
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 valorifi
care 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 ( cul
tura 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 monu
mente de o deosebită importanţă pentru istoria feudală a Bucureştilor : pa-

1 Gh. Cazimir se referă şi la unele descoperiri din str. Soldat Ghivan îr. Istoria 
ora~ului Bucure~ti, 1965, p. 57-60. Cercetările arheologice în aşezarea de h Soldat Ghiv:m 
au continuat şi în anul 1963. Din această campanie rezultă ceramica găsită în bordeiul 
16,' 1963. Bordeiul 16 nu apare însă în planul general. 
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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 arhi
tectonic construit de marele spătar Mihai Cantacuzino. 

Aşezarea Soldat GhiYan, ca şi celelalte aşezări contemporane, s-a in
stalat 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. Te
leorman - 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 bor
deie, 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, Mate
riale. 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. 758-
7 fi4. \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 cer
at.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. 1 O, 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 ve
cinătate 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 Colentina
Pantelimon, 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 adin
cite 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 Împle
titură 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 con
structia 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 rectangu
lară, 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 \·a, 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 cup
torul 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 cup
torului. 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 cup
toarele de acelasi tip nin celelalte 4.Sezări similare şi se explica prin Împre
jurarea 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 pot
coavă, 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 
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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. lu
tului 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. 1 O) 
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 pre
cum 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 su
prafetei vaselor un aspect de mozaic şi au împiedicat adaseori modelarea În
grijită 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 supra
faţă 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 2jOj0 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 insu
ficient 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 an-
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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 ce
o 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 ___ alatu-
rate 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~ pre
lungit 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 hor
cleiul 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 di
mensiuni 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 1 O, 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 adîn
cimea 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 con
cluzii 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 inte
riorul acestora, depunerile nu indică refacerea lor. Materialul ceramic este 
acelaşi În fiecare bordei, ca pasta, tehnică de lucru şi forme, dove
dind 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 versifi
care 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 popu
laţiei autohtone 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.l-
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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 1 O 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, da
tează 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 semicircu
lară 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 tur
nării, 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. Te-
1eorman) 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 a 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 vea
cului 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 spi
ralică 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 sta
bilirea trăsăturilor comune ce dovedesc înrudirea aspectelor din centrul Mun
teniei 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 struc
turală, ca efect al intervenţiei noilor factori etnici ce au intervenit la Du
nărea de Jos în a doua jumătate a veacului YI e.n. : slavii şi avarii. Dimpo
trivă, cercetările scot la lumină în aşezările rurale, numeroase surse mate
riale 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 "îr
to.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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10 

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. Ca
Zlmlr, 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'agglome
ration couvre une superficie de 2200 m2• Les habitations, de forme rectangulaire, partielle
ment 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 a cet effet a 
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, a la voGte basse, 
qui servait a 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'agri
culrure, 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 a la main et confectiones au tour. La poterie modelee a la main, par les 
elements morphologiques et techniques se rattache a la poterie autochtone dace specifique" 
aux III-IV siecles, mais la rernarquable diversite de cette categorie ceramique et due 
au processus d'assimilation d'une serie d'elements appartenant a la population slave, prcsente 
en ces lieux a 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 a 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. 

L:t:GENDES DES FIGURES 

.. rragments de poterie decoree, travaillee au tour. 
2. Poterie travaillee a la main. 
3. Amphore fragmentaire et ceramique travaillee au tour. 1-2 a l'echelle 1/1 ; 3-5 a 

l'echelle L32. 
4. Lampe confectionnee a la main. 
5. Objets en os, bronze et fer. 
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Fig. 1. fragmente ceram' d lCe ecorate lucrate la roată. 
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Fig. 3. Amforă fragmentară Şl ceramică lucrată la roată. 1-2, scara 1/1 : 3-5, Scara 1/2 
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, Fig. 4. Opaiţ lucrat cu mîna. 
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Fig. 5. Obiecte de os, lut, bronz ŞI fier. 
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