
va te ..... În amănunţime, celelalte prezentîndu-se ca o masă de pulbere albă, po
roasa. 

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?aleo
litice 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 pe
rioada feudală, o bună proteCţie la care au contribuit şi zidurile de cetate 
ce o împrejmuiesc. 8 În perioada moderna, exploatarea lutului necesar fabri
cani cărămizilor a afectat promontoriu! pe care este aşezată mănăstirea, pu
nînd În mare pericol ctitoria descendenţilor lui Mircea Ciobanu 9• 

Ulterior, în urma unei restaurări îndrăzneţe, monumentul şi-a recapa
tat 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, te
renul 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. 

re şti, 
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2 M.I.M.B. Inv. 88251. 
3 Observa\ii efectuate de noi - nepublicate. 
4 Sebastian Morintz ~i Dinu V. Rosetti, Diii· cc 1e mai -;_whi timpuri ŞI pÎI~<! f,z for
Bucureştilor, 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, Bucu-

1961' 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. 
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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 aces

tui 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 Universi
taţn, prin cantitatea mare de pămînt dislocat, a permis şi observarea şi ve
rificarea 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 extin
derea oraşului ale cărui limite erau marcate În secolul al XV -lea de cup
toarele 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 me
najere, 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 ple
dează 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. 

12 M.I.M.B. inv. 5.)265, 5.'266. 
13 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. 

18 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. 
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