
INTRODUCERE 

Prezentul volum reia seria culegerilor menite a reda czrcuz
tului ştiinţific rezultatele săpăturilor arheologice efectuate de spe
cialiştii 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 investiga
ţiile 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 semnifi
caţia 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 con
cluziile 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 deo
sebite 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 consta
tăm 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 ome
nească 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-

https://biblioteca-digitala.ro



cetării. Astfel, alături de comunicările şi studiile ce valori fi că cer
cetările arheologice sînt incluse materiale care analizează descope
ririle numismatice sau alte mărturii istorice. In acest context do
rim să remarcăm şi studiile care att la bază cercetarea antropolo
gică 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 cer
cetărilor 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 gra
dului de civilizaţie pe care l-a cunoscut aceste meleaguri În pa

leolitic, 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 bron
zului mijlociu. 

Aşa cum se poate constata în volum s-a acordat o pondere 
adecvată perioadei geto-dacice de pe teritoriul Bucureştilor pre

cum ŞJi mileniului 1 e.n., remarcîndu-se cercetarea etnogenezei po
porului român rezultat al împletirii civilizaţiilor romane şi geto
dace. 

Rezultatele deosebite obţinute În cercetare arheologică a ves
tigiilor feudale nu puteau să nu-şi gc'lsească un loc aparte în vo
lum. 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 con

strucţii, 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 dezvol

tarea arheologiei bucureştene, şi naţionale, la afirmarea Muzeului 
de istorie a municipiului ca instituţie de prestigiu În cercetarea şi 

valorificarea 'Vestigiilor Bucurqtilor. 
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