
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 surprin
dcm un strat de pietriş şi nisip păstrat deasupra scheletelor. Consideraţiilor 
de ordin arheologic li se alătura şi analizele antropologice. Avîndu-se În ve
dere poziţia înhumarilor, în cea mai mare parte normală, cu numeroase supra
puneri, 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 În
humărilor 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 in
terior 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 fie
care dată un număr de cea. 1 O 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 Dea
lul Cotroceni, vis-a-vis de aşezămîntul Cantacuzinilor, au permis emiterea pă-

sa Piese similare au fost observate în cursul cercetărilor de salvare din Dealul Co
troceni, la punctul Leu. De asemenea au fost Întîlnite În lemnăria de la începutul seco
lt1lui 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. 
37 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 asu
pra 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 paro
hială 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 cabmi
tate a fost precis marcată şi surprinsă la adîncimea de - 2 m., faţă de ni
velul 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 ni
velul 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. 

: 38 P. I. P:mair, op. cit., în Bucureşti, VII, p. :H. 
· 39 .Săpături 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~. ·· 
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