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Manifestări de artă în locuirea neolitică 
de la Chitila-Fermi 

dr. VASILE BORONJ~'ANT 

Între 19Sl---IIJX4, in :-;t~qiunca d(' la C!Jitila-Fcrm{t, ~-au de~·J:t~urat săpături 
arheologice de ~alvare, dt· c;Hrc· j[uzl'ul de i:.;toric ~i arttt ;ti municipiului Bururc~ti. 
A~ezarea c~tc situatrt pe malul drept al rîului Colcntina. la <·st de calea ferat{t Bu
cure:;-ti- Ploie~ti .. \ici. rîul face o bucl{t larg:t care include în mijlocul s{m o mic{t 
insulă cu mult{t \'<·~daţi<· de balt{t, cu o hogat:t Ltun{t :--pL·rifică. ~lalul stîng al 
Col,_·ntinci prczint{t pante domoale, în \Tt'llll' c1· cd dr('pt dt·~f:t~oar{t pante abrupte 
şi înallt' raracteri~t ire aproape t tllllror rîurilor din C im pia Român{t ccntral{t. 
Ascz:u·ilc onwncsti au OCt!])at ambele maluri ale rîului, dar locuirea cea mai intens{t . . 
e~k conrcntrattt ]W malul drept. Aici. prin anul 1972. ~\ristide )td{uw:-;cu a identi-
fic~{t un tclltwolitic 1 , care ulterior a fost spall d(· ctlln· mecanizatorii de la Fcnna 
nr. 2. \logo~oaia, iar p{unîntul rezultat impin~ :-;prt' zonele cu exn·s d(· umiditate 
ce il Î!lnmjurau. Din <'l s-a mai p{tstrat o partl', anume extremitatea ce se inn·cina 
cu riul, n.·spccti,· panta d<· nord, pc o lunginw medic dt· 10 m ~i o l[tţimc de cea 
40 m. :\ an1t formft ovalrt ~i era orientat nord-sud. C{t<ka perpendicular JH' cursul 
Cokntinci. LucTrtrik noastre s-au efectuat in zona p{tstrat{t can· r[unînca în afara 
perim,·trullli f(·rm(·i îngr{tdil cu pb~;t de sirm[t, fixatrt pc· stîlpi de lwton (Pl. VI 1.2). 

~~-tpttturik intrL·pritb'' au )Hl.-i in e\·icknţ{t o locuire ncolitiC:t n· înc('pe prin
tr-(b <kpttn<T<· in care ~-au aflat don·zi de locuirc în:·{t din dapa Bolintincanu 
a cLLltttrii Boi~tn dul>~-t E. Comsa:! si se tt-nnină. j)rohahii. o datft cu sfirsitul culturii . ' . 
Gurn.·lniţa. ~:-tp{tturilL· viitoare ,·or fi de natur:t s[t aduc{t pn·cizttri în acl'ast:t pro-
hlcm-~t. În l imp ct· se dcsfft~urau lucr[trilc au fost efectuate cerccUtri d<· tcn·n mai 
atnplc- pe ambck maluri ~i s-au g[tsit urnH' de locuirl' CL' aparţin paleoliticulni 
supl·rior de ~firşit, epocii bronzului, primei epoci a ficrului, daco-roman{t, din sc
cold,c· \'-\'lll, XI ~i X\'l-XIX:1• 

{ koan·n· lucrările nu au lo~t inclwiatL' ~i nu ~-an rezolvat toat<-' proble
tndl' ll:gate de complexa locuin· d<.· aici ~i datorit{t faptului dtmaterialul nu a fost 
dc·cit parţial prelucrat ne vom ocupa numai de cite,·a dintn· dl'scopcririle <k artă 
carl~ prczint{t o s<·mnilicaţi<.· dco~chit:t pentru arta neoliticului Cîmpiei Române 
si ~'- ncoliticului in gt·ncral. Aici au fost g[tsite llllllH'r<)asc statuck antropomorfe 
Şi ZliOllH>rf<' atestînd o intcn<t preocupare în modelarea lutului în forme specifice 
cultu:·ilor Boian si Cumelnita ~i o l>ol!ai:t cnamic{t din vt-emca an·stora. 

, • ' 1 \"l 

Între obit~ckL· mod<'bk din lut :-;t· află ~i o că::-;uţ{t can· prin forma ei aduce 
o ccmtrihutic deo~ebit[t la dinamica dczvolEtrii artei neoliticului, a arhitecturii, 
la coun·pda de~pre ltt!Tll' a sorict{tţii epocii. 

P ic·~a rcd{t o C:tsn ţ{L cu acoperisul in doutt apt', cu plan dreptunghiular. 
Arto lunginwa dl' 5, l cm, lttţinwa la h{tz{t d<' 4,9 cm, la strca~ina acoperhului de 
5,3 cm si in{tltinwa de 4,6 cm. O perforan· tulmlartt de-a lungul ~[ttt marchcaz{t 
înr:i.p~rc~t intc;·ioar[t (Pl. L 2, \' ll, 1). Prin aceast{t tratan· sumară a încăperii, 
a ::-;p~~\iuluj loruibil, c~ll' clar c[t artistul epocii nu a fost prL·ocupat decît de S<"tnni-

Il 
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l'!aii;\LI !. 'L)IIil <J,. (~i:'-(' I::JJ:i;llJJJ •. k ;:J nt,:..;llii, d(':-,({lj•l'lltt· III cadrul ~·ulturii LIJ!Il('l!:q; .. 

-·1\odjaderlllf':ll. J. -A. Ca~ii llJiuiaturaL\ dt•scoperiti"l la :\!i"tgura Jila·11·i ('H·clcr<' latc-,;.i,\ 
~i din spatt·); 2. Casă miniaturali"t de~coperiU la Chitila-Ft'rllli"t; .1. C;t~;lminiahnala dt ~a 
Spanj<n; 5--7. Casă miniat11r;tl;l de la Ov('a.nno; (,. C;ts[l JJJiniatllralit de la TîrgPvJ~:tc

(lhdgaria). 
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}J[aJ1Şa II. Tipuri de case minii1.turalc în ar!.{ilă descoperite în cadrul culturiiGnmelniţa-Kodjadenncn. 
1-2. Case miniaturale de la Polyanica; 4-6. Modele de case miniaturale descoperite la Ov·carovo. 

~- Model descoperit la Tîrgo·1iştc (Bulgaria). 
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Pla11511 111. Fo1< grafie dnpă: 1) C; 1sa miniaturală ue la Chitil;;-Fnm;l; 

2) fragmentul cnamic cu grafit n·prezn:tî11d o ii~nr;\ llllllln~'L realizată 

p<' un llloti·, circular (:.;olar) 

ficatia locuintei, de rolul CI m ,·iata cnmtlJlitătilor. Aco1wrisul si peretii latcrali ' . . ' , , ' 
sînt omamcntaţi prin înţepături di~puse în şir. ~irurile de IW acoperiş sînt f{tcutc 
din înţcpftturi mai Jargi şi mai profunde, cîte patru şiruri de-o parte şi de alta, iar 
cele de pc pereţii latcrali mai mici, mai ~~upcrficiale şi dispuse în numai trri şi
ruri (Pl. III, 1). Din cauza unei pietriccle în pastft pc o faţă a acoperişului, o 
găurică este făcutrt deasupra şirului. Înainte dr coacere, aproape întreaga picsrt 
a fost introdusă într-o pastrt albicioasă, într-un baiţ. Astfel, lutul crtr{tmiziu al 
locuinţei arc la ~uprafaFt o pojghiţă albicioasrt cu excepţia suprafaţei bazei, care 
nici nu se Ycdc deoarece pe t)a stft piesa. Artistul nu a fost mare maestru, sau 
l)oate nu a vrut ~rt înfrttisczc detaliile arhitecturale. Streasina este abia schitatrt, , , , ' 
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Jup:i nnn ~c vede ::;i din detaliile mctricc prezentat('. A fo~t ~tt~itt1 in :-;.1Tţ it~nc;l 
III, carou} .\ la --0,85 m adîncime, reca ce, stratigrafic, con·spundc tllltll 

orizont cultural cuprins intre faza Spanţov a Boianului ~i (~um(']niţa .\ de 
inceput. 

O că~nţă de acelaşi tip, cu profil id<·ntic s-a df:~cop<'rit în aşezarea Iwnlitic;t 
de tip Boian de la Spanţov in ~ăpăturilc din 1952. Intre ele cxi~trt dco:-;cl>iri doar 
in n~t·a ce privc~tc ornamcntarca. C~buţa de la Spanţov cstt· fragllll'nt;tr{t şi arc 
pereţii latcrali on1amentaţi cu linii frînte, în extcriond cărora ~c În:-;crie un ~ir 
de pnnctc, iar pc acoperiş, de-o parte şi de alta. :-;Înt redate doutt dreptunghiuri 
adîncitc Glfl', dupi"'t p;hcrca dcscopnitorilor, rcd~~n grcuttq i puse ~prc a rigidiza 
acopcri~1.1l'1 _ 

C:ts~lţa miniaturaltt de la Chitila-Fermă tr[tdcaz?i o etapă mai avan~at;'i pe 
drumu 1 t r;~nziţ ici ~prc Cumdn iţa. Exemplare a~cm{tnă toa n· ~-au gCt~it in Bulga
ria, în tdlnl de la DcneY, lîngă Salmano\·o.> şi la Kodja(krmt·n(l. În moYila df' la 
])l'lWV s-atl gă~it trei crt~uţe din lut. c·na (Pl. II,) este de aceeaşi form{t Cll 

Cl':l de la Chitila. alta arc aceeaşi formă. dar interiorul locuinţei nu c~te tubular: 
el :trc forma cxtcrioarft a locuinţei. Cea de-a treia este de aceeaşi formtt cu prima. 
dar ;!re interiorul larg si de aceeasi formtt cu locuinta. O altă particularitatt· este 
anTa c:t aceste tipuri sî'nt date la ~nprafaţft cu ~m bait de culoan· alhtt, ca de altfel 
~i o catq:oric de \':lst• dcscopl'ritc în aşezare. In tellnl de la Kodj<Hiernwn dt· ]a 
~unwn ~'-:~u i!:l.sit cinci ''{l~;ntl' de lut oarC'Clllll diferite ca executie sau formrt. Prima . '' . . 
:m· crcas1~t înalEi, a doua arc crt'asta acoperhului platrt, iar interiorul tulmbr. 
.\ltr· donrt an formi\ ~1propiaUt ccki de ]a Chitila. dar fără nici o dc~chidcrc pentru 
marc1rc~1 intcrioru]ni si a intrttrii. Striurilc de JIC crca~ta acoywrisului si dt· la 

' ' ' strca:.:ini"t nara SllK"ra un acoperis din trestie sau paie. IntercsanUt si dco~cbittt 
e~k :~ea cÎin Pl. YT, 9 care înf{lţi'şeaz?'l o căsnţ;-1 cu acoperiş în două' ape, inalt, 
cn cîte o gaur:l. circnlarft în peretii frontali si dm1ă în cei latcrali. ACO])t:risul })H'-

( . ' , 
~.:int{t striuri vert icde amintind tot de l:n acoperi~ din trestil'. Pereţii sint vopsi ti 
în culoare roşir.· şi orn~mcntJ.i_·i cu motin' ~piralatc. încrustatc. E~te cel mai inte
resant şi elaborat tip de lncuinţ?i dintre toate ~lc<·stea. El se apropie, prin gt1lirill' 
cirnllan· din pt·reti. <k pi<·:<l descoperită la Crtscioarcle care are tot gtwri circulare 
practicate pt' donft şiruri in :~cclu-;. Tipul de locuinţf1 înf;tţişat de piesa de la Cfts
cioarclc (Pl. VII, 1) amit~tcştc. prin fonn{t ~i acorwriş, prin protonwk <k la colţuri 
~i creasta acoperisului. de cea descopcrittt la Cradisnica în Bulgaria 11 si într-un 
tel de cele din as];''ctnl Stoicani Aldeni 9 . Este însă. ~·vident cft p~in ctts~1ţa gftsitft 
la Jilava ni se rclcv{L lm mod de exprimare deosebit din care reiese intt"riorlll 
larg Iocuihil al casei10 . .-\ccstci~t i se adaug[t şi cea gt1sittt la Fîntînclc 11 • Credem 
deci că acestea din urm[t s.cot în <·viclcnţ{t spaţiul locuibil al caselor. 

IYn cercetările m~~ i noi din Bulgaria s<· cm:o;:c mai multe c{t;:uţc m iniatu
ralc. Dintre ;1Cestca, cele mai intt'n·~ante sînt Cf'k cinci modele. toate cu interiorul 
reda t print r-o gaură tuhnlar~1, dc::copt·ritc la On~::arovo12 . Dou{t dintre acestea au 
gaura intr;irii ~ituaEL mai su:-:, în treimea superioară a că~uţci, 'rînd parc[l ~fl su
gereze o lc,cuinţă cu o platformă înalt[t 1:1• O altrt căsuţ;t tot de aici insistrt mai mult 
a:'upra i;lkriurulni, rulat mai larg, asupra acoperişului şi, mai ale;:, a faţadei 
pc can· c;t' pot observa nişte g:mrcle asemtm:1toare celor de pc pereţii căsuţci (k 
la Chitila-Fermfl., credem noi cu rol mai mult ornanwntaF4 . Dintre cele patru di
~n~e miniaturale descoperite în tellul de la Tîrgovişte (Bulgaria), numai una pre
zinttt inll'riorul reci a t prin gaur{t tubulartt Lj. Prin formă, aceasta sl' a propic şi 
t.k cea făr:t nici o rniarc a intr;hii ;-;au interiorului16 elin această staţiunl', clar care 
se asca.m~ină prin formft şi ornanwnt şi cu căsuţa de la Spanţov17 . Ascm{mfttrJ~Uc 
act·steia est c ~ i cilsuţ a în In in i;1_t urft de la H.adingrad care se impune însă prin lnn
gimca ci i~·ţit{l din com1m18 . 
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P!anşa IV. Desenul figurii umane reprezentate pe un fragment cnamic 
de la Chitila-Fermă 

Căsutelc cu interiorul tubular se înrudesc tematic cu căsuta elin interiorul 
tăvii cu picioruşc din tellul de la Ovcaro\·o19, cu cele de pc capace20 şi trebuie 
deci să le acordăm aceeaşi explicaţie ca şi statuetclor sau vaselor zoo sau antro
pomorfe. Este interesant că spre cele de pc capace (Pl. V,4) converg adesea Inotive 
în relief cu aspectul unor raze situînd casa pc un loc ce se rididt deasupra faptului 
comun, spre nn loc înalt de linişte şi rcculegere, loc sacru ele la care emană căldura 
şi lumina. Acest rol al locuinţei nu mai poate fi pus la îndoială în urma descope
ririlor de la Căscioarele şi de la Graeleşnica. La Gradeşnica, unghiurile frontonului 
locuinţei miniaturale sînt împodobite cu capete un1ane rnodelate în lut21 . 

Tipul de locuinţă miniaturală cu interior tubular aparţine etapei finale 
de trecere de la Boian la Gumclniţa şi continuă evoluţia şi în prima etapă a aces
teia. Cele două descoperiri certe din această etapă din Cîmpia H.omână, cea de la 
Spanţov şi cea de la Chitila-Fermă, stau mărturie în acest sens. 

Locuinţa cu interiorul larg şi acoperişul mai turtit parc a fi specifică Gumel
niţei A 2, dacă ne ghidăm după rnodelul de la Căscioarelc, avînd începutul evoluţiei 
tot în cultura Boian de sfîrşit. Apariţia locuinţei cu rol1nagico-religios rnarcheazrt 
în ultimrt instantă un cult al casei si stă în strînsă lcbcrătură cu locuinta-sanctuar 

, ' ' 
atcstatrt la Căscioarelc tot în etapa de sfîrşit a culturii Boian22 . :Multitudinea 
obiectelor de cult- statuctc, vase sau capace de vase antropo sau zoomorfe 
decora te cu motive incizate, încrustatc cu alb, pictate sau grafitatc- face dovada 
unor expresii artistice cu manifestări complexe ce reflectă o concepţie despre 
lume şi viaţă, un mod de percepere a universului înconjurător cu totul remar
cabil şi specific, deosebit de cel predominant decorativ al culturii surori 
Cucutcni. 

Bunăstarea rnaterială din această epocă, rclevată de descoperirile arheolo
gice, alături de evoluţia generală de epocă, au putut favoriza dezvoltarea unui 
asemenea cult al casei, al sanctuarclor. 

O altă descoperire, pc care o prezentăn1 cu această ocazie, este fragmentul 
ceramic din suportul uşor tronconic al unui vas făcut dintr-o pastă ce conţine 
pleavă, netezit în interior, bine lustruit şi vopsit cu negru în exterior. Peste a
ceasUi suprafaţă lustruită s-a aplicat o pastilrt. grafitată, un medalion circular cu 
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Planyz V. 1 a-b. Fragmentul ceramic de la Chitila-Fermă purtînd urme incizatc care atestă. 
un îuceput de scriere; 2. Casă miniaturală fragmentară ele la Tîrgo·riştc (Bulgaria); 5. Casa· 
miniaturală (întreagă) de la Tîrgovişte (Bulgaria).; 3. Casa miniaturală de la Ovcarovo; 4. Tip 
de ca.să miniatural5., toartă de capac de vas de la. Vidra purtînu un motiv spiralic în relief. 

diamr:trul de 4,3 cm în interiorul căruia a fost realizatrt o reprezentare umană 
stilizată, înalttl. de 3 cm. Fragmentul cerarnic arc formă trapczoidală, baza mare 
de 8,8 cm, cea 1nică de 5,1 cm şi înălţimea de 5,6 cm. El provine din acelaşi 
strat de cultură (S I caroul 3 - 1,20 n1), dar mai de la bază. In strat au fost 
găsite numeroase fragmente ceramice decoratc cu motive gemnetricc grafitate. 
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Figura mnanft stilizatft con:-;tft dintr-o bandă verticală terminată în l';;:'t~'a 
~upcrioari\ printr-nn cap spre care converg hraţelc ridicate şi picioarele fkc1att' 
(Pl. 1II,2; lY, 1) . .\Iotivul acesta cunoaşte o largă răspîndire în ncoliticul 
anatolian şi european. 1n cadrul culturii Boian sau Gumelniţa, el apare pcnt ru 
prima datrt la Chitila-Fermft. Apariţi~ este cu atît mai incditft cu cît o întHnim 
reprezentată pc medalion grafitat. In încadrarea culturalft întîmpinăm 1::--~"·le 
grcutftţi din cauza faptului cft unii autori atribuie faza Spanţov a culturii Jk,ian 
etapei A a culturii Cnmclniţa~3 . "\'oi nu luăm în discuţie acum aceastft probkmfL 

La Chitila-Fermă, motivul uman a fost rc>alizat prin picta.re in culoare ~-~!l;l, 
în contrast cu fondul mcdalionului acoperit cu o pojghiţă de graf it. Cn tin:} ;ul, 
vopscaua albft s-a alterat si s-a mai sters si cu ocazia spftlrtrii în laborator, asa 

' J J ' 

că el se distinge acmn printr-o culoare cenuşie pc un fond negru lucios. 
O reprezentare foarte apropiată de aceasta întîlnim în culoarea l>nm-ro~catft 

pc un bolovfmaş de rîu aplatizat, din aşezarea de la Ostrovul-":\'Jarc> de tip ~cb·la
Cladovci în cpipalcoliticul finaP1. Aceasta ar fi cea n1ai veche de acest gen din ~~~rft. 

În ncoliticnl nostru, cele mai vechi rcprczc>ntări de acest fel, dcnnm it·· dt· 
oranţi, apar aplicate pc n-ramica precucutenian{t, cum ar fi pc un fragment (k Yas 
din asezarea de ]a Traian -- 1 )calul Fîntînilor25 • Interesant est<' că în as('zan ;~ de' , , 
la Chitila-Fermrt este prezentă o mare cantitate de ceramică şi figurine ck 1 ip 
Precucuteni care an pntnt infhwn1a cYoluţia culturală şi artistică a staţinnii, 
deci şi schimbul de motin' ornamentale. l>e altfel, pc baza piciorului de Y~l' ~ln
tropomorf ce redă. un pcr:-;onaj uman purtînd pc cap un ,·as g{tsit la Y idr;r :;j a 
vasului ele acelaşi fel de la C[t:-;cioarclc (pe care personajul susţine cu braţ de ridicatl' 
Yasul pc cap.) A. ~iţu postnla existenţa unor asemenea rc'prczcntfn·i în cultura 
GumelHiţa. El pornea şi de la faptul că asemenea figurări existau pe ceramica 

P icta1ft Cncnteni cu care cultura Cumclnita este contemiJorană si se înruck~ll-:!.6 • 
' ' ' 

Pe ceramica de tip Cucutcni :\ acest gen de reprezentare este mai fn'C\'cnt ~i este 
cunoscut în descoperirile ele la Truscsti - Tuguieta27 , Bîrlftlesti - Foi~ur:!. 8 • 
Între toate figurărilc aparţinînd culturii' Cucnte~i una dintre cele de' la Truşt·~ti
luguieta este la fel ca reprezentare cu cea de la Chitila - Fcrmr1, cn dco~cl>jrca 
cft a fo:-;t aplicatft în rdid pc suprafaţa vasului29 . Şi în aria culturii Vinca-Tn:~daş 
se întîlnesc asemenea f igurftri, dar realizate prin incizie dublă, chiar la Turda~;w. 
Pc pietrele ornamcntate de la Ditrftu au fost incizate de asemenea figuri umane q i
lizatc31 ce pot fi atribuite purtătorilor culturii Yinca-Turdaş. Ele sînt realizate 
tot prin incizie dnhlft. Identice ca grafie, dar frtcute prin incizie ~impE't ~înt ~dit 
cele din statiunea de la Turdas:n, cît si cele de la Zortentul Marc:3a. 

~ ' ' ' 
Fig}lrile antropomorfc incizatc sînt caracteristice ceran1icii lineare c:~:.~-:ll-

bicnc34. In forma în care este rcalizat{t pc fragmentul de la Chitila-Fermă, fip1ra 
antropomorfrtcste Jcscrisrt de A. ::\iţu ca "stînd in picioare cu braţele înftltatc··' 35 , 

iar de H. Qnitta "în fonnrt de broa:-;cft ţestoasă" (krottendarstellungfll.i. Pc C(TZ"tmica 
neoliticnlui, duprt cmn ain Y{tznt, ca îşi g{tscştc folosiri prin incizie, în rcli..f a
plicat sau pictat. Cele mai variate şi mai nmneroasc figur{tri se g{tsc~c în :'paţinl 
1>alcano-carpato-danubian. Deşi formele de reprezentare sînt specifice accqui 
spaţiu, an·alul lor de răspîndire este mult mai larg. Prin orizontul cultural Proto 
Sesclo-Prc Criş, în cadrul c{truia se intilnesc asemenea f igur{tri în culoare ~Jbft 
lk' fondul roşu al Yasclor:17 , se asigur[t contactul cu spaţiul anatolian undl' '-> t c 
atestat în descoperirile de la Chatal Hi.iyi.ik în niYelul YII datat pc la 6150 i.c.:1.:1 8. 
Pe aici se făcea, cu siguranţ{t, leg[ttura cu lranul unde, la Tepc-Giyan Y ~i Tall 
Bakun, se întîlnesc asemenea manifcsUtri în grafic iclcnticft39 • 

În spaţiul carpatic, aceastft modalitate de reprezentare îm brac{t forme m~'.. i ~ nn
plcxe in cadrul ceramicii Prccucutcni, Cucutcni, dar şi a culturilor mai \ t'•:-hi: 
Cris-StarccYo, Lincar{t, Yinca. l:na dintre aceste forme care concl'})tual dcr<.\:t~sc 

1 • ' 
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Sa 5b 

Plan;~a 1:1. Ceratuic"t grafitat:i d<· IaiChitila-Fermi"'t 1..1---."i. Omamcnte ele moti·1e cirCltlaw şi liJJiare 
în interiorul sau <'~tniornl ·tasnlni; 5 a-h. Ornanwnte cu lllCiti·tc triunghiularc în ittteriorul -,ase lor. 

celelalte regiuni amintite prin aceea că ele sînt realizate în relief sul> forma unor 
cariatide, este C<'a rcpn·z(·ntat(t de Yasnl cnnoscut sub denumirea de Hora de la 
Frumuşica. Accastrt opinie, formulat[t de :\. ?\iţu, ni se pare pertim·nUt'10 ŞI ne 

permitem srt adăugăm dt an·stni mod de reprezentare în relief snb formi"i de horrt 
i se adaugrt şi figurile pictate in înlănţnirc pe ccramica acelcia~i culturi Cucntcni 
socotit<' de cerccU"itori ca ~imple (JrnanH:ntc 41 . 
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.•,• 

J)!a:nşa Case 1'minia nra l<'t dupli vas de t ipt1l snp rt de. copcrit la 
C:tsc ioarcle; 2. Ye<lcrc gL ncralii a tellnlui de la hitila-Fern1ă. 

În n e liti , .. i fo:trt~._' p rvb~bit hi ~1.r cl' ;1cpipa1l'olit ic, ac<'~t t ip de rcdar .. ch e 
11atizatE't a ~·'ludt'i urn:~n r ' a p:tlrnt1.; în ~:·t;t rup'~trfL, cxprimaUi grafic id ntic, 
f art apr piat. n1ai s implu, 1 ai ornplc. · . ~bn,,·iat sau în adc,·ărat' compoziţii, 
cmn ar fi 1n p , t rd ~El.:rnra din Bn lgaria (în n loarv ro., i ) l:!, în pc.;t ·ril· de 1 
Pol \Tag i1:3, Bai .. d F i ·r (peştera Pircăh.lmlui ) 11 . l 'ncor i, in rcprczcntftril ru
pe~·trc, a es ·c fi~ruri par a pur a îmhră -~uninil', cum ar i c ' le din w:?tcra ·1ăgura4 

au d la .R uncc 16 '\fl' r '<hn figuri fcm in ·ne. Una ditl ·c cel' 11ai fr \'cnte 
var]ant d fit•·ur:-lri al~ s ' ludt•i l manc' _;te c·a u bratdc întin.-c l tcral. Ea ·t 
mai rar în t 'l1itd. pe c 'ram ică, în : ·him l moa .. k o b ·g·ft arie d e difuziune în artaJ 
rupe ·trft În cepînd din epi pa k , lit ÎC l 7 1 Î p JU{t l 11 <'}10 :a 1 1Ci 1: l" lor18 . "1' mai apropiat 
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~ o • l . o ) l o 1 1 ~~ 1 !} o 1 reprezentari ~mt C(' e dm C • ten 1;1, (!t? a •.un cu·· ~~ (j{' 

Aceastrt modalitate de exprimare graf ir~\ a f ivnrilnr de 
nimă ca ~cmnificatic cu fieurindc de lut cu l)ratdc . ' ' 
Turdas51 , I3oian52 , Cucutcnia-1 sau Gmnclnita 54 . ' , 

la ?.Etpna. din Bulgaria50 • 

nr~ n ţi cre (; cm c:\ este s ino
Îr;.tin~c din cn1tura Vinca-

În reprezentările rupcstre, dar şi pc ccramid't ~r întîlnr~·c fjgur:u·i ale silndL'i 
umane redate prin două triung-hinri unite la vîrf, trim'ghiPlui q:p·r{( r i !')l' ar
ticulează miinile riclic~tc s;m flt'Ctak în jcs de h n>t. TcatP acesk fignri de 
oranti sînt pusf' în lt=·g:d.ur~ cu un cn1t al scarelni, comun pe sp?.ţ ii brgi în 
neolitic. }"aptnl că figura de ]a Chitila ct' înscrie in centrul unui medalion 
circular ce segcrcaz~'i. motivul ::olar stă ndndoieln ic - credf'm noi - în le
gătură cu un cult al ~oardui. !\fot ivul solar este comun în motivist ica ornamcn
tală grafitaU"t de pc ccramic1_ din ~,tratul in c:1.re ~-a giJ.sit fragmentul ceramic. 
El îşi găseşte cxprim;;r•' yrin pa:;tilcle cin'ulare înc;Hlrate cJc alu~ ornamente 
sau constituind fignra central::i a dccorului (Pl. VI, l, ~). E~te frccYcnt 
întîlnit în tematica orn~n:cnt;:d~\ ~ culturilor CPmdnita55 , Sălcuta~'6 , Cucutcni57 

si Vinca5 R. ' · , 
Figura pc c;1rc o Întîlnim pc {ragmcniul de la Chitila-Fermă prezintă şi 

cap. )J'umcroa:-~c ~int În5;l caz.ur11e c1nd c~;tf' accfa]{L Deo~ebirea ele r('prezcntare 
între cele douft Yariante nn o 1mt(·m cxp1ica, dar ea cste clară mai ale:-; în reprezen
tările de artă rnpc:.:tr{t und•: ele apar a]{tturca, adt'~ca in grup cum ar fi in pt'rioada 
Işia II-a a cultului Sc:•r<'lui de pc stîncile de la ~aquanc, FopJ)f~ din ~ardo 
de la Valc2.mc~1ica (ltaL;:j"!~ şi p.' pereţii pqtcriJm· de la Măgura din Bulgaria60 

sau pe pereţii ~anctuanJ:.1i din nivclnl Vll de la Chatal Hiiyiik din Anatolia61 • 

Am procedat Ja C<!n!par;I:·, :; fignrăriJc,r de lK' ccramic{t cu cele de pc pereţii locuin
ţelor, peşterilor ~--;n1 ~!d;-,1,(': turilor din nc·ulitic ~:prc a putea fi înţclca~{t mai l)ine 
conceptia crnam('ntalf:<~ ;t cnccii si pentru a cvidcntia că reprezentarea acestui 
motiv iJe fragrn.-.'IHlil Cl'l'~ll~l·ic de b CLitib-Fcrn~;-t ~a'n de re ccramidt în general 
face parte din ~tn:<~n1bhJ :1::;nif~:·L·11·ikr ;~rti-..tic,· (:,. crcc{t şi nuc un fapt izolat 
că f igurarca i:1 ~: jl!c c~ k :- ·LrÎ!'J '; Il·~·;: E: de idcolot: ia enccii . 

.. ' ') .l 

Cea dc-;l t1ci~1 pic:-;1 ~w Cli·v o pn·z1·n1[tm este nn fr~g1nent dintr-un iclol ~au 
dintr-o pic~{t uc cnh, ro~1:r· (~inl.I-un ~dtar care preziat:1 o ornanwntarc ieşit{t din 
comun. Piesa a fc::t. :-:pan~"i din \t'Chimc. Ea pHJ\ ir;c (lintr-un capăt al formei în
tregi. ::\larginik (!l' :-c,u:-: ~i cea c!i,l :::.t1nga ~ht apn·apc' Îni.rq.~·i. Celelalte două Inar
gini se articnbu cu întregul }'Il·~.('i. Frin cdţt1l :part dintre latnrilc întregi se 
lega, dup{t Ut'~aliik p~i.-·,r~itc, cn o park ;~piesei u· ~l· in;dţa deasupra (Pl. Y). Faţa 
extcrioari'i pc care~(· al :~i. p<LrL·:~ cea m:'. i iutl're~anEi a desenului este plată. Cea elin 
dos este usor aJ.biată kngiu.tdin~;J .. \re· L: :cu praf ~t ( tt u culoare cenusiu-închi<t si este 
făcută di~tr-u v~sUi et:n~rsin-GL.lcnil: CLt multe Ui:I1':l~ dl' pka\-{t si iJaie, rdati~· Line 
arsă. A avut o' l,rnamcnt~r·,· in fl·g·i;~·iTn ce· >l' ~Ln1wniza cu for{T1a vasuhli. H.cgis
trul se închidc~i. pc parka :-tir~~J._ cn o L11ie clrt>c:lpt;L incizat{t adînc, iar pc cea elin 
dreapta cu una inclinată. P<l11L :t <..le dt··a>.l~nra :-'c înch:ia pe în~ăsi n1uchia tcsit{t 

.L .... , , 

a buzei. Jos ~t' ccmtinua pc r~:::ea can~ ~-;1., pit'rdut. 1n dreapta, din~olo ele linia 
registrului, st~ c·L~.~·n·ă o incizie scurt{!. =?i o adîncitnră punctiformă. ln partea su
perioară a lt';~i~u-~·:lui ptl-,trat ::-c dlă inci~at{t o_ ::<~·cc:1L't cu vîrful în sus. Jos, în 
stînga, SC ci··~• . .'l'\';l O auÎncitur{J.. punctiform;}. ill clre<lpta S{tgeţii este incizată O 

cruce ce se conî·inu~t printr-un ~<-rn.n, ce ::.;camăn:i cn un cirlig sau săgeată, înclinat 
spre stînga. Jc~, in stinga crudi, este o alt{l adincitur{t punctifmmă. Printre 
săgeată şi cruce urcă spre buză o linie uşor înclinată care ocoleşte puţin săgeata, 
apoi urcă sub fc 1 ma unui cirlig :::au săgeţi pînă pc muchia buzci. Din dreapta crucii 
porneşte cotit spre stînga un alt cîrlig care urei de ascn1enca pînă pe muchia bnzei 
fragmentului. H.egistn1l superior se închide cu o linie orizontală spre care urcă din 
partea de jos a liniei verticale (ce maschează închiderea registrului) o linie scurtă 
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Plan;">a VIII. Casă-miniatură in argilă: 1. d<~ la Cra<kşHica.; 2. de la 

Ovcarovo; 3. de la Delccv-o (Bulgaria;. 
Desenele au fost executate de autor şi de Adina Boroncauţ in afara celui 
de la Chitila-Fermă, executat de Hodica Antonescu. Fotografiile au fost 

realizate de E. Perianu de la Institutul de Arheologic. 
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încli:1ată care face ca linia incizată înclinat să aibă aspectul unui "y" culcat. 
Un::_·ază un motiv meandrat cu colţurile rotunjite care închide la tnijloc un ron1b. 

Pc partea din dos, spre marginea fragmentului, ornamentul este închis de 
o lin il~ verticală. iar dincolo de jumătatea sa de o altă lin ic verticală incizat{t. 
În ~~.c .. ':.;t spaţiu se află două cîrlige, unul mai lung ce se închide spre stînga şi altul 
ma~ mic, sub el, spre dreapta, o linie dreaptă paralel{t cu linia ce închide orna
mL·>:::.nl. Spre linia care închide registrul coboar{t în plan înclinat trei linii. Cea 
de j1J..; ~v continu~t printr-o alU"'t linie cohorîtcnrc in nnghi dc· 90°. Poate ~i celelalte 
dOL~--.. au con l inuat tot aşa, dar ornamentul c~tc întrerupt de· :-;p{u·tură. 

(',_Tcet{doarca Emilia "\Iasson de la "Centre "\"ational de la Rccherche Scicn
tifique'' din Paris care a văzut piesa crede c{t ea reprczint{t un nwsaj scris, inter
pretînd motivele din registrul superior ca patru vîrfuri de s{tgeată62 • :\"oi nu ncgăn1 
această ipotcz{t, îns{t credem că vîrful de săgeată şi semnul cruciform, marcate în 
stînga prin cite o adîncitură punctifonnă, sînt elementele de bază ale codului me
sajului, iar cîrligul sau vîrful de săgeată ce porneşte de deasupra crucii din dreapta 
:-;a ::înt elementele complementare ale scnsului n1esajului, elemente ele sintaxă, 
ca d·_' altfel şi lin ia încîrligat{t care desparte săgeata de cruce. În limbajul diso
ciat pc sexe, specific preistoriei, cunoscut înc{t din paleolitic, ;:îrful de săgeată 
ma:·d1cază un ~imbol feminin, iar cel în cruce, unultnasculin6 :3• In această optică 
csL clar că ne găsim în faţa unui limbaj, a unui mesaj ~cris. 

Fragtnentul prezentat arc o înălţime de 6,7 cm, o l{tţime de 6,5 cm, iar gro
sim~.:a de 2 cm. A fost găsit în s·ccţiunea l, caroul 1 la- 1,75 m adîncime. El aparţine 
unt~~ etape prc1nergătoare celei în care s-au găsit fragmentele deja prezentate ale 
cut turii Boian. 

Dacă privin1 fragmentul observăm că el se ascam[mă cu toate celelalte pic~c 
cer4mice cunoscute pînă acum care au fost considerate ca fiind dovada unui mesaj 
gratie. Semnele care fac parte din mesaj sînt clar exprimate ~i subliniate printr-un 
punct (n1ică adîncitură punctiformă în stînga semnelor). Ca în aproape toate ca
zurile, mesajul se află exprimat într-un registru separat prin linii incizatc. Senl
nde figurate se deosebesc de toate cele cunoscute pînă acum, fiind s[tgeţi şi cruce cu 
braţele egale. Se aseamănă cu cele de la Grade~nica64·, Tangîru65 şi cu dou{t dintre 
plăcuţele de la Tărtăria66 în care registrul este dispus orizontal. Cele două semne 
sint folosite încă din paleoliticul superior; prezenţa lor pe ceramica neoliticului 
nu poate surprinde. Cea mai veche reprezentare de acest fel în care apare semnul 
cruciform este sigiliul de la Kotacpart67 ( C ngaria-n.n ), elin vre1nca culturii Star
cevo-Criş, şi apoi cel de la Karanovo V din Tracia68 , aproximativ din aceeaşi vre
IW'. Fragmentul ceran1ic de la Chitila-Fermă, ca şi plăcuţa de la Tangîru aparţin 
cmnolcxulni cultural Boian-Gumelnita care în O})tica noastră sînt variante locale 

' ' ai: culturilor cu ceram ica incizată. Din fondul cultural Starcevo-Criş, opinăn1 
no~. se naşte, în strînsă legătur{t cu influenţele culturale de epocft, cultura Vinca
Trtrdaş care cuprinde şi partea de sud-vest a ţării noastre (Oltenia, Banat şi Tran
;;ii vania), cultura Precucuteni în Moldova, Dudeşti şi Boian în Cîmpia R01nân{t, 
cau~ se încheie cu o evoluţie complex{t şi original{t în cadrul culturii Gumclniţa 
Ko~ljadennen-Karanovo IV. În acest cadru dinamic şi evolutiv înţelegem să în
c:tdrăm descoperirea de la Chitila-Fenn{t şi să explicăm apariţia acestor 1ncsaje. 
Culturile Petreşti, Cucuteni şi, în parte, Gumclniţa sînt considerate ele noi ca un 
f,·n~Jmen cultural cu totul deosebit care exprimă prin culoare, într-o sintaxă ase
mănătoare, adesea identică, motivistica ceramicii incizatc. Între toate aceste cul
turi există relaţii de contemporaneitate, de influenţă sau de itnitaţie în variante 
~t:-> i.:u il a te local. 

ln afar~ modului ele istoriere pe orizontală a elementelor dccorului sau a tne
~~ajului este frecvent întîlnită şi înscrierea figurilor într-un cadran circular împărţit 
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în pairn, cum ar fi pc sigiliile de la l\otacpart, Karanovo, Tr1rti"iria. lntrc tr.atc 
descoperirile de ace~t fel. cele de la l{otacpart, Tărtăria şi Chit ila-Frrmă 11i se 
parc crt susţin cel mai clar ideea mesajului grafic. 

