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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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Coroborînd rezultatele observaţiilor de pe cele două terase ale malului 
Grozăveştilor remarcăm distanţa mare (cea. 300 m.), existentă Între cele 
d<.iuă nectopole. Se repetă· şi aici situaţia de la Măicăne~ti 49 (secolele XIV
XV şi ·apoi XV-XVI), sau cea ·de la Măneşti-Buftea, unde· au fost precizate 
necropole distincte pentru secolele XIV-XV şi apoi din veacu
rile XVI-XVIII. 

Sondajul În cimitir a permis dezvelirea unui număr de 22 mormmte 
inhumaţi, ale căror gropi se adîncesc cu 0,60-0,80 m. faţă de nivelul cores
punzator epocii feudale. În taluzul amenajarilor pentru fundaţii a fost cer
cetat ::\L 1. Scheletul aparţinea unui adult fiind afectat de lucrările practi
cate cu mijloace mecanice. Din inventarul funerar al acestuia menţionăm o 
monedă otomană din argint şi un amnar de fier. Este de altfel singurul mor
mînt ce a conţinut o monedă, oferindu-ne un reper cronologic cert. Toate 
celelalte morminte au cuprins înhumări orientate vest-est, cu uşoare variaţii, 
în funqie de anotimpul În care au fost practicate. 

În ceea ce priveşte poziţia braţelor observăm cîteva situaţii mai rar în
tîlnite : M. 2 conţinea scheletul unui copil În vîrsta de pînă la 7 ani, :;o cu 
braţul drept depus pe abdomen, În timp ce mîna stîngă a alunecat, probabil, 
pe lîngă corp. La l\1. 14, mîna stîngă este depusă pe abdomen, iar dreapta 
pe lîngă corp. 

M. 3, cnnţinînd scheletul unui puber, prezintă antebraţul drept ridicat 
În sus, ajuns În poziţie paralelă braţului, falangele găsindu-se chiar pe umă
rul drept, În timp ce braţul stîng a alunecat pe lîngă corp, falangele aflîn
du-se În zona bazinului. Reţinem şi cazul mormintelor: M. 4 şi M. 9, conţi
nînd schelete ale unor indivizi ce aveau mîna stîngă depusă pe umărul stîng. 

Remarcăm, aşadar, că din cele 22 de morminte, două au o poziţie mai 
rar Întîlnită, cu unul din braţe pe lîngă corp, trei stăteau cu una din mîini 
ridicată spre umărul corespunzător, iar restul au poziţii normale cu braţele 
aşezate pe piept sau abdomen. 

La Groza \·eşti n -au fost întîlni te si tu a ţii în care scheletele să prezinte 
ambele braţe ridicate spre umeri, de genul celor semnalate la Cernica 51 şi 
În necropola satului Străuleşti-Măicăneşti 52 din aceeaşi perioadă. Pe de altă 
parte, numărul redus al acestor cazuri deosebite nu ne permite să facem 
consideraţii de alt ordin asupra populaţiei căreia i-au aparţinut 53. 

Dacă marea majoritate a mormintelor adăposteau schelete ce au fost 
depuse în groapă, înfăşurate Într-un giulgiu, M. 5 prezintă unne evidente ale 
existenţei unui sicriu din lemn. Poziţia înhumaţilor, cu umerii apropiaţi de 
corp, obsen·ată la M. 1. şi M. 3, sau cu tibiile foarte apropiate, uneori În
crucişate, cum Întîlnim la M. 10; M. 11; M. 12; M. 14; M. 17, constituie 
un motiv serios pentru ca să credem că indivizii aparţineau unei comunităţi 

49 Panait 1. Panait, Inceputurile orqului Bucureşti Î Il lumi !la cercetZîril or arheol ogia, 
în, Bucureşti, V, 1967, p. 7-24. 

50 Şi de această dată, observ:tţiile antropologice şi precizarea vîrstelor, aparţin cer
cetătoarei Laurentia Georgescu. 

