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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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Dovada locuirii în acest punct, sau în imediata apropiere din seco
lele XV-XIX, poate aduce şi cîteva precizări în ceea ce priveşte problema 
cursului Bucureştioarei, ce trebuie căutat, astfel, undeva mai departe şi la est 
de biserica Răzvan. 

DEALUL GROZĂ VEŞTI 

Situat pe malul drept al rîului Dîmboviţa, În partea de vest a oraşului~ 
dealul Grozăveşti a constituit unul din punctele de străveche şi intensă lo
cuire, Înscriindu-se ca una din staţiunile complexe ale Bucureştilor. 

Săpături sistematice şi observaţii, În diverse ocazii, au prilejuit releva
rea unor interesante materiale aparţinînd locuirilor trecute ,inventarul etapei 
medievale conturînd satele înglobate mai tîrziu În aria bucureşteană. 

Amplele lucrări efectuate în anii din urmă, prin volumul mare de pă
mînt dislocat, au permis noi şi interesante observaţii. Erau cunoscute vesti
giile aşezării din secolele IX-XI şi fuseseră semnalate urme ale unui sat 
din veacul al XV -lea, 47 dezvelindu-se mai multe locuinţe şi o parte din ne
cropolă. Ulterior Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti a fost informat 
de apariţia unor morminte, situate la mică adîncime, pe terenul pe care se 
construia Facultatea de Electronică. 

Pe terasa superioară a rîului Dîmboviţa, marcată de două văioage spre 
vest şi sud, În săpăturile efectuate de constructori, au fost observate urme 
de vieţuire aparţinînd epocii bronzului. Se detaşează ceramica, frumos deco
rată, de tip Tei. Nu au fost surprinse, În intervenţiile constructorilor, lo
cuinţe. Aşezarea este Însă bine documentată prin mare cantitate a fragmen
telor ceramice şi suprafaţa Întinsă pe care au fost cercetate. 

Locuirea din secolele IX-XI, a ocupat, probabil, numai terasa joasă, 
pentru că În spaţiul afectat noilor cercetări, ceramica decorată cu benzi de 
linii, sau combinaţii ale liniilor, valului ~i punctelor, s-a descoperit numai 
sporadic. 

Din săpătură au fost recuperate mai multe fragmente ceramice databile 
~n secolele XV-XVI. Menţionăm chiar un cuptor În jurul căruia au fost des
coperite fragmente ceramice din aceeaşi perioadă, asemănătoare celor scoase 
la lumină prin săpăturile de la Sf. Gheorghe-Nou 48 şi Curtea Veche. 

Extinzînd sfera investigaţiei, sapaturilor prilejuite de construqii, le-au 
fost adăugate trei seqiuni sistematice şi o casetă aferenta. Obiectivul prin
cipal surprins în cursul sapaturilor practicate a fost necropola a5ezării. De 
altfel în terenul energic răzuit, din aşezarea aferentă a putut fi cercetata 
o locuinţa semiîngropată, resturile ceramice fiind mai frecvente În partea 
nordică a terasei, la marginea ei, către rîu. 

Atît în săpăturile noastre cît şi În excavaţiile şantierului, la sud de zona 
ocupată de necropolă şi sondată de noi printr-o seqiune, nu au mai fost 
descoperite locuinţe din această etapă. 

·l7 Oh~ervaţii efectuate împreun?i. cu dr. Panait I. Panait. 
1 1> D. V. Rmetti, Panait I. Panait, op. cit., În, Bucurc~ti, \"1, 196S, p. 97-11 S. 
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