În acord cn cercd~ttoarPa ~milia Masson69 constatăn1 di pr~ statuet.cJ~,_, cr·c
cif icc culturilor Starl:cvo-Criş, V inca-Turdaş, Boi an, Gunw ln iţa, Prccncntcn i 
sau Cncnteni ex i~tr1 nne1c semne care ~c detaşează de ornamentul vaselor. /!. -:.:.e
mcnca semne se> întîlnesc în cadrul acestor culturi pe fundul Ya-;dor, P(', d;-:r:pul 
Yasdor, pc fu~aiolc, sigilii (pintadcrc), g!"eutăţi de război de ţesut ctc.i0 . Jn m:,•. ie 
cazuri c:xistrt ~i cxprindri mai complexe. Intre acestea sînt cele citate de la T~1r,~ :n1, 
Trtrti''tria, poak chiar de la Hast şi cea descopcritrt la Chitila-Fermă. Ele ~înt C.}' ra 
unor iniţiaţi în tainclc magica-religioase ale epocii. Ve ce acc:-:1c înccrrf1ri de ... eri
cre nu au .cYo]ua t pin{t la nrmrt într-o adevărată ~:criere cum a fo~;t C\7-lll rdor 
sumcricnc şi egiptene, este o problemă care stăruie în preccup[1rilc spcciali~t:}ur. 
ln CL' ne privc~,;te credem ctl. faptul c~te legat de o dinamică istoric{t ~pccific~l. LîJUÎ 

anume S]Jat in b"e<wrafic si ccolo,ric. SUI)US pern1anent unor sucuri ~i 1ntn rur·ni 
• l') , b . ' , ~ 

ale ciclurilor evolutivc, obligind comunitrtţile umane să rcînceap[t evoluţiile în;::;nte 
de maturizare. Astfel, nu au putut lua naştere centre de cult în jurnl c?'1rora cercul 
de iniţiere să aibrl caracter ;.;tabil şi de durată, iniţiaţii au avut un statut itincr~r.t• 
fărrt date înscrise în documente care să ducă la conservarea lcr într-o arJ~jv;L 
Faptul ţine de 1111 comportamC'nt istork ~pccific în care aşezarea nu a c\ ( h~at 
~prc statntnl de ~~~~lt--cctate cu aglmncr[tri urbanistice şi monumcntaii~;,:e. 
Culturile materiale :-:înt culturi de prelucrare a lutului şi a lemnului, nu a pjt .J,rci. 

În ce pri,·c~tc fragmentul cle~~copcrit la Chitila-Fennă, aşa curn dovcdc~c 
moi in· le ce ~e afti ~;u1> registrul superior cu semnele şi cele de pc do5ul pi{ ~r_·i, 
d nu poate fi înţclc~ decit în contextul cultural specific culturii Boian, în c.:.::c· 
ornanwntarea se supunea unor canoanc lcg;.}tc de funcţionalitate şi tradiţia ma;..:jcc
arti~tică a epocii . .Asupra acestui a~pcct al problemei nu insisUun acum cînd ur
mărim doar punerea în circuit nl ~t iint if ic a unei dc:-;coperiri de cxccpt ic. C1nd 
vom relua cerceti"lrilc in teren, Yom c.1 bţinc date noi în accastrt problnn~l... Ele ne 
vor obliga s{t ne g5~jm r?igazlll ~ .. ;t anZlliz:un tot ceea ce s-a scos din ~rtprthnil•· de 
aici si ~ft facem prcciz~iri mai la oLicct. Ccl~a ce facem acum arc un caracter 1~:-di-
mina'r, incomplet şi pcrfl'ctibil. ~ 

În ccnduzic, lucrarl'a d(' faţ{t îşi propune valorificarea dc~copcririlor care 

Prin în..:cmn<\ta1ca kr >t' cer introduse în circuitul stiintific si, în accla!'i hL~P, 
' • ' , ..& 

urm:1rcşk <""l atragft ai.cnţia asupra importanţei acestei ·aşezări pentru isteria 
comtmiU1~ iim· cul~ura1c rrci:-;toricc lmcurcştcne ~i a ţării nuastre. 
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a.u putut fi ob,;enate şi pc ceramica. din epoca dacic{t. Noi le-am considerat ca pe o scriere 

a iniţiaţilor, ctt Ltr~·L cir:;ula~ic în lwn ~J. Europ.~i pr:istorice (sau chiar Euroasiatice) care a. 
putut finfluenţa dezvoltarea scrierii lineare A şi ll din lumea mediteraneană şi care in 

spaţiul carpato-danul>ia.no-balcanic a rămas in uz pînă. în epoca istorică. şi a fost folosită. 

(te c:"ttrc păstori, agricultori sau cioplitori îu lemn. Vezi V. Boroneanţ, Arta rupestră din 

pe;>tera G tura Chindia, com~ma P.:scari (judeţul Caraş-Severin) în Re·rista Muzeelor şi Monu

mentclor, Il!omumente istorice şi de artă, 1, 1977, p . .32. 
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Manifestations d'art dans l'habitat neolithique 
de Chitila-Fermă 

dr. VA.Sl/.E BOR.01VE.ANŢ 

Le~ !'ou illes dcployccs cntre 19S2-- 1 9S4 ;\ Chit ila-F<·nn:t ont fa it ~ort )r, de~ 

nin·aux d'hahitat Boian ct Gunwlni\;t, un :.~rand nombrt' de m;ttcriaux qu-i apporirnt 
de.'-i t~lcnwnh 110\lYCaux COi1Ccrnant l'art nenlitiqnc dans la Plainc H.omnaine 

ainsi f}tH' dn neolithique <·n gl-neral. De ccs matcriaux on a choisi quelquc ur:~ (]Ui 

font l'ob_jd ele Ccttc ctude, notlanwnt: llllC maisomwttc en tcrrc glaisc, un frag

ment cl-ramiquf' qui cnYisagc sur mw tahldtc ciiTtJlairc, r~raphit{'t', unc siJhor:cttc 
humainP ~chc'm:l.tis<"<' d un fragment d'un po~sihh· idolc d'argik, 011 pcu1-[~rc, 

d'une autrc piecc de culte qui par scs incisions s<~ mct t'll connl'xion aYcc <pwliJlH'S 
antres pÎl'('('S CJUÎ pourraicnt n·presentcr Ull 111CS~~agc ecrit. 

La maisonnctte, au toit ~l dcux faces inclinlTS ct ornec des ('1lfilade~ <k 1 in
ccmcnt;; a cu~ introdnitc aYant la cuis:-;on dans lllW pftk l>lanchâtn·. Ellc pro\')cnt 

d'un horizon de transition de la culturc Boian ~t cclll' dl' Cmnclnita ct dlc iait 
' 

partie de la scrie cleconYcrtc ~t Dcncv, 1\odjadcrmen, Cr;'.dc~;niGl, Jilava, Sioi-
cani-Aldeni, Fîntînde, Ovcarovo, Tîrgovi~tc etc. On lt·ur ajontc le:) maisonndics
manchcs des counTclcs clcs Yaisscanx dccou\·crtcs de b nH>-;mc cpoqnc. Il l'<.;t {·vi
dcnt qu'on se trouY<: dcv:-tnt un culk de la maison a:-)socic au culte solairc. 

Le fragment au motif humain schematisl:·, graphitl:· dans un rned;til1<';: cir

culairc provicnt dn support d'un vai:.;scan. Le 1notif humain schematiqnc. ~q:p;~~·ait 

pour la premiere foi~; sous cdk fornh', bicn qn'il soit commun ;nrx cultnn·~· B•·i~;1, 
Gumelniţ:a, Cncuten i. Il a sem origine dans les represcntat ions pltb a ne icmll s de 
l'epip~.lcolithiqnc (m{·:~olithiquc) l't il est ~ssimile par le n{·olithiquc ancicn ct 

cnsuitc par la tradition locale de l'cspacc carpatJw-hakano-danubil'n qui k f,,n

scn·c jusqu'~L nos jours sur les portcs paysannes, sur ks m;1 ison:-;, :-;ur h·s Yc·tl'n:.·, ~~1~. 
sur les tapis etc. Le cas en discussion est assaÎt' an culte solain>, ctant rcp;l·~cntC 

dans une ta biet te circula ire. 
Le fragment ceramiquc, dont la face cxtcricure portc des :-:::igncs dn 1ype 

flcchcs, croix, delimitcs par des points, a sur la face intcrieure des ligncs inc~~f>c~ 
generalclll('11t sur la Yerticak. La maniere de presentation des clement.-: cmp1oy{~:-: 

rcssem o le a cdks de Gradi~n ica, Tangîru, TttrUtria, 1\.a tacpart etc. qui ~.uni rc

connucs comnw un comnwnccmcnt d'ecriturc, comme de communiquer par l<' 

mcssage ee rit. Tontes ccs trois ca tcgories de decouverks sont le tt'moignag\' dt: 

l'apport des cmmnunan tes lmmaines preh istoriqncs de l 'ctendnc de notn.' pay~ 
a 1' evolllt ion de la c ivilisa.tion europcemw. 
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Explication des figures 

Planclze !. Typc:-; de mai~ons-miniaturcs cn argilc dccouvcrtes dans le cadre de 
la cu !turc <lL· (~unwlniţa-l~odjaclcrmcn: 1-4. Maison-miniatun· decouvcrte 
~l M:tgura Jilan·i (vuc laterale C't de dos); 2. 1\laison-rniniaturc decouverte 
a Chitib-Fl'nnă; 3. Maison-miniaturc de Spanţov; 5-7. Mai~on-miniaturc 
d:__· Ovcarovo; 6. }Iaison-miniatnrc de Tîrgo\·işte (Bulgarie). 

Plandz:' I !. Typ;_·s d 'hahitation-min ia ture cn argilc clecouvcrtes dans le cadre 
de· b n:Hurc ele (~umclniţa-Kodjadcrmen: 1-2. La maisc n-rniniaturc de 
Poly::u!ica; 4-6. ~Iodeles de maisons-miniaturcs decouvcrtcs a Ovcarovo; 
3. \l ode· le d{Tonvcrt a Tîrgovişte (Bulgaric). 

Planc!:.: Il 1. ! . Imagc de la n1aison-miniaturc cn argilc de Chitila-Fermă; 2. 
I:nag',' du. fra.~mcnt cerarniquc avcc des graffiti rcpresentant unc figurc lm
n:ainc realisc(' sur un motif circulairc (solairc). 

Planchr: 1 V. Le dcssin de la figurc humainc rcprescntec sur le fragment ceramique 
de Chit ila-Fcn11rt. 

Pla:;h'h~' V, l. a-i). Le fragment ceramiquc de Chitila-Fermă portant des traits 
inci~{·:> q•.J i attc . ..;tent un de Lut d'ccriturc; 2. La n1aison-miniature fragmen
Ll in· d(• T!r~o\'i~tc (Bulgarie); 5. La maison-n1iniature (cnticrc) de Tîrgovişte 
(Bul~aric); J. La maison-miniaturc cl'Ovcarovo; 4. Typc de maison-mini
atun·, an~t· tl•,· couvcrck cl'un \'ase ele Yidra, ~t motif spirale en relief. 

l'lln:~l1 <' Vl. ('eramiquc aux graffiti de Chitila-Fermă: 1. 3-5. Orncmcnts aux 
motiL; circulaircs et lineain·s, a l'intericur ou a l'cxtericur du \a:-;c; 5. 
; .-k On1cmenb aux motifs triangulaircs a 1' intericur des vascs. 

Pltwt~'!::· Ţ'fl. 1. Ll'S maisons-miniatures du vase ele typc support clecon\·ert a 
C:tscioardC'; 2. Yuc generale du tcll de Chitila-Fcrm:i. 

Pl!~.;I(/1,_' V Il f. :\b isons-minia turcs cn argile: 1. de Cradcşn ica; 2. d 'OvcaroYo; 
2'. de D,:lccvo (Bulgaric). 
Le_:; d~·:;sin.,.; ont ete cxccutcs par l'autcur ct par Adina Boroncanţ, sauf celui 
c~ Cili~ ib-1•'(-rm:t, execute par Rodica .\ntoncscu. Les photos ont cte execute 
v:,:· .E. l\·rianu de l'lnstitnt d'.\rcheologic. 
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Despre datarea necropolei neolitice 
de la Cernica 

Prin :';tp:tturilc arheologic<' încqndc în Yara anului 1960, de crtirc dr. doc. 
Gh. Cantacuzino, pc ma h1l lacului C ern ica, ~c urmărea Cl'rcctarca ru inelar l)i:;;cricii 
mănăstirii JezeruF. În prima campanie de srtpături s-au descoperit şi o ~erie de 
morminte din epoca ncol it ic:t:!. 

Datorită importanţei descoperirii ~-a continnat cercetarea complexului fu
nerar şi a resturilor d<' aşcz:u·i 1wolitice aflate în preajmă, pînă în anul 1974. 

În urma săpăturilor f:tcute au fost descoperite în total 369 1normintc. l'n·n 
marele său 1zumi"ir de mormintt", nccropola neohtz"câ de la C:erm:ca t'Ste una chn celr 
mai nutri din ţara noastrâ ~~· cln.ar din aceastâ parte a l;_'uropei. 

Toate monnintclc ncol it icc din cadrul necropolei de la Ccrnica erau de in
humaţie, în gropi simple. 

În funcţie de poziţia ='chclctclor, mormintele se împart în dou{t categorii: 
- ~Iarea majoritate a sclwlctclor (344) ~-au găsit întinse pc spate, cu bra

ţele ~i picioarele în poziţii diferi te. 
- Fn grup nulltmai mic de schelete s-au g{tsit în poziţie chircit{t pc o parte. 
Este c,·iclent crt grupurilt· de morminte amintite datcazrt din dou:t perioade 

clcosc bite şi aparţin unor populaţii cu obiceiuri funerare diferi te. 
Din totalul mormintl'lor, numai la 49 din cele cn ~c1H'l~·te în poziţie întin:-;;1 

pc spate (deci mai puţin dl' l.Y~ 0 ) s-au g{tsit diferite obil'ctl'. In Jon{t din ele ~-an 
depus ofrandc de hran;~l. 

::\mnai în alte d()u:t morminte s-a grtsit ceramică, anuml' în -:\f. 116 un Y<b, 
depus între fcmun·:l. iar in :\1. 265 între corp şi antebraţul drept se aflau cioln1ri 
dintr-un vas·1 . Într-un:t din lucr;\rilc publicate de Gh. Cantacnzino ~!--~ ar{tta c:t 
vasele amintitl' erau din pa='t;t fin{t, de culoare cenuşie, fiind ornamentatc cn ca
neluri". 

În restul mormintelor, din aceeaşi categoric, preYrt!.lltl' cu inn~ntar funerar, 
s-au g{tsit undtl' de piatr:t ~lcfuit~t, unelte de silex şi difl-ritc podoabc6

• 

În prima nwnţimw a descoperirii twcropolci ele l:l Ccrnica, nccropola, alC:t
tuii.{t din mmmintclc cu sclwldt· în poziţie intins{t pc spate, a fo:-;t datat:t în faza 
Bolintincanu a culturii Boian 1 . 

Un argument carl' a stat 1a baza daEtrii amintit(· il constituia faptul crt în 
imediata apropiere a n<'crnpoki -.:e aflau resturi de aşcz;tn· din timpul fazl'i Bolin
tincanu8. 

(eldalte morminte, cu ~clwlctek în poziţie cbirciL"'t, au fost atrilmitc, dl' 
Ch. Cantacuzino, LtZI'i Ciuk~ti a culturii Boiann. 

Pentru el dat:trik fr1cuk ~;\ 1111 poai:t fi pn:-:.l' la indoial:t, ;tr fi f(J:-'1 nt·n·:--ar:l 
('xi:-;knţa in mrJrmink a mwr pit'~r· dt· in\·1·ntar fun<'r:tr, r<'prt'zcntat nu nllm:tJ urm 
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podu~t1,c, car(' nu totdeauna sînt specifice pentru o faz;~t :-:au cuHur{t, ci prin Ya~<' <k 
lut ~lr...;, cn fornw şi ornamentt• caraclC'ristin· pentru faza n'spvctiY;'t. ln rcalitatt·, 
dup.'- cum am nwnţion:lt, în cuprinsul necropolci s-aH grt~it Illlmai dourt Yast· (din 
pa.-;t:L finrt, cn decor alcrttnit din caneluri, L"tcînd partv dintr-o catc,u,ori,· cl'r;lmic:"'t 
doetlllH'ntal:"'t începînd din timpul culturii Dt1de~ti şi pînrt la :-:fîr~itul culturii 
Boi;~n), dar nici unul 1m are dt•cor1.1l specific fazei Bolintineanu. 

Atunci se pune problema dacă necropola de la C<·rnica poate fi datată în faza 
Bolint inl'ann a culturii Boian ~au nn, iar daC:t nu, din ce perioad:t datcaz.rt. Po
doaiwl,· grtsit<· în diferite morminte sînt în mod sigur din epoca 1wolitică, deci, 
du~):t pruerea noastrrt, şi necropola datcazrt din acea cpodl.. Obi~·c1in1l nu poate fi 
<bL:tt in cnrsul epocii bronzulni datorit:1 faptului crt, în act'a p(·rioadrt, pe tol tcri
ioriul \tti·ii noastre', în cazul în care q· practica ritul inlmmaţici, cei clc'Cc'claţi cr~m 
a~t·.J:at i in gropile hmcrarc în p(lziţir· chircittt, i:tr nu întin~i pc spatL·, cum sint cck 
JW . ..:tc' .)00 de schdde descoperite la Ct·rnic!. lk asl'nH'tH'a, trebuie aYnt în \·edt·1T 
faptlll c\ Îll zona studiattt mml'lc de lccuin· din timpul culturilor Clina şi Tci 
:;înt puţitw. 

În schimb, se cuvine subliniat c~t în \TCinătatca nccropolei ~int urme din 
cpc~.::t 1H·olitic\, datînd din trei pnioadc deoscl>ite 10 . Cl·a mai veche este 
stat iunl·a din faza Ccrnica a cult urii Dudc~t i, unneaztt, pc acela:-: i loc, as.ezan·a 
din. faza Bolintincanu a culturii Boian; în acl'ca~i zonft ~-au gtt~.;it ş'i unde u'nne de 
lucuirc· de la începutul fazei Giule;;ti a culturii Boian 11 . 

Cind încerc tun să analizfm1 temeinic problema da Utri i cxack a necropole i, 
cuprinzînd mormintele cu scheletele în tin se pe spak, se cnYinc stt ~c~.:~\ tem din el is
cu~it; faza (~iuL.·:;;ti, rcprczcntatrt foarte slab, prin urme dl' locuinţe ~i prin makri
alL·. Prin urmare, este vorba de o comunitatt·, care, în nici l.lll caz., nu ar fi putut 
ajunt::t' ~.rt formeze o necropolCt atît de n1arc, ca întindere ~i ca nnmftr de morminte .. -.. 

HCtmîn sft fie puse în discnţi<' numai celelalte dourt complexe elin epcca nt·o. 
litic't, rcspl'Cti\· connmitrtţilc reprcze!ltate prin aşczzirill' din faza Ccrnica a cultu
rii j)udl·sti ~i cea din faza Bolintincanu a culturii Boian. 

' ' 
J)ac:t \'Olll analiza cu atenţie datele despre intensitatea de locuin' ncolitictt 

din c:tdrul complexului studiat, menţionate in cronicile priYincl rezultatck <tprt
turilor, din perioada cînd s-au efectuat sttpătnrilc de la Ccrnica, ,·om obsl'!-, ;1, in 
1.mcL· cazuri. precizări importante. Într-un studiu puldicat se arrtta ctt in ar; ii i C)(, 1 
si 1962 s-an cerce lat în asezarea Duclesti 5 gropi dl· honlei, iar din asezarea dî~:
tiud din faza Bolintincant~ 10 gropi de'borcki 12 . În :-:.chiml>, in cronica'apttruttt 1n 
19o:'"1 :-:c sul>liniaz.rt ctt la Ccrnica, "în aşezările ncolitice au fost ccrcetatl' altt· rt 
grop~ ck bordeie şi gropi casnice, majoritatea aparţinînd culturii Dudcşti. l'rnw c 
cultttrii Boian, faza I, au fost în 1964 mai rare în zona cercetată. Au fost dczYdite 
intt·,·~ral resturile unei mari construcţii de suprafaţă aparţin în el culturii 1 htdeşt i" I:l, 

iar in cronica ar)ftrut{l în 1966 se arată c[t "in asezarea culturii Dudesti ::>-an ~rtsit 
,.. ' , l.,.l 

boroui de· bordeie si 1nai multe t!TOl)i casnice. In asezarea culturii Boian s-au des-
~ ' L"J J 

coperi t un bordei ~i cîtcYa gropi casnicc" 11 • Din aceste da te rezultft dt în primii 
ani dl· s~tp~tturi s-au cercetat ccya mai multe locuinţe~ din faza Bolintincanu. în 
ra

1
1)0rt cu num~trul celor a11artinînd culturii Dudcsti. In schimb, în anii 196-! si 

' ' . 
lY(J5, Inajoritatca locuinţelor dezvclite datează din timpul culturii Dndc~ti. 
Din pttcatc, din datele menţionate în cronicitc nnn~ttoarc nu rezultă raportul 
nUilL L·ic dintre complexele ele locuire elin timpul celor donft perioade. Oricum 
datt.:le mcntionatc dovedesc cft, în realitate, în cadrul complexului de ascz{tri 
neol it icc de' la Ccrnica, numărul locuintelor din faza Bolintincanu a cult urii lloian 

' 
a fo.-;t mai mare în primele două campanii de săpături, apoi acesta a fost mai mic 
în raport cu Inunărul locuinţelor din faza Cernica. a culturii DtHk~ti. În ~restc 
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co:1a1ţ11 se pune întrebarea de ce trebuie să admitem c{t necropola de la Cernica 
dat·:';t~;"t din timpul fazei Bolintineanu a culturii Boian şi nu din timpul fazei 
Cernica a culturii Dudesti. 

. ' 
Să analizăm, pe rînd, diferitele aspecte ale problemei. 
:-re von1 referi, în primul rînd, la existenţa unei necropole organizate pc un 

teren :-tlcs annmc, corespunzător (din punct de vedere religios) aşez{trii celor vi ils. 
Dacă 11ecropola ar aparţine într-adevăr fazei Bolintineanu atunci ar fi fost 

norn-:.J.l ca şi în fa~-";cle următoare ale culturii Boian să existe necropole similare. 
Pîn~i în prczr:nt, însă, în diferite aşezări Boian se cunosc fie morminte izolate în 
et:i):::- in.-oul lor, fie grupuri, nu prea mari, de mormiate, în marginea lor16 . 

Î ~1 schir:1 b, în aria vecină a culturii Hamangia se găsesc aşezări şi alături de 
ele :: 'cropolcl(~ corespunzătoare17 , alcătuite, d~, obicei, din numeroase morminte. 
Dup:t cun1 se ştie, cultura Hamangia arc o or!r~inc sudică. O origine tot sudicrt arc 
şi c'-.Iltnra DudC'~ti. Ar fi deci nonnal ca pnrt{ttorii ambelor culturi, originare din 
ţinuturi vecine sudice, să aibă unele obicei~1ri ;;.:;emănătoare, specifice ţinuturilor 
de unde au "roit" acele comunităţi. Prin urm_~"-c, existenţa unei necropole organi
zat·: la Cernica era mai firească pentru purt~ttorii culturii Dudcşti, decît pentru cei 
ai, culturii Boian. 

Un alt argument, în acelaşi sens, al apartenenţei necropolei fazei Cernica a 
culturii Dudcşti îl constituie poziţia schclCtelor din cuprin3ul necropolei. După 
cum se ştie, toate mormintele cercetate pînă acum ale purtătorilor culturii Boian 
din cclcblte faze cuprind exclusiv schelete în poziţie chircită. În cazul în care 
nccropola de la Ccrnica ar fi aparţinut fazei Bolintineanu, ar fi fost normal ca si 
5chelctele din cuprinsul ei să fie în poziţie chircită şi nu întinse pc spate. ' 

Rcferindu,-ne din nou la cultura Han1angia, asociind de astă dată originea 
sudic~ a purtătorilor ei cu poziţia întinsă pe spate a scheletelor din cuprinsul 
necropolelor sale18, se pune din nou întrebarea, avînd în vedere originea sudică a 
comunităţilor culturii Dudeşti, dacă nu este firesc să admitem că şi purtătorii 
ci ~u practicat acelaşi obicei funerar al aşezării în mormînt a celor decedaţi în 
poziţie întinsă· pe spate. 

Un element în plus îl constituie observaţiile lui Gh. Cantacuzino, care, 
într-una. din lucrările sale publicate, sublinia o serie de asemănări în privinta 
sch_eletelor în poziţie întinsă pe spate de la Cernica şi cele din necropolele cultu;ii 
Hamangia referitoare la poziţia mîinilor şi picioarelor19 (amintim de exemplu 
0bicciul ca în unele cazuri picioarele celor morţi să fie legat~). 

La îndoielile noastre s~a adăugat, în ultima vreme, un argument important, 
anume acela reieşit dintr-o informaţie verbală primită de la Marian Neagu, care 
cercetează, de mai mulţi ani, complexul din faza Bolintineanu de lîngă satul 
Lunea (jud. Călăraşi). El ne-a informat că a descoperit, în vecinătatea asezării, 
o serie de morminte datate din faza Bolintineanu, cuprinzînd schelete în poziţie 
chircită:!u. Considerăm că nu este posibil ca membrii unor comunităţi strîns în
rudite, din aceeaşi fază de evoluţie a unei culturi (în cazul de faţă a culturii 
Boian) din epoca neolitică, din complexe aflate la maximum 100 km distantă 
una de alta, să practice două obiceiuri funerare deosebite, anume unii să-si îil
groape n1orţii în poziţie întinsă pe spate (la Cernica) şi alţii să-i aşeze în g;oapa 
n1onnîntului, în poziţie chircită (la Lunea), aşa după cum au procedat, subliniem, 
si comunitătile din fazele următoare ale culturii Boian. 
' ' 

Menţionă1n că pînă la descoperirile de la Lunea, în legătură cu faptul că 
mrnmintele din necropola de la Cernica cuprind schelete în poziţie întinsrt pe 
spate, se punea proble1na de ce membrii comunităţilor fazei de la începutul 
culturii Boian în privinţa poziţiei funerare se deosebesc, de aceia din celelalte 
faze ale culturii, în care scheletele sînt în poziţie chircită. Prin descoperirea gru-
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pulni de nwnnintc dt· la Lunea ~c aJtmgt', in prezent, la situaţia norm~1L: c,1 
~i nwrmintdt· din L!za Hulintin('anu ~d cuprind[l schelete in poziţie chircit:'t, ~ .... 
si cl·kblk nwnn i1~tt· din Lt/.t k urm:do~tlt' ale culturii Boian: ~i. in acest c--z. 
;wcropc•b d.· la C··rnica nu mai poate· fi daL\Ut din timpul Ltzci 'Holiniinl;tn"tL ' 

La n·L· artd;•.tt' m;•.i ~us nnn ;tc!;iuga unele clt'mentc in plus. În ~t·Jwr: 1, 
in\'cnt;irul funerar ;d mor:nintdor cu sclwkt(' întinse pe spak, de la C('rr,ict, 
e:-.tc :-ttr:Jc. Intre obiectele gttsi1t' se at"Hi ~i unul ~lpartc. :\'<· rdcrim la acul ('\· 
p:1r lucr;tt din os, care aYca în partea supcrioartt, realizat;\ p1 in crl'q:trt· ~j 
slduirc, o fi~urint1 fcminintt miniaturaltt:! 1• La 1)icsa amintittt, caJml ~i !.'Îtul :--int 

' l., • l' 

rupte din \'t'chimc. ~înii ~înt rcdaţi ca fiind masivi, iar corpul il an· b;it 
in dn·ptnl ~old111·ilor. Figurina dvscristt se aseamăntt foarte mult (duptt cum a ;~n. > 

att-nţia :;;i (~IJ. Cantacuzino) cu figurinelc spu~ifice culturii HamanMia, care c1 ::p 
~;Înt de orihilll' sudict1 22 . ~ublinitm c~t in a~czttriJc din faza Bolintint·amt, înct, ~:u 
s-au <k:-:cofHTit figurint· f('minint· dt· ;tct·:--t tip. lk asenwnc~1. Î1; ;hifd dt· ;~~f;:.ri 
nu ~:e cunr>f' acl' d<' p{u· r(';tli/att' din oa:-:~·. a\'Înd partea supcrioartt cn o ;.:td}

m i t;~, r () i 1 11 ;'\ , l' \" (': i lli al î 11 c li i Jl d (' 1 : ,!.: \iri 11 tt. 111 ~ c h i m b, tol î Il c () m p l t' :\('le ( k ·; :. p 

Ham:::11_i;L :---;lu 1~:-~~;it a:-tfd llt· ::c._:.!:;, l'lTa n· constituie înctt un indiciu in ,,·r>::l 
' l 

c{t llt'nt•poh :--1tieli:tL.t (·.·h' a lll!t'i populaţii de origine sudictl. 
În ;\tril)uit<'a Ci'ltural:t a JH'CICJ)cki trebuie s{t aYcm în \'edtT'' si aitl' c}1, Yi! 

' " clement<·. c:~rt· nu ~c Îl11Îl!w~c în llJormil!tclc purUdorilor culturii Boian. In ;;~:;e] 
1!r· nwlmi11k din fat.·.·lt· urm{ll<';Jrt· nu ~-au gtt~:it ofrandc de bran{t, ca la Cc:rnicL 
~\' ;n;: i n fnim ~i la dt·puncrt ;t în nwrm in tele de la Cernica a unor microlik 
de :-:ilt :\ 2 .. \~tkl dt· m1t'ltc <Il- silex, dt· dimensiuni mici, sînt specifice p~ntn.1 
ntltur;t lh:tk:-;ti, da1· <(' intiiiH·~c rar ~i in unele ast·zrtri elin faza Boliniineanu. 

' , ' 
_\llliiltim ~i hrttţ;ll·iJ<. din Y;;ht· de ~pondylus, folosite pe scară larg:\ ;1tit 

de c;lt rt' )Htlt:lt(J! ii clilturi i llam~mgia~5 cît ~i de membrii comunităţii care a or
t-:aJ1i;clt :;;i tdiliz~1t IH'cropcla de la Ccrnica, în cuprinsul căreia astfe~ de brttţ;tri 
se g;,:-.c::c clli<J:: ~i in nwrminit' de copii::.G. In ;unlwk complexe s-an g;tsit ~i r~,:1-
dantiYc f;tcut<' din co]ţi dt· mistn·ţ:! 7 • 

Crnpînci to:ttc an·~;tc demente, SJWcificc comunităţilor originare din ţ iml
turilc ~mlin· ;dv Pcninsuki Balcanice, :-.intcm îndreptăţiţi să fonnulrun concluzia 
c{t - dnptt p:~rcrca noastrtt · - nccropola de la Ccrnica a fost organizatrl şi Ju]o:-.ittL 
de cf1trc nw111Lrii comunităţii din faza Ccrnica a culturii Dudeşti, iar nu de c:ttre 
aceia ai fazei Bolintincanu a culturii Boian. Drept urmare, este posibil ca ~i 
gn1pnl de monninll' de la Cernica, cuprinzînd ~cheleic în poziţie chirciUi ~ă da
teze, de L:pt, din timpul fazei Bo1intincanu, ~i nn din timpul fazei Ciulc~ti a 
culturii Buian, dHpC1 cum ~.-a crezut pîni"t acum. 
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Note 

1 Ch. Cantacuzino ~i St'l:ashan ]\fm·in1z, Die jutl{!.<lti·n:fitlichol Tunde i11 Crr11ica, 111 ,.Dac!a" K.S_ 

VII, 190.3, p. 27. 

2 Ibidem, p. 27. 
3 Gh. Cantacnzino, Secropola preistorică dr la Cen1ica ;'i locul ei it~ tleoliticulnmănesc ;1i run·ţr:an 

(in lumina l'ltinulor dc5coperiri arheologice), în .. ~CIV" 18, 1967, 3, p. 382, fig. 3j3. 
4 Notate pc planul mormîutului; 
6 Gh. Cantacuzino, op. cit., 1907, p. 388. 
6 Ch. Cantacuzino ~i Sebastian Morintz, cp. cii., 1963, p. 68-75. 
7 Dorin Popescu, Săpăturilc arheologice din Rep111Jlim l'()fulară Rcmă11ă, f11 anul 1961, în "SCI\'•~ 

XIII, 1962, l, p. 203, nr. ll. 

A Ch. Carltacuzino ~i Stl1astian J\.lorintz, rp. cit., 1961, p. -'10--1.4. 
9 Iclcm, Descoperirile (lrheo[cf!.ice de la Crmica ,<i i1npor/rmţa /c;t' pcnlnt cunaa,<tcrra 1'echilcr cultut·i 

din ţara noastră, Îll "Bnc11n·~ti" \'f, 196S, p. 1tS. 
Io Ch. Cantacuzino ŞI Sebastian Morintz, op. cit., 1963, p. 30-52. 

11 1 bide•n, p. 3:?. 
12 Ibidem, p. :n. 
I:l Dorin Popescu, Siipâturile arlitn?oţi(( diH Hepul;fiw Socialistii Românitt, Î'z anul 1964, in "SCIV" 

16, 196.), 1, p. 590, nr. 1'\. 
14 Jdcm, Sr'ifâturilc arheologice diJI Republica ."7ociali.ctâ România În auul 1965, în "SClV" 17, 1966. 

·;, p. 711, nr. 12. 

16 Problema raportului dintre a~ezare şi Jocul nccroroJci 1-a intcn·5at ~i pe &h. Cantacuzino, care 

1ntr-o lucrare a sa arăta cii necropola se afla la circa 100 m spre est de a~czările llC(ilitice 

(Ceorgcs Cantacuzene, La w·crr,pole de Cemica, :n ":\rchculogie" nr. 05, iulie-august, 1970. 

p. 58. 
16 Lugen Corn şa, Istoria conutnitâjilor culturii floia11, Ducure~ti, 1974, p. 199-221. 

1 7 D. Berciu, Cultura Hcmuwgio. Xoi Clilltribu;·ii, Bucure~ti, 1966, p. 81-84. 
18 I bidon, p. 122- 131. 

III Gh. Cantacuzino, op. r:it., 1967, p. 395. 

20 Mulţumim şi pe acc!astă calc lui :Marian 1\('ap1 pentru infonuatiile primite. 

!!1 Gh. Cantacuzino, op. cii., p. 389-390. 

22 Ibidem., p. 389. 

23 D. Rerciu, op. cit., 19M, p. 1S7, fig. 92j6. 

24 Gh. Cantacuzino, op. cit., p. 395. 

2i> D. Bcrciu, op. t:.il., p. 82. 

t6 Gh. Cantacuzino ~i s~ba.shan 1\lorint:l., (,p. ât., 19611, p. 11', fig. f 1S. 

2 7 1 bidcm, p. 22. 
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Sur la datation de !a necropole neoJithique 
de c.ernica 

dr. EUGEN COM S .t1. • 

La necropole neolithique de Cernica - Caldăraru a ete cxa1ninee par le pro
fesscur dr. Gh. Cantacuzino, entre 1960 et 1974. Les resultats obtenus et les con
clusions concernant les vestiges medievaux de l'ancien 1nonasterc de Iezeru ont 
ete publies dans differentes revues specialisees du pays et de l' etranger, y com
pris dans les publications du Musee d'Historie et d' Art de la viile de Bucarest. 
Le professeur Gh. Cantacuzino attribuait cctte necropole neolithique de Cernica 
- Căldăraru a la phase Bolintineanu de la culture de Boian ct a la phase 
Giulcsti. 

' 
H.eanalysant l'inventaire de l'ancien habitat de ce site, l'autcur de l'etude, 

tenant egalement compte d'autres decouvertcs recentes dans la Plainc Roumaine, 
arrivc a la conclusion que cette necropole appartient a unc COnllllUnaute de la 
phasc Cernica de la culture de Dudeşti, certains tomhcaux provenant de la phase 
Bolintineanu de la culture de Boian. 
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Descoperiri arheologice la Militari-Cîmpul 
Boja (Bucureşti). Secolele 11-111 şi VI een. 

dr. lvliOARA TURCU 

Pc o tcra<t înaltrt a rînlni Dimboviţa, pc terenul denumit "Cîmpul Boja" 
din cartierul T\lilitari, au Jo~t întreprinse ample cerccEtri arheologice (Fig. J). 

Lucrările s-au dc..:"făşurat în urmrttoarelc etape: 1958; 1960-1961; 1978-
-1979; 1981-19851 . In prima pcrioaclrl de cercetare (1958; 1960-1961), supra
faţa pc care s-a precizat locuirea ele la Militari a fost sonuaUt în partea estică. 
parah) cu rnarginea terasci înalte şi drepte a rîului2 • 

In cea ele-a dona ctaprt a campaniilor arheologice, secţiunile deschise perpen
dicular pc cursul apei au str{qmns promontoriu! în adîncime - spre sud -, dar 
în acelaşi timp au fost extinse cît mai mult posibil şi spre Ycrsantul \'estic, în 
scopul cunoaşterii com plcxclor din această zonă 3 • 

ln ans~unblul lor, cercetările an dovedit dt sectorul sud-estic al terenului 
- din adîncimea tcrasei - a fost intens locuit în secolele II -III si VI e .n. si 

~ ' ' 
sporadic în epoca bronzului, spre deosebire de la tura nord-vestic{t, abruptrt, unde 
în trecut existase masaEt o aşezare l)ogatrt, cu inventar caracteri~tic fazei bmpurii 
a epocii bronzului, aparţinînd culturii Glina III - Schnckcnbcrg. De asemenea. 
tot în raza ele întindere a locuirii epocii bronzului s-au surprins zidurile unei 

·; . 

/ 
.::.; . -~-

Fig. I. Yedcrc gcueral:'t a tcrasci de la Militari-Cîmpul Bc,ja. 
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locuinţe Inodeste feudale tîrzii care, după Inaterialul de construcţie folosit (mor
tar ~i căr{nnizi), datează din veacul al XVIII-lea. ln cadrul hahitatului feudal, 
în afară de ceramică - destul de fragmcntarrt. - a mai fost descoperit un ind 
din argint cu chaton lucrat, precum şi un nasture din lH·onz, am1ele contem
porane construcţiei an1intite (Fig. 11, 1 şi 2). 

Întrucît aşezarea aparţinînd epocii 1ronzului a fost analizatrl. în alte împrc
jurări4, de astă dată vmn descrie rezultatele ohţ inute prin studierea celor două 
locuiri din perioada fcudalismului ti1npuriu, semnala te aici prin campaniile 19S 1 
-1985. 

Observarea profilelor amenajate în secţiunile şi casetele deschise în timpul 
săprtturilor a permis stabilirea, la l\lilitari, a următoarei strat.igrafii: 

Peste solul viu, cu rare concretiuni calcaroase, urmează o de})tmcre roscată 
' ' de sol de pădure. Acest strat conţine în partea superioară depuneri ale culturii 

Glina III cu puţine urme de locuire ale primei epoci a fierului. 

.. 

2 

/( 
; 

Fig. Il. 1-2. Inel :;-t n.tsture din ~ccolul XVIII. 
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~in~Iul imediat ~nperior con:-;L't dintr-un :-;trat gro:-; d~.· pămînt c<·nu~iu-
7:~:·unţuros, care corespunde aştv.r.;'u·ii din V<·acurilC' II--III <·.n. ~i comph-:xdor din 
:--t ·colnl ~~ Vl-h·a t'.n. l:rmeaz;'t apoi stratul vq . .;dal n·nu~iu (Fi~. 111 ). 

În i:·doria n~chc a staţiunii Jlilitari ·-Cîmpul Boja, JWri()ada d(· m~tximrt 
locuin· a reprL·zentat-o a~czart'a din vcacurik ll---lll, ctractr·rizat:t prin locuinţe 
~i gropi de provizii. 

Locuinţele de ~uprafaţ{t, în num{tr de trei (B::::, B4 ~i Iti). ~n···au fonna rcc
tangular:t ori p:ttratrt ~i erau construite din chirpici pc un :-;chdd de nuiele. 
Adincinwa lor varia între 0,30 m -- 0,45 m, ceea ce IW ddnmintt să crl'dt·m crt 
d·· puteau întruni un nmn;'tr mai ridicat, dar datoritt1 lucrttrilor agricol<· <·\:ccutate 
p:· tt·n·mtl din Cimpul Boja, po~ihil c:t, in parte·, au fost distrus~_· . .. 

