1970___: 1971, 13ălceşti p~. Topol0g, 1971, p. 269:-276.
· ': · ·2 Isis sau I\'atura, nr. 19/1858, p. "152.
, ..
1

Nicolae

Panait

et

acta

Musei

Bălcescu,
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îndată la "datare a" acestui uriaş dinte, proYenit din epoca precedentă glaciaţiei cuaternare. Iată cum se exprimă textul respectiv : "Găsirea acestui fosil
(ca şi a multor alte asemenea ce se găsesc în Museu 3 probă că România
(cel puţin partea Bucu'reştilor) este pusă pe tărîmul teqiar".

Cum atari descoperiri sporadice erau prin natura lor menite să stîrnească, mai cu seamă În sec. XIX, senzaţie printre locuitorii din Capitală,
cazul a fost grabnic adus la cunoştinţa prinţului Caimacam Aleaxndru
Ghica, unde a şi fost Înaintat obiectul însuşi : "Acest fosil interesant a fost
trimis de către proprietarul său la Măria sa Prinţul Caimacam, pe urmă
va fi depus la l\1uzeul Naţional de aici".
In final, autorul anonim al relatarii ţine să-şi exprime indirect opinia
referitor la necesitatea dezvoltării industriei extractive a cărbunelui, precum
şi a unor săpături de ansamblu - rod al zilelor noastre, atît de utile, inclusiv
în contextul interdisciplinar dintre istorie şi arheologie, ca mai sus. "Cercetările pozitive - preciza autorul în concluzie - mai cu seamă săpături sistematice în sînul pămîntului nu s-au făcut pînă acum În România şi unde
acestea lipsesc, acolo lipse~te orice base solide În geologie".

a Este vorba ck Muzeul Naţional de la Colegiul Sf. Sava (Arh. St. Buc., Logofetia
pricinilor bis., nr. arh. 1195/1842, f. 23 v-24.
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CRONICA

SĂPĂTURILOR

ARHEOLOGICE 1975-19&:>

Cercetările arheologice

din perioada 1975-1980 ~au de-:făşurat pe mai multe planun : continuarea cercetării pc pmierele deschise amenor, deschiderea unor şanuere nur,
precum şi desfăşurarea unor ample şi numeroase acţiuni de salvare pe şantierele de construcţii din oraş şi din împrejurimi.
Aceste ample cercetări au avut o contribuţie considerabilă la completarea informaţiilor privind istoria veche şi feudală a Capitalei şi a împrejurimilor ei.
ŞANTIERUL

BRAGADIRU

1976. (Mioara T urcu) Au fost deschise secţiuni pe latura de est a terasei rîului
Sabar. S-au cercetat o locuinţă din sec. 11-1 î.e.n., trei bnrdeie din sec. IX-XI, gropi
pentru cereale. Inventarul este format din fragmente de vase, cuţite din fier, un vîrf de
lance, un amnar, gresii, fusaiole etc.
1977. (Mioara Turcu) Au fost trasate două secţiuni şi cercetate un bordei din a
doua epocă a fierului (sec. II-I î.e.n.), o locuinţă datînd din sec. IX-XI, o groapă menajeră. Inventarul este compus din ceramică, cuţite din fier, etc.
1978. (Mioara Turcu) Au fost cercetate două locuinţe din perioada feudalismului timpuriu (sec. IX-XI) şi o locuinţă de suprafaţă geto-dac:ă (sec. II-I î.e.n.). Inventarul
cuprinde fragmente ceramice.
1979. (Mioara Turcu) S-au trasat două secţiuni Şl s-au cercetat o locuinţă geto~dacică
(sec. II î.e.n.) şi o locuinţă din sec. IX-XI. Inventarul cuprinde numeroase piese cerarnice.
1980. (Mioara Turcu) S-au cercetat o locuinţă de .suprafaţă din sec. II-I î.e.n. şi
un bordei din sec. X-XI. Jnventa•rul arheologic cuprinde resturi ceramice.
ŞANTIER UI.

BUCIUMENI-BUFTEA

1975 (Aristide Ştefănescu) In săpătura efectuată au fost cercetate 14 morminte, În
cadrul unei necropole din sec. XIV-XV. Inventarul arheologic este compus din 5 inele,
restun tex ti le, bumbişori etc.
1976. (Aristide Ştefănescu). Cercetările au fost efectuate în vatra satului Măneşti.
Au io~t deschise 6 casete cuprinzînd 47 morminte. Inventarul arheologic se compune din
inele de argint, moncde (sf. sec. XIV-XV) cercei, catarame.
1977. (Aristide Ştefănescu) Cercetarea s-a axat pe necropola II care datează din
sec. XIV -XV. Inventarul funerar a cuprins monede, inele, cercei, catarame, resturi de
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H?minte, nasturi sferoidali, etc. O monedă aparţinînd emisiunilor lui Radu I este printre
cele mai vechi izvoare numismatice medievale româneşti, din centrul Cîmpiei Române.
1978. (Aristide Ştefănescu) Cercetările au afectat partea de sud a terasei. Au fost
cercetate trei locuinţe semiîngropate (sec. XVI-XVIII) şi nouă morminte din sec. XIV-XV.
Inventarul include ceramică, un topor din fier şi un răzuitor.
i 979. (Aristide Ştefănescu) Cercetarea s-a axat pe necropola a III-a a satului Mă
neşti, dat::n:l în sec. XIV-XV. Inventarul cuprinde monede şi inele precum şi două urne
din ceramică cenuşie din sec. III-IV e.n.
1980. (Aristide Ştefănescu) Campania a precizat dimensiunile nec.ropolei III din
sec. XIV -XV. Inventarul arheologic este dominat de podoabele de argint cuprinzînd şi
catarame, copci, nasturi etc.
ŞANTIERUL

BUCUREŞTII-NOI

trasate au surprins .limita est1ca a aşezării getice
din sec. II-I î.e.n. semnalat:! în 1974. S-au cercetat un bordei şi o locuinţă de suprafaţă. Inventarul este alcătuit din ceramică, lucrată cu mîna sau la roată şi cîteva unelte
din fier.