51 Gh. Cantacuzino, Ullele probleme istorice pri-.:ind aşezări!e medit"uale munti.'J.e Î11 

lumina cercetărilor arheologice de la Cemica, în, SCIV, XIV, 196-', 2. p. )61-)66. 
52 M. Constantiniu, P. I. Panait şi 1. C. Pan;1it, Şamierul arheologic B:!Jieasd-Str.":tl

leşti. Aşezarea feudală, in CAB, Il, 1965, p. 197-198. 
53 Gh. Canucuzino, op. cit., p. 378-379. 
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ortodoxe Şl că se practtcau ritualuri de străveche moştenire. Prezenţa sicnu
lui poate constitui un indiciu în ceea ce priveşte starea socială a celui' inhu
mat. Menţionăm şi faptul că la acelaşi schelet a fost descoperit şi un nasture 
- Lumbişor. 

Pămîntul de umplutură conţine puţine fragmente ceramice aparţinînd 
secolului al XV-lea, mai frecvente fiind resturile de materiale din epoca 
bronzului. Remarcăm Însă şi cîteva colţuri de cărămidă, avînd grosimea de 
0,040 m. şi l~ţimea de 0,15 m. mînjite cu mortar alb lăptos, pnnrenite din
tr-o construq1e. 

Ceramica găsită indică Yase cu buza frumos profilată, Înaltă, purtînd 
uneori caneluri la exterior. O ceramică asemăna toare a fost descoperită În
tr-o groapă menajeră din incinta palatului de la Curtea Veche 54. 

Ceea ce surprinde în această necropolă, contemporană cu cel de al 
doilea cimitir de la Străuleşti-Măicăneşti 55 sau cu necropola I de la Măneşti
Buftea, 56 cu acela al fostei mănăstiri Iezerul, 57 sau al bisericii din Rete
Yoieşti, 58 este sărăcia in ventarului. În afara amnarului, a monedei şi a CÎ

ton·a bumbişori sferoidali de tipul celor Întîlniţi În mai toate staţiunile şi 
&naţi În prima jumătate a secolului XVI la Străuleşti-Măicăneşti 59 şi Re
tevoieşti, 60 nu au fost rele,·ate alte piese de inYentar. Moneda, o frumoasă 
emisiune a bănăriilor otomane, bătută În timpul lui Selim I (1512-1520), da
tează necropola investigata, în prima jumătate a secolului al XVI-lea 61 • 

La fel de sărac a fost şi inventarul bordeiului surprins în timpul sapă
turii, la nord de necropolă. El se adîncea în pămîntul castaniu 0,50-0,60 m. 
În colţul nord-vestic se afla un cuptor cu vatra puternic vitrifiată. Tot acolo 
s-au găsit mai multe fragmente ceramice smalţuite, de culoare Yerde deschis, 
asemănătoare celor găsite în cursul sapaturilor efectuate la Radu Vodă 62 şi 
Biserica Sf. Gheorghe-Nou. 63 Cuptorul În formă de potcoavă, avea vatra 
mai coborîtă către centru şi cu marginile mai ridicate. Calota groasă de 
0,05--0,08 m., se afla la 0,26 m. faţa de vatră. 

Atît seqiunile deschise, cît şi săpăturile constructorilor nu au afectat 
decît o mică parte a terasei înalte propice evoluţiei satului medieval sondat. 
Identificăm astfel şi marcăm vestigiile sale În condiţiile marilor metamorfoze 
ale locului. Constatăm că vatra satului Grozăveşti din secolul al XVI-lea 
este transferată de pe terasa joasă, unde funqionase un secol mai devreme, 

5·1 Aristide Ştefănescu, l./11 depozit de ~·<~se ceramice din 7:eacul al Xl '!-lea descoperit 
/,1 Curtea V cehe din Bucureşti (ms). 