Intr-un colţ al fiecărei îneqwri a existat \·;ttra lk foc, rotund-o\·alrt ori 
r .. cLangtdar:t, con~truitrt direct pc prunînt. 

Două dintre case- B~ şi Bs -- (Fz·g .. Il') au conţinut in interior chirpici 
1:: ma<t compact:t". ars la ro~u, budtţi mari din f{tţuiala }HTcţilor cu urme de pari. 
A . .-(·ast{t umplutur{t a permi:-; staLilin·a formei ca~ci respcctin· (rectangularrt cw. 
culţurilc· rotunjite, ori p{ttratrt), pn·cum ~i dimen~iunile de: 3 / 3,20 m ~i ~,20 
r·· .· 4,20 m. De reţinut este faptul el in colţul vestic al locuinţei B2 a fo~t 
~:.:rprins conturul rotund al unei gropi care ~-a adincit pîn:t b 2,20 m. Conţi
tn tul <trac al acesteia, alc:t tu it numai din ci tc\·a fragmi.'il te enam ict• (s<·colde 
H- lfi l'.n.) tw la<t s(t întren·dem folo:-;in·a, probahil:t, pvntru p:tstrarca cnca
lz.·lor". 

Cele nou:t IH)nlcie cercetate demolhtreaztt pn·ft·rin(t•k dacilor lilwri pentru 
~u:::;..:~t tip dt· habitat; ele înscriu un dn·plunghi sau unJp:ttral cu colţurile rotun
j i.k, ch· dimcn:-;iuni variabile intre: 4,20 :< 3,60 m, san 5,70 >~ 5,70 m prcv(tzutc 
fi!nd- in parte- cu n~trc deschist·, :'itnatc în colţul nord-\·cstic. Podcaua 
i:·,·,-i.pcrilor era platrt, lncratrt din pămînt l>rttut f:trtt lipitur:t .. 

~lt s-au găsit gropi de pari. Trebuie reţinut Japtul C:t in mijlocul bordciu
h~L 6 de la nin·lul lni dt~ călcare (0,70 m) s-a profilat conturul rotund al unei 

~ sr~Ar Ji,• 

Fi
0
". lfi.•.:\Iilitari 198.1. Profilul-·rcstic al S('ct-iunii~X[[llscua 1 :50) 

Â - ~ ' a \ 
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J ' 

' ' 

Fir;. n·. T.ocuinţa S ~ccolnl TII e.n. ( ~cara 1: 50) 

gropi de mic~i. adîncime (O ,40 111) în interiorul dtrcia a fost surprins un ':lS l)i-
1 ronconic hallstatt ian de mari proporţii , fragmentat. 

În preajma lui Br, ~-a ::tflat o groapr1. cilindrică cu un d i:nnctrn de 2 ,:'t) n1; 
spre fund, îngustîndu-sc, atingea adîncimea totală. de 2,40 111. faţ;1. de ni\·elnl 
actual de c~dcarc. Prun întnl dcgaj~' t din groapă. a conţinut fragnwn te c~ · }·Z1.m icc 
(~ccolclc II-111), resturi de chirpici, d'trbunc şi oase de animale (pcrcilll", l!o
vinc, caprinc, o\'ine). Rcmardtm, de a~l'mcnca, existenţa unor cuc11ilii tk mdci, 
precum ~i a unor rămrtşiţc dt• mei *i grîu, dar ceea ce a ;\tr;b atl'nţ ia :n 111ocl 
<lcoscbit au fost picsrlc din metal descoperit e : un buton de la o catar;ml ;L din 
bronz, nn cnţitaş din f icr cn lama el rea pE1. şi o f ibnl{t din 1Jr<li1Z

5
. Prin con

ţinutul srm groapa indicr1. o funcţie mcnajcr{t. l\· lîngrt ace;bEt catq;:orÎ(' lh' ,r0pi 
an mai fost mncnajatc alte două avînd însă scop ritual. 

A:~tfcl, în toamna anului 1984 s-a descoperit o groap~t uY;d~l (C ·t-. 1 .~ ) cu 
diamctrul de 1,30- 1,20 lll ce tăia ~tratul cenusiu. În um1)lntnra ('l ~-~\U .:..:1:-: it ! L 

cîteva fragmente de vase lucra te la roatrt şi cn mîna - veacuril e 11-- li I ·. ·. n. 
Pc Jnndul complexului cercetat era o Yatrrt drcptungbiubră. cn lnn~ imea dt• ~) ,SO 
111 şi lăţimea de 0,55 111. Yatra situată pc solul vin, ncumbbt conţiih ' <l l' '·' ~u
prafaţrt scheletul unui cîine culcat pe partea stîngr1. cu orientarea c~t-\·t·;-;t. P :--:ioa-
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re c in faţa '? c au 1n oite pre interior, iar cele din spate erau întinse . Capul 
lip ca . . (Fig . V) . Era vorba despre un ~xemplar adult . După demontarea sche
letului (care nu av a nici o urmă d ardere), deci p vatra propriu-zi ă , au apărut 
un ft~!ld de vas ş i o buză de can.ă , ambele lucrate la roată . La distanţă de 
4, 80 ~1 faţă d. groapa descri ~' î~ aceeaşi s cţiune (S XVIII), spre extremitatea· 
nordică, s-a cercetat o a doua groapă ( Gr. 13) cilindrică, cu diame.trul de 1,10 m, 
care tăia stratul cenuşiu caract ri t ic secolelor II şi III e.n . În umplutura ace -
teia s-au aflat fragn1ente sporadice din cultura Glina III, două fragmente de vas 
hall. tattienc şi cîteva fragmente d recipiente aparţinînd veacurilor II- III e .n 
Pc fundul gropii, la adînci1nea de 1,20 m faţă de solul actual , fu e e depus un 
al doilea chelet de cîine, aşezat direct pe păn1înt . Or'cntarea an imalului culcat 
t ot pe partea stingă era unnătoarea : capul îndreptat spre nord, iar picioarele· 
inspre sud . Labele din faţă ., i din spate erau îndoit spre interior. Talia ani
malului adult a fo t de 52,1 cm, ceea ce demonstrează că făcea part din grupa 
cîinilor de dimensiuni medii 8 cu utilitate mult iplă : a igura paza locuinţ e i , ia 
turn1clor . 

Înhumări de cîini aşezat i pc aceeaşi parte sînt semnalate cu an i in urmă. 
tot la Militari 9 , pr cun1 ş i in cadrul altor aşezăr i din ecol le II- III din 
1untcnia, de la l\1ătăsaru10 ş i den i11 . De as menea , prezenţa acestora este de-· 

mon_ tra tă şi în 111 diul carpic12 , fără a lipsi nici din cultura get -dacilor13 . 

Constatăm d ci că atît la g to-daci, cît ş i la daci i liberi, cîin l se bucură 
d o at nbe dco cb ită, fiind sacrificat în c instea unei div inităti si considerat 

' J 

animalul cel ma i devotat omulu i. 
Inventarul locuirii din veacurile II- III ne dă po ib ilitatea d a cunoaşte

îndelctniciril populaţiei ce a trrtit pe ace t rnel aguri . 
Practicar a agriculturii, mo, tcn ită din pocile precedent , ra avantajată. 

de condiţ iile geograf ice favorab ile pe care le oferea Cim-pia Vlăsie i . La ace tea. 

h ;. V . Groapa nr. 12 - 1 itua l ă 
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. · , daugă ., i c OY zil arh ol >icc mat rial izatc prin: ele: op ·nn:a unui br;tzdar 
d plug 14 , ele tip r man15 (Fia. VII, 1) a unui cu it de fil'r cu un ~ingur Utiş 
.,i p·dnnculul de înn1ănu.arc a.'Cuţit (F1·g. V f , 1). J) a5->cnwnca,d·~coperir ~a 
în gropile menajere a boab 'lor de grîu şi mei face dovada pr·tctidtrii agri<'ulturii . 

. Crc.,terca anitnalelor şi pă toritul c în.criu, alături de a~ricullur~. ca ocu
pa ţ Il' de ba;a[t 'l dacilor. 

1 

..... 1 ~. ' 

(... ... .~ '. 
j j J 1 

{' ·,. 
.. ... ;,, 
:; . \ - .. 
f, 1 } 

r . ' 
·• • : ., A 
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r ' .." 
'l_,fi ff 

'\ 

--~ • "o\1 j • j 
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\ } •. 
· .. - - 6. 

Fig. VI. Obi etc elin ecole1c II - III .n. 1. Cuţit; 2. Cata.ramă; 3. 13uton d ; c, taramft; -4. Fibulă 
fragmentară; 5. Fil.mlă a) re ortul fibnlei, detaliu faţă; b) resortul f'!mlei, dctahu do ; ) fibulă 

întreagt't, profil; 6 . fragment fibulă 
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in acest sens, descoperirea unor oase de covinc, 
dovc>deştc creşterea certă a acestor an imalc, la care se 
rilor de curte, a testată prin oasele depistate. 

. . . . 
porcmc, caprmc ~~ ovme 
adaugă şi ingrij irca păsă-

Activitatea de prelucrare a tnetalelor, pc prim plan fiind fierul, este cvi
de:nti în aceastrt aşe1.are datorită bucăţilor de zgură de fier existente în stratul 
de cultură şi în con1plexc, precum şi prin creuzetul de topit rnetalc 16 aflat într-o 
locuinţă (F1:g. VII, 2). 

Pe lîngă aceste descoperiri se cuvin a fi amintite şi tiparul întreg de turnat 
ogli;~~i (Fig. VII, J), precum ~i fragme-ntele aparţinînd altor trei cxemplare17 • 

Ve ~s_ici rezuli:'t C:t Îil accast:t a~czan· a cxi~tat un atelier sp{'cializat în acest 
seu ... ~"S. Ext·mpbrul lntr~·r.; l'Sh' lucrat din ~jq ar~ilu..; d'.' culoan· hrun:t, cu pde 
dr_.. iU_~c:î. in compoziţiL·. 

Fig. VII. OIJit·dc- din Sl'C(Jlelc Tf--IIf c.n. l. BrCwlar d,~ pluc;;' Creuzet din lut;·'· Tipar 
de tmnat u~liuzi; 4. Fu~aiok. 
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Lrc~t-~r~'~1 YiteL)r ~i 1·:~~:[(;riitd au stimubt ~~i dt·z\'clt:trca tor~nlni, împlcti
tulni şi ţL·~.utulni, i;1d•,·ktl:i,-iri practicate mai alc;s de c~ttrc femei, Frt::aiolelc din 
lut de fcrm:t bitrcuccnic:l, tronconicrt şi cilindridt sînt frccvenh' în lccnirc (F·z:g. 
VII, 4). · · 

Hrana oamenilor era ccmpldatrt prin vînat, destul de lJogat în pădurile 
Vlăsiei, prccun1 ~i din pcscnitul asigurat de apele Dîmbovi~ei, din apropiere. 
Aceste elemente favorabile de ordin geografic se concret izeazrt şi prin existenţa~ 
într-o groapă, a uncr cochilii de melci şi a unor oase de peşte. ;. 

Olăritul, meşteşug de l)ază al socieirtţii dacice, se înscrie printr-o g~mă 
largă şi variată de rccipicntc. 

Principa.lelc forme lucr~1tc cu mîna sînt: "ceaşca llucidt" (opaiţul) (Fig. 
VIII, 1) şi vasul "bcrcan" (Fig. VIII, 2). 

Oalele cu pereţii arcuiti au fundul plat, adeseori cn "talp;Y',fiincl lucrate 
dintr-o pasEt grosicrrt, în compoziţia lutului cxi~tînd bucăţele de calcar, nisip 
şi cîteodaE1 fragmente de ciclmri pisate. ·l'ncnri, pc marginea tcşit~t a buzelor 
sînt executate canelnri oLlicc sau crestături (Fig. V III, 3), iar pe pîntece se 
află un brîu de ah colc în rdicf (Fig. V 1 II, 4) de tra.diţie Latene gcto-da·că1 ~ 
sau alveole simple. 

Ceramica lucrată la ro~;, trt este executată din pastă f in~1 de culoare cennşic 
în majoritatea cazt1rilor lu~;truită. Arderea se făcea egal la cenuşiu deschis, crtrrt
miziu sau negru. Fonnclc sînt reprezentate prin strr1chini de di,·crse proporţii 
(Fig. TX, 1-2), căni lJitronconicc (F1·g. IX, 3), unele cu toartrt ·în torsa.dă 
(Fig. I~Y, 4), tot de dnic geto-clacă,funduri indarc provenind de la căni sau 
străchini, borcane cu perrţii arcuiţi. 

Pe căni si str;tchini se oh.;crvrt un desen realizat din Gtncluri orizontale,. 
ori alcătuit di'n dungi lustruite, dispuse orizontal. 

:Menţionăm existenţa unui fragment de vas lucrat cu linii striate, trase cu 
o rotiţă (F1:g. IX, 5) . . 

Ceramica roşie de import de facturrt provincial romană cuprinde cîteva pro
file: un fragment ele canrt cu firnis lucios şi decor de linii lu~;truitc (Fig. I.X, 6). 
funduri de amfore (Fz·g. f~Y. Î, Fz·g. I~Y, S), buza unui Ya~; lucrat dintr-o pastrt 
caolinoidrt. 

Dintre ;lc<x~orii pcnL~t \c~rnilltc subliniem prezenţa mwi cataramc inclare, 
fără limbă, hlcraUt din fi('r (Fz:g. VI, 2), precum şi a tnmi Lnton provenind 
tot de b o e<~ tar;nn{l - C( nfc c1 iu:a irt din brcnz - de factl~r~t provincial ro
manrt (F/g. 1'1, 3). 

Cele dcurt fibulc din ln-c~nz, d('~copcritc în groapa r;r. 7 ~i în ~ecţinnca 
XIV, în str~ltul de cultm:~ c;::radcristic sccoldor II-lll f~1.c parte elin cate
goria eder cu piciorul îr:tcrs pc dedesubt. Pri:ma dintw de p;}.stn~\z{t arcul, pi
ciorul ~.;i rcrt~;F;-afa, care elin Ycchime sînt~ turtitc într-o rartc. Pc ~~re se observă 
trei spitale. Cqn1l este lJinc ccn:-:crvat. In ~·.chimb arcul c~,tc rnpt. O bucăţic{t 
de ac a r{m:.as în t-:aura h:llYi.Palci, care este {urmaEt prin îndoirea ]amclci dinspre 
spate ~prc Ll'Jt. lkccr de triunghinri cxcizatc ce fcrnw;lzrt trei :;uprafeţe plate 
în partea ~:up ric:tt{t si ji1~grt resort si de o parte si de alta a fintini infăsurat 
care lca:dt 1;01 Lurafa de cci,l1lll fibulei. Datîndu-~c î~1 a elena il~m{ttatc a \Ta~ului 

(.__) l ' J 

al III-lea :-c îr:c~drcaz{i in tipul de fibule ch'..cice, cel m;1,i 1~tspinclit în această 
pcricad;\ (k timp la d~<cii JiLeri din ::\Iuntenia:.:o (F1·!!· 1·1 .. /). 

A doua filn!L\ masi' :1 c:-;tc de acelaşi tip cn cea dc:-cri<t rnai :-;1is. Corpul 
acesteia se pczint:L ;ncuit, tctminîndu-s<' în partea de jos, de nndc se detaşează 
portagrafa, cu nn dcccr uc patru linii incizatc, grupate cîte <lm1i\, ~·paţiul.dintrc 
ele fiind marc~d de dourt adincituri c;,:cizalc. Acest cJn~m;tnt st· rq:d{t ~~ la rrt-
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\ ' 

\ < 

Fig. VIII . Ce ramică din seco le le II - III lucrată cu mina l. Cea:;ci -opa iţ ; 2. Va s - borcan l 

· fragmentar ; 3 . Fragment ccra mic cu decor de crestături; 4. Vas fragmentar decorat cu :"brîu 
alveolar 

dăcina portagrJ.fe î . In IJU"'1Ctu1 de detaşa.re al portagrafcî de corpul arcuit a l pie
sei, acesta e:tr subh;:tt, J.ci înfăşurîndu-se probabil ~înna . Corplll fibulei prezintă 
t rei faţete ca.,..r' a ld.l1tli "'''C o sectiune trapezoidală : e pos ib il ca ş i în partea supe
r ioară , · la e"'<:h~"'m ·tatPa dîn:~nre resort , usor l ăti t , ~ă fi cx ic-, t at un decor d in car 

' ' . e b:,ervă 1n~-~'i ·nl ai o mică porţ iune , restul .fi in d )[ ins sub placa de bronz, 
car . servit la repararea fib 1lei·. 

O notă aparte est dată ob iectului de f ptlil ·că · a c;uff' ri t o r paraţ ie , 
în vechim e, si anume : extremit<1.tea ce forma b alam aua fixaU'\ De resort s-a rupt, 

7 

45 
https://biblioteca-digitala.ro



,,,. .. · ... 

Fig. 1 X . Cerami că. tlin ~c co lc le li - lll lncrată la. roată . 1- 2 . Fragmente de trăchini ; 
3. Can ă. cu d ungi lustrui t e ; 4 . Toart<?'L în torsa.dă ; 5 . Fragment de vas d corat cu rotiţa; 

6. :Fragment de e<lniţă. cu firni ; 7 - S . Fundm i de amfor 

astfel că s-a adăugat o balama făcută dintr-o bu ată d tabl ă d bronz (aran "'?) 
bătută, care arc in momentul d faţă o culoare roşcată, difer i tă d ea a rc~-,or
t ului. Un nit de aramă (ar a aşi culoar cu placa) a trăbătut apătul pt 
între extremităţile lăţitc a le plăcuţci de aran1ă. Din ac . t punct, fibula ·-a d -
format (din vechime), ;1rcnl fiind răsucit in faţă. 
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ln cxtremităţ ik axul ni pc GHt' 

butoni l.lc aramă, formaţi din ~îrm""' 
plrtcuţa (Fig. VI, 5). 

a fost înL'isurat resortul au fost fi.xati doi ' . 
de aram{t rotunjitrt. de accca~i culoare cu 

F ibnJa prcz in Ut analogii cu 1111 I'Xcm plar aflat la Dulcea nea, încadrat la 
sfîr~itul veacului al lll-lea21 , precum ~i o pic~ă de acelaşi tip, de la ?\E1t~~aru~2 • 

Exemplarul di~;cutat este de tip dacic şi a fost grtsit, d(' fapt, numai In 

mediul dacilor liberi, creat sub infltH·nţa filmlci romanc2:1• 

Cele dou;t piese din bronz d('scopcritc la \lilitari în anii 19S.~ ~i 19k4 ~l' 
deosebesc ca origine de cele aflate în aet't·asi asczan' 2'1, în anii 1960-1961, întrucît 
acestea sînt <k tip ~armatic:!5 . ' ' 

Cea de-a treia filml;t fragmentar~t, lucraU"t din argint, grtsitrt în lH>rclciul 7, 
a prtstrat jumr~.tatc din ax- ce parc lucrat din fier- şi acul. Cele 13 spiralc 
înf:t~ura te pc ax sînt perfect simetrice. Exemplarul face parte din categoria celor 
cu piciorul întors pl' dedesubt ( F1·g. VI, (j), de tip roman 2{i. 

Ohiectde de pod o a hrt înscriu llrmfdoarclc categorii: dourt mrtrgcle din ch ih
limhar (F1·g. X, 1), trei pandantivc crddăruşă, lucrate din tablrt ele hronz27 , avind 
forma cilindridt, fundul plan ~i tortiţa - realizat{! prin ciocănirc - prinsrt în in
teriorul peretelui (Fi[!. .... \, 2). Într-o locuinţă s-a g[tsit un frab,'ll1Cnt dintr-un colan 
de bronz cu toarta torsicmat{t, capătul păstrat intreg fiind l[tţit ~i g{mrit28 • 

::\Icnţionăm c{t ling:t vatra locuinţei notatrt B0 a existat un ind de bronz 
cn chaton Sl'mioval pc care se observă un desen din linii incizatc, trase nere
gulat ( Fz"g. X, 3). 

1 

Fig. X. (}biecte de nodoabă din secolde 11-111 e.11. 1. Mărgea; 2. J>«u-
, dao"hve; 3. Ioel. 
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C rcetările arheologice de la Mili tari- Chnpul Boja din anii 1981- 1985) 
pnn rezultatele obţinute , au dat posib il itatea stabilirii certe a duratei de locuire 
a dacilor în această aşezare , bazată atît pe izvoare num ismatice cît şi pe elemente 
de. cronologie relativă (fibule), la care se adaugă şi tipologia categoriilor cera
nuce . 
c_ 

Astfel, descoperirea din cadrul campaniei de săpături a anului 1983 a unei 
n1onede de argint imperiale , romane , datată în anii 177 ( înfăţişează bustul Divei 
Faustina a II-a Pia)29 (Fig. X I , 1-2 ) conduce la concluzia că începutul existenţe i 

Fig . X I . Monedă d in anul 177 c.n . 

aşezării se poate plasa in a doua par te a veacului al II-lea e .n . Viata continuă 
pînă către sfîrş itul secolulu i următor , fapt iarăşi confirmat prin fragn1entul de 
b ronz al unui sesterţ din an ii 235-236, descoperit în nul 1984 tot într-o lo
cuintă . 

' 
1oneda aparţine împăratulu i Ma.' imus30 (Fig . XII ) . 

La aceste elemente de datare certă se adaugă ş i cele de cronologie rela
tivă, ş i anmne fibulele din secolele I I şi I II descoperite în campaniile de cerce
tări~ arheologice din anii 1959 ş i 196!31, precum şi din anii 1983-1984 . 

Terasa înaltă a Dîmbovite i a fost locuită ci în cursul v acului al VI-lea 
' ' e .n ., raza de în tindere a acesteia supra punînd-o de fapt pe aceea din vean riie 

I I-III. 
Locuinţa de suprafaţă şi bordeiele descoper ite înscriu un contur rectangu

lar de d im ensiun i variabile : 3,50 x 3,20 m - 3,50 x 3 m - , cum este cazul 
borde ielor 5 şi 9 ş i al locuinţe i 10 şi de 2,50 X 2,65 m . Faţă de nivelul la care 
au fos t săpate gropile, bordeiele erau adînci t e în pămînt p înă la O ,60 - 0,70 m 
minimum ş i la 1,50 m maximum (bordeiul 9 care de altfel a tăiat lat eral un 
alt bordei (B7, datat în secolele -II- III e .n). 

Fig. X II. F ragment de monedă din anii 235 - 236. 
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I~cţinem că pc fundul locuinţei nr. 10, spre latura sa vestic:t, a fost sesizal{t 

o ~roapft notaUi Gr. 9. Prin curăţirea acesteia :-:-a ;tjttns la concluzia et ca se 
ad ineca pîn{t la 1 ,09 m. A vînd rwrc>ţ ii ~;i fundul lu~tru iţ i, grc~q'a în form:t de C:tl
cbrL·. cu un d iamctru de 1.20 m, servea pentru p{tstrarca pro,· iz i ilor. Fragmcn
tch- rcramicc existente m interiorul ci o daica?.;'t în epoca llrcmzului -- cultura 
Gli;1 a III. 

Despre felul cmn erau construite locuinţele, rcznltat<-le ( crcctărilor dl~ la 

Militari - Cîmpul Boja ne oferă foarte puţine date. Astfel, în nici un com
p!cx nu s-a observat o amenajare a intrării sau a podelei. In interiorul 
ficc:"trei înc[tperi s-a aflat cîte un cuptor aşezat de obicei intr-un colţ la dis
ta~l.P de 0,15 - 0,20 m depărtare de peretele inciiperii. Plasarea cuptoarelor 
este de obicei spre nord cu oscilaţii înspre est-nord-est şi nord-nord-est. 

In mod cxcepţionl.ll, în locuinţa de suprafaţt1 nr. 1 O, dcscopcribi. imc-

cL~~t sub an!turi't la adincimea de 0,30 m faţă de nivelul solului actual, au 
fost surprinse, la o distanţ[t de O,;JO m unul in raport cu celMalt, două cup
toJ:·e menajere ( Fig XIII). 

Primul, de mai mici dimensiuni, <1 avut p(' Vcttr<'l - cu o cru-;t[t groas<l 

aLb~tric, ph•trificată, dobîndittt printr-o lndclungatc_-t folosire· numai trei 

• 

. Gfl!YA 

Se . .//:f:'/ 

Fig. XIII, Planul locuinţei 10, secolul Yl c.n. 
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profile de vase borcan lucrate la roata repede. După un oarecare interval de 
timp s-a impus realizarea unui cuptor :r.!. mai mare comparativ cu primul. 

Cuptoarele în forma unei potcoave, cu vatra oval-alungiti-1, au fost 
construite pe o platform{t de 15-IG cm deasupra nivelului locuinţ('i r(_'s

pective. Atît pe vetrele cuptoarelor, în majoritatea lor, cît şi in faţa aces
tora s-au g{t'lit, in amestec cu ceramic.:1, concreţiuni calcaroa">e ~~r~e pîn<-, la 
fărîmiţare, folosite pentru ridicarea bolţilor :tl (Fig. XIV). 

Despre materialul de construcţie întrebuinţat, înclinăm a crede c[t d consta, 
în mare măsură, din lemn şi stuf. Pămîntul înnegrit din groapa locu inţdor, în 
rare cu greu se disting lmc[tţi mai mari de cărbune, parc a se datora caliL"tţii 

lcmnnln i. Folosirea lemnnlu i este cloYedită si în donft locuinte unde an '-'X ista t ' . 
cîte\'a fragmente n1ici de bîrne arse. Calitatea bunrt a chirpiciulni care este com-
pact şi neted, aproape 1 ipsit de d('gresanţ i şi grosimea fragmentelor 1w ar:1t ;, dl. 
pereţii, ca şi cuptoarele, de altfel, erau trainic constrniţi. 

Pe lîngrt locuinţele din secolul al VI-lea la ~'lilitari- Cîmpul Boja s-a aflat 
şi o groapă (Cr. R), din aceeaşi perioadă. 

De formrt rotundă, groapa ~<' adîncca pîn[t la 1,15 m, 'în raport cu ..:.olul 
act ual. 

După conţinutul ei aldduii din oase de animale, lmcrtţi de chirpici rezul
tate de la pereţii unor locuinţe, dourt fragmente de greut[tţi trapezoidalr de lut, 
zgnri't ele fier, o cuUt elin gresie ~i cîte\'a fragmente de \'ase borcan, specifice 
secolului al Yl-lea, rcznltrt C:t an·astrt groaprt a a\'ut o funcţie mcnajn;t. 

În afarrt de două grc~i i de ascuţit, de un cîrlig de nndi ţ;'t fragment ar din 
fier ( !•\!.!,. XV), precum ~i de dourt fusaiole de lut bitronconin·. restul iJ1\'t'nta
rnlui îl con~titnie ccramica. 

Olrtria ~c împarte în douft mari categorii: ccramica lucrată ]a roat;"'t ~i cc

ramica făcută cu mîna. În locuinţele Ycacului al \'I-lea de la .:\liJitari-Cîmpul 
Boja, Yasclc lucrate b roatrt an aprnut într-un procent simţitor redu~. în timp 
ce fr;Jl'llll'ntdc ccramicc confectionate cu mîna s-au Pi'tsit mai abundent. 

l"l ' ~ 

Vasele lucrate la roată, de tipul borcan, s-au realizat dintr-o paq;~ nisi

poasă, amcstccaE't însrt ~i cu pictri9 foarte mrtrunt. 

Lutul a fost hine frămîntat, recipientclc prezentînd. de an·t·a,pcrqi cu o 
strnctnri't omogenă. Yasdc lncratc la roată cn În\'Îrtiri repezi, arderea 

frtcutrt în mediu oxidant, din care cauzrt rccipicntdc an ci'tpi'dat culoarea cără
Jnizic rosiaticrt · arderea s-a realizat hine în maJ·oritatca cazurilor, asa încît 

' ' ' 
cele din an'astrt categoric, în spărtnrft, prczinti't o culoare lmiform;t atît la 
suprafaţ;L, cît şi în miezul pereţilor. Cnicnl decor ce apare e~tc cl'l de linii 

în val. 

În catl'goria ceramicii lncratl' cu mîna s-a folosit mai mult pil'1ri~, mwori 

chiar şi ciobnri pi~ate şi mică, ceea ce dft rccipicntelor un a~pcct zgnmţuro:-:, cu o 
;nai slabrt rczistcnp. Forma Gtracteristicrt o rcprl'zinCt Yasul l)orcan a l·:trni 
;ndere a dat culoarea ncagrrt, castan ic ori cftrăm iz ic. Profilul act'~ tor ,·ase c..:. te 
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zycJt, cn JWrt'ţii u~or arcuiţl ~i fundul pr('\'{tzut cu o u~oar{t talp{t ( F1·.:.:. . . \1'1; 
F1·g .. \1'11, 1 ). O alt{t form:t cnactl'ristic:t l'Sit' aet'L'a a tipsiilor (s-;m ;dlat două 
c;.;cmpbn' fragnwnLtn') pbit'. cu m;trginik u~or ridicate (Fi,!!_ .. YIII, 2). 

Elementul <IL' datart· rl'lati\-{t a act·stci ;t~cz;-tri, pl' lîng{t Cl'r;nnic{t, îl CCll1-

::;tituÎl' cele do11i"t filnd(' din lmmz cu piciorul înf{t~urat p<' dcck:--.nht, dt· bz;J 
timpun'-' - hiz;tntin;-t;ll, n· :-t· încadrt'az{t in Ycacul al \'1-ka l'.11. 

Fi"tcînd o l'<'1rospl'ct i\·;-t :tsupra n·zultatclor oLţinutl' prin cnn,t:trik dt' la 
:\liliLtri--Cimpul Boja rL'/.ulFt c-t :tiei ;m (':\ist;d locuiri incq)înd ctt cpoct l)nm
zului, contiJllJÎnd cu \<';\CltJik II III t'.ll. ~~ \'1 ~~ fin;t!Izîndu-sl' 111 t'j1()Ct 

ftuclaLI. 
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Fig. XVII. Ceramică lucrată cu mina. 1. Fragmente de '/ase; 2. Tipsie 
fragmentară. 
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Note 

1 În cadrul campaniilor arheologice din 1978-1979; 1981-1985 s-a lucrat cu studenţii Facultăţii 
de istorie-filozofie Bucureşti. 

2 Ylad Zirra, Gh. Cazimir, Unele 1'eZltltate ale săpăturilor arheologice de la Cimpul Boja din wrtierul 

:liilitari, în "CAB" 1, 1963, p. 15-19; Mioara Zgâbea, Fibule din secolele III ,,iVI desco

perite În săpăturile arheologice de la Jfilitari, C.A.n., I, 1962, p. 373-384 . 
.:J :Mioara Tnrcu, Informare privind sondajul de la 1\[ilitari - Cimpul 11oja, ca•upania 1978, în "Ma_ 

tniale şi cercetrtri arheologice, A XIV sesiune anuală <le rapoarte arheologice", Oradea, 1979, 
p. 7.'5-79; iflcm, Cercetr'iri arheologice la .'\Iilitari- Cîmpul Boja, în "CAB" Ili, 1982, 
p. 226-235; idem, Cercetări arheologice la Jlilitari- Cimpul Boja (19S2), raport susţinut 

la Sesiunea de rapoarte, Ploieşti, 1983; idem, Cercetări privind aşezăn'!e din secolele II -III 
:''~ Tri de la J\filitari- Cîmpul Boja- Bucureşti, raport susţinut la Sesiuuca de rapoarte 

Alba-Iulia, 1984; idcm, Cercetările arheologice de la ilfilitari-Cimpul Boja - 1984 (secolele 

li-TII şi VI c.n.), raport susţinut la Sesiuuca ele rapoarte de laTîrgovişte; Mioara1urcu 

şi l\fircea Şt. Udrcscu, Cercetări arheologice ,'>i zooarhcologicc la 1\-lilitari,- Cimpul Boja, 

raport susţinut la Sesiunea de rapoarte de la Deva, 1985. 
l\{i oara Turcu, op. cit. în "CAB" III, 1982, p. 226-235. 

-5 Locuinţe avînd în interior umplutură bogată de chirpici au mai fost surprinse la: Mătăsaru 

(cf. Gh. Bichir, Geto-dacii din i\funtenia Îl~ epoca romană, llucnre~ti, 1984, p. 7 şi.pl. II 

6, 7, 16) la Străuleşti punctul "La Nuci" (cf. M. Constantiuiu, în "Bucureşti", 7, 1867, p. 20)· 
~ Situaţie similară întîlnită şi la Dulceanca (cf. Suzana Dolinescu Fcrchc), A:';ezări din secolele III 

;~i VI e.n. în sud-vestul Jlfunteniei. Cercetările de la Dulccanca, Bucureşti, 1974, p. 32. 
7 Asupra descrierii aceestor piese vom reveni. 

s Identificarea şi analiza scheletelor celor doi ciini au fost realizate de Mircea Şt. Udrescu ue la 

Centrul de antropologie Bucureşti (vezi Mioara Turcu, Mircea Şt. Udrescu, Cercetări arheo
logice şi zooarheologice de la 1\filitari - Cîmpul Boja, raport susţinut la Sesiunea de rapoarte 

de la Deva, 1985). 
9 Prin cercet~rile din anii 1961 de la Militari au fost descoperite două gropi apropiate cu 

morminte de cîini. Săpăturile efectuate de Gh. Cazimir au rămas nepuLlica.tc. 

1o Gh. Dichir, op. cit., p. RJ. 
11 Ibidem. 

u 1 bidem. 

13 La llucureştii Xoi, într-o groapă rituală, gcto-dacă, a fost descoperit craniul unui cîine ce supra

punea falangele unui bos taurus (cf. M. Turcu, în "Rev. Muz. Mon. Ist. Artă" Il, 1978, 
p. 9; l\Ercea Şt. Udrescu, în ,.CAB" III, 1983, p. 236-240 şi urm. 

14 Piesa descoperită în anul 1961, prin cercetările întreprinse de către Gh. Cazimir, este nepublicată. 
15 1..~ n brăzdar de plug similar provine de la Tei (vezi Bucurc;'tii deJ odinioară, 1959, p. 31 şi pl. 

29f"l). 
16 Descoperire inedită din anul 1961. 
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1 7 Descoperire inedită din anul 1960. 

IR (~h. Bichir, op. cit., p. 2i. 
19 Decorul de briu alveolar în relief este făcut frec<J"ent pc ceramica. lucrat~ cu mîna geto-da.că, 

fiind in fapt o moştenire a epocilor anterioare (cf. ~fioara Turcu, Geto-dacii din cîmpia, Mun
;eniei, Bucureşti, 1976, p. 116). 

:!O Gh. Diaconu, în "Dacia", N S, 16, 1971, p. 239-267, Tafel VIIf8, p. 248 şi bibliografia.. 

:!1 Sun.11a Dolincscn-FcrchC', op. cit., p. 115 şi fig. 32f1, p. 49. 
22 c;l:. IJichir, în "lJacia" XSI XX(\;-, 1980, Jl. 105 ~i 160, fig. 3,116; idcm în "Traco-clacica" III, 

1982, p. 7J şi llrlll. 

:!3 Gi: Diaconu, op. cit., p. 2.19-267, Tabel Ill, p. 245 şi bibliografia. 
21 :Mtoara Zgâbca, op. cit., p. 373 şi unn. 
25 Gh. Diaconu, op. cit., p. 247, Tabel VII, 11- 12, 14-16 şi p. 249. 
26 Ibidem, Tabel VII, 4, p. 247 şi bibliografia. 
27 Pan.da.nti·rele-că.ldăruşă au fost descoperite în anul 1961 de către Gh. Cazimir; vezi şi Gh. 

Bichir, op. cit., p. 53 şi pl. L, 16-18. 
28 Descoperit în 1961, este inedit păstrat în patrimoniul MIAMB. 

:!!1 Moneda cuprinde A.V. DIVA FAUSTINA PB .. Bustul Divei Faustina Il drapat şi periat spre 

dreapta. RV. CONSECRATIO tron drapat din faţă, în faţa sa păun spre dreapta, în stînga, 

sceptru sprijinit de tron, transversal spre dreapta, cer periat. (cf. BMC IV, p. 491, nr. 723, 

anii 176 şi urmează emisiunea a 4-a (şi ultima). Identificarea a fost realizată de către cerce

tătorul Gh. Poenaru Bordea, căruia îi aducem şi pe această calc mulţumiri. 

3o> De:-;cifrarea monedei o datorăm lui Radu Ocheşeanu căruia îi aducem mulţumiri şi pc această. 

cale (R.I.C. IV, 2, p. 165, grupa I nr. 6 sau 8). 
31 Mioara Zgâbea, op. cit., p. 371-380. 
3 ~ Îrt ~ercetă.rilc a.rh-.:!olo~icc din a:tii t)jS-1%~ la l\l[lit:ui-Cimpnl B:lja au mai fost întîlnit 

locuinţe prevăzute cu cîte două. cuptoare menajere. Aceeaşi situaţie a fost şi la Căţclu Nou 

(·rezi Valeriu Leahu, în "CAB" I, p. 36). 
J;l Sistemul de construire a bolţii cu ajutorul pietrelor a fost întîlnit în Bucureşti, la Militari (cf. 

Vl. Zirra şi Gh. Cazimir, op. cit., p . .56) şi Ciurel (vezi 1. Ionaşcu, S. l\Iorintz, Gh. Canta

cuzino, şi D. V. Rosetti, în "Materiale" VII, 1961, p. 661). 
3 1 Fib-ule au fost găsite în campania de cercetări a anului 1960, în bordeielc 6 şi 7 (cf. VI. Zirre 

şi Gh. Cazimir, op. cit., p. 63; Mioara Zgâbea, op. cit., p. ]78 şi pl. II, 1-2):~ --
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Archăologische entdeckungen bei Militari -
Boja Feld (Bu!{arest) 11, III und VI jahrhundert 

ZUSAMMENFASSUNG 

dr .. H IOAH A Fl'l\( ~} 

/\nf dr·m ~~(lj;1 Fdd. ci1;cm t·Tbohtf'll Platz an dcr Dimbowitza, in (>:;· 

~;·tclw <k~; Lu]~;tr,c,tt-n Vit·rtd \Iilitari, wurdcn in (kn .Jahrcn 19Sg, 1960--l<Jh], 
197S - 1 <J/9 1&!ld J<JX 1 · - 19~;:1, ;uTh:i.logische Forsclmngcn unternommq1. 

I )a~ \'(Jrl it g<'ll<it· ~t :tdit~m lwzciht ~ich auf die in der Zcitspannc 1 9K 1 ~ 19~ :1 
11ntt'rnomm~ l1t'i1 :\n~~~ralnmgcn, hz\v. im siidlichl'm und wcstlichcn Bestandt( .1 
d·.·s bd rcfft·tHlcn ErdLock·IlS. Es \\ iir<lc cntdcckt dass dcr crw ahntc Bestand! ( :1 
des Boja Fdds im lI-- lI I un(l \' I Hahrhundert u.z. stark bcseicdelt wurc!;, 
~pn;·;u l i~c Il ;n:r h im dl·m Bronzcit, im C n ter~;chied ztnn siidwestl ichcn T, J 
wo rn:r Spt 1fl'Il t"inigcr Bc~icdlungen \orhandcn sind. 