1975. (IYiioara Turcu)

Secţiunile

ŞANTIERUL

CHITILA

au evidenţiat un strat de cultură de tip Tei
Sl un strat de cultură aparţinînd sec. VI- VII din care a fost desvelită o locuinţă cu
cuptor cuprinzînd materiale ceramice.

1977. (V :!si le Boronean\)

Cercetările

ŞANTIERUL

COTROCENI

1977. (Colectiv Panait 1. Panait, Cristian Tico) Cercetarea a fost prilejuită de restaurarea lăcaşului aflat în cun ea a doua a complexului arhitectonic ridicat de Şerban V odă
Cantacuzino. S-au stabilit nivelul de călcare iniţial, pavimentul de Ia începutul sec.
al XIX-lea şi cel iniţial, dale de piatră din 1 8~2 şi totod:nă urme de locuire din epoca
bronzului, cultura Glina III. Inventarul :trheologic include resturi de decoraţie litică, fragmente ceramice ~i obiecte de metal.
ŞANTIER UL

CURTEA VECHE

1975. (Colectiv Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, I\1ihai Lancuzov) Cercetările au
avut caracter exclt~siv de salvare.
Palatul ~ 'oie'i.·odal - S-au cercetat vestigiile feudale acoperite de zidurile caselor din
str. Soarelui nr. 3-5.
Str. Bc~r.lţiei - Amenajarile de la Magazinul Materna executate în vederea consolidărilor fundaţiilor :1u evidenţiat urme ale incendiului din 1847 (moloz şi cărbune). S-au
găsit fragmente ccramice şi de sticlă.
Str. Blănari Amenajările edilitare din apropierea bisericii Sf. Nicolae Şelari au
evidenţiat morminte din sec. XVII-XIX şi un bogat lot de vase ceramice locale şi din
faianţă occidentală.
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Amplele lucrări edili tare au scos la iveală conducte de apă din
olane smălţuite (sec. XVIII-XIX), vase şi ş~ruri de pari din stejar care au susţinut
malul Dîmboviţei pînă la canalizarea din 1880-1881.
1976. (Colectiv Panait 1. Panait, Ari.stide Ştefănescu) Cercetările au avut caracter de
salvare şi s-au desfăşurat pe malul drept al Dîmboviţei. Inventarul se compune din piese
litice (sec. XVII-XVIJI) care au aparţinut caselor brîncoveneşti, vase de sticlă (sec. XVIIXIX) şi s-a descoperit sistemul de taluzare a malurilor rîului. La biserica Răzvan, aflată
in restaurare, s-au descoperit ancadramentul de piatră şi pisania bisericii.
1977. (Aristide Ştefănescu) Desafectarea subsolului imobilului din str. Smîrdan nr. 5
a scos la iveală şase chiupuri datînd din sec. XVIII-XIX.

Splaiul Ullirii -

ŞANTIERUL

CURTEA NOUA

1978. (Colectiv Panait t Panait, Aristide Ştefănescu, Vasile Boroneanţ, Vasilica
Sandu) Cercetările de salvare desfăşurate În perioada 15 septembrie-10 decembrie şi-au
propus precizarea vestigiilor construcţiilor ridicate de Alexandru lpsilanti în anii 1775-1776.
Au fost surprinse suprafaţa palatuJui voievodal şi etapele lui de construcţie, paraclisul
domnesc şi necropola, ca şi urme de locuire din neolitic.
1979. (Colectiv Panait 1. Panait, Aristide Ştefănescu, Vasilica Sandu) In acest an
au continuat săpăturile începute în 1978, extinzîndu-se cercetarea suprafeţei palatului. Inventarul cuprinde vase din sticlă, faianţă şi lut, bombarde din fontă, rem~ri de bîrne mcendiate în 1812, etc.
1980. (Colectiv Panait 1. Panait, Aristide Ştefănescu, Cristian Ţico) Ce·rcetările au
continuat dezvelirea vestigiilor palatului. Au fost precizate cele două mari corpuri ale edificiului, identificîndu-se 32 de încăperi. lnven tarul arheologic este alcătuit din vase din
sticlă, porţdan, faianţă, lut, bombarde din fontă şi obiecte din fier.
ŞANTIERUL

DAMAROAIA

1976 (Mioara Turcu) Reluîndu-se cercetări mai vechi au fost scoase Ia iveală şi
cercetate două locuinţe getice din sec. II-I î.e.n. şi vestigii din sec. VI-VII. Inventarul
este alcătuit din resturi ceramice.
ŞANTIERUL

GHICA TEl

1978. (Radu Ciuceanu) Cercetările prilejuite de restaurarea palamlui au evidentiat
fundaţii din sec. XVII, baia domnească ~i instalaţii de canalizare a apei.
1979. (Radu Ciuceanu) S-au cercetat subsolurile unei construcţii datînd din pnma
jumătate a sec. a.l XIX-lea. S-au descoperit resturi ceramice.
1980. (RÎ<fu Ciuceanu) Campania a avut ca obiectiv o construcţie de pe latura
de nord a curţii datată În sec. XVIII-XIX.
ŞANTIERUL