~' M. Constantiniu, P. I. Panait şi I. C. Panait, op. cit., p. 196-199. 
:i6 _1\riqide Stefănescu, Cercetarea satului medicc:al Măneşti de pe Colentina (sec. XIV 

-.\!"/), în ~uz. Naţ., II, 1975, p. 387-393. 
:;; Ch. Cantacuzino, op. cit., p. 361-366. 
r.s Dorin Pope~cu, D. V. Ro~etti, Săp,'iturile arheologice de /,l Rete~·oieşti în, Mate-

riale, YI, 1959, p. 703-715. 
5~1 M. C:onstantiniu, P. 1. Panait şi 1. C. Panait, op. cit., p. 197-199. 
6° Dorin Pope~cu, D. \'. Rosetti, op. cit., p. 703-715. 
61 Identificarea o datorăm cercetătoarei Maria Grigoruţă de b J\U.M.B. 
62 J. Ionaşcu ~; Vlad Zirr:t, op. cit., În Bucure5tii de odinioară, 1959, p. 51-78 

şi pl. LVII. 
f.:J D. V. Rosetti, Panait I. Panait, op. cit., p. 97-118. 
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nu prea departe, pe cealaltă platformă, mai înaltă, reproducind un fenomen 
mai larg, observat la Străuleşti-l\1ăicăneşti, Vitan, Grădiştea şi în alte sta
tiuni de pe teritoriul oraşului Bucureşti. 

ARI STI DE ŞTEf ANESCU 

NECROPOLA FEUDALA GROZA VEŞTI 

Cercetările de teren Întreprinse În vara anului 1971 de arheologul 
A. Ştefănescu de la Muzeul de istorie a Municipiului Bucureşti, în zona Gro
ză veşti, au dus la descoperirea unei necropole feudale În punctul "Dealul 
Grozăveştilor". Necropola a fost datată ca aparţinînd primei jumătăţi a se
colului al XVI-lea. 

Din cauza lucrărilor de construCţie care au afectat puternic necropola, 
nu s-au putut recupera decît 22 de schelete. Acest eşantion este inegal re-

• • A \...' 

parnzat ca sex ŞI nrsta. 
Se:ia_ .feminintz este reprezentată de trei schelete a vînd următoarele 

caractenstici : 
- craniile sînt sfenoid-pentagoide, în norma verticală şi în formă de 

casă-bombă În norma occipitală. Două din cele trei cranii sînt brahicrane 
şi unul dolicocran. Fruntea este uşor arcuită. Faţa este de înălţime mijlocie 
cu nas mezorin şi orbite mezoconche. 

Maxilarul superior şi mandibula prezintă formule dentare complete ale 
dentiţiei definitive, cu uzură dentară de gradul II şi un singur caz de eden
taţie totală. 

Talia, calculată după metoda lui T rotter şi Gleser, variază de la 
15.3,0 cm.-160,.3 cm., iar după metoda IVIanouvrier, variază de la 155,4 cm. 
la161,7cm. 

Seria masculină : este reprezentată de paisprezece schelete avînd ur
mătoarele caracteristici : 

- Craniile, în norma verticală, prezintă forme variabile În majori
tate sfenoid-sferoid-ovoid şi În formă de bombă şi casă-bombă în norma 
occipitală. Indicii, ne dau valori medii care le caracterizează ca brahicrane, 
hipsicrane, tapeinocrane, ortometope, metriometope. 

Fruntea este uşor arcuită sau bombată. Atît înălţimea superioară cît şi 
înălţimea totală a feţei variază de la forme joase la foarte Înalte. Nasul este 
leptorin, Încadrat de orbite mezo-hipsiconche. 

Maxilarul superior şi mandibula prezintă formule dentare ale dentiţiei 
deff~itive, incomplete, cu numeroase carii penetrante, granuloame şi eden
taţii totale. Mandibula variază de la forme mai puţin robuste la cele foarte 
robuste cu bărbia pătrată şi gonioane puternic răsfrînte. 

Talia, calculată după metoda lui T rotter şi Gleser, variază de la 
152,0 cm, la 178,7 cm., iar după metoda lui Manouvrier, de la 150,9 cm. 
la 17.3, .3 cm. 
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