Erdhii~ ten mit Fl·l:crlwrckn, Cn1bcn fiir Lcbcnsmittel m:.d zwei rituc~~r 
Gruf.IF'Jl 111 it t'Îllgq~rabtl}t'll l Iund('ll cb:uaktcrisicrcn dic obcrcrwăhntc Bcsiedlur ~: 
ans dt'm II und lll J:,hrlnmdert dic, cbnk drci Spangcn mit umgcschlagcm Fu:~-, 
cin,·r ~:illwrrnl'ti'lZ'-' \'Oll 177 (:\nsgabc Faustina li, Pia) sowie cincs Scstcrzbn.l-
cho..: 1 i·w ).;~, <kr _}:! hrt·n 2.):1 2.1(J, d:d i•:rt \~.-crden kann. 

l )jc lk:~icdlung aus dc·rn Il -lll Jahrhundcrt n.z. ist \'On cin(·r andcrc:;;, 
des VI iLtlnhu1H1erts n;il Erdhiitkn und Grubcn fur Lcbcnsmittel, bcdcckt. 

Verzeichnis der Bilder 

Tafd l. .~\n~·;ch1 der Tt·rassf' von \lilitari ---- Cîmpul Boja 
Tafd Il. 1-2. Hi;-t;~ und Knopf vom 1S Jahrhundcrt. 
Tafc] 111. MiliL:ri 19~LL \Ycstcnprofil der 12 Scktion 
Taft'l IV. \\'ohnun~ :\r. g vom 3 Jahrlnmdcrt. 
Tafcl V. Hitnclk~ Grab nr. 12. -
Tafcl VJ. ~:aclwn Yom 2 und .1 Jahrhundert. 
Tafcl V r I. SaclH'll \'Om 2 11Nl -~ Jahrhundcrt. 
Tafcl VII l. J-Iandbc<nlwitdc Kcr;,;nik Yom 2 nnd 3 Jahrhundcrt. 
Ta fel IX. 1\ u f dcm Topfcrrad !w;ubcitcte I~t~ram ik vom 2 und 3 JaLrh ~mdc~- ~ 
Tafcl X. ~~chrnuck Yom 2 nnd 3 Jahrlnmdert. 
Tafd X f. J\Ii'mze vom Jalm· 177. 
Ta fel XI L Brucb;ti'tck einer \Iiinzc der Jahrcn 235-236. 
T:lft·l XIII. Pl:~n d,,r \\'ohmm~~ Xr. 10 (6 Jahrhundcrt). 
Tdd XI\/. ErdLiltte ~:r. :1 (6 Jahrhunclcrt). 
Taid X V. Brunc!Jstiic k ci nes Angelkackcn von1 6 Jahrhundcrt. 
T;~ ici )CV J. Ln:d:st iic k eilllT handgcarbcitctc l\.eramikvase \'OTll 6 J ahrhundL':1 
Tafd X\'II. f~;tcdlw;nLwitl'tl' 1\(-r;unuik. 

56 

https://biblioteca-digitala.ro



Aspecte ale culturii materiale vechi 
româneşti în lumina descoperirilor 
de la Bucureşti (secolele IX-XI) 

Gll. 1'!ĂNUCU ADAAfE$TFitNV 

InY<·~ti.~.:;t( iil(' arhcolcr,icc djn ultima vrem(', incla:jv cercetarea pcricghc-
1icrl si:-·tunatică a nnGr micrczonc, ;ill permis clarificarea unor a~pcctc referitoare 
la sat nJ mcdin·ai rnm;încsc de la cun1păna dintre milenii (secolele IX--- Xl )1. 

Autorii uncr lt~crări de sin:Cztt semnahm, în zm:a ccnpată atunci de oraşt1l 
nucnrqti, că pc tcra::,cle cur~-:nrjJcr de aprt ~c află imrr{tştiate circa 20--30 de 
aşezări:!. Cifra ap~n~ 2st;;.zi modc~L!, în comparaţie cu r;.oilc :-;taţiuni rcpcrtoriatc 
numai pc cite'. :1 Clasuri de apă dincolo de limitele oraşului propriu-zis. Pc Sa bar 
si CiorcYdrla, numai în }JÎi1tcrlanJul bucurcsteo..n, din 119 asezări dCJ)istate, 21 
J L t J 

da k;!_z:t d i:1 p,.-·r io;r.cb feudal i~mtJlni timpurin3 ; lor 1 i ~-,e adaugrt înc{t 12 ~;itnri 
ampla~;d(· int:·c bhmiţa şi Cnciovaliştca4 . lar dac{t includem şi cercd{trilc în
treprin~.c pt: \'alea \Jo-:ti~tci, rt•zt!lt:ltclc sînt <le-a dreptul impresionante: din 2 U 
staţiuni, aproa p· · jn:n:U~!tc ( 1 05) ~e bc~dre~zi\ înt re limitele cronologicc adn:.;c 
în di::cnţiC''i. 

Majoritatea ·~~cz~irilur ~înt arnpla~<ltc p{' pantclc dcmc;:de ale apdor şi, numai 
rarct•ri, comunitrq ilc um;E1C preferă tera~ de rnai Î<:<.dtc6. Ccrcctrtrile pcricglw
tic'~ dî'zv{llnic, în rrmltc (.·ituatii, o împr~s"licrc a matt.:ri:J.lului arheologic T1x~ su-' . , 
uraft'ît' fcartc intin~:c7 , f;:,.

1
H ce a creat uneori irllJ1resia c{t o a.sczarc rurală se 

L ' j 

pca k înt indl~ pc o ~:llprdaţf1 de teren ce însu ma fcartc multe hcctarcti. Srlpft-
turil~~ arhcc.lo[;iCl' practicate în citeva staţiuni tiU permis o rcc~n~idcrarl' a tc
ritorir:hl i f'C care ~c putea dezvolt~ tm ~at in această pcrioadrt. In fca1 te multe 
cazHri, pc baza situaţiilcr ~tratigraficc şi printr-o atentă analiză ccmparatiY{t a 
matcrialelcr arlwdogicc, ~--a puh"it preciza e:x iqcnţa mai multor etape crono]o
gicc distincte, rezultate din abandc~n2.ri şi reveniri ale locuitorilor în Ya t r.a <1.ce le iaşi 
aşcz{tri. La Tîrp,;or, rdacrrca locuinţelcr a urmat, în toate cdc trei fazt', vn~hilc 
fund2.ţii, cu o exactitate ce pn'Sl!pune păr;isirca locului pentru o scurt~) pcrioadf1 
de timp!~. La Bucurc~ti-Alba, pe o supraLlţ{t. de circa 5 ha, s-au surprin;-; 
mai multi' bzc ck lcK'..!ire10, situaţie ce a fo::-:t conscmnatr1 şi de autorii Cl'I"Cet{lri
lor de b Bncov11 sau Dridu12 . 

Explozb factorului demografic, ce ::,e con.<tituit~ dintr-o realitate de net;l
grldnit per: tru întreaga ~:ucida te curcpcan::i cu începere din ~ecolul al 1 X-lea, nu 
poate cx~)l ic:1 (Leit parţial ncm;.rul 1na~c de aşezări con!:icmnate pc calc arheolo
gic;P:1. Acestui~ t:·ţ·b:lit..~ si"'t-i ad:iugă1n ~;i fenomenul de .,pendularc" a unei comu
n iL.i ti mn;n:e, pc o raz~ rclZJ. tiv rc~;t; în<'~, mişcare ce a f{1cut posibil:t înregistra
re-a de li~:-.i ml1ltr· ori a acckiasi cmnuuiiăii si, im1;]icit, a. dus la con:-:cn1narl'a 

' ' ' .t 
unui nnn:[tr fcartc mare de ~;tatiuniB. 

' 
Prez•:ntarca ascz~iriior cc:t-cctat~ sjstc;natic, unde cu rezultate decsebite, 

ajut:t l:-.1.- dcblic:rea 'unor aspecte din viata comunităţilor n1ralc. 
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Lt BucurL·~ti-Alba, cercetările de suprafaţ;'t au depistat Yestigii arheolo
gice rf1sfirate pe circa 5 ha, atît pe prima teras{t a Coll'nti1wi. cît ~i în lunea 
joasft a riului. Secţiunea magistralft trasatrt în anul 1960 a reliefat dt zona a 
'fost ocupaL\ succesi,· şi aceasta explicft suprafaţa mare pe care s-au g:tsit 
Yt·stigiilc materiale elin perioada feudalismului timpuriu 1'•. 

În capfttul dt• sud s-au surprins dou:t vetre: în parte;\ opus:t, pt· latura nor
dicft, s-au dezn·lit dou:t bordeie apropiate care. dup;t sistemul de construcţie ~i 
inn·nt;tr, au fost atribuite unor faze diferit<'. Stratigrafia pt· orizontal:t ~i an;tliza 
1natt-rialului ceramic au permis diferenţierea mai multor dapt· de locuin·. 

Primul moment estt- documentat de cd<· dourt Ydre amcnajatc, prol>alJil, 
'În at·r lil>erw. Pt• de se aflau fragmente ceramicc lucratt· din pastrt nisipoaS:t, 
cu lll'rvţii gro~i. dt· la borcane cn buza evazatrt, margint·a te~it{t ~i dt·corate cu stri
uri orizontale ~i linii Îll Yal; \'asck nu prczintrt mrtrci pc fund. 1\utorii descope
ririlor datează complt·xele respectin· la sfîrşitul secolului al lX-lea ~i prima ju
mătatt' a secolului al X-lca1 Î. 

Bordciele, ambele distruse de incendiu, trebui<· plasate intr-un moment 
ulterior, ale cărui limite cronologice sînt destul de greu de precizat. Ca element 
.comun menţionrun borcanul cu buza răsfrînt{t şi marginea rotunj itft, care nu parc 
~ă fi fost folosit cu mult înainte de jum{ttat<·a secolului al X-lea. Pe baza Cl

tegoriilor ceramice se conturcaz{t o succesiune cronologicft a celor dou{t bordeie, 
dar încercarea implică o doz{t mare de rclativistn în condiţii}<- in care se poate 
aduce în discutie doar cîte o locuintă. Bordeiul 2, cn borcane de dimensiuni mai 
mari, decora te' simplu, fără mărci, s~ar plasa într-un moment anterior bordeiului 
1 şi nu poate depăşi cu n1ult mijlocul secolului al X-lea. 

Bordeiul 1 reprezintă singurul complex cu 1nărci pc fundul Yaselor şi încă 
într-un număr destul de mare: patru borcane din pastă nisipoaS:t şi unul din 
pastrt fin{t, de culoare cenuşie. Prceznţa acestor semne poate constitui un argu
nwnt pentru o datare mai tîrzie a acestei locuinţe. 

Profilul borcanelor, unde predomină buza răsfrîntrt, cu marginea rotun
jiUi, cu un registru decorativ mai bogat şi 1nai variat în comparaţie cn ccramica 
aflată pe calc două vetre, ne detcnnină să argumentăn1 pentru plasarea lui în 
a doua jumfttate a secolului al X-lea (cel mai probabil în al treilea sfert). 

Aşadar, aşt·zarea identificată la Alba a existat,cu unele intreruperi detcr
nlinate de o părăsire paşnică sau de distrugeri prin incendiu, de la sfîrşitul seco
lului al IX-lea --- începutul secolului al X-lea, pînrt în a doua jumătate a se
colului al X-lea18 . 

În teritoriul intravillan al comunei Bragadiru, pe o terasrt înaltă a rîului 
Sahar, au fost localizate vestigii arheologice din secolele II-I î.e.n. şi din seco
lele IX-XI. ln campaniile arheologice desfăşurate în anii 1968-1970 şi 1976-
-- 1981 au fost dezvelite 18 locuinţe din perioada feudalismul u i timpuriu, con
centrate în partea de N-E a tcrasei (3 bordeie şi 15 locuinţe de suprafaţă) 19 . 

Bordeiele, risipite în toat{t zona cercetată, aveau podeaua între 0,90 (B22) 

şi l ,50 rn (B34 ) faţă de nivelul actual de călcare. DifPrenţclc constructive obser
vate la cele trei bordeie se rrtsfring şi a~~upra instalaţiilor de foc folosite: cuptor 
săpat în calup de lut cruţat (B22), cu o Yatr[t (B31 ) sau cu dourt vetre (B34). 

Dintre acestea se detaşează, prin bogăţia invcntarului ccramic, două lo
, cuinţc (B31 şi B34). ln prima s-au găsit numai borcane de dimensiuni mij
locii, lucrate din pastă nisipoasă, cu pereţii groşi (0,7--0,9 cm)2°; buza este 
evazată, cu marginea rotunjită sau teşită. oblic. Pc corp prezintă incizii ori

-zontale, executate cu un instrument cu vîrful bont. Pc umăr, într-un spaţi\1 
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pecial rez r at au, rareori, uprapunînd inciziile orizontale, s află un fascicul 
d lini i în val. Într-un ingur caz, dea upra. inciziilor orizontale, p gît, semnalăm 
un ir de impre iuni executate cu dinţii pieptenului. Pe trei funduri -au păstrat 
111ărc · de olar : o cruce în eri ă în cerc, o cruce înscri ă în două c reuri concen
tric şi o rozetă înscrisă în cerc (Pl. 1/2, 11, III/2- 6). 

ra 2~~\~~~~\~~'f''[j 
"l 
;1 
·\ 
4 

1 
l 

1~------,...J 
fj 

1 

1 

.f 
' 

31 

:1 

:--<'):·~~~-ţ~~ 
.~ ... 

Plan, a I. Ceramică descoperită la Bragadiru . 1. Bordeiul 22; 2- ll. Bordeiu] 
31; 12- 14 . Bordeiul 34. 
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Ccramica din B:H• deşi rn:ti puţin nnmcroa:-:ă, l:ste a~em~m~doare in ccf·a ce 
priveşte profilul ~i regi~trul d··corativ al borcanclor din pasUL nisipoas{t; ca o 
notă aparte nwnţ ion~un un l,orcan cn alveole trinngh iulare plasa t1~ pe nmăr, 
um1ate de nclip~;itdt.' inci:-:ii orizontal~~ de pc corp. Ccramica cenusie (~stc prezcnEt 
prin 1nai multe fragmente şi un borcan întreg (l 1 l. fj72---14, i/Tj7----~J). 

În hordciul 22,. care a putut fi evacuat de l';"ttrc lncnitorii ~;1i, 5-a aflat 
un ~ingur fragment din pa~;tă fin{:~., dt~ cul()art· cennşie, n· a aparţinut unei oale 
globularc, cu buza :-:cundă ~i dcu;l to::t.rtc mici (J)l. lJI, 111/1). 

Profilul borcandor, numai cu buza )nalt~l ~i c\·a.za.t~, precum şi dPcorul 
destul de modl'st ~e înscriu pc acdcaşi coordonat(· cu ct'ramica descoperit{, pe 
ce~e do~ă vetre de la Alba şi permit incadrarea la dîrşitul ~Tcolului al IX-lea şi· 
pnma JUmătate a seculului al X-lea. Prezenta ;dvcoldor, a împun:-:.ăturilor si a 
mărcilor de olar ar ~ngera restring-crea acc.st'ui momt~nt pc la jnm;itatea s~·co
lului al X-lea. 

Deşi cxist[t difcrcnţl' in :-:i~tnnul constructiv al bcrcJeiclcr ::.au in tipurile de 
in~ talaţii de kc folosite (Y;1,trrl sau cuptcr) nn putem, fărr1 un inYcntar semnifi
cativ, să proced[un la o difcn~nţicrc nonologic~i a celor trei bordeie 

ln cadrul aşcz?trii de la Bragad iru se remarc ii o prezentă covîrşitoare a ]o
cuinţelor de ~uprafa! [t care nu par ~,i'i respecte Ii ici nn criteriu de amplasare, iar 
stratigrafic nu s-a putut ~·tabili nici un raport cu bordcidc. 

InYentarnl lor este fo:-~rte ~ărăc{tcios şi ~t· n·.zum[t la cîteva fragmente ce
ramicc, singurele în mrt~=.m ă ~-rt ofere unele r<'pcrc crcnologice. 

Unica formă o reprczint:'t oJ.la-borcan, confecţionată dintr-o pastă cu mjcro
prnndişuri, cu pereţii groşi de O, 7- 1,2 cm; in majoritatea cazurilor, buza este 
răsfrîntă, subţiată sau îngroşată, dar cu marginea rotunjiUt. Decorul, uneori destul 
de stîngaci executat, prczinUt mai multe cembinaţii ce :lCGperă o suprafaţ{t mai 
mare din corpt~l vaselor. Singurele dcm{~ntc comune cu ceramica din bordeie sînt 
constituite de reţeaua de linii orizonhle, aştcrnnt~i pc toată suprafaţa şi fa!-iciculul 
de linii orizcntale dispuse în "portative" sau alternativ cu fascicule de linii în 
val; pe umăr apar şiruri oblice ele împnns:Huri realizate cu picptennl ~an alveole. 
O altă combinaţie o rcprezintr1 rwnzile scurte, oblice, trasate în .zona umărului, 
peste liniile orizontale. Pe f n11dnl l>orcanclor g~i.sirn diverse mărci de olar execu
tate în relief: cruce înscrisă in crrc, triclent etc (Pl. II, III). 

O categoric aparte o constituie două borcane intregi şi unul cu profilul 
complet: sînt vase de n1ici d imensinn i (9- Il crn), lucrate la roata in ceată; buza 
este scurtrt, c\·azatrl si cu marginea :;ubtiată. Unul este dccor:..tt cu cancluri ori
zontale, trasate neglijent pc tot corpul' (locuinţa 33), altul prezintă o reţea de 
linii orizontale suprapustl. pe umf~r şi în zona diametrului ma~cim de benzi scurte, 
oblice, dispuse în două şirw.-i (locuinţa 35), în timp ce al treilea, f{lr{l decor, avea 
două urechinşe mici pe mnrtr (lccuinţa 40). Ap~!ri"("ia acp::tora este snq)rinzătoare 
într-un mediu în care găsin1 şi ccr~nn icl lucra Ei dintr-o pastă îngrij iEt, cu pereţii 
subţiri şi un decor realizat cn atenţie (Pl. 1lj7, 1Vf7). 

Deşi puţin numeros, inventarul ccramic este suficient de reprezentativ 
pentru a permite plasarea locuinţelor de suprafa\[1 in a dona jumrttate a seco
lului al X-lea şi în prim~:le decenii ale scct:lulni al XI-lca~1 • 

Pe ansamblul descoperirilor de la Bragadiru ~1c constată dcuă mari momente: 
primul reprezentat ele o asezare modestă, atcstat{t de trei bordeie (22, 31 şi 34}, 
urmat, la ~·cnrt timp, de' o reluare pc aceca~;i Yatră (bordciele apar intercalate 
între noile locuinţe) sub forma unor locuinţe de supDf<l}rt. Nm11:ărul 1cr mare ar 
fi un indiciu clar pentru o dtz.vcltare în n1ai nnlltc etape, dar Inventarul foarte 
sărac nu ne oferă supo' t ul cronologic necesar. 
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Rămînînd cam între aceleaşi limite cronologicc, vom trece la n <~lUt a~.czare 
inten'-' c.:~rc('lată- BucurC'.;;ti- Străuleşti. Operaţiunea iniţial:t dt> ~alvan: a unor 
vestigii arheologice s-a transformat într-o cercetare arheologică prelungit:t pc dur 
rata a circa două deccni i ( 1962- 1980), prilej ce a per mi:-; staprind('rca uno
Vt~st igii arheologice din 1nai multe perioade istorice. Din epcca f etHb 1 bmulu i 
timpuriu au fost publicate opt bordeie-- 30, 66, 138, 140, 141, H2, H:), 14S~2 , 
singuntl tip de locuinţă întîlnit în această aşczare2!1. 

ln campania arhcologică a anului 1977 au fost dczvclik trei hordt·ic ~u
prapust~ -- 138, 141 şi 142-- situaţie ce a permi::; s~i ~,e stabilca:'-c~t cxi·,t('nţa a trei 
nwmcnte în d<'rularea vicţ.ii de pc aceste locuri. Pentru mai multl' etape plc
deaz;"t si diferentele constatate în tehnica dt~ constructie a bordc·i'·lor si a insla
laţiilor' de foc. Î~1 locuinţa 30 o v::lir{L este distnL~~L parţial de· un cnpîr1~ tdterior, 
amenajat în lut cruţat. O ~~ituaţie similar(L lll' c~te ofcrit(t de ~.upr;qmncrca 
bordciului 138 (cu Yatrrt) dealle donft bordeie- 141 şi 142 --·,ambele prevăzute 
cu cuptoare. i\Iajoritatea descoperirilor o reprezintă Ct!pto<~rdc cu ,-atr~t rutund:t 
(140, 143) ~au patrulaleră (141, 142). Ll o apariţie singular~~L scnu;alrtm kcuinţa 
148 care nu aYea instalaţi<~ pt·ntru înd'dzit !-.au preparat hrana. 

H.apoartclc preliminare s-au axat pe dc~crierea lccuintdor si n:ai pntin 
pe prczentar('a invcntarului, a~.;tfcl crt~ încadrarea crunul~)gică' este destul 
de rclatiYrt. În cele publica1e pÎi1;:i în prcz<'nt este :;ubliniat faptul C:t <·xistă 
locuinţe CU llll inn~ntar mai bcgat (66) Şi unclt• În GH<' ~--au Frt~.trat dcar CÎteva 
fragn1u1tt· cnamicc (30, l4K). Suportul cron<Jlogic în aceastft di~cutic t·~.tt' a~;j_ 
gurat de inYcl~tarul bonlciului (J() şi de pandant ivul ch· Lrcnz ck~e<;pcr!t. în 19(J3 
în -,traiul de c~dturi'i . 

..\'Iajoritatca materialului ceramic este fermat din oak:--- hcrcu: lucrate din 
pa~lrt ni~ipoasrt, cu buza întcar~~rt în formă de ~trc~a~in:i ~au melc. uneori înr;rc
~at:t ~i cu marginea ro1unjiti"t; pe corp sînt dl.'ccratc cu striuri orizc·niah- (ra~)~~lc 
pîn ;"t aproape de bazrt. l~egi-;trul decorativ c:-;te completat cu d i \'('L<' combina ţii 
ce apar în zona um{trului. Cele mai frecvente ~:înt fa~;cicul< h, d.: li!; ii în \al n-
mak de l>l'nzi ~curte ele linii n·rticalc ~:au ~iruri dt~ împt!n<tlnri realizat!~ cu 
pit:pknnl. Pl· un ~:ingur vas inl îbim ~~inu·i de împun<~tnri ~i :~iriuri c rizontale 
sup:·apthl' dl' linii în Yal. 

Într-tl!l ~ingur caz, pe fumbl unui l>orcar:. dL·:~C:!Jf'L'rit în ~t'O~lpl ci·,~ liilf~:L 
loc·uin ta ()6, ~t· a fEi o man·:\ dt• clar. 

l',rofilul Yariat al l)orcandc.r ~.;i bc:·g;~tţi~t crnaJ1J('!':t;l:. ir_·i ~;int car~1Cl( ri.-;t ic(' 
sfi::;itului dl· :-:.ecol X ~;j p~·imci jumi'ităti a sccclului ~d Xl-L'a, <:::.:t cum l!t·-o do
"''d; ·~-c analcgi ile ele 1<.~ Prtcninl lui So;.~J c:.:'1 şi Dinogcţia-Gan il11 2;, .• \ce ~'·;t{t înca
dr:ln· cronologic[t este confirmaEt ;~i de prezenţa, într-o propcqic [carte• mic:t, 
a l.;;igmcntclor crramice lucr::tle din pastă fină, cenuşie (lH-' un fund de la lin rc
cipir'nt de dirnen~;inni ceva mai mari --- ulcior? -:- apare u mardt st~b fuma unei 
cru1·i înscri;-;e în cerc). 

() ;dt:t descoperire intC'rcsani:t, singularft p·1:trn Cimpia I\.cm[lllă, 
o con~tituic· un pandantiv folifonn din bronz. 

Cele mai apropiate Jnal(l[~ii le g;'tsim în Dcbro.;ca, b !'ăct!iul lui So:1n', 
Dinogqia-C~u,·rm şi .0Iuffuu. La Păcuiul lui Soare, pc plaj;t, ~--au g~t~it donft 
cxnnplarc datate în :--ccolul .XI, pentru ca într-o lucrare ultcricarrt ~rt se prefere 
o Îi1CtcLare mai largft. rc:~pccti\· scculdc X--Xr:.w. La Dinogqia-Car\'rm Sl~ cu
lH»~· 7 exemplare, toate provenind din nivelurile tîrzii. cbi:lbile în a doua jumfttate 
a >:·colului al Xl-lea si Î11crputul sccolElui al .Xll-lca~ 7 • Singurul ('~~cmplar de la 
1\u~:trll, g;'t...;it într-o' groap:t cu rc~;turi nwnajcn·, a fo::-;t atriLuit ~ccululni 
al .'\.1-lca..!o. 

Trc·cind la alttt zonrt gcografic:t, J\Ioldova, chscn·ăm crt toate scmnal:trilc 

l L:u'.·in diil n;m 1·)lcxc funerare-- Bcrcsti, Br{.t.bftsc~ti, ]'udl'tul Calaii sau Toclircsti, , , , ' . ' 

(. ~ )-r 
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jud·.:-ţul Botoşani - şi se datează în secolele X-XI. Analiza amănunţiUt a altor 
descoperiri din C"niunea Sovieticrt şi Bulgaria a demonstrat că. acest tip de pan-. 
dantiv a fost purtat de către pecenegi şi uzi29 • 

Prezenta acestei IJodoabe într-o asezare băstinasă trebuie legaEi de pătrun-. ' ' ' deL='J. pcccnegilor în Cîmpia Rmnân{t, acţiune ce se poate plasa în prima jumătate 
a ~'xolului al XI-lea. În altrt ordine de idei, apariţia acestui pandanti\· într-un 
strat de cultur{t ne determinrt să punem sub semnul întrebării <.1.firmaţia c{t .rrc
zei:ţa 1nigratorilor respectivi în acest spaţiu geografic a coincis cu o· distrugere 
Yiol·::ntă a tuturor asezărilor rurale. 

' Revenind la problema plasării în timp, aprecicn1 crt aşezarea de la Strrmlcşti-
M:tic:l~1eşti a cunoscut mai multe faze, care s-an derulat în intervalul cuprins între 
sfîr~itul secolului al X-lea şi prima jumătate a secolului al XI-lea. 

Efectuarea unei săpături de salvare în anul 1963, la Bucureşti-Băneasa, 
a r,:levat existenţa unei aşezări cu bordeie (B~, B 4 şi B6) şi locuinţe de suprafaţrt 
(L1 , L2 şi L.>) 30 • Folosind drept criteriu de d(T~:~·lajare tipul instalaţiei de foc elin 
locuinţe, autorii săpăturilor propun următoarea succesiune cronologică în dcru
larc-J. locuirii din aceste zone. 

1. :\Iomentul de început al acestei aşezări rurale este marcat ele bordeiul 
nr. 6 cu vatră deschisă - al cărui inventar ccramic constituie o apariţie singu
lar:t în cadrul descoperirilor de la Băneasa. 

2. "Crmătorul n1oment de locuirc este 1narcat tot prin bordeil' în care se 
folosesc cuptoare săpate în calupuri de lut cruţat (B3 şi B-t). 

3. În ultima fază, cea mai nouă, se optează din nou pentru Yctre deschise 
caL~ sînt amplasate în locuinţe şi nu în bordeie (L1 şi L2). 

Cronologic, cele trei faze au fost plasate în secolul al X-lea. 
Apariţia ulterioară a unor studii monografice referitoare la unele centre 

dobrogene, Dinogeţia-Garvăn ( 1967), Păcuiul lui Soare ( 1971), a făcut posibilă 
o mai bunrt cunoaştere a culturii materiale de la Dunărea de Jos în perioada 
feudalismului timpuriu. Descoperirea unor complexe închise (locuinţe, gropi 
tnenajere), bine datate cu ajutorul monedelor bizantine, a pern1is o încadrare 
cronologică mai strînsă a diferitelor categorii ceramice şi, în special, a oalei
borcan, formă indispensabilă unei locuinţe din această perioadă31 . 

Apelînd la aceste descoperiri şi bazîndu-ne pc unele repere oferite de matc
ria~de folosite de locuitorii asezării de la Băneasa, vo1n încerca o nuantare cro-

' ' nologică a etapelor de locuire în această zonă. 
Pe baza stratigrafiei consemnate în teren, autorii săprtturilor au delimitat 

două mari etape de locuire: cea mai veche reprezentată de bordeie (cu două faze) 
şi cea mai nouă, cu locuinţe de suprafaţă. 

Cel mai vechi complex cunoscut este borclciul nr. 6, şi această afirmaţie a fost 
po;; ibilă prin coroborarea informaţiilor oferite de argumentele stratigraf ice şi 
tipologice, ca şi a celor rezultate din analiza bogatului inventar aflat "in situ". 
Diatre materialele arheologice se detaşează cerarnica lucrată din pastă caoli
n; ~dă şi, Ineţi ales, un sigiliu în alb, produse ce au rezultat din schi1nburile co
mt:rcialc cu populaţia din dreapta Dunării, respectiv din Dobrogea. Prezenţa 
s igiliului trebuie pusă în legătură cu recuccrirea Dobrogei de către armatele 
bizantine în anul 971 şi, prin aceasta, deceniul al 8-lca al secolului al X-lea se 
constituie într-un termen postquem pentru da tarea bordeiului nr. 6. 

Contemporane cu acesta, sau dintr-o perioadă ulterioară nu prea îndepăr
tJ.tă, pot fi socotite şi celelalte două bordeie (B3, B 4). Inventarul celor trei bordeie 
este destul de unitar, iar ceramica are Inulte elemente cmnune. Borcanele au un 
rPgistru decorativ variat alcătuit din linie sau fascicul de linii în val, împunsă-

5 - cd. 602 65 
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turi executa te cn picptcnul în zona undrului (B3, B4, B(J sau pe faţa intcrinară 
a lmzci ( B3• B 6); în toate cele trei complexe întîlnim \'ase, cu mărci de olar (B3 -

4 cx., B1---2 cx., B6-4 cx.) şi produse rezultate din schimburile cu locuit<Jrii 
de la sud dt' Jhm{trc: ceramic{t lucrată din pastă caolinoicl{t - oale-borcan ~au 
uJcioarl' (B3, B,1, BJ, fragmente de c{trfunizi acoperite cu smalţ ele culoare Ycrde 
fp}o~itc la con:--.trucţia cuptorului elin ultima faz{t (B3), doi cercei collft>cţionaţi 
din bronz ~i nn sigiliu (B6 ). ~Tmncntul schimburilor se pvatc pla~a dup{t anul 
971, cînd ;tmbelc maluri ale Dun;Jrii ele Jos ajung sub controlul Jmpt riului 
Bizantin. Sfîr~itul acestei dape trclmic plasat spre finalul sccclnlui al :X-lea 
:--an la inceputul cdui urm{ttor, ştiut fiind cft clurata medic de f<)losirc a mnli 
lJOrdci a fo~~t cstimat{t la 20--30 de ani. 

Situ:ttia ~~tratigr.-tfic{t a demonstrat că într-o d;:tpă ultcricarrt_ au fo:J con
~trnitc locuinţdL' dl :-;npiafaţ{t (1.1. L~, L;,). Dintre acestea, clu;:r LI a fost surp i:l:-:{t 
cu claritate ~i dczn'litrt în întregime. l'rmele ci au ap{trnt la 0,20-- 0,2j m <t<iîn
cinw, adicrt imediat dup{t îndcprtrtarca humusului recent arat (fiind ~ituatrt 
în c11prin:-;11l nin,lului 111\ die\'al Il). Din locuinţa 2, situat~t tot în pa1tca ~urlri
o<tr;'l a ni\'dnlni Il, :-~-an l'rt:"it lmc{tti de l'-ardinrt si resturile unei \(trc. În ~:111-

l J • LJ ' ' 

ţul V s-a (:b~cn·;lt o concentrare a materialului crramic pîn{t Ll adîncimla de 
O,.''l,O m. ~itnaţia e;-;k complicat{t şi de faptul că presupusa locninţ5_ .5 ~T ;1f1,-~ ;~m
pLl~:atrt într-o zonr1 cn alunecări de teren ce a suferit si unele inten-cn1 ii mcch rne 
(t~dt!z6.ri). ' ' 

J >in prtcatc, datoritrt incertitudinilor ::'.vute, autorii cercetărilor au insistat dcar 
a~·upra <k:.;crierii in,·ciltztrului din LI, singurul în măsură s{t ne ofere citc\'a 
rqwrc cronologicc pentru accastrt dap{l de locuire. Dar şi la acest comp1cx cxi~;tft 
unei~· ncccncord;lll ţc in trc diferitele categorii ccram ice. "Ccmplexul conţine Ct'a 
mai man' cantitate de C•'ramidt lustruită, confirmînd prin- aceasta şi situaţia 
di!l ~·antul I, UIH.le aceeaşi categoric ceramicrt a fost mai numeroasă în niYdul 
II -- cd mai nou. Dar, mai n1ult, bordeiul nr. 6, al cărui material ne indidt o oare
care \'cchimc ... faţ{t ck L1• arc procentul cel mai mic de ceramică cu decor Instruit 
(doar 1Y\)) Llţ{t dl' 3:J<• 0 în LI. Am in~istat asupra ace~tor procente rd('ritc;ne 
la ccramica hL.;truit:L dc-oarec<' se corbidcrrt dt prezenţa, în cantitate mai mare, 
a ccramicii hbtrnitl' c . ..;tl' indiciul unei faz.c mai Yechi ... si în acest caz ar în~crnna 

' 
~ă se infir111r' ;'ceasUL ~:ituaţic." 

Ccrc('t;-:-u ik arheolc)gicc efectuate ŞI 111 alte centre ÎnYecinate - Al ha; 
Strihllc~ti, Br;1gadiru, Curtca-\'cchc, dovede~c că, o dată cu trecerea timpului, 
elin scccitil ;tl X-lea ~pre ~.ccohd al Xl-lea. ceramica cenuşie c:tc tot mai puţin 
uzit.ată, ;;jtmgînd stt di:·;parrt. cîncha, in ~ecolul al XI-lea. Deoarece situaţia stra
tigrafic[t şi 1c~tul inn_'ntarului ccramic ne împiedicrt s{t plasăn1 locuinţa într-o 
pcrioacL~~ :;illlTioar{t horckiclor, dup:t cum ar pleda procentul mare de vase ccn11~ii, 
nu ne ~-;lm înc decît ::-:i"'t ccnsidcrăm ~;itnaţia elin LI ca pe o excepţie genera Et de 
u::dc conditii lccalc el~:· moment. Crt este asa ne-o dovedeste situatia din L>, . , , ' ..... 

unde CLTamica fintl. :1.parc în procent ele numai 10~/~. 

1~1 înctTC<lft'a ck' încadrarc crnnologidt a acestui orizont de locuire nu pntnn 
opera (kc î t cn ar:~nmentel(~ oft'ri te de cC'raJnica confecţiona tă din pastă nisipoas;"t 
g;Js it:t în L1 ~i L.-,. 

I'\'lol iYdc ornamen tak mai l>oe::t te si Yariate, ce aconer{t suprafata l)orca-') ' r . 
ne lor di:1 J .,,, pkdt'az:t pentru o pc-rica dă mai timpurie de existenţă a acc:~t ni 
complc~: în zm:a nn<tndui În1 iln:m franjuri ~curte, verticale, c>xecutate cu ri\ p
lenul cu dinţi deşi ~~i ;t~cnţiţi, ~tlnclr ::an fa~ciculr de linii în \'al, iar pe corp :,int 
tr;l~ate j11cizii cc11tint:c ~:au ~tpar, in alternanţă, fasciculc de linii crizontztk şi 
iinii in \;d, .\ici tn·1:uie .<t Jllli!ţicr;tm crt. decorul este a~cmrmător Cll cel dl' }ll 
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ccran11ca din bordeie, dar se constată deo~cbiri ncte în ceea ce priveşte pasta 
şi forma recipientelor ccramice. 

Locuinţa 5 parc să marcheze începutul unui nou moment elin istoria acestei 
aşczrtri, caracterizat prin locuinţe de suprafaţă (locuinţele ele suprafaţă sînt 
ulterioare bordciclor). Argumentul stratigrafic şi cel tipologie pledează pentru 
pla:;arca acestui moment la începutul secolului al XI-lea, făr{t a ~e putea preciza 
cît ele lung{t a fost ceznra dintre etapa bordeielor şi etapa locuinţelor de supra
faţ{L 

Ccratnica elin locuinţa 1 "se caracterizează prin tipul de oal{t cu lmza in 
fonnă de n1elc şi prin predam in are a nct{t a striurilor la te, adînci, dispuse în 
portativc". 

"Asemenea fragmente s-au g{t:-~it în număr foarte mic în amîndouă nivelele 
de locuire de la Dridu" şi nu pot fi relevante pentru cazul nostru. Pentru inca
dr{tri cronologicc mai strînse, oferite de unele analogii semnificative, vom opera 
cu descoperirile din Dobrogea. La Dinogeţia-Garvăn întîlnim asemănări la ce
ramica din grupa a Y-a, ce apare sporadic în ccmplexe datate cu moncck de la 
împ{tratul ~Iihail al IV-lea (1034-1041) şi devine preponderentă în nivelele 
datate cu cm isinni ele la împăratul Constantin al IX-lea ( 1042-1055). Borca
nele au profilul mai simplu, impunîndu-se ca o caracteristică hnza cu marginea 
rotunjită. Pc la mijlocul secolului al XI-lea se generalizeaz{t decorarea va~:clor 
cu "portati,·e", iar elin a doua jnm{ttate a aceluiaşi secol, pentru realizarea clcco
rului se ut ilizeaz{t un instrument cu 2-3 clinţ i cu capătul rotunjit, ce obţine 
striuri late şi mai adînci decît cele trasate cu pieptenuP2 . 

La Prtcuiul lui Soare snbvariantele a2 si a3, întîlnite in nivelul II, datat 
la mijlocul secolului al Xl-lea, se consti tu ic î~ exemple relevante pentru cer am ica 
de la Băncasa, din locuinţa 133 . 

Pc baza analogiilor din Dol)rogea se poate afirma că locuinţa 1 a fc~t con
struită spre jumătatea secolului al XI-lea. Spre această încadrare ne înclcamnrt 
şi un fragment de borcan, descoperit în S I, in nivelul contemporan cu această 
locuinţă, care este decorat cn rot iţa. 

Recapitulînd, putem concluziona că a~czarf'a de la Băneasa îşi arc începu
turile în a doua jumătate a secolului al X-lea (etapa bordcieL cînd au existat, 
probabil, dourt momente ele locuirc. Către sfîrşitul secolului al X-lea sau la 
începutul cdni următor consemnăm un nou moment (L5) marcat de folosirea 
locuinţelor de suprafaţă, care încctcazrt pc la jumătatea secolului al XI-lea (L 1). 

La cele expuse pină acum von1 aclrmga cîteva observaţii cu caracter gent:ral, 
r~.:zultate şi elin analiza citcn·a descoperiri fortuite - Otopeni, Crîngaşi, :\Iili
tari etc. 

Aşa cmn s-a obsen·at deja, cele mai numcrca~,e lucninţc a pai·ţin tipului 
bordci. Din a clona jum{tiaic a ~ccolului al X-lea şi în secolul al XI-lea se constată. 
folosirea locuin'~elor de suprafaţ{t (Br<lgacliru, Otopeni, Dealul Pi:-·cului), frtră 
ca acest fenomen să ~~c gencralizeze3'1 . In paralel, unii lccuitori continurt ~;l. fclc
scascrt locuinţa Îngropat{t; cluprt CUI1l ne-O clcmcn"trcază clcsccpcririlc dl~ la 
Str{tulesti-::\1;-J. icru1esti, Curtea V cche3S, Grc,zăvcsti:~6 de. 