MILITARI-CIMPUL BOJA

1978. (Colectiv Mioara Turcu, Vasilica Sandu). A fost cercetată, pe versantul vestic
al teraser, o locuinţă din epoca bronzului, cultura Glina III. Inventarul arheologic cuprinde obiecte ceramice, lame de silex, etc.
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1979. (Mioara Turcu) S-a precizat un strat de locuire din epoca bronzului cu inventar arheologic cuprinzînd material ceramic foarte bogat.
1980. (Mioara Turcu) S~au depistat urme materiale din sec. 11-111 ş1 o groapa
menajeră Glina III cu fragmente ceramice.
ŞANTIERUL

STRAULEŞTI

1975. (Colectiv Panait I. Panait, Margareta Constantiniu)
Străuleşti l.L.F. In cele două secţiuni trasate au fost semnalate două bordeie neolitice, un bordei din sec. III-IV şi două bordeie din sec. VI-VII.
Inventarul arheologic cuprinde un topor neolitic, o fibulă din bronz traco-getică
din sec. IV-III î.e.n., gresii de ascuţit, etc.
Străuleşti-Măicăneşti. Au fost deschise două casete şi o secţiune studiindu-se două
locuinţe din soc. III-IV şi VI-VII şi un bordei feudal. Inventarul cuprinde fragmente
de vase din ceramică, păpuşi din lut ars şi cîteva fusaiole.
1976. (Colectiv Panait I. Panait, Margareta Constantiniu) Campania a cercetat o
groapă neolitică şi una din sec. III-IV. Au mai fost semnalate trei bordeie din sec. IX-XI
şi s-a reluat cercetarea unei mari locuinţe feudale din sec. XV -XVI.
1977. (Colectiv Panait I. Panait, Margareta Constantiniu) S-au cercetat, pe latura
de nord-vest a staţiunii un bordei din sec. III e.n., cinci bordeie din sec. X-XI, o groapă
pentru provizii feudală, o casă din sec. XVI şi un uscător de poame. Inventarul este
compu~ din fragmente de vase din lut, Împungătoare din os, amnare şi lame de cuţiu din fier.
1980. (Colectiv Panait I. Panai.t, Margareta Constantiniu) Au fa5t cercetate cuptoare
din sec. VI, o locuinţă din sec. X-XI, două locuinţe din sec. XVI, o vatră În aer liber,
gropi de bucate şi alte amenajari.
ŞANTIERUL

ANSAMBLUL ARHITECTONIC

VACAREŞTI

1975. (Cristian Tico) A se vedea raportul din volumul de faţa.
1976. (Cristian Tico) S-au cercetat casele domneşti, paraclisul Sf. Nicolae şi pridvorul
bisericii Sf. Treime. S-au obţinut informaţii privind nivelele de călcare În sec. XVIII-XIX
şi despre părţi de construcţii necunoscute. Inventarul cuprinde vase din ceramică şi sticlă
din sec. XIX.
ŞANTIERUL

HANUL ZLA TARI

1978. (Colectiv Aristide Ştefănescu, Cristian Tico) Cercetările au fost prilejuite de
amenajările edilitare din jurul bisericii Zlătari. S-a cercetat fostul han Zlătari din sec. XVIII,
un lăcaş din sec. XVI ~i necropo1la Zlătari. Inventarul este compus din pietre funerare,
inele din argint aurit, acccl~ din argint, monede din bronz ~i resturi de veşminte.

CONSTANTIN M.I\NDACHE
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Prof. untv. dr. doc. ION

