
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 Alexan
dru 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 mar
chează nici Începuturile locuirii pe pămîntul buftean şi nici măcar momentul 
înfiripării satului medieval. Documentul confirmă existenţa În a doua ju
mătate 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, sar
cina stabilirii Începuturilor locuirii feudale revenindu-i arheologiei. Cerce
L1rile 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 Colenti
nei bt.!f:cnc. O succintă cercetare a zonei, Înregistrează În perimetrul ora-

1 Mic diqionar enciclopedic, Editura Enciclopedică Român:l, Bucureşti, 1972, 
p. 1159. 

2 Aristide Ştefănescu, Cercet,ae,l saw/ui medie<-·,d M,"ineşti de pe Colentina (.1ec. 
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 XIV
XIX, 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 inter
belică şi apoi, În anul 1964 de către Muzeul Capitalei, în afara altor mZi:r
turii 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, co
ordonate de I.C.A.B., ce urmează sa transforme Într-o Întinsă zonă de Jgre
ment, matca rîului şi malurile, de la Lacul Zimbru (Creţuleşti) şi pînă h 
Tînganu, a ridicat cu pregnanţa problema vaL..)rificării unui patrimoniu isto
ric existent În zonă. În acest cadru, elucidarea problemei datării acestui mo
nument, 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 me
dievale, aflate la distanţe mici ce permit studiul evoluţiei civilizaţiei medie
vale 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 elucida
re;} problemelor monumentului de zid, sau pe cercetarea necropolelor vechi 
din 0.propiere, ne parcursul sapaturilor au fost surprinse şi 9 bordeie data
bile 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 Se
siunea "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 me
talice 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 perma
nent pădurea şi lacul din apropiere. De aici locuitorii îşi completau ne
cesarul de hrană. 

Datînd din aceiaşi perioadă (sec. XIV-XV), În vatra satului la mar
ginea sa, spre rîu, a fost surprinsă În cursul investigaţiei arheologice o afu
maware 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 car
bonizaţi 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 in
teriorul B. 7, situat la marginea de sud a aşezării din secolele XV-XVI, 
cele două vetre pe care se făcea focul, pentru necesităţile locuinţei, ocu
pau 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. Lo
cuinţa 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
ţn 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 resurse
lor, pe timpul iernii, de care dispunea o gospodărie. 6 

În inventarul locuinţelor şi al amenajarilor surprinse pînă acum, ce
ramica 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, prefi
gurînd o ocupaţie ce va fi adus prosperitatea aşezării În secolele XVI
XVII 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 dezafecta
rea 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 ridi
carea bisericii de zid şi de prima sa menţiune documentară. Materialul ar
heologic indică practicarea înhumarilor în acest cimitir, în a doua juma
tate 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, si
tuat 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 ne
cropole 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 ne
cropolă de la Măicaneşti numărînd 76 de morminte. Reflectate şi de inven-

6 Corneliu N. 1\btee~cu şi Silviu Comănescu, Studiul geometric şi arheologic al gro
pilor 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 Labora
torul 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. 
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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, fe
mei, 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 mo
nede, 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 se
Cl1lelor 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 feu
dale 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 mo
nedă surprinsă, este un dinar maghiar din timpul lui Vladislav I (1440-
1·144 ), marcînd şi momentul de încheiere a folosirii necropolei 2 În a doua 
jumătate a secolului al XV-lea. Din cercetările efectuate şi materialele re
cuperate În cursul sapaturilor, din cel de al treilea cimitir, înhumările prac
ticate 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 seco
lului XIV şi amplificat În etapa următoare, poate nu Întîmplător În ace
laşi timp cu progresele urbanizării la Bucureşti, a făcut ca Încă de timpu
riu, aşezarea să intre În preocupările marilor feudali. Satul ajunge În po
sesia 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 complexu
lui 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 edi-

10 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 monu
mentelor 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, nu
nifestă 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, continuîn
du-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 a 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 de
calage 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. 
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