1 ' ' 

Situatiile stratigrafice de la l3rmeasa si Străulcsti-~Irticănesti ne pt'rmit 
să avan~;ăn~ ipoteza dt, într-o primă fază, in 'um·dcie, s~~ folosesc \:etrele simple. 
În sprii inul acc~teia l)<lr să 1)ledeze si bordciele ele la Ciurcl37 si Giulesti-Sîrbi38 , 

J ' ' , 

atriLJUitc ~ccolclor X--XI. InYentarul, format din Lorcanc clccoratc cu ir:cizii 
pc tvt corpul şi bandă de linii în \'al pe tm15.r, ne detCimină ~rt le atribuim primei 
jumătăţi a secolului al :X-lea. 

DcsCOl)crir ile de la B r <1 b"<tclirn, Brtn ea~ 2, Crîm!asi39 , Gre z~nesti, St r{llllt ~ti-
L., J ) ' 

l\IăicăDL'Şti ~:au Piaţa Splainlui, dintr-o p'rÎe<.td{t ultcricară - a doua jumrttate 
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a ~ccolului al X-lea şi prima jum~itate a ~ccolului al XI-lea, au SC(h la ivcal{L 
numai cuptoare ~ăpate în lut. La Curtea \"cclw si pc strada Soarelui an mai 
fost g-rtsite cîteva bordeie cu vatrrt deschisr1, care,' prin numrnul lcr mic, inclicrt, 
probabil, c{t acest tip ele instalaţie de foc este utilizat din ce în ce mai puţin. 

Folosirea în exclusivitate a cuptoardor amenajate în lut este întîlnită 
~i în cadrul locui!lţelor de suprafaţă ( Bragadiru), prin acea~, ta dovcdindt!-sc di 
în zona oraşului Bucureşti s-a trecut la generalizarea întrvhuii-,ţ;u·ii cuptc:1rclor 
din lnt (sfîrşitul ::.ecolului al X-lea şi prima j nm;Hatc: a sccolulu i :ll X I-lca). 

ln\·cntarul ccramic g{tsit în aceste loctintc, destul de rr:(;<k· t ca facltir{l 
permite urmărirea un('i linii cvolutin'. La sfîr~itul ~;ccolulni al 1:-~-lca ~.:i în pri1n~ 
jumătate a secolulni d.l X-lea se folosesc l1orca:1e dt· clinwn.;iuni m.ari şi rnijlocii, 
cu pereţii groşi ce an gura evazată, cu m:..trginca tcşită. Decorul c~.tc format din 
~triuri orizontale di:.,pu~;e pc t()t corpul; uneori, în zona um{uTtlui, întîlnim o 
linie în val, iar n1ărcilc de olar sînt incxistentc. Alături ele Lorcanul lucrat elin 
past{t nisipoasă, necesar pentru pregătirea hranei, întîlnim şi vase confecţionate 
din pastrt cenuşie de calitate sup~rioară, folosite şi pentru p{tstrarc-a produselor. 
Raportul cantitativ este favorabil ceramicii nisipoase, doar uneori se ajunge 
aproape la paritate40 • 

În a doua jumătate a secolului al X-lea se constatrt o diversificare a formelor 
întrebuinţate de locuitorii din mediul rural. Borcanele din pastă nisipoasă capătă 
ditnensiuni 1nici şi mijlocii şi sînt lucrate dintr-o pastă de calitate superioară, 
ceea ce face ca peretii să devină mai subtiri. Buza vaselor este mai elaborată si , ' ' 
prezintrt 1nai 1nulte variante; continuă se se folosească borcanele cu marginea 
e\'azată si buza tesită, dar 1xedmninante devin unde cu buza răsfrîntă si rotun-

' 1 ' j ită. Pc corp sînt trasate aceleaşi incizii orizontale, dar decorul se îmbogăţeşte 
cu noi elemente: linii de iinprcsiuni realizate cu dinţii pieptenului, alveole, 
decor cu rotiţa dinţată, benzi scurte verticale, dispuse pe umăr sau pc linia me
diană a vaselor41 • Pe fundul borcanelor se întîlnesc, pe măsură ce înaintăn1 în 
timp, din ce în ce mai multe mărci de olar: crucea Îiberă ~au înscrisă in cerc, 
cerc simplu, clar şi unele semne ce ar putea reprezenta litere. Încercările anumitor 
cercetători de a atribui unei anumite perioade cronologicc cercul sau crucea 
simplă şi în cert, nu credem că pot beneficia ele un suport real'l 2 ; aceste semne 
sînt întîlnite pe o n1are .arie geografică şi într-un lung interval de timp, fiind 
folosite frecvent de crttre ~neşterii olari13 . Exemplarele de pe raza oraşului Bucu
r~~şti, din secolele X-XI nu fac decît să confirme larga popularitah' de care se 
bucură aceste semne. 

Descoperirile de borcane din Dobrogea-Păcuiullui Soare, Dinogt>ţia, N';lfăru, 
ce au profile şi elemente de decor asemănrttoarc, sînt datate cu monede emise de 
împăratii bizantini la sfîrsitul secolului al X-lea si în primele decenii ale seco-, , , 
lului al Xl-lea. Dintre celelalte forme folosite U.e locuitorii din n1ediul rural, 
într-o proporţie mult redusă, semnalăm vasele cu nrechiuşe, ulcioarele de n1ic i 
dirnensiuni sau ulcioarele amforoidale de mare capacitate. Într-o postură cu totul 
nc1.şteptată pentru acea~tă perioadă tîrzie (secolele X-XI) apar cele cîteva 
v :.'"~~L lucrate cu mîna, semnalate sporadic în aşezări. 

Tot într-o proporţie redusă, 5-10~~, se întîlnesc recipirntelc lncratc' din 
p.~.~~tă finrt, cenusie, decorate cu o retea de linii lustruite. Vasele, cu o forn~rt ele-. , , 
g:~mtă- borcane, ulcioare sau vase de Inare capacitate - vor disprtrea, cîndva, 
î~~ prin1a jumătate a secolului al XI-lea. Produsele ajunse aici pe calca schimbu
rilor sînt prezente doar în două staţiuni: în orizontul bordcielor de la Băneasa 
apare ceramică lucrată din pastă caolinoidă (borcane, ulcioare)41 , cărrunizi smrtl
tuite45, doi cercei şi un sigiliu, iar la Dămăroaia, ceratnica sn1rtlţuită era anunţată 
(i;;: Dinu V. Rosetti încă din perioada interbelică. Nutnărul tnare şi variat de 
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rrodusc de la B;measa ne ;1p;nc cu totul surprinzător, în ccntcxtul în care pc 
icr i torinl orasu1u i Bucurcst i se cunosc numcroa~e asczări contemporane cu cea 
de la B;meas;{ şi deci ar fi' trebuit consemnate alte as<~mcnca descoperiri. 

}lonedclc bizantine, atît ele necesare pentru încadrarea staţiunilor ;)(lnsc 
în di:--~cuţic', n-an fost semnalate decît în perioada interbelică, la Piaţa l'nirii 
şi la fcstul lnstitl 1.t l\lcdico-lq.:;c.d de pe Splaiul Lnirii·! 6 • ::\oile repere cronologicc 
propuse pentru monedelc atribuite anterior împăratului Ican Tzimiskcs - rla~a 
A2 -- de la 989 la 1019/1020 şi clasa A3- după 1019/1020- ne confirm:L47 , 

in mare. c;t nucleul de locuire de la Piata Cnirii a contint~at <t existe si la înec-
putul ::ecolulni al XI-lea. ' ' 

Orictml, reevaluarea acestor descoperiri bucureştene în lnm in a noilor ccr
ceUtri arheologice şi numisrnaticc face posibilrt, credem noi, o nou{t interpretare 
~ situaţiei politice din accast{t zonCt a Cîmpiei Române în secolul al XI-lca·1 R. 

In aceste condiţii nu creclc1n c;L se mai poate c.tfirma c;t p;Hnmderca pcccneriler 
în Cîmpia H.omânCt ar fi coincis cu distrugerea satelor elin această parte a ţ[aii 
şi mutarea masivrt a locujterilor spre zonele de deal. Lnii autori care au între
prins ccrcctCtri în staţ iun ik cx i:-. ten te au :-:cmnala t unele locu inţc di:-:tn1se prin 
incendiu, clar au ar{tiat, totodaU'1, C:t unde c.1sczări au coutinuat s{t cxis1c'19 . Prc-

' zcnţa '..mui pandantiv pccencg, într-un ~;trat arhcolcgic clintr-o aşezare Cl' aparţine 
unei comunităţi lccalc ne dovedeşte, pc de a]Et parll', crt impactul dintre migra
tori si autohtoni n-a fost întotdcam:a violcr 1 ~i el a fo~t posibilă si o convietuire 
paşnică a celor două popnbţii''0 • De aceea s~· imt-une ca situaţi~~ s{t fi(' pr;viU'i 
mai nuanţat ~i :-:i"t fie abandonat caracterul 1 .. :-:m~af.t de pînă acum. 

Venirea pccencgilor, nu credem că poate fi stabilit{t cu precizie, în condi
ţiile în care arhcologii nu reuşesc, dcccamdatfl, s{t diferenţieze dcscopnirilc dt' la 
sfîrşitul secolului al X-lea ck cele din prima jumCttate a secolului al XI-lea. Faptul 
crt spre jum{ttat('a secolului al X 1-lc ~e constai{t o scCtdere a numă.rului de dr-.:cc
periri ar putea pleda pcnt1:u p:1trunderca pcccncgilor, cîndva, în primdc decenii 
ale veacului ;d XI-lc~1, dar accasUt ipotczft arc ne\·oie şi cle alte confirm:u·i·11 • 

Încheiem prezentarea acestor cîtorva consideraţii cu caracter arheologic 
şi istoric, cu spl'ranţa dt ccrcdftrile Yiitoarl' Yor oft>ri posibilitatea complcULri i 
informaţiilor noastre rdL·ritoarc la aceast[t perioadă atît de puţ in cmw~cntă 
înc[t. 
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Note 

1 În realizarea acestei lucrări am h~neficiat de ajutorul do)nnnlni Panait I. Panait, cu care 

am discutat o serie ele probleme ridicate de aceastit pcrioadi'1 şi care ne-a oferit unele 

inform:tţii inedite despre descoperirile de la Străulcşti - Măicăncşti, Curtea Yechc C'tc. 
2 Margareta Constantiniu şi Panait 1. Panait, Cercetarea feudalismului timpuriu pe teritoriul oraşului 

Buet~rc:~li, în "Bncureşti", III, p. J-24; Panait I. Panait, Deusitatea aşe.:iirilor feudale 

timpu1·ii pe teritoriul lluwreştilor, in "H.ev. Muz.", X, 1973, 3, p. 233-237; idem, l'lăsia, 

.formatiune pfJlitică?, în .. Iz·.roare arheologice bucureştene", 1978, p. 8- 11. 
3 Aristide Ştdăncscn, Cenctări a.dzeologice de wprafafă pe malurile Sabamlui şi Ciorogîrlei în ::ona 

mrmicipiului Buwreşti. Comunicare prezentată la Sesiunea naţionalft (le rapoarte, Sibiu, 17-
- 19 martie 1989. 

'Yasilica Sandu, Ceratări de sllprafafâ. in nordul Scclorului Agricol Ilfov (în volumul de faţă). 
6 Done Şerbitncscu, George Trohani, Cercetări arheologice pc Valea jfost(~tei, În Ilfov. llucureşti, 

1978, p. 41; G. Trohani, Soi crrrrtări arheologice de supmfafr"i pc Valea -~fostiştei, în "Culturi 

şi civilizaţie la DunitrPa de Jos" Călăraşi, 1987, p. 33-35. 
6 Margareta Constantiniu, Panait I. Panait, O a:~c:arc fclf(/ală timpurie la Băneasa-sat, în "CAB" II, 

1965, p. Y9 nota 1; Panait I. Panait, !Jcn.r;ifalta a:'·e::ări!m· ... p. 2:17; din 1.'5 a~ezări 

menţionate, doar 4 sînt amplasate pc terasa înaltrt a apelur. 
7 Ibidem, p. 234; între Braga<liru şi :\litgurcle se constatft o aln111denţrt a vestigiilor arheologice 

nll·di('·mk timpurii, distribuitC' pe suprafeţe mari care urmi"trr·sc cursurile ele apă, în zona 

Curtea Yeche apare o almndenţă a ·testigiilor arheologice pe :-;uprafcţe foarte mari . 

., Joi! :\ania, () imp,:,rtanfâ dcsroperirc din perioada (cudalismu!ui timpul'iu {li nîrlogu, comuna 

Segrmi fudeţu! Argc:'·, în "Stuclii ~i comunicftri" Pite~ti, Il, 1969, p. llY: " ... de o parte 

~i de alta a vîlcelei lkri·toia, pe o lungime aproape m·intrerupUt ele aproape 3 lcm - cea 

mai mare a~cza re din H.omflll ia". 
9 ŞtcLu! Olteanu, .'·)ucictate:t romrine.tsdi {rt cumj>illlă de milenii. Sccr,fde VIII-XI, Editura ştiinţi

flcft :;i ('llciclopedică, Bucure~ti, l<J8.l, p. 15S. 

lo Y ezi nota 15. 

11 ::\laria Com~a. Cult11ra materială 'i.:cc!tc româlli''tsră (A:'e::ârilc din secolele VIII-X de la Bucov, 

l'loic;;fi), Bucureşti, 1Y78, p. 11- 13. 

l:l Eur.;enia Zaharia, .)'âJ'nf11rile de la Dridu, Contribufic la arlzro!ngia şi isturiu fcrioadei de formare a 

f()pomllt1 romiin. Bucmeşti, 1967, p. 13-19. 
t:l ~tda11 Oltc;um, c,p. rit., p. 26-28. 

14. Hat!u Popa, l'roblcmc de metodâ a ccrcctârii arltcolog-icc a sat11l11i medieval 1'0li1LÎI!csc, 111 ,.SCIV", 

.30, 1979, 4, p. 558. 
15 Pa11ait I. Panait, ,<;âpăturilc de la Bucureştii !\roi din anul 1Y60. Scctoml Alba, în ,.CAB", I, 

1962, p. 104- 125. 
1fi Si11~ urdc instalaţii de foc -- cuptoare de lut - amenaja te în aer li Ler, documentate cert, :-.-au 

~;:isit mm1ai la Curtea \'cehe - i1lformaţi i Pana it l. Panait. 

17 J~idLW, p. }24. 
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111 Fu~ruia Zaharia, op. cit., p. 140, consideră c.:'t "se dctaşcaz.:'t imediat anterior aşcz{trii de Ia. 

J>ridu, f[uă să depăşească mijlocul secolului al X-lea; existenţa unor C"]eriwr~te comune in 

in·tentarul celor două aşez~iri- profile in lwnzi de linii ·tcrticale (AIIJa- fig. 12' 1 ident1c 

cu Dridu pl. IIIJ7) sau şirurile ele împuns.:'tturi uc determină s.:'L "impingem" datarea aşcz:'trii. 

dl' la AH)Cl. pină spre momentul ce marchcaz.:'t revenirea bizantinilor la Dnn.:'trea de Jos". 

1!t Mioara Turcu, O a~~ezare feudală timpurie la llragadiru, în "Iz·toarc arheologice lmcureştem·", III, 

Bucureşti, 1978, p. 42-4.'5; idem, Raport preliminar asupra cercetârilor arheologice rle la J:ra

gadint, Campania 1978, în "Materiale", XIII, 1979, Oradea, p. 125- 126; idem, Cercetări asupra 

aşe,:ărilor de la B1'agadiru - Bucure:\li, în "Materiale", X lV, 1980, Tulcc:a, p. 191; idem; 

Cerceltt1'i arheologice la Bragadiru, în "Materiale", XV, Bra~ov, 1<JRl, p. 229--231; idem, 

Cacetiin: arheologice la Bragadiru, în "C.\ll", llf, 1981, p. J0-46; Mircea Şt. ~t:drcscu, 

Descoperiri arheologice la Bucureştii Noi şi Hragadiru; în "CAB", III, 1981, p. 236-243; 

Constantin Mandache, Cronica săpăturilor arheologice pe teritoriul Bucllreştilor, în "CAB", III, 

1981, p. 289. 

2fl Mulţumim şi pc această cale doamnei l\lioara Turcu care ne-a pus Ia dispoziţie caruetcle de să

p<1hJră şi ne-a permis să studiem ceramica elin aşezarea ele la llragacliru. 

21 YC'zi notele 24 şi 25. 
2~ Margareta Constantiniu, Panait I. Panait, .~;ia11tierul Bă1zeasa - Străuleşti 1 II, Sectorul ~Măică

neşti, in "Bucureşti", VI, 1968, p. 64-68; Panait 1. Panait, lJeusitatea aşezârilor, p. 233; 

Panait 1. Panait, Margareta Constantiniu, .~·antierul arheologic Străuleşti - Măicăne~ti, 

in "xlatcriale", XV, Braşov, 1981, p. 530-532; Constantin 1\Iandache, op, cit., în "CAD", 

llf' 1981, p. 292. 
:!3 Idormaţii Panait I. Panait. 

21 Petre Diaconu, Dumitru Yîlceanu, Păcuiullui Snm·e, Cetateabi.:antină, Bucure~ti, 1972, p. 71-85 

25 Gh. Ştdau, I. Barnea, Maria Comşa, Dinogeţia ! . ,-l;>e.;an:a fwda!ă timpurie de la JJisericu(a Gm-

1Wl, Bucur<'sti, 1967, p. l196-205. . .. 
26 Petre Diaconu, Două pandantive joliforme de bronz de la J>ăcuiul lui Soare, în "Cultură şi ci·1ilizaţie 

la Dunărea ele Jos", III-IV, Călă.raşi, 1987, p. 113. 

27 Diuogl'ţia, I, p. 282-284; Victor Spinei, Dicom·erfes de !'etape tardive des mi(:!rations i'tTodireni 

(clcp. de Botoşani), în "Dacia", ~.S, XYII, 1973, p. 28.1. 

28 Cercetări inedite efectuate de autor. 

29 Yictor Spinei, op. cit. 

30 MarS"arcta Constantiniu şi Panait 1. Panait, O aşe:;are feudal(7 timpurie la Bâncasa-sat, în ,.CAD", 

Il, 1965, p. 98-140. 

:11 La. încadrarC'a cronologică am ţinut seama şi el<' faptul că descoperirile similare elin Cîmpia Română 

sînt ce·1a mai tîrzii decît cele din Dobrogea, situaţie ce a fost observ·ată ~L la ceramica~iir;. 
secolul al XIY-lca. 

32 Dilzogeţia, I, p. 202-203. 

33 Petre Diaconu, Dumitru Vîlceanu, op. cit., p. 73 - sub·1ariantele a'! şi a;: din ni·1elul II. 
--- .. , 

34 Descop<'riri similare din Cîmpia Română şi elin l\Ioldo·m ne demonstreaz.:'t că locuinţele de supra-
~ 

faţă încep s.:'t fie folosite de la sfîrşitul secolului al IX-lea, cf. ::\Iaria Comşa, Tipuri de locuinţe 
- .. 

din secolele VIII-Xdinsudul J1funteniei, în "Ilfo·1", Bucureşti, 1978, p. 111-115; Dan Gh. 

Tcodor, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bi::anful în veacurile V -XI, Iaşi, 1981, p."-46~ 
=:2 

Pentru descoperirile din zona oraşului Bucureşti vezi: la Otopeni - Valeriu Lcahu, Săpii-
_.J 

turilc arheologice de la Otopeni (II), Bucureşti, YIT, 1969, p. 8-12. 

3:; Pa;1.ait I. Panait, Istoria oraşului Bucureşti, I, 1965, p. 68; idem, Densitatea aşe::iirilor ... , în 

"Rc·r. 1\luz.", p. 235. 

:JG Idelll, Însemnări arheologice pe şantierele de construcţii din Bucureşti (II), în ~ .. Bucureşti", VII, 

1963, p. 36. 

3 7 S. ~lorintz, Săpăturile de pe dealul Ciurel, în "Materiale", VII, 1959, p. 662-66.1. 

JB V. Leahu, Săpăturile arheologice de la Giulejli-Sîrbi, în "CAB", I, p._249-253. 
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:Ju Ylad Zirra ~i \Iargarcta Tudor, Sâpâturile arl1colngice din sectorul Giuleşti, B-Cringa;~i, in "Studii 

~i referate privind istoria Rom;îniei" li, p. 316-320, cu datare greşi1fi în secokle YI- '.'II. 
40 Pe teritoriul oraşului Bucurc~ti, s<;colul al IX-lea este cunoscut numai prin cele dmti:i 'tl'trc 

<lPzvclite la A lha. 

u Cn reper cronologic important, care se cere confirmat prin alte descoperiri, ne este (Jfnit (;<' aşc 

zarea de la Băneaasa. Borcane](~ descoperite în asociere cu produse de import 11e clo-."nksc 

că în tlPccniile 8 sau 9, cînd puteau ajunge aceste produse la Bă.neasa, decorul nu era incă 

prea bogat. Ceramica din locuinţa 5, care datează dintr-o pnioa<lă ulterioară, lucru ~tal,ilit 

pc calc stratigrafiră, 11c dovedeşte o variaţie mai mare a elementelor decorative. Sth~aţia 

se vede confirma ti'i de 111aterialelc cl'ram icc de la Curtea Y cehe - informaţii 1 'aua it !. ]';_ 1<11 t, 

şi de analogiile, foarte bine datate, din Dobrogea. 

42 PC'ntnt aceastrt problemă vezi Eugenia Zaharia, op. cit., p. 92-93. 
43 M~"trci de acest fel s-au glisit în "Cninnca Sovietică, Dulgaria, ]ugosl;uia, Cdwshnaria •au 

Polonia, în complexe tlat'il.te din secolele YIII-IX pînă tîrziu, în secolul al :\:.lY-lea. 

U Maria Com~a. Ccramica din paste/ caolinoasă din Cîmpia Română şi unele pmblemc pri<,ind ltpcitu
rile tn·itoriului de la nord de Dunăre cu Dob1'ogea Îll secolele IX -X, în "Cultură şi ci-,ih:Laţic 

Ja Dtlll[trca de Jos", 1, CăUtraşi, 1985, p. 91-104; la p. 94- autoarea plasează bordeiele 3 şi 
4 de la Bftueasa "pc l>aza caracteristicilor ccramicii, în a dona jumătate a secolului al 

IX-lea". Aceastrt datare este contrazisă, după opinia noastră, de prezenţa in aceste lttordeie 

a sigiliului şi a cărămizilor sm~ilţnitC', care nn puteau să ajungă aici înainte de anul 'J71. 
Că este aşa ne-o tlo-tccleşte afirmaţia autoarei din finalul articolului mcnţi01mt: "pătrund,·rca 

acestor produse ceramice (din pastă caolinoasi'i), credem că a început la sfîrşitul secclului 

a.l X-lea sau la îJtceputul secolului al XI-lea". 

•~ Cări'uuizi smiUţuitc sînt cmwscute, pîni't în prezent, numai pe teritoriul Dobrogei, la Păcuinl 

lui Soare şi Dinogeţia-Garvăn cf. Răzvan Theoclorescu, Bizanţ, Balcani, Occident, la ÎJ-:ccpu

turile wlturi1: malicva/e româneşti (secu/ele X -XIV). Bucureşti, 1974, p. 111. 
&6 Panait 1. l'anait, Istoria oraşului Bucurc;'li, voi. 1, 1965, p. 66; Mihai Sămpetru, La Rigion 

du lJas Dauubc a11 X-e sihle de notre cre, în "Dacia", N.S., XVII, 1974, p. 256, nota 96. 
4 7 D."!\L J\Jctcalf, Cl'i1wgc in South-Faslem Europe 820-1396, London, 1979, p. 55-62. 
' 8 Despre sihtaţia politic[L din Cimpia Homână din a doua jumătate a secolului al X-lea şi prima 

jum{date a secolului al :'\ I-lca, ·-rezi următoarele lucrări: Petre Diaconu, Dumitru Yîlccanu, 

op. cit., p. 15-1(>; Petre Diaconu, Les l~ctcht!ncgues au Bas Danube, p. 22, 38, 42; l•1ihai 

Sămpctru, op. cit. 

4 9 Panait I. Panait, lstm·ia ora,,ulHi JJucurc;;ti, p. 68. 
:Jo Yalcrin Leahu şi GC'orgc Trohani, J/rwminte de cc'ilclreţi nomazi din Cîmia Te!cormcuwlui, în 

"SC!YA" 29, 1978, p. 538. 
lil Din a doua jumătate a secolului al XI-lea se cunosc la Grozăveşti borcane "ce prezintă la 

exterior o nerv ură puternică, marginea buzei fiind tăiată drept ... predomilt~i strinrile <•dinei 

distanţate, 11eglijcnt executate"- ci. Panait 1. Panait, lnscmnări arheologice ... , în "Bucureşti" 

VII, 1%9, p. 36, fig. IJ6, IIJ6. 
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Aspects de la culture materiel!e roumaine 
ancienne a Ia lumiere des fouilles de Bucarest 

(les IXe-Xie siecles) 
RESU~IE 

GHEORGI-IE k!ĂNUCC-ADAJ1E.~·Tl:.ANU . 

L'autcur cnircprcnd unc ana]y~L' d'cn~cmlllc ele~ fonillc~ cffcctuccs ccs dcrni
ercs Jizaincs d'annt'CS dans des sites clatant des l:Xc - xr~ siecles. On y ~oulignc 
qnc le tcrritoire ele Bncarc~t a connn lmc forte conccntration d'anciens hal)itats 
clistribues le long de tous les conrs d'cau qui tra,·crsent ce centre de la Plainc Rou
maine. Il y l'St qucstion des hahitab cl'Alba, ele Bragadiru, de B{mcasa, <le Str;m
lcşti, de Curtea Ycchc (l'Ancicnne Cour) etc., }'accent etant 1nis sur le t~·pc 
d'habitat ion, 1' insta1la t ion de chaufagc, 1' invcntaire archeologiquc etc. Comparant 
ccs donnees ~l cclle.~ obtcnucs dans les stations contcmporaines de IJobrondja, l'an
tcur proposc mw clatation plus rigoureuse de ccs sitcs, abontissant ~t la conclusion 
qu'il ~·a cu ;\ Bncarc:-;t un ]Jabitat inintt>rrompn an conrs des l:X' --- :XI' si~·clcs 
auss1. 

Explication des figures 

Planchl~ I. Ceramiqne d{·couYertc ~t Bragadiru: !. La huttc 22; 2--- Il. La httttl· 
31; 12-14. La }mttc .)4. 

P1anc1w II. Ccrami(lllc deconn-ric :t Bragacliru: 1. L'habitation 5; 2. L'hal)i
tation 32; 3-5. L'hal)itation33; 6-7. L'babitation 35; 8-9. L'haLitation 
42; 1 O-- 13. ::\1 aHI uc5' ele pot icr. 

Planchc III. Cerami<Ilte dC.couYcrtc ~t BragaJiru: 1. L;t hutte 22; 2-6. La hutk 
31; 7--9. La hutk 34. 

Planchc 1\·. Ccramiqnc decouvcrtc :t BragaJiru: 1. L'hahitation 9; 2---4. L'ha
hitation 32; 5. L'habitation 33; 6--7. L'habi1ation 35; X- 9. L'ha
biLlt ion 42. 

https://biblioteca-digitala.ro



https://biblioteca-digitala.ro



Vatra satelor din jurul Bucureştilor 
în lumina cercetărilor arheologice 

(secolele XIV- XVI)* 
dr. PANAIT !. PANAIT 

• 

Toate vetrele de satl' cunoscLttL' pînă in prezent în l>azinul mijlociu al Argc
şuLti, datînd din sccokle XIY-XYI, poart:'t caractnistica aşl·z;'trilor de cîmpie. 
G~)~pod;'t.riile sînt adunate, ocupînd la început o suprafaţ;'t de pămînt de-a lungul 
cursului de ap?'t. ~i în an·astă. pcrioadt!, ca şi in secokll' IX -XI, nu se manifest{t. 
o predilecţie 1wntru o anumitft formtt de tcn·n. ~e 1oclil1Ştc in imediata apropiere 
a cursului de aptt, pc tcrasdc scunde sau înaltl'. E:-:.tc cttutat terenul uscat, ferit de 
TL'VCtrsărilc de ape. Din acest punct de vedere. satl'll' feudale se deosebesc funda
nF·ntal de unch· din aşl·z{trile din secoldt• \" l--- Y II, plasate chiar în zone mlăşti-
1H':.'sc1. La Bucureşti. în secolele :XI\'-----:X\'1 sint populate aşa-numitele dealuri, 
in !·L·alitate terasele Dîmbm·itL·i, la Groz?'lYcsti, I>calul Spirii, str. ~oluat Chivan, 
d~~;- şi lunea din apropierea !~teiului apei, ca'Ia ~~Irticfmc~ti, D?'un?'troaia, Bragauiru, 
Vii.an, Pantelimon~. Studiile dcctuatc pîn?'t acum arat;\ c;'t acolo unde terenul este 
inalt, locuinţele ocuprt mai întîi hotul de· <kal. iar în lund1. Yatra se desfrtşoară pe 
o fi-;ie lat?'t dt~ 150-250 m de-a huwul rîului. l n num:~.r <Il· 20 astfel de Ydre srttcsti 

, (."l ' 

~-~~~~ con-;tituit pe tl'rl'nuri locuite şi în p<'rioada fendali:-;mtdni timpuriu:!. Pc mă-
:-.u<t ce· popuLtţia crc·~k, ~atul st• dczvolttt prin impingerca suprafeţei locuite în 
p~Lt,:a opu<t cur:-;ului <Il- ;tp:t. :\~a :-;e petrec lucrurik la 'Uticăneşti, undt· in secolele 
SV-X\"[ vatra e:-;tc mult cxtinsrt spre actuala ~osea Bruwasa -- Str{ltllL·~:ti, :-aula 
Cvccm i, pc ~I o:-.l i7te, unele suprafaţa satului cre~ te prin ocuparea de noi terenuri 
=-'PL' .-;ull1. \'atra :\U'tidmqtilor, în faza contcmporan?'tlui ~lircca cel B;'ttrîn, ocupa 
o ~·-tnrafaţ{t dC' circa 6 000 mp, 1wntru ca în .-;ccolul al X\.1-ka ea ~rt dcpr1şească cir
Gt 24 000 mp. In Yatra lor, locuinţele nu sînt con:-,truilc intr-o anumit?'t ordine. 
El·· nu indiC:t, cd puţin 1wntru secolt·k Xl\·--x\·, trasl·ulunor uliţe. :--lingurul 
ohi,·ctiY him· ddimitat este cimitirul. În raza lui m1 :-,Înt ridicate locuinţe şi, atunci 
cînct m1m?i.rul dcceuatilor creste. se cnn-;tat:t o suprapl111«'fl' a mormintelor si o ex
t inckn· a cimitirului I'n· in îndt:prtrt~nC'a unor ClS('. Prdut indl·n i. nccropoldc Le par
t~· n:mpo!lcnUl din Yatra aşcz?'trii n·sp•,·cti\-l', g{t:-;indu-st· pb:-:.;tte mai întîi spre una 
diE Ltluri, mai apoi rfuninînd în mijlocul aşt·zftrii''· l-ih·k din satele- studiak pînrt 
act:i~1 ;11t ann 1---7l necrO})Oll·. ;\~a Sl' nrczini{t situatia b :\Elic?'uwsti, ::\Iruwsli (Co-

, 1 ' ' ' 

L·;1~ ina). Cocrmi ~.a. La prinwlc dou;'t -;a iz', necropokk n·chi sint chiar în lmz~t tna-
lLdui, ocupînd :-;nprafeţc patrulatere de cea 500 mp şi respecti\' 1 000 mp6 . Jn se
col ·ll' X\" -X\' I, primele cimitire sînt ahanclun;tk şi :-:.c· crccaz:1. altek la 50--80 In 

nLi :-ipn· tna_--;a rîului, de data aceasta mai mari, cu un llum{tr de inhumftri mult 
spl·:·il. Dar şi în acc-;t caz, pc locnl cimitirului \Tchi nn se construieşte nimic, el 
fiinJ n·spcctal de C:ttrc colt·cti\·itatea satnlui. Locuinţele, la început adunate, 
m:~:!if~·~Ut pnmanent tendinţa dt· r?'t~liran·. ~\:---Lfd, dac?'l in ~ecolck :Xl\"-XY 
un_,ia din cele 10 locuinţe îi rcn·nca, în medic, la .:\l{liC~\:H·şti, circa 500 mp, situa
ţi',' :Jimilar{l din acest punct de Yl'dt'n· ~i la Coc<Jni, go-..;pod:triei din Sl'colul al X\'I-
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lea îi aparţine o suprafaţ;l. mult mai mare. Satele infiinţate mai tîrziu, cum : •iC' 
de exemplu l\lărăcincşti de pe malul lacului Ccrnica, Y;'tdt·:-c în mod conch:dt n t 
acest fapt, suprafaţa ce reYine unei ,gospodării ridicate in jurull·<lificiilor J( c(.;de 
de aici fiind de peste 600 mp. 7 

lnstabtia tclmic{t cea mai fn·cvcnt întîlnitrt in vatra ~atclor din 1Jazinul 
mijlociu al A'rgeşului este moara. Arheologic nu nmoa~t('m decit scocul de mo~:rt, de 
pe partea ele vest a ::\Hmtl.st iri i ~1 iha i \' od{t el in Bucurcşt i, da ta t în ~l'colul al X Y 1}-}, ~1 8 

şi _ur~_el; un~i construcţii din bî_rne de stejar_ g;"tsit~· Î~l margi,wa de .('st a :<'~.u
hul\Iaicaneşti, pe un canal de dr·vwrc a apelor ( olcntliWI. lkcumcntar m<t. mnnlc 
SÎnt menţionate În IHllllCroasc doCUlllCllil', fiind plasate pe toate CUrsuri}(- dt· ; f';l. 

Începînd cu rezumatul documentului d(' la încqmtul secolului ~~~ X Y-1t·a 
privitor la mănăstin·a Bolint in 9 , cu hrisoYul din 14S2 prin care Basar;1 b Tq;,,·luş 
drt mănăstirii Snagov 10 j umr1 t;1.te de mo~ic, cu cele din secolul al X\" I-ka se 11' ;;1 t' 

afinna r{t circa 19°'0 din s:1tclc aflatt• în 1Jazinul mijlociu al Argt'~ldui au aYut în 
mod sigur mori de ap~t 11 . Este o cifrtt minim;"t obţinutrt în C<J!Hliţiik în care nndl· 
din aceste ~ate sînt atcstate do;1.r prin simpla prezenţă, în actele \Tcmii, a \Tcunuia 
din membrii lor. Sînt cazuri în care reflectarea rcalitrqii în accasEt priYinp, ~·Le 
mult mai conving{ttoarc. Astfel, pc domcn iul mrmrtst iri i Coz ia, la început hl :-:1 co
l ului al XV-lea, în 15 sat(; se găseau 12 nwri 1:.!. În bazinul mijlociu al Argc~uh1i ;m 
fost sate care au bcndiciat dL' una sau mai multe mori. Prin brison1l emis b 24 
iulie 1591 de cancclaria lui Ştefan Snnlul se întăreşte lni Ban postclnic ocinrt la Ho
şiu şi "moara de pe apa DîmboYiţci" 1 :l. O alttt moară este atcstatrt in 1:179 la (};t

test i pc cînd la Dadilov ~;Înt nwnt iona te morik de ;tcolo11 . l. n Yad de moarrt se ~~flrt 
la,Cărstienesti 15 . În acelasi \Tac.XYI, la (~rnmazi mcn!c;m mai multe instal~.1ii 

' , tl • 

de măcinat16 , la fel ca si la B{tcles)·ti17 , Socotcsti1s, \'{tdtrcst.i, Crozăscsti UlHlt' '~~ , , , ' 
aflau 1norile lui .\Iitrca biY-vcl Yornic, trecute în st{tpînirea m{m;t:-:tirii .:\iihai Yod[,13. 

Majoritatea acestor Inori erau în stăpînirea marilor boieri sau a mfmăstirilor. :.:;~~ 
cunoaste totusi si un caz cînd trei s{ttcni tlin Vrtcrtresti: .:\[anca, Oprea si ~as, aYind , , , , , 
loc de moarrt, şi-au făcut pc el o moarrt "ca să se hrăneasc{t":W_ Jk fapt. la Vi'tcrtr< ~ti 
fiintau la acel sfirsit de secol XVI mai multe mori, unele fiind în sirlllinirca m:in:\s-

, ' 
tirii Sfînta Troitrt; functioncază în aceeasi \Teme si morile "din Slb d(' Bucu;·ţ .::ti 
lin,t(t CiuUtric" t'rtcute el~ Dobromir mare ban 21 . Do~umcntcle mcnţioncazrt ~i rn:n~c
lc mcsterilor morari, accstia fiind Florea si Stoica din ~\lobuoşoaia, c(m~;cmn~1"li in , ' , , ~ 

hrisovul lui ~lihai Viteazul din 24 aprilie 159S, în legăturrt cu pricina iYiUt 1::_ Y:-l-
cărestii de fos 2:.!. Acelasi act aminteste tot ca mesteri de mori JW Cintac Jin Eir-' .. , ' , 
zesti si ne Opn·a din Orcsti. Valoarea unor instalatii de acest t~cn c·stc mcnt ionatrt , , ! , J ...._, • 

în afirmaţia lui Dobromir ban elin care rcznltrt c{t pentru morile riclicde almzi\ pc 
locul mănrt:stirii Sfînta Troitrt, Sl)H' Ln1)('sti, asa cum însusi ::\'lilmca Turcitul :-L.<t-

• ' J , 

bilcştc, el a cheltuit 70 000 de ~lspri:.!a. Era o sum{t foarte riclicatrt pentru acea n·,_,nH~ 
corespunzînd valorii unor mari ~uprafeţe de p{unînt. Elementul r:-:cn·~ial ~il Y~ ~n·i 
satului îl rel)rczint{t însă locuinta cu instalatiile l'I casnice afcn·ntt·. ' , 

TIPLL DE LOCUI~T.\ Î:\ SECOLELE XIV-XVI 
' 

Puţinele referiri p:-'tstraic in docnnwntc dem1mcsc locuinţ;1 ~;\tc;:~c.-t di:·: ..::·
coldc X\T-X\'[ cu termenul "ca<t". La 26 mai 1577 Stan Judqul ~i cei 12 pht_~lli 
ai Hnrurcş1 ilor confirmau crt \'Iad marf' pîrdtlab a cump;"trat lll1 luc tk ca<, cu 
16 000 aspri pc care a ridicat cast'i şi a f;J.cut curte. cheltuind~ 04.5 a:-p-i~'1 . Trt·i ~:~~i 
mai tîrziu, ~Jilmea Turcitul întru·ca :\cagăi, fosta jnpînca<t a lui });_tncilll ;1~-:r:::·a~ 
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din Văcăresti, ocinele şi vecinii din Ciocănesti si din Văcăresti, precum si casele 
, J , J , 

si viile si toate averile şi sculele şi tiganii răn1asi după 1noartca sotului ei:!5 . De~-
, ' ' ' ' 
Pr.· n istc Cclse din satul Rosu se vorbeste si în hrisovul lui Stefan Surdul din 24 

' ' ' , ' 
iuliL· 1591 dat lui Ban postelnic, act deja a1nintit mai sus2G. Termenul de "casă" 
se ;:tcorcl{t locuintei în g·eneral, fie că este vorba de vatra s{ttească, fie de oras. , , 
C~·~·cct{trile efectuate, îndeosebi în satele medievale, au dovedit că locuinta ca-, 
rac~·5istic{t ::.ecolelor :XIY-XVI este reprezentată de bonlci şi casa de paiantă. 