IONAŞCU

1902-1979

Aproape o jumătate de veac istoriografia românească a fost slujită
cu l!n devotament exemplar de către istoricul Ion Ionaşcu, personalitate de
frunte a activităţii didactice şi ştiinţifice contemporane. Opera sa, consacrată
cu predilecţie evului de mijloc, cuprinde o largă varietate de teme În care
îşi găsesc reflectarea aspecte majore ale vieţii economice, sociale, politice a
Ţării Româneşti precum şi analiza profundă a evoluţiei unor instituţii,
a creatiei cîton·a mari cărturari În fruntea cărora stăruie : Stoica Ludescu,
Constantin Cantacuzino Stolnicul, Radu Popescu, Cronicarul Dumitrache,
Nicolae Iorga ş.a. Rămîn posterităţii ca lucrări de referinţă corpusurile de
documente de care, s-a ocupat cu pasionantă dăruire, singur sau în fruntea
unor colective de specialişti, monografia Universităţii Bucureşti, cercetările
consacrate dez\·oltării învăţămîntului, istoriei monumentelor feudale risipite
m~i alesv î_n j~d~ţele Olt, Buzău, Vîlcea, în Vrancea, pămînt de care era legat
pnn însaş1 ongmea sa.
S-a născut la 21 martie 1902 la Tulnici jud. Vrancea în casa în văţă
torului Nicolae Ionaşcu. Şi-a făcut studiile liceale la Focşani şi apoi cele
universitare la Bucure~ti. Din 1924 de cînd Jescinde În Capitală ca student,
marele oraş de pe Dîmboviţa îl atrage prin istoria milenară petrecută aici,
prin monumentele şi largile posibilităţi de afirmare oferite de instituţii nationale specializate, fonduri de arhive şi cărţi pe care tînărul om de ştiinţă
le parcurge cu harnicie. în 1931 vede lumina tiparului articolul intitulat
Şcoala de La Colţ ca în "-'·cacul al XV Il I -lea unul din primele studii dedicate
de către autor în exclusivitate realităţilor bucureştene. De la acea dată ·şi pînă
în ultimele clipe ale fiinţei s.1lc istoricul Ion Ionaşcu va rămîne cercetător
de frunte al i~toriei Bucureştilor, opera sa, În acest domeniu, aducînd contributii de o valoare incontestabilă. S-a aplecat cu profunzimea-i recunoscută
asupra monumentclor existente sau dispărute, canografiei şi demografiei oraşului, marilor dregatori de la Bucureşti ş.a. În condiţii grele făcînd mari sacrificii băneşti publică În 1941 volumul Documente bucureştene privitoare
la proprietăţile mănăstirii Colţea, una din primele culegeri de izvoare documentare privind Capitala.
Noile probleme ce se puneau ştiinţei româneşti după 1944 s-au înrîurit şi asupra v.celora ce studiau trecutul şi prezentul celui ma1 mare oraş
al patriei.
În 195J îşi începe activitatea Şantierul arheologic Bucureşti condus de
un colectiv de recunoscuţi specialişti în diferite domenii. Sarcina de respon-
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sabii al acestui şantier oe prelua şi dezvolta lct un nivel superior tot ceea ce
Înscrisese arhcologia bucureşteană a revenit prof. univ. Ion Ionaşcu, temeinic
cunoscător al istoriei medievale româneşti şi locale. în colaborare cu arheoll)gii Gh. Astanc~i. Gh. Cantacuzino, Margareta Tudor-Constantiniu, Sebastian l\1orintz, O. Y. Rosetti, Vlad Zirra, cu numismaţii O. Iliescu şi
B. Mitrea, cu arhitectul H. Teodoru, a stabilit planul amplelor cercetări
Întreprinse îndeosebi În centrul oraşului dar şi la Ciurel, Crîngaşi, Fundenii
Doamnei, Dudeşti etc. Rezultatele obţinute au constituit contribuţii deosebite
pentru istoria Bucureştilor şi În deosebi pentru evul mediu bucureştean.
Prof. 'Ion Ionaşcu alături de V. Zirra a condus amplele săpături de la
Radu- Vodă iar studiul sau privind Un plan inedit al Curţii Vechi în 1799
tipărit În R I R 13, fasc. 1, 1943, a stat la baza investigaţiilor de la palatul
voievodal, aflat în centrul Bucureştilor, încă din prima campanie. Astfel,
În 1954 au văzut lumina tiparului vastele rapoarte grupate în volumul
Bucureşti. Rezultatele săpăturilor arheologice şi ale cercetărilor istorice din
anul 1953. În 1959, tot sub redacţia prof. univ. Ion Ionaşcu, este publicat
clegantul volum Bucureştii de odinioară în lumina săpăturilor arheologice.
Rapoarte de mai mică întindere au fost înserate În volumele Afateriale şi
Cercetări Arheologice editate de Academie. Contribuţia istoricului Ion 1onaşcu a constat În primul rînd În analiza izvoarelor scrise şi În formularea
tezelor privind construirea cetăţii Bucureşti de către Vlad Ţepeş, evoluţia
marelui ansamblu arhitectonic Sf. Troiţă Radu Vodă În sec. XVIXVIII ş.a. Multe din concluziile sale, temeinic argumentate, au fost sintetizate
În lucrarea Bucureşti. Pagini de istorie scrisă in colaborare cu Aron Petric şi
Ion Caraion, capitolele rezervate istoriei vechi şi feuâale fiind redactate de
prof. Ion Ionaşcu.
Prin funqia sa de director al Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti
in perioada 1956-1959 valorosul om de ştiinţă şi-a adus o remarcabilă
contribuţie la dezvoltarea acestei instituţii. Erudit profesor universitar, arhivist dr prestigiu, muzeograf, istoric cu înăscută vocaţie, prof. univ. dr. doc.
Ion Ionaşcu îşi lea~ă numele, cu aceiaşi cinstită dăruire, şi de cercetarea
arhcologică a Bucureştilor ale cărei rezultate se cuprind în mod strălucit
în sfera largă a istoriei patriei.

Prof. univ. dr. doc. C. S.

NICOLĂESCU PLOPŞOR

1900-1968
Studiile liceale le absolvă la Craiova unde, la disciplina istorie, îl are
profesor pe Şr. Ciuceanu, care-i insuflă interesul pentru istorie şi arheologie.
Venit În Bucureşti pentru a urma studiile universitare, În anii de elan
patriotic, cultural şi ştiinţific de după crearea statului naţional unitar român,
fostului elev pasionat de tcecutul Olteniei şi al strămoşilor, terasele şi văile
Bucureştilor cu pereţii surpaţi În care se vedeau vîrstele istoriei, îi oferă
firii ~ale, mereu În căutare de nou, cîmp larg de desfăşurare.

296

https://biblioteca-digitala.ro

8

Prin cercetările de teren pe care le efectuează În preajma Capitalei
devine cel dintîi arheolog român care abordează ştiinţific preistoria Bucureştilor. Astfel la n~ai un an de la sosirea sa în marele oraş publică în
numărul 9-10 (ianuarie-februarie) 1922 din Cronica Numismatică şi Arheologica, articolul Urme de noi aşezări preistorice în preajma Bucureştilor,
punînd în evidenţa, pe lîngă descoperirile mai vechi, Întîmplătoare dl! la
Mihai Vodă şi Arcuda, propriile sale cercetări efectuate la Baneasa, pe
malul Colentinei şi la Moara Ciurel, pe apa Dîmboviţei.
După terminarea studiilor universitare se stabileşte la Craiova unde se
ocupă de organizarea Arhivelor Statului şi a muzeului. Tot aici hotărăşte
să se dedice şi cercetării paleoliticului.
În 1937, în dizertaţia de doctorat intitulată Paleoliticul în România
tratează ~i descoperirile de la Bucl!reştii-Noi şi Pantelimon.
Stabilindu-se în Bucureşti în 1950 îşi reia activitatea de cercetare
descoperind pe malul lacului Baneasa, printre altele, acel frumos vîrf musterian, iar la Pantelimon noi piese privind cultura clectoniană. Tot În această
vreme participă la săpăturile Întreprinse de Academia Română şi Muzeul
municipiului Bucureşti, la Mihai Vodă şi Radu Vodă. Cu aceasta ocazie
C. S. Nicolăescu-Plopşor identifică cele dintîi piese aparţinînd paleoliticului
superior de pe teritoriul Bucureştilor.
Încadr.1rea sa În Bucureşti la Ins ti tutui de arheologie deschide o nouă
etapă în cercetarea celor mai vechi marturii ale activitatii omeneşti în ţara
noastra punînd problema unei şcoli româneşti de istoria paleoliticului pe
care L) şi organizează în cadrul sectorului şi apoi a secţiei de specialitate.
Moartea îl surprinde în momentul în care t::ercetarea paleoliticului din România era în plin avînt, dar şi cînd visurile sale cele mai înaripate prmdeau
a se înfiripa. Cu concursul Academiei Române, al cărui membru corespondent deYenise din 1963, organizează filiala Academiei de la Craiova, o continuare a actiYitaţii Institutului arheologic oltean înfiinţat tot de eL Totodată
ocupă postul de şef de catedră la Universitatea din Craiova.
C. S. Nicolăescu-Plopşor a pus în cercetarile sale tot sufletul şi toate
caii tătile cu care natura 1-a înzestrat cu generozitate. A vea acel farmec personal, acea intuiţie şi cultură arheologica care îi permiteau să găsească înţelegerea, explicarea justă a fenomenului istoric. A fost o mare personalitate
care s-a impus ca deschizător de drumuri, clarvăzător în interpretarea istoriei
tării noastre. C. S. Nicolăescu-Plopşor a fost un mare profesor. În discutarea problemelor care îl frămîntau, cu elevii şi colaboratorii săi apropiaţi,
diferenta dintre maestru şi discipol dispărea. Ştia să ne facă, sau poate o
făcea din instinct, să ardem pe acelaşi rug, flacara adevărului <;>tiintific sa
ne cuprindă pe toţi.
A fost un om În Înţelesul bun şi frumos al cuvîntului, aju1:orul său,
prezenţa sa, o simţeam cînd era de faţa, dar şi cînd nu era printre noi.
De aceea se cuvine să-i aduce prinosul nostru de recunoştinţă şi omagiu.
Datoria noastră, cea mai de preţ, este deasemenea să-i continuăm marea
opera.
V