Bordcl'cle. Din totalul de 63 de locuinte datind din secolele XIV-XVI ale , 
satului ::\Eticăncsti, 47 au fost l)ord···ic si 16 locuinte de suprafată27 • Ceea ce a re-

, ' ' ' 
icş;:~ atît din Cl'iTdtl.rilr: de aici, cît şi din cdc de la Coconi este faptul că satul 
eli~:. centrul Cîmpiei l(omftnc era aldttuit, în ~;ccolclc XIV-XV, în mod exclnsiv 
din onrd,~ic cu o singnr{t încăpere. Xu cunoa~tcm nici o ca:;ă de suprafaţ{t din acea 
perioadă în nici una din vetrele d~.; sate cercetate p.în{t acum. Pentru prima etapă 
locuinţele sînt n1ici, înscriind un patrulater cu laturile de 3,20 X 2,60 m sau 3 X; 

3 1::. Ele se adîncesc ia pămîntul castaniu şi uneori în cel cnatcrnar de la -0,50 m 
pîni la -0,70 n1. Face excepţie bordeiul 14, care arc dimensiunile de 3,25 x 4 m 
şi adîncitnea de -1,40 m, fiind cea n1ai spaţio~să locuinţă din acea vreme 28 • 

Toate locuinţele datînd elin secolele XIY-XY de la l\Iăicăncşti au fost lipsite de 
cuptoare2 ~l. În cele mai 1nulte dintre ele s-au găsit budtţi de ţest făcut din lut 
ame::;tecat cu pleavă sau paic30 • În{tlţarca locuinţei deasupra solului se făcea prin
tr-un perete scund, din împletitură de nuiele îmbulh"rLritc cu lut amestecat cu paie 
sau cu pietris. Aco1Jerisul ~;c amenaJ·a din bîrne si scînduri de lemn care sustineau 

1 , ' , 

un strat de paie, papurrt sau trestie. Bîrnele de stcj ar carbon iza te descoperite în 
bordeiul 55 de la l\făicăneşti dovedesc că acoperişul era făcut în două ape cu o 
grindă centrală pc care se susţ incau din O ,30 în O, 30 m scînduri late ele 12-15 
cm11 . Acest suport susţine un strat de paie care datorită arderii a lăsat o bcgată 
depunere de cenuşă. Kici unul din bordeiele g{tsite pînă acum la Măidtneşti, 
Grozăveşti, Vîrteju, Greci-Vitan etc. nu a fost căptuşit în interior cu scînduri sau 
împletituri de nuiele şi nu a avut podeaua lutuită. Pereţii lor sînt săpaţi vertical 
în pămînt, colţurile camerei obţinute fiind rareori uşor rotunjite. 

Lemnul apare în toate aceste locuinţe ca material de construcţie.principal32 • 

Din cele 63 de locuinţe ale satului Măicăneşti cunoscute pînă acum, numai 10 
datează din secolele XIV-XVa3 • 

La bordeiele ce aparţin secolelor XV-XVI se constatrt unele îmbunătăţiri 
atit în ceea ce priveşte mărimea, cît şi dotarea lor interioară. Dacă în prima fază 
de locuire bordeiul prezenta un tip unitar, în secolele XV-XVI se înregistrează o 
Y.J.rietate dată atît de tehnica de construcţie, cît şi de amenajările interioare. 
Alături de bordeie îşi face prezenţa, la jumătatea secolului al XV-lea, casa de su
prafaţă. Una din aceste locuinţe este datată cu o Inonedrt de la Murad II (1421-
1444)34. Predominant rămîne însă bordeiul, fapt care rezultă cifric la :rviăicăneşti, 
unde etapa a doua de existenţă se desfăşoară în 37 de bordeie şi 16 case de suprafaţă. 
Aceste locuinte, risipite atît în vatra initială a satului, cît si pe terenuri mai în-, , ' 
depărtate de albia Colentinei, se pot gn1pa în următoarele categorii: 
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CLASIFICAREi\ LOCUINŢ)':LOR DIN SECOLELE XV-XVI DESCOPERITE 
IN VATRA SATULUI MAICANEŞTI IS FUNL'fiE DE TEIINICA DE 

CONSTRUCŢIE ŞI INSTALAŢIILE DE INCALZIT •) 

1 Datare 
Si~temul Xum~'lrul locuinţe j conform ---- -- --

de încălzire planului geaeral de săpătură Sec. XV-
XVI 

XV XVI 
- -----r--

! 1 
M 

11 
urme ele ţest TUil, 70, S-1, 99 1 2 1. 1 

~ cuptor ' B.31, 32, 33, 41, 45, 48, 54, 2 3 4 ..... 
1 

~ 75, 97 't:l ... 
1 o cuptor ·,ratră B.90, 117 2 ~ ~1 - -
1 vatră B.4, 11' 13, IG, 17, 20, 28, 3R 3 5 -

1 
fări1 instalaţie de B.2, IS, 22, 2-1' 47, 60, 74, 80, 6 8 -

1 
încălzit 93, 94, 95, IlS, 111)' 130 

1 

\0 - cuptor L.G4, 110, 120, 128 - - 4 
~ 11 

vatrit L.46, 78, 79 
1 

1 2 
't:l >cd 

--· ~ CII sobă cu cahle L.67 1 - - l <Il._ 1 
cd CII 

1 i ' u ... lipsitf' de ins ta- J..)l), 3CJ' 51, (i .1' 77, 100, 112, ' ' 7 ~ 

1 

- 1 i 
::l la ţie de iucitlzit 114 1 
ti) 

1 1 1 

*) Se adaug[l la prezentul tabel şi cele zece honlc:e c!atind din secolele XIV-XV. 

Total 

1 

4 

9 1 
1 

1 
2 1 

~ 

14 

1 

-4 

3 
1 

1 
1 

1 

8 

:\" u toate aceste lccuinţc an l'Xi~tat de-a lungul secolelor X V ~i X VI. Cele 
mai multe aparţin ~ccolului al XVI-lea, procentul acestora fiind de 65'\1 • În 
timpul cercetărilor ~-a constatat c{t unele bcrdeie ~e suprapun. Ceea C(' re
zultă din clasificarea lor cronologidt este faptlll dt în prima jumătate a :-:ccolnlui 
al X V -lea ritmul de dezYoltare a satu~ui a fost identic cn cel <lin ~ecc~hi 1 al X l V
lea. S-a construit extrem de puţ in. 1n timp ce în a dou~ parte a veacului al ::'~V -lea ~c 
înregistreazrt o înviorare, num{trnl gospod{triilor sporind cu inc:t 16 unit:tţi. Saltul 
cel mai important ~.e petrece de fapt în secolul urm{ttor. :\cum ~înt ccnstn:ite 
34 de bordeie şi case de suprafaţă, obţinîncln-se astfd aproape o dubhlrL' a nm:"l{t
rnlni de locuinţe. Faptul se rcflecti"'t şi in creşterea populaţiei, surprinsă în ncc:-u
polelc aşezării. Ajuns în acest stadiu, ~atul i~i continn{t aglcmcran'a de lccuinţc 
în vatra iniţială, împingîndn-şi ct'k mai inJcp[trtatl' L~onlcil' (B 3b) la circa 31:0 n1 
de albia rîului. Distanta între locuinte L'stc de cele mai multe ori de 10-35 m. 
În afara gospodăriilor L1dividualc ap;r citc,·a conccntrru·i de lJorckic şi chiar de 
suprapuneri de locuinţe. Spre extrema de Yc:::t, pe o suprafaţă ele 150 mp, cint 
surprinse cinci locuinţe dintre care patru ~-înt llorcll'il', h care ~.e adaugă o c<ls{t de 
suprafaţă (L 19, B 24, D 38, B 44, B 47). Dic.cclo ele c~trcma ră~.ăritcanr1. a ~1t~
cropolci II, trei alte locuinţe sînt foarte ~tprcpiah' (B ~ 1, 32, 33), dct<~t diP.tre de 
suprapunîndu-se (B 32, 33). l'n alt grup ';c aJL't in ~t·r:t~'rul B 41, 45, -'liS, 54. ~-ar 
putea emite ipoteza c{t aceste aglomerări ~:;Înt impu~:c c.k obligaţi:t i{t~ :nmlui de a 
beneficia de un anumit loc pc care este constrins <t-şi [ac{l le cu inţa după f icc;lH' 
avarie care se abate asupra ci. De data acl·a~ta, locuinţdc indic;i în~cri·Tca unor şi
ruri orientate perpendicular pe albia rîului, n·ca CL' ar .sugera eYcntualclL' uliţe. 
Nu s-au găsit nici cele mai slabe indicii de cxistenţZ't a unor ganluri, fapt cuno:-:cut 
în alte părti din stirile scrise. Se sti~ că la 30 mai 1577, cind Alexandru II J\1ircca 
dădea act 'de întărire proprietăţiior popii Stanciul, acesta pG~rcla b Trlmăşeşti 
"o vatră de casă cu case şi cu grajduri ~i cu pivniţă şi cu garduri, cu gr{tdin:t". 
curnpăratc de la Nan cu 400 a~;pri gata şi 2 cai buni35 • La sfirşitul secolului al XVI-
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lea, Vişan din Beleasca avea în strtpînirca pc care şi-a pierdut-o prin ucitlcrc tlc om,. 
"o casă cu nişte sîsîiace şi garduri de la casă şi nişte paie şi o rîşniUt":J6 . Or, la :\lăi
căneşti nu putem identifica astfel de construcţii complementare. Se poate afirma 
totuşi di unele locuinţe ridicate în secolele XV-XVI sînt mai spaţioase decît 
cele semnalate anterior. Astfel, borclcielc Il, 20, 60, 6l ş.a. ocupă suprafeţe 
între 14-20 1np. Altele rămîn însă la dimensiunile obişnuite, nedcpăşind 12 mp37 • 

Tendinta ele mărire a locuintei este totusi evidentă si constantă atît la mrticrt-
, ' ' J 

ncsteni, cît si la locuitorii altor asczrtri. La Tînganu. de excrn11lu, borckicle l si 
' ' ' """ ' 3, datînd de la sfîrşitul secolului al XVI-lea, măsoarrt 14 mp ficcarc:Js. In \·atra 

satului Mărrtcincşti s-au cercetat chmrt bordeie (3 şi 4) din secolul al X Y I-lca cu 
suprafeţele de 14,40 mp şi respectiv 16,50 rnp39 • Sistemul de amenajare a acestor 
bordeie rrtmînc cel întîlnit si în secolul al XIV-lea si care este de fa11t ele ve-, , 
chc trad iţ ic. La unele locuinţe cercetate la l\Iăicăneşti, Tînganu, :\1ărăci-
ncşti s-au găsit urmele stîlpilor de lemn, rotunzi, cu diametru! de 8- 12 cm. Toate 
lwrdeide eran acoperite cu paie sau cu plante acvatice. Accesul în interior se fă
cea prinţr-un gîrlici, în pantă, lat de 0,80-1 m. Podeaua era orizontală fărrt a fi 
bătută. In interior, la unele bordeie, ca B 11 :\Iăicăneşti, se lăsase din săpare un 
prag, un fel de prispă, care însoţea pereţii de Ycst, nord şi sud. Bordeicle studiate 
în 1967 la Vitan, datînd din secolf'le XV-XVI, aveau această prispă mult mai 
lată, ocupînd o lmnft parte din locuinţă, situaţie semnalată şi la Vîrteju40 • Singura 
instalaţie mai deosebită în interior era cuptorul sau vatra de foc. Ea nu se gă~eşte 
în toate locuinţele, aşa cun1 rezultă din datele obţinute în cele mai multe staţiuni 
cercetate pînrt acum. Se parc cft numrtrul locuinţelor fără sistem de încălzire la 
:\Irticrmeşt i este destul de mare ( 16) faţă de acela al bordeie lor care beneficiau de 
Yetre sau cuptoare. Cît priveşte funcţionalitatea de spaţii de locuit a acestor con
strucţii nu este nici un dubiu. Cmn se încălzeau locuitorii acestor bordeie în timpul 
iernii este gren de spus. Unii au folosit ţestul, sistem vechi de coacere a pîinii'1l,. 
întîlnit şi la primele locuinţe şi semnalat şi în 4 din bordeiele secolelor XV-XVI. 
Altele însft nu au avut nici cel mai slab indiciu ele producere a focului. ~umai 
21 ~,~ din numArul borclciclor cunoscute pintt acum în vatra l\lăicăncştilor au avut 
cuptoare. Ele apar în gcnl'ral pe col\·nrile făcute pc latura de ~ud (B 32, 33). clar 
şi pc laturile de ve:;;t (B 45, 48, 54, 122) ~an est (B 41), unele fiind în interior. 
altele scobite în afara locuin~~ci. A~tf<>l. în B .31 cuptorul era săpat pe colţul de sud
ve~~t, în afară, a\·încl forma oYaltt, cu dian1ctrnl longitudinal de 1.20 m şi înălţi
mea calotei de 0.40 111. A fo~;t un cuptor intens folosit, căci pereţii lui eran înro
şiţi pc o grosime de 10-16 mm 12 . La Tingantl. B 4 avea pc tnijlocullaturii de nord 
un cuptor ~;ipat tot în afara lccuinf,ei, diamctrnl lui fiind de 0,80 m, iar înftlţimea 
de 0,40 m. Vatra orizontală, lipitrt şi ar:-:ă puternic, continua şi în afara cnptorului13 • 

În alte cai~uri, cnptornl se amenaja in interior, vatra fiind puţin ·mai înăl
ţatrt decît podeaua borclcinlni. ::-; t!lt CL1ptoarc mai mici, ca de exemplu acela grtsit 
Î!"!tr-o locuintrt elia ~;ccolul al X VI-lea la Bucnrcstii-Noi cu ocazia săpăturilor de 
.,s~'..h:ar~~ elin ,;ara anului J974·ll. În cc-:.:t dc-:.:t doua 'junlătatc a secolului al XVI-lea 
incep <t f ic folosite la Cl!ptoa re ~.i c{trăm izile, situaţie semnalată la Tînganu45 

si în una din locuinte L_, cerceta te în Piata ~ at iunilor C ni te din Bucuresti'16 . La , ~ . ' , 
Groză\·esti, o iocuintă din ~;cculul al XVI-le-a a avut două cuptoare neobisnuit de 
mari ( 1 ~~ >:' 0,90 m; ( 10 m >< 0,7 4 m), un nl din eL: fiind căptuşit cu cărămizi' prttra te 
(b tura de 27 cm) sau drcptunghiularl' (24 :< 13,5 x 3,5 cm) 4 7 • Sînt destul ele 
rare borckiele care în afară de cuptor au avuţ şi vatră. De obicei. Yatra 
cuptorului era prclungit:i în Lq:a gurii acc::;tui~. In satul Măicăncşti, hcrdcicle 
din secolele X\/-XVI, care au avnt numai Y2ctră., reprezintă, confonn datelor de 
care bcncficien1 în acc:.;t :~tauiu, 20°/0 • Amenajarea şi dispunerea an'stor rudimen
tare in~~tabţii nu este unifmmă; unele sînt făcute pe platforme de pămînt care se 
ridici"i pHţin faţ{i de nivelul podelei, altele au gropi n~or aclîncitt'. Sînt \'dn' care 
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:tu Juncţionat pc unul din col~ uri (13 4; 20), sau în mijlocul modcstei înc~tpcri. 
Procedeul de înc~tlzire cu ajutorul vetrclor se va transmite si locuintclor din se
colul al XVIII-lea, aşa cum s-a constatat în vatra satului ~Eu·ăci~1cştiu. Cea 
mai mare parte a invcntarului arheologic, descoperit atît la Jlrticăne~ti, cît şi la 
Tînganu provine elin bordcicle cercetate în aceste statiuni. 

Locuz"nţl·lc de s!tprr.~faţii rcprczintrt 29°;~ elin tot~lul construcţiilur de locuit 
anwnajatc în vatra satului l\Htidtneşti în secolele XV-XVI. Majoritatea aparţin 
secolului al XYI-lca dtci numai dourt dateadt din a doua jumrttate a secolului 
al X\"-lcal!>. În configuraţia satului ele apar dislrilmite pc toai:t suprafaţa, cele 
1nai multe plasîndu-se în jumătatea dL· sud a aşczrtrii, mai nou con-;tituiUt. Se ,-~t
dc·~ic chiar o egalitate între lotnl bordcielor şi cel al ca~-:clor ele supru.faţ;'t ~nncnajat<~ 
aici. Locuinţa ele suprafaţă, pc care a vom denumi de acum CASA marchcazrt 
trccnca la o tdmicrt superioarrt de amenajare a locuinţei. Ea dcviuc prototipul 
construcţiei de locuit pentru sccDldc următoare, deşi hcnkiul va d;t inn i în fos
tul judeţ Ilfov pînrt cJ.tre sfîrşitul :;ccolului al XlX-lca50 , iar în alte p{aţi chiar şi 
1nai tîrziu. L~ JiăicJ.ncşti se petrece, începînd cu mijlocul secolului al XY-lea, 
o ie~ire din groapa bordeiului, de altfel uscat~t şi cJ.lduroas{t, trccîndu-~e lent la 
casa construitrt în tehnica paiantei. Dimensiunile noilor construcţii sînt, la în
ceput, identice cn cele ale boreleielor. Sînt case clreptunghiularc, cu suprafeţe ce 
difer{t ele la 6 mp la 16 mp, fărJ. o orientare uniformrt. Cncle au laturile mari orien
tate E-V, altele ~-S. Toate au însrt o singur{t încJ.pcrc amcnajatrt la ni-velul de 
c{dcare al terenului pc care se înaltă. În secolul al XYI-lca se construiesc si clă
diri mai 1nari, cum este de excn1plu L 67 de pc extrema de nord a satului sau 'L 120 
din care a rămas o suprafaţă mare de cărbune, pămînt ars, chirpici. Ambele denotrt 
în n10d concludent că ele nu n1ai aparţin unor săteni de rînd, ci unor elemente 
feudale. De fapt, L 67, asupra căreia vom stărui 1nai mult, este singura casă care 
a beneficiat de pivniţă săpată pc întreaga suprafaţJ. ocupată de clădire. l\Io
dul de realizare a acestor construcţii este în general uniform. Se folosesc stîlpi 
de lemn rotunzi, cu diametru! de 8-12 cm, legaţi între ci cu o reţea de nuiele sau 
cu scînduri. Acest suport lemnos era acoperit cu un strat de lut galben, amestecat 
cu plcavJ., paie sau cu pietriş. Se obţine astfel un perete gros ele 5-14 cm. În 
secolul al XVI-lea, unele din aceste case încep să fie lipite cu unul sau mai multe 
straturi de n1uruiaEL Locuinţa 19, prima descoperit[t în vatra Măicăneştilor, avea 
forma pătratrt, cu latura de 4,5 In. Pereţii fuseseră mncnajaţi din stîlpi de stejar 
cu cliametrul de 10 ctn, prinşi cu împletituri de nuiele şi din loc în loc cu scînduri. 
Chirpiciul, izbit puternic pe scheletullemnos, avea faţa netezită, fără a fi şi lipită 
cu Inuruial{t. Acoperişul susţinut şi el cu bîrne de lemn a fost probabil din paie. 
Incendiul care a distrus casa a provocat o puternică aglmnerarc de pămînt ars, 
cărbune, cenuşă, în care s-a găsit n1oneda en1isă de sultanul Murad 1!51 . Locuinţa 
39, cea 1nai apropiată de cursul Colentinci, avea la cele patru colţuri unnele stîl
pilor groşi de 8-10 cm, între ci fiind înfipţi alţi stîlpi tnai subţiri. Un gard de 
nuiele groase de 2-3 cm mwa aceşti stîlpi permiţînd fixarea chirpiciului obţinut 
din a1nestecarca lutului cu pi·-·tri~. În schimb, la L 6'-1 pereţii groşi de 5-6 cm 
erau făcuţi din p{tmînt galben anH~stecat cu paie ele grî.u şi orz, a~a cum indidt 
atnprcntele boabelor, acum carbonizatcs:>.. Acoperişul acestei case, f~tcut din paie, 
era ri(licat peste un schelet din grim:i şi ~;dndnri lak de 18-20 cn1. 
-- Înscriind o suprafaţă ele 22 1np, locuinţa G 7 rămîne construcţia cea Inai spa
ţioasrt descoperită în vatra satului :Măicăneşti. Distrus{t prin incendiu, ea s-a 
prtsi..rat, pinrt .în momentul cercetării, ca o aglmnerare de chirpici ars, bîrne carbo
nizatc, fragmente de vase ş.a. Suportul lemnos al pereţilor fusese făcut din scîn
,duri peste care s-a depus stratul de chirpici neobişnuit de gros (12-14 cm). Obţinut 
astfel, "zidul" a fost netezit şi acoperit cu straturi de humă aşternute în trei ric
duri. Scînduri late de 14 cm şi groase de 7 cm susţineau acoperişul realizat din 
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p;,pur:t. de la care a rrunas o cantitah· mare dt· cenu~:t. Podcaua era Lkuti''t tol din 
scinuuri şi sub ea :"e afla pivniţa adîndt (k 1,5 m. PL' fundul l'i, pin1iţa pă;;tra un 
;;trat gros de pietriş, Intrarea în ac<>astrt încăpere se f:tcca din ca:->i"t printr-o :.;cară 
int<'rio~u·{t. În stratul de moloz, prăbuşit în pivniţft, s-au gftsit bucftţi ele cttrămicHi 
~-roa<'i de 4--5 cm şi fragnwntc de cahle plate. O a:->tft·l dt· teracoUt arc forma tra
pczoidală, cu decor gcometri~ ~n relief, fiind lucrat:t din lut fin, ars la ro~u cără
miziu. Se pare că L 67 beneficia de o sobft făcut{t din ci"trămidi"t ~i ornat:t cu tera
cok, caz pentru prima oară surprins la 1\Hticfuwşti. Fragmente (it- tt·r~lcot:t, cu mo
tivul Sfîntului Gheorghe uc'igătorul de hdaur, d;d1nd tot din :'l'COlul ;Il XVI-lea, 
s-:.1n mai găsit şi pc latura de sud a ~atului, d(•ci în partea opn:<t zonei in care se 
găseşte L.67. l:n fragment de sfeşnic, ornat cu angohi"t albft, ;;urprins tot în L 67;. 
constituie şi el o primă descoperire de acest gen în Yatra ~lftic{meştilor. 

În celelalte sate cercetate pîn{t acum. locuinţl'le de suprafaţ{l. sînt foarte 
rar·.~:;:J. CîteYa indicii există în vatra satului Florestii de Sus, în toate celelalte asc
z~tri 1)()rtkinl fiind net predominant. Este de sul;liniat de ascnwnca c:\ în pofida 
faptului c{t s-au efectuat studii în cîte,·a necropole rurak, nidtieri, exceptînd l{t
ca~nl din ctl.d:itnidă de la Măneşti-Buftea, În{dţat in ~ecolul al XVI-lea, nu s-au 
1m'~ut identifica bisericile satelor respective. ~ici l:t Coconi, nici la Bragadiru
z i:llll icea, statiuni excentrice Lazinului mijlociu al Argesului, nu se cunosc lă
ca:;;urile accsto~ sate. În schimb, este ştiut faptul cft locuinţ'a rurali"t era complctaU't 
cn o scrie de alte amcnajări cum sînt: cuptoarele de copt pî itwa, \Ttrl'k deschise, us
cr~.tnarcle de poame, gropile de lmcate sau de îngr{t~at porcii, gropih· menajen· ş.a. 

Cuptoarelt' de phne. Ihdt pentru ;;ccoldc XIV-X\. coacerea piinii se f{tcea 
Îl~. moJ cert cu ajutorul ţestului, un secol mai tirziu ;;Înt anwnajatc in Yatra sa
tului cuptoan· în aer liber. Ele sînt s{tpaic în stratul castaniu, beneficiind de o 
.~r1>ap{t in faţa gurii, de olJicci mai adîncită decît Yatra. Cuptorul arc forma ova
l::_ cu diametru} longitudinal care depăşeşte 1 m, pe cînd cel lateral oscilcaz{t 
între 0,50--0,65 m. l\Iulte dintre aceste instabţii au partea din spate a vetrci uşor 
ridicat[t. În secţiune, suprafaţa aceasta apare cel mai puternic înroşitrt. Cupola 
punw~tc ele deasupra ,·drci, înscriind o ~cmicalot:t inalt;\ dt· 0,45--0,55 m. \Iulie 
cuptoare au Ydrl'le foarte pietrificate, cit-notind intensa lor folosin·. 1 >e cele 
n•~ti multe ori, în spuza rfuna<t pe v~ltri"t sau în groapa din faţa gurii :->t' grtscsc 
o~tsL' de an imak dom est icc calc ina te. In stadiul actual al CL'1Tdftrilor st· ctmo::;c la 
M:-:licăncşti cinci cuptoare în aer liber distribuite in special în \·atra n·clw a sa
tului. Cuptoare de acest gen, unele adnd n·trclt· acopcritt· cu c[u·funidi"t, s-au cer
ccut si la Tîngann, CrozăYcsti, .\Irtrftci!lcsti de., fapt ce do\·cdcsk larga r{t::>
pindir~· a accst<-:i instalaţii în ~at<']c· din h:ll:inulmijlociu al Argeşnl{ti. Ca datare, 
cd•' mai multe aparţin secolului al XYI-ka. l'n cuptor cu dimensiuni neol)i:;;nuite 
(3.l0x 1,75x 1,40 m), datînd din seco]nl al X\'-ka. a fost semnalat în raza sa-
tului Popeşti-Leordeni:'> 1 . 

Vetrele dese/zise apar rftspîndite pc întreaga suprafaţ;\ a satului nwdtcval. 
Ek :->l' prezintă fie grupate cîte dou{t la un lnc, fie individualt-. A.u o fonni"t rotundă, 
diametru! variind între 0,75--1 m. Suprafaţa este orizontaL\, zgrunţuroasă, păs
triad în apropiere bucăţi de c{trbune, ccnuşrt ~i n·stnri de oase. La .\Uticăneşti 
:-;-a constatat stratigrafic că cele mai n1ulte dintre ek datl·az{t elin secolele XV
XVP5. 

Cscâtoarcle de poante au fost semnalate la .Jlăicăncsti si Mănesti·1u, prczen-, , ' 
tindu-sc ca nişte gropi dreptunghiulare (circa 2x0,90 m), puţin adîncite, avînd 
pereţii usor înroşiţi în partea inferioară. Cantitatea de n·rwşft pc care o conţin 
este mod~strt şi deseori acoperită cu crengi carbonizate. Aceste resturi de nuiele 
proveneau de la grătarul pe care erau puse poarnelc la uscat. La \Utiduwşti, toate 
aceste uscători s-au găsit în imediata apropiere a malului Colentirwi. situaţie care 
se confirmă si la ~-Irmesti 

' 
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Grojz"lt' de bucale ~înt foart<· numeroase şi de diferite forme. Ele :-;Înt r{tspîn
dite pc întreaga Yatr{t a ~atului 1\Iăicăneşti. Groapa ele provizie este o componentă 
esenţială a satului mrdieYal românesc din cîmpie. Toate vetrele de sate cercetate 
pînă acum în bazinul mijlocin al Argeşului au avut asemenea amcnajări. Aflate 
în imediata apropiere a locuinţelor sau în interiorul lor, aceste depozite ele cere
ale sînt răspîndite pc întreaga suprafaţ-{t a satului. Formele şi dimensiunile lor 
difer{t. Se Clmosc gropi în form{t de clopot, de sac, de pară etc. Fiind adînci de 1,50 
m- 2,70 m, de se afnnd{t în pămîntul cuatcrnar-albicios, fiind uscate. În general 
se disting dou{t dimensiuni, unele avînd diametrul de 1,20- 1 ,50 m, alt de 2-
2,25 m. În funcţie de acest diametru se realiza şi adîncimea. Toate acc~tc gn~pi 
an în partea superioar{t forma ele cilindru înalt de 0,50-0,70 m de la l)aza dtrnia 
se începea <tparea camerei de depozitare. La ~Iăicăncşti foarte rare ~înt, gropile 
cu pereţii arşi, iar la Tîngann nu a fost găsit{t nici o groapă arsă. Cît prin:ştt· Ye
chimea lor, se constată c{t ele au fost arrH.'najate începînd din a doua jumiHatc· a 
secolului al Xl\'-lea. De fapt, si alte asezări contemJJOrane satului :\Iftic{tncsti, 

' ' ' 
aflate la Dun{tn•, l>end ician de a tari amenajări. Observaţii import an te s-au El cut 
la Yrtdastra cu ocazia descoperirii ~i cercetării ştiinţifice a unei gropi din pericada 
lui Mircea cd Bătrîn·'l 7 . În bazinul mijlociu al Argeşului, primele gropi de Cl'rc~:lc 
sînt contemporane cu începuturile existenţei aşczărilor de aici. Se relua de fapt 
un procedeu întilnit, este drept mai rar, dar cert, cum o doYeclesc s{tpăturilc de• 
la Curtea \'cehe, încrt din secolul al X-h·a. La Măicăneşti, opt elin m1mcro;l:-l·le 
gropi sînt din ~~ccolelc Xl \~-X\'. c, Jc mai mnltc datează din a doua j um{tt a k a 
secolului al XY-lca şi îndeosebi din ,·cacul următor58 . Ctilizarea acestor gopi •,·~te 

incontestabil legat:1 de pftstrarca proviziilor alimentare. În gropile 1, 2 din ;an
ţul ·v, în groapa 1 din şanţul \'Il de la :Nlăicăneşti s-au găsit bo<lbe ele grîn, mei ~i 
orz, carbonizatc. Analizînd mai am{munţit întregul lot de gropi ele la "\Eticruwşti, 
rezultft c{t marca lor majoritate au fost săpate iniţial pentru a fi dqx;zite de ce
reale. l'Hcrior, dupft o etapă de întrebuinţare, ele au fost abandonate, ele cck mai 
n1nlte ori din canza prftbuşirii gîrliciului, dtpătînd destinaţia de gropi mcn;1jcrc. 
Faptul rczult{t concludent din aceea că gropile cu pereţii bine conscrvaţi conţin 11n 

inventar arheologic foarte s{trac,· în timp ce acelea cu părţi elin pereţi pr{tbu~.;ite 

conţin oase de animale, chirpici, cfnlmnc, fragn1ente de vase etc. Prezenţa în IHlmftr 
mare a gropilor în vatra satelor feudale justifică în hun{t parte suprafaţa modestă 
a locuinţelor. Se parc cr1 nu numai cerealcle erau depozitate în gropi, ci şi unele 
alimente. Carnea, în primul, rînd era ţinutrt în gropi. Sînt cazuri în care :--:l' găsc:-;c 

părţi din animal depuse în astfel de gropi (dtpăţîni de bou în groapa 1 şanţul IY, în 
groap1~ 10 din şanţul III, coloana Yertebral{t a unui mistreţ, într-o groapft tot din 
santul III etc.). Pc fundul eTonii l din santul I, tot de la Măicăncsti, s-au buăsit tu-
, ' CJ j'- J ' J 

mc de pari groşi de 5 cm care susţinnseră o poliţă din lemn. Satele din lJ;lzinul mij-
lociu al Ar~csnlni, ca de altfel si cele de la Dunăre, amintite de \\-allerand de \\'a-

u ' ' 

vrin cu ocazia relatrtrii exped iţiei burgunde din 144559 , au folosit gropile de ce-
reale pînrt la sfîrşitul secolului al XIX-lea, atunci cind le mai întîlneşte un martor 
ocular la Tînganu60 . Cît priYeştc aşezărilc de pc Born~a, ele au aYut gropi ck c,,_ 
reale pînft către mijlocul secolului XX 61 . l 1n calcul frtcnt asupra gropii de lmc;l. h•" 

82 

https://biblioteca-digitala.ro



de la Yădastra, adindi de 2,31 111 si cu diametru! maxim de 2,40 X 2,03 m, arată 
că ca putea primi 2897-3425 kg grîu sau 2070-2383 kg ovăz62 • 

Grop1'le pentru îngrăşat animale sîr:.t în e5cnţă foste gropi de CC'fcalc in care 
era închis rîmătorul pînă la îngrăşare. In două cazuri; la :Măicăneşti (groapa 3, 
şanţul III şi groapa 2, şanţul II) au fost găsite schelete întregi de la cîte un porc, 
prinse sub druîmăturile amenajării respective. Sistemul de a lntl.ni, în ~pf'cial 
porci ne, în gropi ~-a folosit pîn{t tîrziu, cu deosebire în ~a tele ultcnc63 . 

Gropile menajere provin din rîndul acelora de ccre~de aba!_1dona te. Ele au 
gîrliciul pr{dmşit, fiind umplute cu diferite resturi menajere. In jurul marilor 
mănăstiri de la Tînganu61 , Sfînta Troiţă65 s-au găsit gropi mari umplute cu chir
pici, vase, cărbuni proveniţi de la marile incendii care s-au abătut asupra lăcaşclor 
respective. Se pare că sînt gropi din care a fost scos lutul necesa! unor construcţii, 
apoi s-au umplut cu dcşeurile provenite de la noile lucrări. In ambele cazuri 
menţionate, în acest gen de gropi s-a găsit o mare cantitate de materiale arheolo
gice, în special ccram iC:t. 
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Note 

* Fragment din teza <le dc,ctorat, ,,lhT!ollarca economicit şi socială a a~l·zărilor <lin bazinul 

mijlociu al Arge:;;ului în secole-le X-XYI", Bucmc:;;ti, l1J75. 
1 Aşcz~'tri cercetate la Striwle:;;ti - Lnnca, B~'tneasa "La Stejar". 

2 Panait I. Panait, A;;c:::are :'i locuinţei, în "He·r. Muz." an YIIJ, ( 1971), 3, p. 241. 
3 ldem, Densitatea aşe:::ărilor feudale timpurii pe teritoriullluotrc;';filor, în "H.e·J. l\Iuz." an X, (1973) 1 

31 p. 257. 
4 ~. Constantinescu, Coconi, fig. 5. 
i S.înt cunoscute pc teritoriul Bncurc:;;tilor 7 Jl<'Cropole care an aparţinut unor ~aie elin secolele XIV 

--XVI. 

6 Suprafaţ[t aproximati·J[t calculat[t conform datelor obţinute <le .A. Ştditncscu pînă în prezent. La 

1\Iăncşti a fost identificat :;;i cel de-a] treika cimitir (A se ·,c·dea 'Jolnmu] de faFi). 

7 Calcul fitcut pc baza planului genera] publicat el<- prof. dr. doc. Ch. Cantacuzino :;;i Sebastian 

~Iorintz în studiul Drscoperiri!c arlrcolngicc de !a Cernim :1·i importanţa lr-1· p('lltru CUJIOa;';fcrca 

vcclri!or culturi din ţara nnas!râ, in "Bucurc:;;ti," YT, fig. 5. 
8 Gh. Cantacuzino, Ccrcctâri arlrcologicr rlc pc Dealul ,1fihai Vodă :'i imprejurimi, in JJucurc;..;tii de 

odinin(/râ, p. 104- 105 .. \utornl studiului presupune cit aceasn'L instalaţie a înlocuit-o pe 
alta din lemn, făcnt:L înciL !lin sccnlul al :\. \" I-ka. 

9 D.H.H., ll.I., p. I!Jl. 

1o Jhdcm, p. 2<Jl. 

11 În discur"ul inaugura] ]a ;\l'a!kmia Hom{ulă <lin 1.'5 khruarie 197.1, acad. Con"tantin C. Ginrcscu 

a s11bliniat: el prezenţa ac<'stci instalaţii tehnice în satele rom{uw:;;ti este o mo:;;teuirc romană. 

can· ·fit<le~te continuitatea populaţiei a11tohtonc în tot cursul mikniului migraţiilor. 

1~ Ştefan Pascu, Ion Iona:;;cu, C. Cihodaru, (;h. Ccorgt·~cu-Hnzftn, Isteria medie a Nomft11ici, Bucu-

reşti, 1%6, p. 117. 

~~ lJil{, X\- I/6, p. 12. 

u 1 dcnz, X Y lf4~ p. 397 

15 1 d em 1 X Y I f 3, p. 190. 

16 Idem, XVlf4~ p. 452. 

17 Idcm, XYifl, p. 40. 
18 Idem, XYifl, p. 7-'i). 

19 Jdem, X\"I;'5, p. 363. 

2o Ibidem, p. 09. 

21 Jdcrnl XYifG, p. 94-95. 
2:!. 1 dem, X\"If5, p. 294-295. 

23 ideml XYIJG 1 p. 311. 

24 1 deml XYif5, p. 298. 
25 1 d cm, X\"Jj4, p. 274-275. 
28 1 bi d c m 

1 
p 4 7 ~ 
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27 A se 'JC'dea taJwlul pri·1ind situaţia locni11ţdor satului .l\-hJ.icăucşti. 

26 Panait L Panait, .';;antierul arheologic Băneasa- Strâuleşti, in "CAB" II, p. 190. 

29 Idem, Tipuri de locttinţc in a;>c~ărilc sc'itfşti din :::ona Bucurcştilm· in secolele X1Tr-XVI. Comuni

care la Sesinuea ştiinţifică a muzeelor din decembrie', 1967 (ms). 

30 Pn ţest s-a g;lsit ~i într-o locninţ~i la Zimuicea, cf. Comeliu N. ~Tateescu, Un bordci din 

epoca lui Jfinect Cf{ Dâtrm dt'scoj,rlif la T'ădastro, in ,,}\[ateriale" IX, p. 341, 11ota 16. 

31 Panait I. Panait, ~antierul Biincasa -- Str?'tukşti, în "Bucureşti" YI, p. 76. 

:J;J În Occident, pin[t la sfirşitul secolului al XIJ-lea la construcţiile rurale se foloseau indeosebi 

kmnul şi prunintul, cf. Jcan-?llarie l'esez, op. cit., p. 771. 

sa B.1, 3, 14, 27, 29, 31, 40, ·H, 5.'5, 132. 

34 H. Dj. Siruni şi J'anait I. l'anait, Tt·.~aurul de la Gî;'ll'şfi :'i unele prob!nrll' privind circulaţia accelei 

pe teritoriul ora;wlui B:rcurc:sti ;'i În împrejurimi, în "?\llM" IT, ( 1965), p. 192. Este considerată 

ca cea mai ·Jcche mom·tli"t ot01nană pe teritoriul Bncnreştilor. 

3a D 1 H, X\- I j4, p. 2 7 5. 

3G ldem, XVIj5, p. 476--477. 

37 Dordciul 31 descoperit la 1\l[ttăsaru în 1969 datînd de ]a sfîrşitul secolului al XYII-lca ocupa 

o snprafaţă de numai 10,31 mp., ci. Ch. Bichir, Cercetârile arheologice de la j\fătăsaru, în 

Valachia, TtrgcH i~te ( 1969), p. 21. 

38 Panait 1. Panait, Comp!e~Yul 1nedie1'al Tî1-1~anu. A,,c.:arra feudală, în "CAB" II, p. 258. 

39 (;h. Cantacuzino, r.·11ele probleme istrrice, în "SCJ\-" XJY, 1963, 2, p. 367. 

to A. Ştdăncscu, op. cit., în "Bucureşti" YIII, p. 79. AscnH·nea "la·1iţe" s-au găsit şi în unele bor-

deie de la Y:hlastra şi Cdei, d~ ~- Constantinescu, Cocvni, p. 43, nota -46. 

41 Istoria României, Bucureşti, 1962, II, p. 49. 

4.2 Panait 1. Panait, .~rmtierul arheologic Rănrasa - S'trăule;~ti, in "CAD" II, p. 193. 

43 Idcm, Complexul medieval Tinganu, în "CAB" II, p. 258. 

44. Cercetări efectuate împreună cu arhcolognl :\L Turcn, in cadrul planului de muncă al Muzeului 

de istorie a municipiului Dncnreş1 i. 

ts Cuptorul 1 din şanţul III şi cuptorul 1 din şanţul IV. 

46 Panait 1. Panait, .''·;ăpătunle din Piata Splaiului, în "l\laterialc" \'III, p. 788-790. 

47 1 dem, Însemnări arheolor:ice, in "Bucureşti" VII, p. 38. 