VASILE

nORONF.ANŢ
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Prof. univ. dr. doc. ION NESTOR
1905-1974
Au trecut şapte arii de la încetarea din ,·iaţă a profesorului Ion Nestor
(25 august 1905-25 noiembrie 197 4 ), una dintre cele mai proieminent·e
personalităţi ale arheologiei contemp~)rane, creatorul şcolii de arheologie medievală românească. ~i de~i nu se mai află printre cei vii, prezenţa profesorului este mereu simţită printre cei ce, direct sau indirect, au împărtăşit
din bogata sa exy~rienţa .. gen.eratoare ~e n(;i. idei. pe car~ cu. g;ncrozitate le
oferea spre propaştrea ştunţe1 arheologice ŞI Istonce romaneşt1 m problemele
fundamentale ale istoriei poporului nostru. Căci profesorul Ion Nestor nu
poate fi revendicat numai de o generaţie sau alta de cercetători care i-au fost
mai În apropiere, fie ca studenţi, fie ca truditori pe ogorul arheologiei româneşti ; profesorul Ion Nestor aparţine, prin promoYarea noii metodologii
ştiinţifice de cercetare În teren, prin orientarile noi şi de profunzime pe care
le-a elaborat În domeniul istoriei vechi şi medievale a României, deopotrivă
celor ce 1-au cunoscut pe el ca şi a celora care i-au cunoscut scrierile de o
excepţională demonstraţie ştiinţifică şi bogăţie în intuiţii fecunde, i-au urmărit comunicările sau au avut privilegiul de a-l asculta cu diferite alte
ocazii. El aparţine, totodată, tuturor instituţiilor de specialitate, facultăţi,
institute de cercetare, muzee etc. care prin profilul şi funcţiile lor au menirea de a contribui, Într-un fel san altul, la desluşirea marilor probleme ale
istoriei neamului nostru. A condus cu Înaltă competenţă şantiere arheologice
ca : Glina, Fedeleşani, Sărata-Monteoru, Zimnicea, Glăvăneştii- Vechi, Corlă
teni, Suceava, Dridu, Bratei, Ariujd ş.a. Profesorul Ion Nestor îşi leagă
prezenţa sa ştiinţifică şi de prestigioasa instituţie de ştiinţa şi cultură Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti - , instituţie de veche tradiţie care,
pe lîngă activitatea de îndrumare şi difuzare a cunoştinţelor, istorice În general, a îmbogăţit considerabil, prin efortul lucrătorilor de specialitate, istoria
celui mai mare oraş al ţarii, mai cu seamă la începuturile acestuia. Aproape
că nu există cercetător al muzeului care să nu fi beneficiat, într-un fel sau
altul, de îndrumările de mare competenţă ştiinţifică ale profesorului, nu
numai în calitate de profesor la catedra universitară, în perioada 1945-1974,
dar şi ca cercetător pe diferite şantiere arheologice, atît pe cele din provincie, cît şi pe cele organizate pe teritoriul Capitalei sau În Împrejurimile
acesteia. Mulţi dintre cei mai vîrstnici arheologi ai muzeului, din trecut
şi de astăzi, au deprins "meşteşugul" arheologiei de la regretatul nostru magistru, lucrînd pe şantiere sub directa sa conducere, sau prin îndrumări date
cu prilejul vizitelor pe şantierele Străuleşti, Giuleşti, Soldat Ghivan, Curtea
Veche etc. Să nu uităm că profesorul Ion Nestor definea, încă din a treia
decadă a secolului nostru, o nouă eul tură a epocii bronzului, în urma cercetărilor arheologice efectuate la Glina Bucureşti În anul 1926. Expunerea
materialului descoperit constituie o serioasă mărturie a laborioasei şi fecundei activităţi ştiinţifice şi muzeistice În acelaşi timp. Nu odată acţiunea
de continuă îmbogăţire a tematicii muzeului, cea referitoare la istoria veche
mai cu seamă, a beneficiat de luminile yrofesorului care răspundea de fiecare dată cu toată bunăvoinţa la solicitarile foştilor săi studenţi. Nu odată
sala de conferinţe a muzeului făcea să se audă vocea clară, sigură În afir-
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maţiile şi precizările făcute de savantul Ion Nestor, mai ales în problemele
mileniului "tăcerii", cu prilejul acţiunilor de perfecţionare a cadreJor de
specialitate din unităţile muzeistice. Nu odată profesorul Ion Nestor a parti-:
cipat, ca invitat de seamă al conducerii muzeului, la diferite manifestări
ştiinţifice, prilej cu care regretatul dispărut î~i expunea fecundele şi bogatele
sale idei În probleme de arheologie prefeudală şi feudală, domeniu În care

s-a afirmat ca deschizător de noi orizonturi de cercetare. A fost membru
corespondent al Academiei R.S.R. ( 1955) şi membru al Academiei de Ştiinţe
Sociale şi Politice (1970), membru al lnstitutului Arheologic german de la
Frankfun am Main (1958).
Toţi cei care ne-am împărtăşit din bogata şi rodnica sa experienţă ~i
activitate ~tiinţifică, profesori, cercetători, muzeografi (pentru Ion Nestor
cele trei categorii se contopeau Într-una singură a omului pasionat a smulge
pămîntului noi argumente în domeniul istoriei patriei, a îmbogăţi patrimoniul
arheologic cultural-na1rional, a contribui la educarea patriotică a tinerilor
~eneraţii mai cu seamă) îi vom păstra o luminoasă şi pioasă amintire, continuînd cu devotament opera sa de cercetare a trecutului nostru istoric, convinşi fiind că vom îndeplini astfel un act de recunoştinţă demn de numele
acestui mare dispărut.
STEFAN OL TEANlJ'