4 8 Gh. Cantacuzino, r.:nele probleme istorice, în "SCI\'", XIV, 1963, 2, p. 366. 

u Existenţa unei case de suprafaţă din secolele XIY- XY este semnalată ]a Dulceanca, pe rîul 

Bunica, fiind prima construcţie ele acest gen cunoscutt1 în Cîmpia Română, cf. Suzana 

Dolinescu-Fcrche Raport asupra săpăturilo1' de la Dulaanca ( 1963-1967), jud. Teleornzan 

in ":Materiale" IX, p. 322. 

6o În 1892, în satul Balotcşti se mai locuia in 3 bordeie, iar la Chiscletu in 4 Lordcic. C. Ales

sandrescu, Dicţionar geografic al judeţului Ilfov, Bucureşti, 1892, p. 18, 115. 

fil Panait I. Panait, .<;;antierul arheologic Bămwsa - Străulrşti, în "CAB" II, p. 192. 

e3 Cercetările efectuate în vatra ~atu1ui Greci din sudul Bucureştilor nu au surprins nici o casă 

de suprafaţă, cf. A. ~tefănescu, op. cit., in "Bucureşti" \"III, p. 79. 

64 Mioara Turcu, Note arheologice pe ~antierelc de construcfie din Bucuuţti, in "Bucureşti", VIII, 

p. 89. 

ls Panait I. Panait, .)anlierul arheologic Băneasa - Străultt~~ti, in "CAD" II, p. 173-17-4. 

•• Informaţie primită de la a.rheo1ognl A. Ştefănr'SC\1. 

&5 

https://biblioteca-digitala.ro



57 Corneliu :\". Matecscu ~i Sylvi u Comăuescu, Contribuia al! o studio delle fosse per provviste del!'epow 
di Mircea il l"ccchio. F,Jssascoperta a Vădastm, în "Ethnographica" 5-6, 1963-1964, 
p. 50-59. Idem, în "SCI\'" tom 24 1973, p. 8.) -92. 

58 Panait I. Panait Contribuţii arlzeologice la crmoa,~terca satu!Hi în secolul al XV-lea pe teritoriul de 

azi a.l B1Uatreştilor, în "1\liM" 1, p. 222. 
59 Di nu C. Giurcscu, Ţara Româ11ească, p. 51. 

~>o C. Săv<>scu, Biseriua de la Tinganu, Amintirile wwi octogenar, în "U.C.1\l.l" XXII, · 1929, 
fas. 61, p. 107. 

61 În comunele Pietroiu, Giklău, Jegă1ia ş.a., orzul se ţinea numai în gropi pînă în 1940. 

6 :! Corneliu K. Mateescu şi Sylviu Comăncscu, op, cit., în "SCI\"" tom 24 1973, 1, p. 84. 

63 Informaţie orală primită de la C.S. Nicolaescu-Plopşor. 

"" Panait I. Panait, Complexul medieval Tîngamt, în "CAD" Il, p. 258-259. 
6 ;; Ion Ionaşcu, Vlad Zirra, !vlănăstirea Radu Vodă ,~i bise1·ica Bucur, în Bucureştii de odinioară, 

p. 68,-74. 
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L'aire des villages autour de Bucarest 
a la lumiere des recherches archeologiques 

(Les XIVe-xvie siecles) 

dr. /'.JY--1/T !. l)A.YAIT 

Le:-; amples recherches archeologiques \·ffectuccs sur cl'ancicnnes aircs de 
~- illagcs 11H~dievaux des alcntours de flucarest ont conduit a des informations 
interessantes concernant la composition ct !'aspect de ccs habitat::-; aux xrve -
X VIe siecles. Tous ces sites se trouvent dans la proximitc des cours cl'cau. Fmmc au 
debut de 10 a 15 fenncs, le village prend la forme d'une bande longcant la riviere. 
Au XVIc siecle ces villages deviennent plus grands aussi hicn par l'augnwntation 
du nombre d'habitations que par la supcrficic occupcc. Le typt· d~habitation le 
plus ancien et le plus frcquent est celui de la maison scmicnterrcc. A partir de la 
sccondc moi tie du X Ve siecle on commcnce ~t construire, au centre de la Plainc 
H.oumaine, des maisons de surfacc aux parois faites en branchages cntrclaces 
a.vec un rcmplage de terre, pour qu'au XVI" siecle fasse son apparition le 
type de maison a cave. On remarquc a la fois la tcndancc a cl'agrandisscmcnt de 
l'habitation, de ses annexcs, de l'inventairc. On a cncorc pcu d'infmmations sur 
les moulins dont parlent les documents ecrits, aux xvc - xvr·· siccles notamment. 
La ferme paysanne est complete par un four a pain, des âtres ~t cicl ouvert, des 
~cchoirs de fruits, des fosses pour conservcr les cen!ales, des fosscs pour engraisser 
les porcs, des fosses menageres etc. Un tablcau synoptique concernant le village 
de Măicăneşti reflete la situation des habitations au X v·· et au XVIC sicclcs a 
l'egard des installations de chauffage. La conclusion de l'auteur est que la plu
part des clement_:; qui composent la ferme paysanne devaicnt se maintcnir tout le 
long du Moyen-Age, jusque vers la premiere moitic du XX~: siecle. 
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Consideraţii asupra topoarelor "sceptre" 
din piatră, epoca bronzulu~, pe baza 

descoperirilor de la Butimanu 
COXSTASTA BOROSEALYT, 

r ~L<..,'f LI:' !JO NO.YE A.YŢ 

Începînd din anul !96S, în urma unor Cl'lTd{tri arheologice ele teren organizate 
d~~· Cercul de istorie, elevii ~colii gl~nerale ct c LL-;ck l-- X din comuna But imanu, 
judeţul Dîmboviţa, an colecţionat, din cele pe~tl' 13 situri arheologice identificate 
in perimetrul comunei, numcroa:-;e 1nateriale care, împreun{t cu cele de caracter 
g~~ologic, istoric şi etnografic, au fost expuse în cadrul Colţului muzcistic, în vi
trinele transferate de la ~Iuzeul ele istoric şi artrt al municipiului Bucurcşti 1 . 

Comuna este situată în partea de nord a Cîmpiei Române în subunitatca 
Cimp ia~ Snagovului, în imediata vec in{tta te a rcgiun ilor picmontane şi de diva
gare:!. In partea central-vestică a perimctrului său, în vecinătate cu comunele 
H.ăcari şi Cojasca îşi au izvoarele trei v:ti: Ccairul, Ccau~ul şi Luciul, care împrcunrt 
alcătuiesc cursul superior al Snagovului ce poartă şi denumirea de Coadelc Sna
govului:3. Pc terasele acestor v{1i, abrupte pe malul de sud şi domoale pc cel nordic, 
se înşir{t cele 13 aşezări omeneşti identificate pînă acum, datînd din epoca pietrei 
(palcolitic, neolitic), epoca bronzului, fierului, dacică, daca-romană şi feudală. 
Unele dintre ele erau cunoscute din anii premerg{ttori celui de-al doilea război 
nwndial. din cercetările întreprinse de Dinu V. Ro~ctti împreună cu învăţ;itorul 
Gh. Enache. Cele mai multe au fost identificate în perioada de cînd activează Cercul 
de istorie al şcolii. Luncile acestor firicde ele apă ce-şi au obîrşia în straturile frea
ticc de prundiş erau acoperite cu bălţi şi mlaştini populate cu flor[t şi faună 
:-;pccif ică pînă la a1ncnajarca pe ele a unei salbe de cleştec4 . 

S-a intreprins un 111 ic sondaj strat igraf ic pe terasa ~Iotoroi, în apropierea 
văii Lunea. 

În partea de sud-vcs t a acestei aşezări se află şi trei movile, acum. aplatizate 
din cauza lucrărilor agricole, în care, prin 1940-1943, învăţătorul Enache a făcut 
s{tpături cu ajutorul premilitarilor sub supravegherea lui D.V. H.osetti. Din de
claraţiile unui participant, pc atunci premilitar, rezultă că în movilă nu au fost 
g{tsitc decît cîteva fragmente ceramice care s-au pierdut5 . 

Materialele pe care ne propunen1 să le prezentăm cu această ocazie sînt ar
tnele şi uneltele din piatră şi bronz descoperite în perimetruţ comunei, deoarece 
ele contribuie la înţelegerea procesului de dezvolt~re social-istorică a societăţii 
omeneşti din epoca bronzului din Cîmpia Română. Acestea sînt topoare simple sau 
topoare de luptă - sccptre, ciocane, n1ăciuci6 • 

Pîn{t acmn s-au descoperit patru topoare întregi şi 10 fragn1entare care pot 
ti atribuite unui anume. tip. Un nmnăr de aproximativ 10 fragmente sînt prea in
forme sau atipicc spre a putea fi luate in discuţie. Toate sînt lucrate din bolovani 
tie rîu rulaţi, extraşi din prundişurile terasei din care ţîşnesc izvoare cu apă de 
băut în jurul cărora s-au dezvoltat şi aşezările. Ele sînt de culoare cenuşiu-cafenie, 
cenuşiu-verzuie, cu impregnaţii albe sau albicioase verzui sau gălbui. O singură 
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pit•<t e:-;tt' ncgnc1oa:-;i"i, anunw Ct·a pron·nind din cnet·t[tri].- mai vechi ce~~· p;~--
trcaz;\ în colecţiile .:\luzeului de istoric ~i art:1 al municipiului Bucnr~·~ti. 

Din an;diza statistic[! a acestor dc:-;copt-riri r('zult:1 c~t din patru topP;;r•· 
găsite intregi, trei sînt ~.ccptrc, iar din n·lc 10 pit·~t· fragm('ntarc, cinci pot fi at:r)
huitc acl'lci;t~i categorii (n·zi talwlul). Ele Sl' dt·oselwsc dt· n·kbltl' prin form:, ~.i 
Etis can· nu t·ste ascntit. ci usor homhat. 

' . ' 
Între topoarek de folosinţ;} cumlm{t, pit·sa cea mai importanL-1 ~-~tt· n·;.: ::~~--

trcag{t g:tsiU"t în grtulina locuitorului l. Dumitr;tclw din Butimanu. An· lunginw.1 
de X cm, Eiţinwa de 4,7 cm, grosinwa de .),K cm (Pl. 1. 2). Esk in form{t d1· tritmgJJi 
cu laturile sinwtrin· ~i a fo~t lucrat dintr-o roct1 Cl'l1U~iti-IH'gricioa<l-<tJHkzit. 
a\'Înd vîrful ascutit, iar JW C('ntru o !!aurtt dt• înm{IIHIS<tn·. Caura si \·irful 1m·zin1:1 

' ,, ' ' 
ştirl>ituri din cauza folosirii. A fost confecţionat:~ dintr-o pic:-:{1 spart{• ~i n·cond)-
ţionat:L Ceafa sa se termin{t plat, dar pc centrul <Ul, pc <1C1'l"a~i dir~'qi~· ru actu;,la 
gaurt1 de inm{musare se ol>slT\'{t o <tntuirc atl·nnattt, unna gtntririi mai \'t'd;i. 
histanţa mică di1~tre ct·afi şi gaura J');tst.rat;l înt:tre~te ~i mai ~nlt an·ast:t pttrcrc. 

Dintre fragmentele de piese de tip comun. trei proYin din jum[ttatca cn ceafa. 
Dou{t an capetele cdei plate, iar una uşor bombat:t. Toate au muchiile cdl'i at(·
nuate. Din partea cu vîrful, reţin atenţia dou{t piese. {1na arc sub sp{trtnra gău
rii un început de găurire (Pl. V l, 2). ccalalt{t este spartă neregulat tot în dr('ptul 
găurii de înmănuşare. Partea mai hmg:1 a sprtrturii prezintr1 o aplatizarl' am(·n~î
jat:t ce poartă urme de folosire, m{lruntc şi lustruite, pe can· crt'd{'m c[t le put(·m 
explica prin folosirea repetată (cioc[mire) a unei suprafeţe moi, probabil pidt· ~~~a 
alte snhstanţc moi. 

Fără îndoială, piesele celf' mai dcos('bite sînt topoan·le de luptrl dt· tip :-:.ccp
tru. l>up{t cum reiese şi din tal>cl. de la Butimanu provin trl'i piese întregi. Dintre 
acestea, doui"'t se află în colectia scolii din Butimanu. Cea dt·-a treia se afl:1 în colec
ţiile l\luzcnlni de istorie şi' art';l al municipiului Bucurl'şt i. Toate acestea sînt <k 
o deosebită Yaloare docunwntar-istoric;l ~i artistirtt. Cl'a mai import<tntă ni ~<' 
p~uc piesa aflată în colectia scolii ce înfttt iscaz{t un cap de lt·bttdtt sau rat~tmotaCt, 
oricum o pa<u-e de balt{t.(pa'lmipccl). S-a'ghsit la Stcrianu-Fcnni"'t ~i t·stc 'f{tcut'din
tr-o rocă magmatici"'t-andczit ce arc culoarea rczultaUt dintr-o ÎJll})('striţare mărun1{t 
de ncgru-ccnu~iu cu gălbui caft-niu ~i alb. An' capul rcdat printr-un J< tund din care 
se cont inu{t ciocul strangulat (oval în sccţ imll') ~i apoi lttţit spre vîrf. Pc cap, de-o 
parte şi dl' alta, cîte un buton semisferic inchipuil· ochii. Cap:ttul opus ciucului, 
respect Î\· ceafa, este reprezentat tot printr-un buton S(·misfcric închipuind nw
ţul. Spre capătul ciocului se află o ~ănţuire în\"" a:::.cmănrltoarc tiviturii _cioculni 
palmipedl'lor. Buton ii ce marr1waztt ochii şi moţul sînt bine conturat i. Jntrcaţ:a 
.suprafaţă a piesei este foarte bine şldniti"'t şi lustruitrt. fiind f('alizată de un arti<..'!' 
iscusit. Toporul este bine păstrat, prf'zintă ştirbituri doar pc marginile ~ăurii d<· 
înmi"'muşare. Are 9,3 cm lungime, 4,1 cm lttţinw la cap, 2,6 nn la mijlocul stran
gu1ării şi 4,3 cm la capătul ciocnlni, iar grosimea 4,4 cm în dreptul capului, 2,1 
cm la mijlocul ciocului, 1 ,) cm la capătul său. (Pl. Il; pl. IX 1). 

A doua piesă \"otivi"'t <'stc făcută dintr-o rocf1 magrnatidt-microdiorit porfiric 
(diorit) cenuşiu-Ycrzuie cu impregnaţii fine caftmii dc~chist•, cennşii închisl' ~i 
negre. Suprafaţa sa este foarte bine lustruită. A 1"ost g{tsită în perimetrul ~atului 
Ungureni, pc malul stîng al pîrîului Luciu. PriYit{t din faţă are o formă ce se în
scrie într-un oval, iar dintr-o parte într-un dreptunghi cu unghiurik rotunjite. 
Este ~imctrică, cu tăişul ascuţit, dar nu spre a sluji la tăiat. Ceafa i St." tt>nnin;) 
printr-un buton abia schiţat. Are lungimea de 10,3 cm, lăţimea de 4,6 cm, la fel ~i 
grosimea (Pl. /, 1). 

A treia piesă, cea aflată în colecţiile :Muzeului de istorie şi artă al municipiu
lui Bucureşti, a fost descoperită de către D.V. Hosetti între anii 1935---1940, la 
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]'[,OI,''! r. T!•l''';li(' d!· pLlirtt :;;kfltil:t (k>·-''IH'lll<' la lltltl11l;tilll. 1. '((•por 

:-;c<'p!ru L"ll Î11lTJ>Ilt dt.: lmton la L··:aL·t: 2. 'lupor L•l1\11i11. 
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A 

PlanFt II. Toporul in form:"'t de cap de kld't!~;\ dc~cr•pcrit la lllJtimanll . .\. Yt:ck:-c clir: f;q:t; 

B. \"edere din profil ~i ('. Ycderc lateralft. 

~ -'''ii~~~;~~· :;;~·-~,t,_~J:~~·i~ţif~~~~·~~~~if~.r~~,.;'i~~:~ţ~Jm~/··i~$;~i~ţ~-~j··· -'~ ···c·, ·.-'~ 
Brtrbnceann sau Bntimann '\Tic. Ea poarttl. num~trnl de inn·ntar L"\440/10:')9. 
Arc lungimea de 18,5 cm, l;'tţime;l în dreptul gilnrii de 6 cm, la tăiş de 4,9 cm. iar 
grosimea de 24 cm în dreptul g:mrii. (~aura (\' Pn a~p(·ct fnsiform. mai larg;i 
în partea dor~aUt - 2,4 cm şi mai mic:t în partt'a Ycntrală -- 2 cm. t·stc dcpla~~Ltă 
spre ceafa care se tcrmin;'t într-un lmtc.n suni:-;fcric .Partea cu Eti~nl reprc-zinUi dou:t 
treimi din pic~~:l. Trtişnl se l:iţcşt<: ~~pr<' parte~~ \Tntral:1. AstfeL pi(·~·'a Y:t:nll:t din pro
fil are un aspect arcuit Ycntral. In dreptul g;'turii pr('zinUt o îngro~are :-:prc a a\·ca 
rezistenţa mai mare, dar prin acc;lstrt form:t :-:.c apropie şi e;l de silw ta unui cap 
de pas;'trc. După descoperire a suferit o !-~pargcn· în apropierea Ctiş'..1lni. E~;tc f{tn~t:t 
dintr-o rocă ncagrrt-cenuşit', dt.nă, bi1w ln~truitz~. Pc suprabţa sa se ch,n\ :t ~Hlîn
citnri mici pc care k an~a reca înainte dL' ~lduin· . .:\fost publicaCt <k Scl1a~tian 
::\Iorintz si Dinu \~. l~osctti în "BucnrcstiicL· odinioar~t" f{tr{tcomentarii, dct:dii 
mdricc s'au tipologicc (l>l. 111). ' 

O a patra pie<t de 1m tip apropiat se aflrt în colecţiile ~luzcl•lui de ist< ril' 
si artrt al mnnicipinlui Bucuresti si proYine din OltL·nia. },re num;'trul de inYnll;\1-
]~')442/1678. Este frtcnt:t dintr-~ HJ~;t ncagr;'t care, printr-o ~lefuirc pcrfcct:t, a c:lptt
tat un lncin metalic. Aparţine tipului naYiform, uşor curbat, a\'Încl jumrttat('a ru 
tftişul prclnngă iar cea cu ceafa terminat:t într-un ln1ton Line rclicf~lt. Pc feţele 
laterale, în jum;'ttatca cu g~t.ura de înm:muş~ne prczintrt un ornament de a~;peclul 
unui corp de pasă.re sau poate al unei ~-coici c1rc îmbraC:t grosimea piesei. E~tc 
strrtb{ttt:1[t median, de-·o parte şi de alta, de o dung{t longittHlinalrt dreaptă. :\re 
lungimea de !9,5 cm, L\ţimea de 5,2 cm, i;n gro~imca în dreptul g;'mrii de 2,7 cm. 
Pe t;'tiş ~i pe ceafă ~e pot obscrYa ştiruiil!ri (/'/.V).:\ fost g:tsit:t sau acl1iziţionat;\ 
de Dinn V. I~osd ti probabil tot în pcrioad~1 1935-- 1940, poate la OstroYul ~L!n· 
unde a frtCltt cercctrtri în cîmpul de urne -- (;îrla ::\Iare. Pri\'it din faţ{L se a:-;cam;-tn:t 
cu ~iluda unei prts~tri. Dintre pie:-;ck fragmcr:tarc, cea rn:1i !n1pcrtanC\ ('~t~· aCI'('a 

confcc1 ionatrt dintr-o rcet ccnnsiu-Ycrznie cn imprcg1w tii \'crzi si lH gre-n nu~ ii. 
Prin C~trlmra si forma ~a se an:tur:l t i'imlui navifor;n C~l dcoscbi;·ca c:t jmn~tta t(·a 
pi"tstratil, cea (:ll 1;-'tişul, nu este de accl':tşi lungime. :\u prczint:1 nici un orna
ment dar ca şi C<'lclalte, este crn~~ml'ntah prin formrt şi efectul crom~d ic 
Ycrzni-mozaicat. Tăişld nn este a:-:cuţit spre a ~(T\'1 lil prcccsul de pro-
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ducţie. Prezintă o arcuire pe suprafaţa ventrală. Provine din punctul den1m1it 
Dodo, satul Bărbuceanu. Lungimea păstrată, 7,2 c1n. Este lată de 4,6 cm, groasă 
de 4,8 cm în dreptul găurii şi de 3,6 cm la tăiş. S-a spart în dreptul găurii de înmă
nuşare care nu fusese practicată chiar pe centrul piesei, ci uşor lateral (Pl. V 11 5). 

Al doilea fragment provine tot dintr-un topor naviform. Este făcut dintr-o 
rocă magmatică-andczit (trahit) cu aglomerări nodulare de feromangan. Arc cu
loare cafeniu-roşcată şi a suferit alterări datorită agenţilor chimiei, terrnici şi 
mecanici, zăcînd probabil vreme îndelungată la suprafaţa solului. Ca şi în primul 
caz, jumătatea cu tăişul nu a fost ascuţiU1 spre a servi la trtiat. Prezintă 
aceeaşi arcuirc ca şi piesa precedentă pc partea ventrală, ca de altfel 
şi piesa întreagă. După spargere, capătul cu spărtura uşor aşchiat ventral a fost 
transformat în pisălog. Urma găurii de înmănuşare se mai păstrează puţin din 
cauza rccondiţionării şi a uzurii. Lungimea păstrată-- 9,6 cm, lăţimea în dreptul 

5c.1;1 

Planşa III. Toporul cu buton descoperit de Dinn V. Rosetti la Butimanu .. \. \"cd('rc din faţă 

dorsală; H. Vedere lateralft; C. ,.('<lcrc din partea ·,elltraiCL. 
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Plansa n·. :\U'lciuca fragmentarii din piatr:t ~ldnitii descopcriti'i la 1\ntimauu. ;\. Yl'dl'IT diu faţi"i; 
]) . \.('d('rl" d i li profil; c. \'edere di Il partea CI\ sr[trlură; 1). Yl·dne <l p?irţ ii dl' S\\S; J·:. \"l'dC'rl' a 

p{tr("ii de jos (pe ltll<k se iutroduce IllÎtwrul). 

t rii 4.1 cm. iar la t:ti~ 4 cm, gro~inwa în dn·ptnl grmrii 2,X cm (!)!. 1-'1, i). 
~\ fo:-;t g:tsit pe \lotoroi. 

:\1 trcika fragment proYine din partea cu ceafa. Estt~ f:tcut dintr-o roc:t cc
mi~in închi<t, probal>il o gresie alteratrt Cl' a stat mult timp sub acţiunea agenţi
lor c11imici. termici ~i fizici. ~\n: profilul uşor curl>at, putînd fi încadrat tipurilor 
ck topoarl' dt· lnptrt ctmoscute din lucran·a priYind cultura Tei a lui \". Lcahu 
din asl·zarca <il- la B:mea~a 8 . Prezint:t :-tir1)ituri din antichitate, dar si de mai tîr
ziu. <;ricum dnp{t spargere (l)l. l'I, -/)·.Provine din aşezarea de Ia'stcrianu!i. 

Al patrulea fragment este prea mic spre a putea apr('cia ce fonn{t a aYut 
pi(·~a întn·ag[t din care s-a spart. ProYin(' elin zona cu gaura de înm[mu~are în care 
toporul Sl' îngro~a şi apoi se subţia (J>L. T"II, ./). Păstrcaz{t la suprafaţ;t un luciu 
pukrnic ~i proYinc din locul numit "Lunea ursarilor" de pc :\lotoroi. 

Ln al cincilea fragment proYinc dintr-un topor cu profil curl)at longitudinaL 
din partea cu ceafa---- de la un topor probabil naviform. A fost g:tsit la 
~tt·rianu. Este prea rnic s[t puten1 face alte aprecieri asupra sa. 

:-iL· poate deci afirma pe baza acestei prezentrtri c{t în zona Bntimanu au 
cxi . .;tat ct'l puţin patru tipuri ele topoan· de tip sceptru sau de lupt[t. 

A. L'n prim tip ar fi cel cu ceafa oarecmn conicrt sau cilindridt. cunoscut 
şi în altv a~L·z{tri Tci. cum ar fi cele de la Băneasa şi din alte descoperiri. 

B. Acesta a putut evolua din tipul A. A fost descoperit la Butimanu -
l'ngureni ~i se tennin[t într-un buton ahia schiţat, unicat pînă acum în cadrul 
ac~..'-.;tl'i culturi. 
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C. Toporul na\'Îfonn f:tr{t ornament sau cu ornamentul în form:t ele cap de 
pa.-;::l:·- .-;an de p:-t<tre cu ceafa tenninatrt in buton a putut dcri\·a din tipul 
de topor cu ceaf:t cilindrică cu două lob{tri în zona îngroş:trii din prcaj ma găurii 
de inm:muşare. cunoscut din descoperirile de la Dăneasa (Pl. VII, 3). _ 

Descoperirile viitoare ar trebui să punrt în evidcnţ{t un tip intermediar deoa
rece cd dcscopc'rit la Butimanu este rnult rnai zvelt şi 1nai elaborat, cu valoare de 
unicat. Exemplarul descoperit în Oltenia dez,·ăluie o concepţie ornamentală de 
o vi?iunc cu totul remarcabilă prin supleţea sa, clar m:-ti ales prin aspectul avifonn 
Sl Q(__'COr. 
' 

D. Toporul sceptru în formrt de cap de pasăre ele ap:t moţatrt (lebăcl:t - ori
cun: -..::i palmiped). El nu-şi gtl.scştc antece(knte din punct de vedere al concepţiei 
şi ex ·c11t Îc'i ornamentale în descoperiri pîn:t acum ~tinte ele noi. Prin bntonii 

B 

P!:1f't;a V. Toporul g:tsit de Dinu Y. 'H.osctti în Oltenia .• \. Vcdc·rc a feţei '-ICntra.k; B. Vedere 
laterală; C. Vedere a feţei d orsak-. 
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~<·mi-.:fzTici. aparţin<' culturii Tci, iar prin forma de cap de pa<trc de ap:i, m:1n :ni 
cun·nt i<kologic dt· cpoc{t legat de cultul soarelui şi al lebedei. 

Ciocanl'lt' de piatr:i ~înt f{tnltc din aceleaşi categorii de reci ca ~i top<';~:-, lc
:-;an tt)poarl'k d<' tip ~c<'ptru. Pro,·in aproapl' în exclusiYitate din aşezare;\ de ::;c 
tcra;--;a \-lotoroi. 1\lldc chiar din ~ondajul ~tratigrafic întreprin~. cum a111 ar{dat, ~:1 
;tn·:.:t loc. lkţiiwrn cinci piese fragnwntare de dimensiuni dif<'rÎte. Intre act·~1t', 
n·l mai important e~IC' acela can·' rcprczintfl o treime dintr-o pie<'l întrca~{l. ~-a 
~pad din partl'a <k virf a piesei in dreptul găurii de inm{muşarc. Arc o lu11~iml· 
dt' IO,S cm, Eqinw dl' 7,7 cm (de Ltpt cst~e l{lţinwa piesei) şi o gro~:,im<' de aproxir~;l
tiv 1-\,) cm (<tproap<' cit }{lţinwa piesei). Incercind s{t reconstituim piesa ~i cînt{lr:r;.
d-o am ajuns la concluzia c{t a putut aYea o lungimt' de circa 30 nn si o gn'l1L;-Ic 
de patrn. k!..!". (~aura co;.ii, 11sor piczis:t si fusif~rm{l, cu un (lianwt~u n;t·diu -lt' 
.~. 1 nn. pn,~inLI un puternic iuciu de 'uzl~r{t, prccmn ~i ştirhitnri din cpocfl. lin 
alt fragment pro\·inc din jundtatca cn t:tişul spart in dreptul găurii. Hccon:-:1}
tuinJ pic:-;a grafic am ajuns la părnca c{t a putut aYea o lungime de aproxim~:tiv 
2:1 cm, deci. ca ~i prl'ccclcnta, o ralie mare. Din lungime s-au pftstrat 12 cm: ~~\~.·a 
o lăt im!' de ~ cm si o t!rosimc d<' CJ cm, diametru! g{wrii de înmănusare 3,4 cm. . ' ~ -, ' 
F<'ţl'lc act i,-~, aL· 'îrfului erau asimetrice. Ct'ca ce IH' face să ne gîndim c{t a Ţm~ni 
an·a o funcţionalitak deost·bit{t sau c:t a sufl·rit ulterior modificări ai paramc-trikr 
funcţionali (1 1

/. 1'//, !). fapt ce nu ~~c obscrYă pc piesă. Al treilea pnwine dint~·-o 
pi<·~·.;L c:parU\ lungitudinal cu o lungime de 12 cm, lat{t de 6,5 cm. Din grosinw ~c 
p~L:,trc;~;.;t 4 nn. CL'l':t c~ presupune c{t piesa întreagă a\'ea aproximativ gn 1 ~Î
nwa deS cm. Era m1 ciocan d,: mărime mijlocie din microdiorit porfiric (diord). 
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Al patrulea e:-;tc o hucat~t din parka dl' virf. iar ;1} cincilea o lmcată din parte;~ rn 
ceafă. lat de 8,9 cm, cu diamdrnl g~mrii de înm~muşarc de 3,3 cm (l}l. VII, 6). 
Ca observa ţ ic asupra a:-;pectului general al pieselor ~e poate remarca faptul ci"i ~:m
rilc de inm~umşarc ~înt mici în raport cu m~trinwa şi greutatea topoarelor; fapt11l 
acc:-;ta :-;c poatl' datora unor considercn1t· obicctin·; o ganr~t mai larg:1 făc< ;1 pit:-;J 

mai puţin rczi~tt'nt:1 la dort. iar pe de alt~t parte, gaura 1111 putea fi mai m;ne r:c
cît diametru} trestiilor ~au socului cu care se L\cca g;turirca. 

Coada (mînerul) ciocanului trelmia făcut:1 dintr-un lemn de c~cnţ;i Lir,·. 
Este important <t ;:n:tU"tm c:t tot de Ja But imanu, din ;1şezarea de b BărLn

ccanu sau Butimanu \Iic. din S:IJl~lturilt- ,·cehi ale lui I>.\T. Hosctti provine 1111 fr;1_~
mcnt de m~1ciuc:t Ct' poart:t pc ! a ;tct'ia~i butoni ~cmisfcrici ca C<'Î de pc tipurile 
C ~iI> ale topoarclor votivc prezentate mai ~11~ ..• \re h;1za indar:t făr:t ornament 
al:tturîndu-sc tipului <k m:tciuc:l ~feric:1 cu patru protub<-ranţc pc corp. iar b;1za 
armei cricmnscri~i\ de 1111 inel rt'lidat si ct-cstatl 0 . cunoscut din cr-rccti'irilc de la 
B~measa 11 . Poarttl. num:trul de in\·t·ntar' 1:145 1/1606. Est!· făcut dintr -o re cii Ct'lHl

şie cu impregnaţii albicioase, avînd un diametru dt· 4,<J cm. -:\Icnţionăm dt în :t~e
zarea aparţinînd culturii Tt'i de la Butimanu, ~ituat:t pc kra~a de sud a Ccau~ului, 
spre izvoarele ~ale, din Jocul dcnmnit, "La Tufan" ~--a g;'1~it un topor de bronz fr;t~
mcntar, cu o gaur~t de inm;'muşarc longitlH.linal:t, cunoscut şi ~nb dt·mmlirca de 
"celt", lungime 7,3 cm, Uţirne la t:tiş .1,3 cm (1}1. /J'). Acesta ~e încHlrcaz:t în 
aria de r{tspîndirc a tipului transih;m, varianta r{t~:u·itcan{t ce îşi arc prototipul 
în descoperirile de la Oinac 12 , cel mai V<'chi tip de cdt g:1sit pin~t acum în Cimpia 
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Plan~u 11 II. 1, 4- 5- G. Topoare ~i ciocane fragmentare dt' piatr:t ~ldnit{t descoperite la Bntiman u. 
2. F~agrnent drscoperit la Odaia Turcului; J. Fragment g:tsit la Hncure~ti-Băneasa; cclt de bronz 

fragmentar de!-wopt•rit la Hutilllanu. 
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R(liJdn~t n·ntral-e~tie1 1 :J. Celtul de la Buiimanu-Tubn d~t CC'rtitndinea c~t tipul 
an·:--ta e~k cunoscut de comtmitrtţilc culturale '1\·i din fazele III-1\'H. 

~[enţ ion:un de asemenea c~t tot din descop(·ririle Ycch i ale lui Dinu Y. Ho
sl'tli de la Butimanu proYinc un tipar d<· tip bi\·ah·, ceea ce Il(' face ~.:temitcm pft
n·r(':t crt topoarl'Je Sl' turnau pe loc, r:t Într-una din aşcz?'trih- Îll discuţie au existat 
un :d~.·lier şi un nwşter priceput în arta turnrtrii obiectelor de bronz. 

RcYcnind la topoarele şi ciorandc d(' piatrrt snlllinil'm faptul c~t nu cxisEt 
nici nn fel de dubiu c?'t elen-ar fi fo:~t prelucrate în ;t~czrtrill' în ctn· au fost găsite 
san in ac,·st areal; cloYadă este şi prezenţa în unde din ac('stl' aşcz:iri a unor ccpi 
ck Lt proccslll de grmrire, precum şi materia primrt carL' se gibcştc în deschiderile 
11atnrak ctt straturi ck prundişuri de pc malul ::,ttclic al pirîttlui Ccau~u, pe care sînt 
sit~1;ltc cele mai multe elin asezrtri. 

' 
.\şczarca de pc terasa l\lotoroi în Ctrl' am înt reprins soncbj ul strat igraf ic 

cuno;tştc doui"t dape de locuire: una elin etapa mijloci<· din cYoluţia culturii Glina 
~i ~dta din \Tl'mca culturii Tei, faza a III-a. l\laterialcll· ceramicc de tip (~lina ~c 
afl:t ~i în asezarea cit- la Sterianu-Fcrma aYicolă unde' cxistrt si ceh· de tip Tci III, 
ek fi.ind pr~~zcnte şi la BrtrLuccanu. În restul aşezrtrilor în carC' ~-au frtcut de~copcrir i 
·d\.' unelte d'-· piatr~t se cunosc, din cercctrnile de suprafaţ~t. Etcutc pînft acum, doar 
mat,-riakk ccramice de tip Tci I 11-l \ .. Ciccancle sau topoarele din piatră şlduită 
dL·::;copcritc la Butimanu nu pun proLhmc dco~ebitc, de încadrîndu-se între ti
purik comune acestor etape. 

I )in capul locului, primele donrt tipuri marcheazrt o anume etapă, iar celelalte 
doui"t o altii etapă. Elc1nentul tehnic care le desparte este gaura cozii. Astfel, la 
tipurile A şi B gaura se afla pc centrul piesei, deci şi în centn1l de greutate. La 
i ipurile C şi D gaura s-a deplasat spre ccafrt, fărft sft mai radă pc centrul de greutate 
al piesei. Accastrt schimbare a parametrilor tdmico-funcţionali marcheaz{L ultima 
perfecţionare pc care omul a adus-o acestui tip de unealtă-annft deoarece şi topoa
n·ll' fnnctionale de ast[tzi au aceiasi l);nametri. Schimbarea se datorcaz{t unui sir , ' , 
de observaţii şi experienţe. Acea~ta nu înscamni"t însi"t crt atunci cînd c vorba de 
tipuri cu funcţionalitate dublă sau ornamcntaL''t nu s-au mai frtcut şi topoare cu 
gaura pe centrul piesei. Greu ta t<;a pc care o înt împinrun în elaborarea studiului 
no:-;tru se datorcazrt lipsei de~;copcririlor sau ncpublictl.rii unor materiale deja 
dc:-;coperitc. 

Tipul B gr1sit la Ungureni se înrudeşte cn modelele elin lut ar~ din vremea 
culturii Glina15 din aria culturii Schncckenbcrg din dc~roperidlc de la Gcsprcng
hcrg de lîngă Braşov 16, contcn1poranc culturilor Otomani şi .Monteoru din etapa 
timpurie. Grupei îi aparţine şi tipul dL~ topor de luptă descoperit la Poiana, din 
\TCnlC'a culturii l\fontcoru I a17 , cu arie de răspîndire în nord. pînrt în Polonia. 

Problema tipurilor C şi ]) rrtmînc cea n1ai grea de lrunurit. Prezenţa or
namentului prin butoni setnisferici 1w ceafă şi JW corpul piesei indiC:t o etapă 
t'\·olutivrt destul de clară si Inarclwa.zi"l un orizont cronologic de aceeasi vîrstă 
cu măciucile cu butoni scmisfcriri sp<'cifici fazei III a culturii Tci 18 cu cdle de la 
\\Tietcnbcrg, 19 de la V crbicioara :!'l, cn sabia cu In înerul tcnninat în măciucă cu 
but~_)ni de la Apa din aria culturii Otomani. Folosirea hutonilor de acelaşi stil 
trL'C' · frontierele epocii bronzului fi ind întîlnitr1 în Voievodina în pritna epocă a 
f icrnlui în cadrul culturii Bosut lingă Zcmun21 , precum şi în alte descoperiri din 
ac\·l~aşi epocă dar cu Inodificări stilistice evoluînd spre tnotivul crucifonn.22 

Cu totul deosebit de ceea ce se cunoştea pînrt acum în arcalul gcografic de 
car'-' ne ocupăln clar şi în cel european este toporul care înfrtţişează un cap dt~ 
lcb::idă, tipul D, pentru că constituie o atestare a existenţei unui anume cult 
inci la nivel de bronz mijlociu. Prezenţa butonilor setnisfcrici cu care sînt rcdaţi 
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ochii şi moţul sitncazi"t pie~a. cnm am arătat, la acelaşi nin-'1 cronologic cum;\
ciucilc şi cn sahia de la Apa. Dar butonul semisferic leagă stilistic ~i crono1c1~ic 
tipul acesta de topor n1 cl'l grt~it de D. \". Hosdti la Butimann precum ~i cu cd 
pron~nit din Oltenia (tipul C). 

Forma şi frecvenţa lm ton ilor semiskric i pe toporul cu aspect de pa lm ipcd 
(tipul D) ne dctennini''t srt-1 credem contemporan cn măciucilt· sfcricc cn patru 
butoni sen1isfcrici de pe întrl'aga arie de d'tspîndire (.\Iuntcnia, Oltenia şi Tran
silvania) cn sabia de la Apa de Crişana. Topoarele găsit<~ de U.V. Hosett i la 
Butimann şi în Oltenia (tipul C) marchcazrt variante derivate din tipul B cunoscut 
în zonă îndt din bronzul timpuriu în descoperirile de la Oda ia Turcului dar 
c~trora le lipseşte butonul. 23 Bntom!l <'ste prezent în aceeaşi fonnrt semisferic:\ pc 
buza vaselor de lnt.:H Din descoperirile de la Brrttcsti se cunosc butoni de acelasi 
tip pc corpul vaselor iar la Chitila-Crtrrunidrtric, imtoni făcuţi din os. 2·'> i\:Stft'·l 
lmtonul de pc ceafa sau corpul topoardor, de pc m~tciuci credem crt a fost luat 
din tradiţia locală. În accast[t ipotez{t tipul C const itn ie o varianUt localrt 
sau poate un arhetip care apoi a cunoscut o larg~t răspîndire din care s-;111 dcz
Yoltat forme zonale în care descoperirile din h1zinul Doncţului de la lkscYo ra
ionul \-T ariupol26 , Borod in o - Basarahia27 şi Troia28 şi-ar g?L"i cxcmplific:t ri. 
Acestora din Ullll~l li s-ar putea alrttnra pie~ck din bronz descoperite la TuLI
.\1 ihrtilcşti:! 9 şi din argint de la Pt'rşinari 30 . Cele de la Borodino au doar un 
început de buton dar se aseamrmrt cu cele de la Troia prin înclinarea ,·rntr;d{t 
a liniei tăişului. Şi asp<'ctul general Sl' ascamrmrt cu cel(' de la BcsCYO şi cu tiparul 
\"alYiform de la Butimanu. Toporul descoperit în Oltenia prezintă 1111 ornament 
asemănător cn cel descoperit ]a Ikşe\'o care îmhradt pi!~sa de-o partt' ~i dr· :1 lta 
în zona găurii dîndn-i llll asp<"Ct aviform. n('şi toporul de la Bc~C\"0 est!' ~Cllrt 
~i gros ca şi cele cn linie median:"t din Polonia de la R<"pcszow, dc.:n în vreme 
ce cel din Oltenia este zvelt, înrudirea lor este in afara oridtrui dubiu ~i a pntnt 
deriva, aşa nun arn arătat, din tipul de topor cu umerii lobaţi provenit din 
ccrcetrtrilc de la Brmea~a din \Temea culturii Tei. faza aI ll-a ( fJf. 1'11. 3). Poat(' 
dc:-;copcriri Yiitoan· Yor aduce mai mult{t lumină in ]ămurirl'a c·\·ol!Jţici tipurilor 
prczctltate de noi. . 