Prof. umv. dr. doc. GHEORGHE CANTACUZINO
1900-1977
La cumpăna dintre secole, pe 3 martie 1900, se năştea, într-o familie
ce a dat ţării numeroşi oameni de vază, unul dintre cei mai neobosiţi viitori
arheologi bucureşteni. Era Gheorghe Cantacuzino.
Încă din adolescenţă el se dedică studiului ştiinţelor umanitare. La
terminarea liceului - urmat la Bucureşti şi Lausanne - avea solide cunoştinţe în limbile clasice şi moderne.
Primul război mondial îl face să-şi Întrerupă temporar studiilţ pentru
a lua arma în mînă şi a-~i apăra ţara.
Cursurile universitare le urmează la Bucureşti absolvind facultatea de
drept (1921) şi de litere (1922). Pleacă apoi În străinătate unde timp de
cinci ani (1923-1927) se specializează În antichităţile greco-romane (Paris)
şi în papyrologie greacă (Roma şi Milano). În toată această perioadă beneficiază de îndrumarea unor renumiţi profesori. De altfel, toată viaţa se va
socoti elevul lui Vasile Pârvan şi Jerome Carcopino alături de care a participat la numeroase săpături arheologice din România, Franţa, Italia şi Africa
de Nord. Cunoştinţele căpătate îl vor ajuta apoi În activitatea desfăşurată
în ţară, dedicîndu-se În special, În perioada de început, studiilor de istorie
clasică. Prima lucrare publicată va fi teza de doctorat susţinută în 1927 la
Universitatea din Bucureşti, intitulată Cîteva corpuri barbare din armata
romană de la .Augustus la Galienus.
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Paralel cu preocupările ştiinţifice - săpăturile din castrul roman de
la llăneasa (jud. T eleorman) - el va desfăşura şi o bogată activitate pedagogică În cadrul Universităţii, fiind mai întîi docent, apoi conferenţiar
la Facultatea de litere (1929-1947).
Începînd cu anul 1948, În cadrul Muzeului naţional de antichităţi şi
al Institutului de arheologie din Bucureşti, ,.a efectua numeroase săpături
arheologice mai Întîi la Histria (1949-1951), iar apoi în Bucureşti şi împrejurimi (Cernica, Potlogi, Cătălui-Căscioarele). Pe toate aceste şantiere va
colabora cu multiple instituţii culturale şi obşteşti : Muzeul de istorie a
municipiului Bucureşti, Ivluzeul de istorie din Călăraşi, Muzeul de arheologie
din Olteniţa, Direqia monumentelor istorice, Patriarhia Română, etc.
Specializîndu-se, prin natura împrejurărilor, în arheologie medievală,
săpăturile din cuprinsul oraşului Bucureşti, precum şi cele din împrejurimi
îi vor aduce consacrarea. Cercetările s-au axat pe scoaterea la iveală, din
noianul uitării, a unor vechi construcţii bucureştene situate pe Dealul Ivlihai
Vodă, Movila Gorgani, str. Apolodor nr. 13 (casa Dudescu), etc.
Dar şantierul de care s-a simţit atras cel mai mult şi pe care nu l-a
părăsit pînă la sfîrşitul vieţii a fost Cernica. Descoperirea aici a uneia din
cele mai mari necropole neolitice (aparţinînd culturii Boian) din sud-estul
Europei, a unor aşezări neolitice (de tip Dudeşti şi Boian), din epoca bronzului (de tip Glina şi Tei), geto-dace, prefeudale (sec. VI e.n.) şi În special
a Mănăstirii Iezărul cu satul Mărăcineni i-au captat toată energia ultimilor 15 ani.
Aici şi-a etalat întreaga capacitate şi spiritul creator. Dacă pentru
monumentele medievale scoase la lumină, atît la Căldăraru-Cernica cît şi la
Cernica-Mănăstire, avea experienţa necesară, pentru celelalte er:. nevoie de
o urgenta familiarizare. Şi miracolul s-a produs. În mai puţin de doi ani,
profesorul Gheorghe Cantacuzino a devenit unul din cei mai buni specialişti pe problemele neoliticului din România. Iar rodul cercetărilor s-a concretizat în numeroase articole, comunicări şi conferinţe prezentate atît în
ţară sesiuni ale institutelor de cercetare, ale muzeelor, la radio şi la televiziune - cît şi peste hotare - Moscova, Roma, Belgrad, Tokio, Chicago,
A ten a, Praga.
O altă latură a multiplei activităţi desfăşurată de Gheorghe Cantacuzino a fost cea pedagogică. Profesorul a atras pe toate aceste şantiere numeroşi tineri viitori istorici, arheologi, profesori, muzeografi. Discuţiile ce
se purtau pe marginea descoperirilor făcute, la care participau numeroşi invitaţi, erau adevărate lecţii pentru "colaboratorii" mai tineri. Părerea fiecăruia
era ascultată cu atenţie şi era acceptată numai cea justă, indiferent din partea
cut venea.
Făcînd bilanţul întregii sale activităţi putem constata, lucru rar în arheologie, inexistenţa unor datorii rămase neonorate. Tot ce a fost mai important şi v:aloros s-a publicat. Sperăm că monografiile, la care lucra în
ultimul timp şi care reprezentau de fapt o reluare a problematicii şi o
pescriere mai amănunţită a descoperirilor, vor vedea lumina tiparului.
Recunoaşterea tuturor acestor merite, în care după cum s-a văzut
arheologia bucureşteană a ocupat un loc primordial, 1-a constituit alegerea
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În 1969, chiar de la creare, ca membru activ al Academiei de Ştiinţe Sociale
şi Politice din R. S. România.
Dar toate aceste acţiuni au fost curmate în seara zilei

de 20 septembrie 1977, atunci cînd noaptea prinde din urmă ziua. Atunci a închis ochii
pentru a se odihni, după o viaţă ce n-a cunoscut răgazul, profesorul Gheorghe
Cantacuzino. De aceea cei ce I-au Înţeles şi urmat îi pot spune şi acum, la
patru ani de la săvîrşire, "requiescat in pace".
GEORGE TROHANI

Prof. dr. GHEORGHE ASTANCAI
1904-1980
I'vluzeul de istorie a municipiului Bucureşti a înregistrat la 27 ianuarie 1980, dispariţia unuia dintre oamenii care au participat activ la creşterea,
dezvoltarea şi modernizarea institutiei. Prin stingerea din viaţă a profesorului
doctor Gheorghe Astancăi, muzeul a pierdut încă unul din înaintaşii muzeografiei bucureştene.
Gheorghe Astancăi s-a născut la 21 februarie 1904 în satul Moara
Grecilor, cuprins astăzi În limitele oraşului Vaslui.
Absolvind cursurile şcolare în Vasluiul natal şi la "Mihai Viteazul"
din Bucureşti, Gheorghe Astancăi s-a înscris la Facultatea de litere şi filozofie,
etapă Încheiată În anii 1930-1931, printr-o strălucită licenţa, apreciată cu
nota maximă. Încă de pe vremea studenţiei a fost atras de valoroasele preocupări şi studii sociologice îndrumare de profesorul Dimitrie Gusti. Seriozitatea
studiilor şi bogăţia materialului acumulat, i-au permis lui Gheorghe Astancăi
să-şi susţină un apreciat doctorat la Universitatea din Paris. Dintre problemele care i-au stăruit În mod deosebit În preocupări, familia şi multiplele
aspecte ale acestei instituţii din viaţa societăţii româneşti, i-a adus cel de-al
doilea titlu în licenţa, la 30 iunie 1931, pentru lucrarea intitulată "Rudenia
şi afinitatea ca impediment la căsătorie În dreptul român". Amplificînd studiul pe această temă, În care au fost valorificare numeroase observaţii efectuate În campaniile sociologice, Gheorghe Astancăi a obţinut cel de-al doilea
titlu de doctor În ştiinţe.
în afar:-a obţinerii celor doua înalte titluri ştiinţifice, Gheorghe
Astancăi s-a bucurat de cunoaşterea si prietenia multor oameni de seamă.
Ca director şi secretar al Oficiului Uni,·ersitar, În anii 1931-1934 a fost
în permanent contact cu marii profesori ai universităţii bucureştene, deţinînd
în acelaşi timp şi functia de asistent al cursurilor de istorie predate de saYantul Nicolae Iorga, al cărui prieten şi colaborator a fost mult timp.
Profesor, ziarist, director al Oficiului Universitar, funqionar superior
la Primăria Bucureştilor, Gheorghe Astancăi a fost un exemplu de muncă
si corectitudine. Aceste calitati le-a păstrat şi ca director al Bibliotecii municipiului Bucureşti ( 1941-1948) cît şi ca director al Muzeului municipal.
Gheorghe Astancăi s-a aflat la direcţia Muzeului municipal din anul
1948 pînă in 1957.
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Is.tori~ consacrat, Gheorghe Astancăi a parttctpat curent şi la acuvnatea
(1953-1956) .
. .·. . Cea mai valoroasă contribuţie a sa a fost sporirea num~rului de obiecte
inuzeistice acţiune în care se înscrie donaţia familiei doctorului George Sev~reariu. Sub· directa fndrumare a lui Gheorghe Astancăi lua astfel naştere o
houă unitate muzeistică de prestigiu· "Colecţia Maria şi dr. George Severeanu", inaugurată pentru public î·n anul 1956.
.
Prin nemăsurate stăruinţe, în acelaşi an 1956, Gheorghe Astancăi parucipă la organizarea expoziţiei "Colecţia Numismatică" a Muzeului Bucureştilor, oferind publicului posibilitatea cunoaşterii a încă unei părţi a valorosului patrimoniu istoric. Continuîndu-şi activitatea, pînă la pensionare
şi mult timp după aceea în cadrul "Colecţiei Maria şi dr. George Severeanu", Gheorghe As.tancăi, concretiza În munca muzeologică noi parametri,
caracterizînd-o drept pricepere şi pasiune.
Un stupid accident de circulaţie, petrecut pe strada Ştirbei Vodă, a
pus capăt zilelor acestui om, al cărui optimism era adesea invocat de mult
mai tinerii săi colaboratori. A dispărut astfel omul. Dar opera sa, instituţiile
create, colectivele ce i-au apreciat munca au rămas.
El rămîne în amintirea tuturor celor ce 1-au cunoscut şi nemuritor în
ştiinţa muzeologică r~mânească.

·• ·
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ŞTEF ANESCU

ABREVIERI MAI DES FOLOSITE
AMN
Arh . .Mold.
Bucureşti

BMI
BSNR
BSPF, ET
Călători străini

CAB
Dacia N S
DIR
DRH

ED
Gl. B
Ilfov
Materiale
MIM
MLMB
Muz. Naţ.
PZ
PMMB
RM
RMM
Mon. lst. Artă

RRHA
Studii
SAI
SCIV (SCIVA)
SCN
SCS Cluj
St. ~i Corn. Pitc~t.i

:\nuarul 1\luz·..:ului Naţional, Bucureşti
. \rheologia !\ 1oldovei, laşi - Bucureşti
Bucureşti, Materiale de istorie şi muzeografie, Bucureşti
Bulelinul J\fonumcntelor Istorice, Bucureşti
Buletinul Societăţii ~umismatice Române, Bucureşti
Buletin de la Socictc Prehistorique Franc,:ais, :Eruaes et Traveux, Paris
Călători ~trăini despre ţările române, Bucureşti
Cerce'tări arheologice În Bucureşti
Dacia. Nouvelle Serie, Bucureşti
Documente privind istoria României, Bucureşti
Documenta Romaniae Historica, Bucureşti
Ephemeris Dacoromana, Annuaria della Scala Romena, Bucureşti Roma
Gbsul Bisericii, Bucureşti
Ilfov - File de istorie, Bucureşti
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti
Materiale de istorie şi muzeografie, Bucureşti
Muzeul de istorie a municipiului Bucur~ti
Muzeul Naţional, Bucureşti
Prahistorische Zeit'>chrift, Leipzig - Berlin
Publicaţiile Muzeului Municipiului Bucureşti
Revista Muzeelor
Revista Muzeelor şi Monumentelor
Monumente Istorice şi de Artă, Bucureşti
Revue Roumaine d'Histoire de 1' Art, Bucureşti
Studii. Revistă de Istorie, Bucureşti
Studii şi Articole de Istorie, Bucureşti
Studii şi Cercetări de Istorie Veche, Bucureşti
(Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie)
Studii ŞI Cercetări N umisma tice, Bucureşti
Studii ş1 Cercetări Ştiinţifice, Cluj
Studii ŞI Comunicări, Piteşti.
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