Dacrt privim aplica frontal:t din depozitul de la Bujoru:l:! ohsen·run c{t 
aceasta a fo~t conccpnt;~t dup{t modelul toporului de luptrt în formrt de cap de 
lcb{tclrt de la Butimann, avînd ca îns{tsi form;t unui cal> de kbăd{t. Se deosebeste 

' ' 
de pi(·sa de la Butim;mn prin faptul C:t :tn' ciocul mai lat, cu tivitura mai 
cohorît:t ~i m:II-catrt printr-un ~ir de :-;t·min'ITuri. <a şi prin f:1ptul c{t lmtonii 
sînt tnai ]>rocmizwnti si adusi in dre}>tul !.'{turii cozii. Orificiile tk n·s·1)iratie :-;Înt 

' ' ' ,-, . 
marcate prin doutt ornamente ~piralicc (/)!. 1·1/I, /). 

Accla~i COJJccpt ornanH·ntal a fost pus în t'.Xl'Ctlţil' şi atunci cînd s-au lucrat 
c1 pdck de lcbcdc Ct' poart{t ~au im podol w~.c caru 1-cazan d,, la Bujoru:>:> 
(l)l. VIII, 2, 3) (din ahl' p{trţi ;de :-;ale) ~i in gciH·ral capl'tl'lc p;,-;;-trilor de ap{t 
(lelwdc) de pe toate crtrucioarck de bronz din epoca bronzului, ca ce] de la Du
plijaja:11 din Banatul sîrlw~c din aria culturii Zuto Brdo Cîrla }Iare cind 
p{ts[trik poart:L un pcrson;1j um~m În\·cşmintat în costum de cpocrt; dt' pc picsdt' 
Jin prima t'jH)C~t a fi(·rului dt' l;1 (~ros:.; Pt·r:-,clmitz, olH'r 1\:ohk ~i Ber~ sur 
Spree:~.-,; d(' JH' carclc-ctzan. cum ar fi ct·lt· <k b Or{t~t ic:w ~au Estt· şi Conwto 
Tarquinia (din Jtaliar1'. 

Tot duprt aceeaşi gindire concq>tualrt au fu:"'!t executate protonwlc în form;:i 
de pasttn' de ap:t- lchttd;~~ -- cu Vt'rigrt de prindcrc ( i)l. Viii .. ) ). cum sint cele 
din colecţia \Taria şi dr. Ceorgc Sc\creanu=1

H proYt·nitc probabil elin Oltenia 
(zona Porţilor de Fier) şi Chidici:JH de pc malul romfuw~.c a]J)un{trii, dl' la Ci.:..;c·n, 
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5 

-'·"'u 1'///. l'i<·st·d(' l•r<>JIZ tii follllttdt·<apd<· lt·!,;·ut;·t 1. l'it·st· intilnil<'JW tarul ·1otiv d<· h 
lh: : tt 1l l~tlbtalt): 4. J'i('stt-aplit·tt ll'}>I<'Zt·nliild <> 111;·11111< tt <!<· JW cantf de la llujoru: :'i. l'i!'s;"t dt· 

f,rOII/. i11 for111;"t tit• cap d<· kl>;.t<L·t d<· L1 L"rtlj<·Jaro:-.l;a (fugosla·,ia\. 

\'!;; .. J.:o :--;t·lo. Yraca, \'idin din Bulg;tria :-;au d<· la \o,·i BanmTi, ~ino:-;n·ic, 
B:ttin:t, ~;tl>;tc, Prozor, Zt·tntttl, (~omjt·\·aro.Ska Comolm·a·10 <'le. dt· pt· teritoriul 
in~o.-;laY ~:lll din cÎt<'\·a localiUtţi dt· JW \'alt-a Prutului ~~ \i:-;trului supt·rl<lr, 
t:n·..;:tria ~i Lrl'ci:t 11 . 

Buton ii dt· ]H' t"porul dt· Lt B11t im:tll!! :ttt di..;putll·rt· <Tt!ciform;'i, et·t•:t Ct' apropi<· 
l)i·<t n·spt·cti,·:t ~i m;ti 11111it dt· :qdic:t fnlnLd;-t dt• la Bujortt (/'/. 1'111, !) ~i 

it: :·c<'b:-;i tittlP d<' tÎ]1tt1 dt· mttciuctt sfcrictt ctt Lutolli :--<·mi:-.Jcrici dis]Htsi cruci-. . ' 

tonn din t·noc;t lli'O!lZ!dui m:ti '-th di:--ctttattt, J>rt·Ctllll si dt· ;tplin·k nt cor]> si lnt-' . ' , 
to::i "t'tlliskrici în formtt dt· <Tl!C<' de \Ltlt;t din CCllllJlOilt'llţ:t carului-c:t/.an dt· Lt 
l~11j()nt :-:tu dt· l>uton11l cu aplic:-t cn:cilotm:-t dt· lin;,:tt Zt·mtm tot din Ban;ltul 
..; i r l ', ·..; c 1 :.! : t i p u 1 a n · :-; l a d 1 · a p 1 i c :1 ; t n · ; t :-; p 1 T l 11 1 1111 < • i 111 :1 c i u c i c u l > u1 () n i i p r< w m i n t • n ţ i 
><cţionaţi ]><'la jumttl:tlt-. 

Lqnil dt· lt•IJ[t<L~L c:-;l<' a:->oci:tt cultului ~o;ul'lui. i:tr toporul cu an·a:-;ttt formtt 
, -.:t .. o do\·;uL-L ;t pn·zt·nţt·i ~alt• in nordul Cimpit·i l~om:llll'. in an·alul cultur;tl Tt·i 
di\1 q>oct mijloci\· a llronzului. Topo:tn·ll' dl· lupttt tip ~cl'ptru dl'~copnitt- Lt 
!~1\i imanu, ct dt· altfel toah' cl'll' discut:ttl' dt· noi, st· în~criu Lt încq>lltul ]HTi
o;ul,·i în c:tn· ~peciali~tii constattt dl'~·.Jtt~ur:trl·:t ttntti mit al ;tnlll·lor ilu:--trînd un 
,j,l,.l·l'!i~m rdigio:-;, c<· n·utw~ll' l'll'lllt'llk spL·cific<' :-;p;tţiului hipt·rl>ol\'Îc ~i ~ud

m· ditt-r:LJwan, legat d\· ~ocul prodtb dt· inn·ntarl'a unor noi tipuri dt· arnH· in 
:--lr!n<t kgttturtt cu ÎllCl')>lltllrik m<·talurgit·i. l'nii autori \·orl>t·sc chiar dt· un cult 
;ti ;l!·mt•lor1:1 -- in spt·cial in ;tr<·akll' culturale in car<' prt·lucrarl'a metaklor a oft·rit 
pt,puLqiilor purt[ttoart· un poll'nţial l'Conomic :-;porit faţ;t (k comunittlţiil' \'tTilll' 
c:•.;··. in urma unor lupk inlt'ITomttnit:tn·. prin cun·riri. au du:-; b Înll'mt·it·rea pri-

. ) 
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mel.-~· uniuni dl' triburi. În cele mai multt- împn·jurrtri ins{t se manifest{t C\ un 
mi~ ~d cultului :-;olar. 

H. M Cdler Karpc consider{t lch{ula ca un purL"i lor al m(·sajclor oamenilor 
cătr·· lumea zeilor, iar mitul srm, de origine crcto-micenian{t41 . El, ca şi alţi spt·
ciali~ti. porneşte de la mitologia greaC:t, de la cultul lui Apollo 1<>. ~ou{t ni sv 
par·. îns{t cft exista o strîns{t legăturrt între lumea creto-micenian{t ~i lumea hiper
l>or.·_n\{t; mitul lehcdei apare ca clement de kgătur:t întn· cele dourt lumi, a~a 
cun: mitologia l-a consemnat, adiC:t imaginîndu-1 p(' zeu in revenirea sa anual:t 
la Iklos din crtlrttoria la hiperboreeni, urcat pc o lcbttd{t sau aflat într-un car 
purLtl d(· ldwdc16 , acestea regăsindu-sc şi la Dnplyija. în vremea mijlocie a 
brorrr.ului. Sc·nsul revenirii era de la nord spre sud. Arealul decan· ne cx:uptun 
S(' ithcric la marginea lumii cunoscute de crcto-micenieni la acea clatrt, oricum 
pl' un trasl'tt Cl' venea din spaţiul hipcrborcan şi în care apar cele mai nume
ro~-:_;,· descoperiri de an·st gen începînd din epoca bronzului pîn{t în epoca greadt 
arhaică. Privit{t în acest context. reprezentarea lebcdci ne apare ca o compo
ncn t:t vcn ită din lumea h ipcrborcan~t care aduce cn ca elemente de din am icft 
~i tradiţie specifice acestei lumi, între care poate· fignra ~i toporul de lupt:t d(~ 
acc,:-;L tip. Sint elemente de tradiţie şi colorit local, niciodaU't desprinsl· <il· evc
}uţi~t arcalului sud-mediteranean, de evoluţia gcneral:t a socidftţii antice. 

Xumttrul n1are de piesL~ descoperite la Butirnanu, ,·arietatl'a lor tipologicrt 
Ih dctermini"t s{t afirrnăm crt, comuniUttile omenesti de aici, din întregul areal 
central nordic al Cîmpiei Române, ajnn'scscr{t la {m stadiu de dez\·oltarc şi or
ganizare socialrt care a permis ridicarea din sînul lor a unor meşteri iniţiaţi în 
prelucran.:a pietrei şi a Lronzului, la comanda oi>ştilor san a condnc{ttorilor 
locali; aceştia rcalizau piese de valoare artist ic{t şi mag ico-rel igioaS:t de felul celor 
JHl'Zcntatc care să confere pnri:ttorilor lor atrihntde spt·cificl' unui personaj 
pn:~.,tigios şi autoritar. 

,a ,. 
J' 

1 !' , 
/; 

3 ~ ,. s 
1, 

1~ 
li 

p[,nz.>a IX. t. Sc!'ptrul de piatră în formă de lelJădtt; 2- -f. Fragmente CC"ramicc ele 1.Lp Tci; 
· 5. celtul de bronz fragmentar dcscorx~rit la Hutimanu. 

(f>~scuelc au fost cxccutatc ele colega Hrisanta Aescht, iar fotografii le de E. Peria nu de la. 
Institutul de Arheologie). 
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Considerrun astfel di publicarea pieselor descoperite la Butimanu. conside
raţiile fi"tcutc asupra lor să fie de naturtl. să atragă în circuitul ştiinţific ~,i alte 
piese descoperite ~i nepublicate, cYcntual noi ccrcetrtri, iar pc de alt:t parte să 
arunce lumini noi asupra dinamicii cleYenirii istorice şi cultural-religioa~e din 
Cîmpia Rom[mă. în pragul afinnării neamurilor tracice. 

TOPOARELE ŞI CIOCANELE DESCOPERITE LA BUTIMANU * 

Topoare comune Topoare sceptru 

Fragmentare Fragmcn tare Ciocane 
Intregi Total Întregi Total fragmentate 

ceafă virf ceafă. vîrf mijloc 

1 

1 3 2 6 3 1 2 2 1 8 5 
1 
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Note 

1 Aducem şi pe această cale mulţumiri muzeului pentru ajutorul dat prin tra.nsferarca. vitrinelor, cit 

şi pentru sprijiuirC'a activităţii Cercului de istoric a şcolii şi publiC41.rca prezentului studiu. 

! P. Coteţ, Cîmpia Rcm(mă, Edit. Cercs, Bucureşti, 1976. 
3 C. lloroncanţ, .s·tudiul ţl'ograjic al cotnunei Butimanu, Bucureşti, 1979, (manuscris). 

' Idem. 
11 Materialele pro·.rcnitc din cercetările din perioada interbelică de la Butimann an fost duse la 

~lu.r..cul oraşului Bucurc~i şi la Muzeul Naţional de Antichitrtţi. În timpul războiului, aceste 

materiale an fost transportate în ora~e din 1ară unde, din cauLa condiţiilor proaste de 

depozitar<', s-au mai pierdut şi incurcat cu piese pro·tenitc elin alte dcscop<~riri. Aşa se face 

că parte din ele au ajuns şi ]a Iaşi. 
6 S. ~lorintz, D.Y. l{osetti, Ilt~ciH'c,~tii de odinioară,Ducnn·~ti,1959, pl. XYI; Y. L(·ahu, CnlturrJ 

Tei, Bncurc~ti, 1967, p. 18. 
7 S, "\lor)ntz, D.Y. H.osetti, op. o't. 
8 Y. Lqthu, np. rit., p. 64, fig. 6, 2-3. 
9 1 dcm, fig. 6, 3. 

10 S. :.\Jorintz, D.\". }{osetti, op. cit., pl. X\'I, fig. 3. 

11 Y. Lcahu, op. cit., p. 7~, fig. 11, 1. 
12 Sibia ::\Iarillc~cu-Bilcu, Hlad &nJZ~(~~·ih i:cdcli v. Oinake in "Dacia :;\S'"', YIT, 1965, p. 517-."i26. 

la S. )forintz, C"n:1·ilm/ii arl.l'oloţ;icc la istoria trari/or timpurii, I, Uucurcşti, 197R, p. 17-4 
l4 f d C III. 

15 S. :\·lorintz, D.\·. Hos('tti, op. rit., p. 20, fig, 3, p. 21. Se ştie cii iu timpul sitpillurilor lJinu 

Hosctti a stat la cmJacdc de la Butimanu şi B:trlmccanu pe ale căror mo~ii, crcunn no1, 

au ~i fost .~<"bite u]Jin:1<'le rliscntottc. 
16 )Jar ia (;imbuta~, llnn :r A ge C11ltures in Central allll Ea stern L'urope, Haga, 1965, p. 212, fig. 

li l, 12. 

li H .. Vulpc-Ecatcrina Dm1ărea.nu-Yulpc, Les Fouilles de Poialla, în "Dacia", IJI- )\", 1933, p. 332; 

l. Xestor, istoria Homâuici, 1, Bucureşti, 1960, p. 97, fig. l; ;\1. \"nlpl', Hritisrhc .·lnmcr

hunMcn -:11 den 1\arpataz!iidischen Nultur;:cur;nissen dcr Altbrou:;~~eit, in lalznsiJt-riclzt des lnsti

tuts fiir 1-urţ;eschichtc dcr l'nivcrsitât Franlljurt am 11/ain, 1977, p. 10.1., Iig. J, lk. 

lb \'. Leahu, 1p. cit., J>. 7~, fig. l.Opicsfticlcnticăcu cea găsită de D.\". Hosetti in Oltenia (tipul 

C) })rcrtim~ din imprejurimile Făgitraşului; -:'\I. Irimia, L'n top:Jr cu rtafa cilindriră de la Fă

pâ.raş (jltdcţui Sibiu) in "J>ontica" XI 1978 p. 223- 225. Îi lipse-şte butonul de la ccai:t. Crc

dclll c~i 1-a a·1ut, dar s-a spart ~i s-a pierdut; este posibil ca piesa sft fi fost fitcută de accla!;'i 

mc~ter ~i face dru~tclă U"t a c11noscut răspîndire î11 Cîmpia Română ~i bazinul carpatic. 

l!t 1\urt 11oredt, Die WietmiJcrgcri.ultur, în "Dacia .:\SI", 1\", 1960, p. lJO, lJJ, fig. 14, :S. 

:!0 n. Jkrciu, JJie Vcrbicioara- ]\"ll!tur, Vod;rriclzt iiiJcr cilll: HUli', În R1111l(ll/iOI C)ll/alitr /,ru1l:(~lit

liclu: ](ultur, ÎJJ "Dacia ~S" \", 19() 1, p. 130, fig. 22; Alexandrina D. Akxandn·scu, lJic 

lh<ill:t<rlm•ertu a11s RwniiJIIl'11, ilJJ.."Daci<t", :;\S,l_X, 196o, p. 117, pl. Ill, 1. 
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13 B. Brnklll'l", B. j<Hano·lic, l\icnla Tasic, Praistorija l-"·1)'uodine, Nc)'.fi~ad, 1974, p. 2f>4. 272, Y, 
16~. 

:!
2 Ersi1ia Tudor, Xcur .lHuah·n :zfrjriihr-u J1r,;n'c.;eit .'-.'i-idruwi;nitt~. iu ,,J>acia, '!\S", :\.:'\.\.(, l---2, 

1982, p. (,:-\, fig. (,, 12. 

23 I de m, p. 69, fig. 5, 7. 

u E. Tudor, I>ie c;ruppc nrătr>,,·ti, iu .. Dacia", l\S, ,\.:\., 1978, p. 77, fir.; .. 1, 9. 

!la \". Huroneanţ, Ceratările ar/teologice privind cttltu-ra Tei de la Chitila - Că-rdmidâ·rit, in ,.C.\ Il", 
111, 1981, pl. \'1, 10, p. 209. 

211 M. (;imhutas, op. cit., p. -195, fig. J:\0, .1. 
27 Idem, op. cit., pl. 12, 1- J; .\1. \'ulpe, J>cjHJ:i/ul dt> la Tz1ja ,,·7 top'Xl'Yfle e11 u"c.rjLi â!indr,n1, în 

"S( '1 y .. ' -.: . 1 () 51). 2 . 
28 .:\1. \'ulpe, /Jcpn .. ittr! dt· la ~ru_(a ... , p. 271, fi.~·. ~'i--7. 
211 ldem. 
3& Idem. Tezaur nepublicat, menţionat doar de Al. \'ulpc Îll mai multe lucrări. 
31 Pa\\'e1 \"ald('-:\o·ntc, L::tapy i slrcfy oasiedlcui,z 1\arpat po!slliclt w ncolici~ na poc:atlw epo!â hron?H 

Wrocla"·· I9SI'\, p. 114, pl. :\., fig. 1-.1. 

·a:l Emil -:\Toscalu, Corneliu Bl·da, llujoru. c:n tumul cu car-ca::an votiv aparţininJ culturii lla~arahi, 

in Traco-dacica, 1 :\., 1- 2, 19SX, p. 30. fig- .. 1, 1; p .. 1.1, fig. 5. 
a:~ Jdem, p . .1o, fig. o, 7, p. 37, fig. lJ, p . .lX, fig. 10. 
34 Sel>. \Torintz, op. cit., p. 33, fig. 14, l. 
35 H. ?\Hillcr-T\arpe, !.'ar/ de l'Europt' trehislorique, Paris, 1973, p. 110, E. ~loscalu, op. cit., p. 4.1 
36 V. P;inan, (;etica, nucureşti, 192(), p. 312, fig. 200, 9, p. 317, 41-t, 756. 

'37 Ch. Pesclwck, l'nJ,n/r>lder::riiithcs 1Jra11dgrab mit l\'isseli1·ageu und scnllensrht:iben aus _\'r,nf

baţ/i'l'll. in ..lctt's du T'l Il Congrt•s illtenzation!l! des .\cit'nces prrhistoriques el prutolzisto·riqrus, 

lii, lklgrad, 197.'l, p. (Jl--o6; F. \Ioscalu, op. cii., p. 4..3. 
38 Dr. (~. St•·tt•rcanu, X.·l \'XO.\" tlzmcu -- scyliques, în ,.Bucure~ti, }{('"lista \Iuzeului ~i Pinacoteci 

lllllllicipiulni Bucureşti", 1---2, 11J.)(J, p. 16--17, fi.'-:. 4. 
31 .\. <>anc<·a. JJcpo~itul de lm!ll:uri de la (;hidici, in ,.SC!\···. 2.1, 1972, -4, p. 537-552. 

40 B. Brukun, B. JallO'Iic, :'\. Tasic, np. cit., p. 26!-UJ2, \·, UJ2, Ud; Xicol;w Tasic, .fz·tr:os!a-

1','1/sko }'odtrllil'l'!t: od illdt~L'L'rllpsl~e seohc do prodor~t ~J-ita (l{egiunea duu~irean;\ diu timpul 

migraţiilor iiuloeuropem· pin<"t la p;:'ttrniHkrea s,·iţilor) Xtui Sad, lko:.,:ratl , 1~83, .p. 1 U, 

fig. 7.); E. \loscaln, op. rit., p. 3Y, fig. 12 . 

.n ::\ico]ac Tasic, op. cit., p. 112, fig. 72, b. 

4:! Emm .. \nati, /.::·l'olu~iollc c stilf 11cl!'arte rupt"strc Comzmcr, .\rchi·1i o, Capo <li Poutt', 1975, p. 

S.!- 'J-1. 

4:i \". Boroucanţ, l'c,,·taa de[,, Yucu llo~iorzt (jud. Bu:ărt), mo·numcnf al artei prcis/nria, iH ,.l{ct''. 

'\luz. şi '\Ion., :\Ion. Ist. ~i dL· .\rU't, 1, 1988, p. 46-50. 

-14 H. 'hiller-1'\:arpe, , p. rit. 

45 J. Dechektte, :\fa1111d d'archeofo~;ic prthistrwique cclliquc et Gal!o-Nomaine, Paris, 19l3, p. -1 1S 

--!4lJ, Ch. l'cschek, r,p. cii., p. 6-1; .\nea Balaci, l\iicdic·ioncrrmitologi.cgreco-roman, Bucureşti, 

1969' p. .'i.S -- ()(). 

' 6 I dnn. 

* Identificarea rocilor diu care au fost confccţ ionat<' topoarele, ciocanele şi maciUca de la Buti · 
manu a fost făcut{t ele prof. dr. \larin Scclăman, şeful lahoratorului de pctrografie al Facul· 
tăţii de geografie-geologie a Cni·,ersit{tţii Bucureşti. Aceste piese au fost confec\ionate di1: 
roci magmaticc, cum ar fi microdioritul porfiric (diorit) ~i audezitul. Îi mulţumim p{'ntru 
ajutorul dat. 
fkst·aele an fost executate ele Hrisanta A<•scht. 
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Considerations concernant les 
en pierre m~ses en evidence par 

de Butimanu 
- -

I \ 1·: S l . \1 l < 

haches-sce ptres 
les decouvertes 

( '( );\'.\ T.l.\'{. t IJOJN JXF.1 NT. 
f. .. IS 1 1.1:· 150 NO .\' 1~· A :V{ 

!k tf)()~ ~t 19S9, 1(':-; 01t'·v~·:-; du c~_·:-ck d'hi:-:toir(· dirigl'~:-; par le~ auteurs on 

devoilc dath l't·ncL'Întc d,· la commum· Butimanu treize habitah humains prc

hi~t:.)!·iquc::; d daco-roman:;. Parmi IL-s objcb dl'·couvcrh on comptl' quatre hachcs 
c~: pil·tre poli1~:-> du typl' :-;n·ptrL~. ct dix fragnwnb, ain~i que d'autres matc
riaux qui ont ete atrilntl'·-; aux ctapcs lll-l\' de l'L:·volution de la culture Tei, 
bro~~.l.l' moy('n. On :". ajouk le:-; materiaux dC·cou\·crts par Dinn \'. H.osdti dans 

la !)eriod(' d\·ntrt· lL·s <kux guL·rre~ morHiiaks. Lt's autcurs constatent qm· de 
poit:~ dl· vut· c\·olutif ils :-;'in~crin·nt dans ks typcs: A an·c la nuqtH' cylin

drir;_~u· on coniqttL' lLUÎ fin iL dans un comnh·nn·nwnl de l)outon; B an·c la nuquc 
ten~~inl'·e en !H)Uton; C lt· t_qw na,·ifunm· a\·<'C la nuqttl' tcrminee l'I1 bouton, 

b pi~n· cnvi:-;a,~l·ant lltll' fon1w d'ois~.:;tu (ou t[·tl' d'oi . ..;eau); J) la h~1chr-sceptre 

Cll forme <k tek d'oi:-;eatt krtllÎllCL' dans tll1 !Jout011, ll's yeU:\. <il• J'oÎSl'aU etant 
rep:·odnih toujour~ par <ks houton:-; (on oh:-;t•rn· l.'ll 111l'll1t' tc-mps 1111 dt-placemcnt 

ck l'urifin· d'intromission d~_· Lt manchc· d'1 Cl'ntn· <k gravitation de la piccc 

ve!·_... la nuqlh:.- l't~ndroit d'application d1· Lt force). La pre:-.cncc· dl·s houtons 

deE~_i..;pheriq~tt· . ..; snr les pieces marqucnt k mC·m,· lwrizon cllronologique av<·c les 
hoatcms sphC~riqucs de~ c a . ..;:-;.:-tck t•n p Ît'tT;· <k . ..; eul t un·s Tl' i. \" L'rlJ ic ioara, \\. ickn

lwr~. avec h· ::-~ai>rc ~t llElllChl· krmi!lc(~ ~_·n masstt~':-> au:-.: Loutotb de· .:\pa, la eul

tur. Otomani. La hachl' L'll fortllt' de LC·k lk cygtw esl mi~t.' cn rapport aVl'C 

le :~1ytlw :-;olain· ct cdui du c~·gnc d. r'oJheqw·mm<•tJt, jugce dans le meme con

te-xt. culturd vvolutif an'C li.·s ch;triob scolain· . ..; traîncs par lt·s cygncs. Les dc
couv,·rtc·s s'inscri\·l·nt dans l'cspan· ot't .\pullo 'ic·nl ~lll11tll'll''I11U1t du p0rim(\trc 

hylD·'rl!orl'Tn dans un chariot trainC· par des cyglh'S ;\ !>dos. La dt'·cmt\·erte pour

rai: l'trc um· prcuvt· de l'ex.isll'nce d'utw fornw d~· n· mytlw dans Lt zone de 

l'C:;''HJUl' moycnne du l>r<mze d un t(muigtlagt· <k b continuation dt' ccrtains 

eil-:r<''llts d(· ('(' mythe ju~qu'au dt'·hut de l'ftgt,' du fer d jnsqu':t l't'·pcque ar
dt~uq ne gn~C(flH'. Le;;. dt'~couvnts de But iman li son t ('Il menw tem ps ]a conf ir

Inatton dL· l'existann· d;llls la Plainc I<oumaitw de ccrtaincs fornws d'organisa
ti<w l'·conomiqtw, :-;ocialt- t'l politiqut• capabk:..; dt· soutenir un td mytlw d d'unt~ 

co~:n~t i-;sanct' du monde crt'~Llllf>-m~·ccn ien ca pa bk ~l L'Il trd('n ir des n!la t ion:-; cul

turdlc:-; avec l't::-lpace L~n cause depuis it- ni\·ean chronologiqut• dt• l'C·poque mo

ye!<.rk d(• 1' âgt· de bronz,•. 
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Explication des figures 

Planr.hc I. Hachcs cn pierrc pol ic dccouvertcs ~t But imanu: 1. 11 achc-sccp1r'' ;1' <'C 

un commcnc<·nwnt d'un l){)uton; 2. Hachc ordinain·. 
Plan clic 11. 1 bche <'n forme de tck de cygn<' dt'·cou\'<Tte ~t Bntimann: _,..,. 'Vu(' 

de face; B. \'ne de profil; C. Vnc laterale. 
Plmrclrc III. llach(' ;\ honton, dt.'~cmlY<'rtC' ;\ Bntimann par J>inu \'. Hoscl1i: A. 

\'uc dorsalc; B. \'uc lat{·ralc; C. \'tw Ycntrak. 
Planchc 1 J •• Cassr-tek (fragnwntairc) cn picrrc pul ic dt'·couYcrtt' ~~. Bllt im~:r:11: A. 

\'ue de face; B. \'uc de profil; C. \'ne du c()tt~ d(' la cassure; ]). \'ut· dt· ]a 
face s11pt'~ricnrc; E. \'uc de b fan· infl·ricurc (o\1 ctait fixe le manc3.~ ). 

Planclrc V. Hachc trouYt'C cn Oltcnic par 1>.\'. Ho~dti: A. \'uc Ycntr;~k; B. 
\'uc lat{·ralc; C. \'ne dorsalc. 

Planclrc 1'1. Fragnwnts de hacl!cs d de martcanx ('Jl picrre polic, d{·cml\CT~S a 
Butimanu. 

Planclie Vi 1. 1, 4--5- 6. Fragmcnts de haclws d dt· martcaux cn picrrc J-t)1ie 
decouverts ~l Butimann; 2. Frah'lnent uccounTt ~l Odaia Turcului; 3. Frag
ment decouvcrt ;t Bucarcst - B:nwasa ; ce It (l1acl!e) <·n llronze fragmcn :~1 in~, 
dccouvert ~l But imanu. 

PhfncJu VI 1 !. Picccs <'11 bronze cn forme de 1.ctc de cygnc: 1-3. Piccc cn e< mpo
!"ant le char votif de Bujoru (Hallstatt); 4. piecc-appliquc rcprt>~ent;n~l 1mc 
ca..:;sc-tete, trouvcc sur le char votif de Bujoru; .1. Piccc de bronzc cn icrme 
ele tete de cygnc, trou,·t>r ;\ (~ornjcvan:ska (Yougoslavie). 

}Jlt,~cnhc 1 ~\. Sccptrc de picrrc cn forme de c\g1w: cclt (hachc) fragment a ire de 
bronzc decouvcrt ;\ But irnan u. 
Les dcs~ins ont ete cx{~cutes par Chrisanta Ac:-:cht. Les photos ont ete 1)rises 
parE. J>crianu de 1'1n!'titut d'Arche<Jlc~gic. 
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Date nof privind 
Chitila-Fermă de 

aspectul cultural 
la începutul primei 

a fierului " epOCI 

cir. VASILE BORO.SEA~YT , 

ln partea ele nord a p~·rinwtndui Bucun·~t ilor, p\' malul drept al rîului Co-
1 en i:n, în raza comunei :-;nbnrh9-ne Chitila, -:\1 nznd de istoric şi art{t al muni
cip '_:lui Bucureşti a efectuat, între anii 19g2--19S4, <tp{lturi arheologice de sai-
vaco 

Prin cercetările de teren şi prin săp{tturilc întreprinse s-au identificat dovezi 
de L)cuire începînd din paleoliticul superior de sfîrşit pînă în secolul al XVIII-lca1 . 

Descoperirile privind hallstattul timpuriu, de care ne ocupăm, se află 
la N-E de fostul tell neolitic, cercetat în paralel, chiar pc malul înalt şi pe panta 
sa .:-udică coborînd pînrt la f in1l a pc i o 

Locuirea a fost idcn t if icată datori Ct lucrărilor de rcglarc şi amenajare a 
Col·Dtinei în Ycderca transformării cursului său din acest sector într-o zonă de 
ag r 'l''l "nl L.':..... ... JJ.I.._, • 

Cu acest prilej buldOi:crcle care anlC"najau un drum de acces în lungul n1a
lul•J.i an scos în cviderlţ{t n1atcriale arheologice şi colţul unui cuptor. 

Pentru obţinerea unor observaţii stratigraficc, recuperarea n1aterialului ar
heologic şi stabilirea condiţiilor de locuirc s-au practicat, în anii 1983- 1984, două 
secţiuni şi dourt casete perpendiculare pe malul Colcntineio Pentru a lucra în 
condiţiile cele mai potrivite s-a adoptat rnctoda srtpZI.turii în tn·pte. Pămîntul 
rezultat a fost depus pe rnalul apei şi în parte lateral ( (Pl. 1) o 

S-au identificat dourt nivele de locuin·o ~ivelul superior a fost cercetat 
în l983, iar cel inferior în 1984. Între cele dou{t nivele nu s-a putut stabili 
nici ;J diferenUt snbstantială în ce priveste materialdc arheologice. Deosebiri cn 

' ' ' sigt1ranţă că sînt, dar puţinrti.atea rnateralului din n ivclul inferior ne împiedică 
srt k· nutem oh.;;c·rYao Acest fapt ne îndeamn:t <L onin:nn l)cntru reluarea săpă-

• • 1 

turilm-0 
S-au dez\odit în total doutl. locuinţe, ficcan· a \OÎ!ld în apropiere cîte o groaprL 

dt• pr·ovizii. Ambele locuinţe· a vea u formrt ovală cu diametrul maxim de 5 rn. 
În partea mai Î!laltă (dinspre mal) se afla cuptorul care stătea 1nai sus cu apro
xirn~tiv 25 cm decît fundul locuintei2 o 

' 
În locuinţa din nivelul inferior nu s-a păstrat cuptorul, dar i s-a putut 

di't:;rmina conturul. Locuinţa din nivelul superior a fost construită 1~ baza pantei, 
O p:Hte din prunîntul rezultat din săparea ci, anwstecat cu rnatcriale arheolo
gice, a fost utilizat la acoperirea gropii locuinţei din nivelul inferior. Jumătatea 
d:· N ~t locuinţei se afla pe nivelul de dtlcarc de epocă, iar partea din sud era adîn
cit.\ in mal. Era orientaUt ~ -S. Intrarea era probabil în partea dinspre apă. 

Locuinţa din nivelul I avea un singur cuptor şi credem că a avut o durată 
:..:curL"'t de funcţionare. În locuinţa din nivelul superior a fost observat un cuptor 
ca~r- ~~. fost refăcut of' trei ori, aproximativ pe acelaşi loc. Cel din ultima etapă 
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Plc"lll;'>a I. Y<'derc gener(IJ;'i asupra siipătnrii chtînd de la inceputul piinwi 
<'poei a fic-rulni de la Chitila-Fermă.. 

S-a pftstrat de~tnl de bine, a~:,ffc} C~l a~upr~t ccm~trucţici :-ale :-·-au Flllllt face :::rn
portante obseiTaţii. :\ fost parţial scobit în mal. Partea .. din faţ:t şi o parte 
din cupolă au fost făcute pe un schdct din cr;tci d,, copaci (ncgahvul lor ~-a p~s
trat), )ar pe dinăuntru a fo~t h!tu it. 

In caseta II din 19R4 a fost (Jrzvclită, parţi~l, o a tr<'ia lccuinţrt să
pată tot În mal, puţ În mai ~us decît cdt·lal te doui"'t. Î Il p~ntca :::.a ck -vest se a!Ja 
groapa de bucate. Locuinţa parv mai micft decit prin~clc două. 

Înainte dt' aşczar('a locuitorilor <'j'( cii. în accastft parte a malului a funcţi
onat o luetrie din cart> oamenii din l'JK-Cl. bn;nzulni, culturile Glina şi Tei, an :--cos 
pfunînt pentru IH'\'oilc go:-:pod~treşti. OczYdindu-~~,l' ascnwtwa gropi :-;-;;.u ~g~isit pe 
fundul lor fragmente ceramice. Lncnirilc acc~tca erau SlF~. pc ttra<~. In ca~c:a 
Il, de altfel, atn dezvelit parţi~ll o lcrcuinţă de tip Tci III. 

Din stratul de cult1U~!, din kcuintc, din grcpilc c!t' lmcatc dczvclitc, din 
cuptoare ~-a recoltat un fc~:nk bcgat n!att rial arhcolcgic n'n~ tind din undtc de 
os, silex, metal. dar mai ales CtT<nnic;t. 

Piesele de metal sînt importante dcoan'Ct' r:un în cele mai Yt:'Chi cuno;-;cute 
pînrt acum r,_e teritoriul hncurc~tcan, din prima cpocrt a f icrulu i. Ek sînt făcute 
din bronz. In 1983 s-a gi""tsit o p;:ntc dintr-o foiţ{t de bronz. '\u ~.;tim dâcrt 
era un fragment dintr-o anume pics:l ::au dac fi. <l fost aJu:'Ct spre 3. se face din 
ca ccYa3 . 

În anul 1984 <lln dL'::coperit patru piese pe care le Ymn prezenta în cen
t inuarc, punerea lor în circulaţie constituind principalul ţd al acestei ]u
crări. Ele sînt: 

1. O piesă de aspect scmilunar care, ca fonnrt, se apropll' de o secedi ml
n iaturală. Pe latura curb<'i exterioară prczintrt o îndoitur~t (o tiv ituri"'t). Lungn11ta 
piesei este de 7,5 cm, iar lăţimea max imrt de 1 ,3 cm. Este posibil să fie un rest 
de la dccnparea unei piese sau o piesă nci~vrăvit;~. (Pl. 1 V, 3). 
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2. l'n cuţit cu miner. An· lungimea de 9,4 cm, din care 2,6 cm ('Stl' 

rcprczl'ntat ele mîner. mic in comparetţie cu restul piesei. A(csta este mai g-ros. 
în z<.ma de tn·ccrc de la lam?i la mînend propriu-zis ( ]Jf. IV, 1) . 

. 1 .. \ c de cusut. E~tc E;icut dintr-o sîrm{t de bronz lucraUt cu mare M-rij;t. 
.\rt· lungimea de 10,:1 cm. c;:ll!r~l pentru aţ[t s-a spart la scoaterea din p;lmînt. 
E:'te u~or rurll ( J>f. lf' . . /). 

-1. :--:.ul{t cu Yirful puţin îndoit din Ycchinw. Partea care se intrcducc in 
mÎihT ~Ht' profil p;Hratic, iar partt'a activ{t, profil circular. Arc lungimt·a de 
1.1,,6 cm ~i grosimea d(' 0,.1 cm (l)l. IV. 2). 

\fcnţion;lm c;\ pc CitC\'a fr;t~:Jllt'I1t(' de YaSl' mici CU rcn·ţii ŞT(IŞ: Sl' pftstn•aztl. 
pirftturi dl' bronz topit, fapt ce nt· îndrcptăţcştt' s{t credem C:t li1 a~;czar<' t'ra un 
mc~kr ca n· St' Cctl pa cu rcducert'a m increuln i de cupru sau cu transforma rea 
bronzului brut în unelte . . ·lcrstc j;icst' sint uit' uun· 'iH'cln· czmoscutc j1Î11â acum chn 
prima epoui 1l ft·aulur·, in Cirnţia Honzânâ. Frtri"'t nici o îndoialft. cit- cont inurt 
tradiţia epccii l>ronzului, cuno:cut fiind faptul c{t obicctelc din bronz ~int mai 
IHlllH'J:_Oasc in halbtattul timpuriu decit cl1iar în cpcca bronzului 1 • 

Incadrarea culturalrt a ;_1ccstor piese este asiguratrt de hcgatul rnatt-rial cc
ramic dc~copcrit în special în nin·lu] Il. ::\lajoritatea ~a aparţine catcgorit'i co-
111ll11t', dar ::-,Înt ~i materiale ;q~arţinînd unei categorii d<' lmn{t sau foarte bună 
editate. · 

Ccram ica comlm:t \ :-. t c fi"'tcti t:-1 r! intr-o pa~ 1 i"'t UJH'cri foarte sumar f răm in tată,. 
a\"Înd în compoziţie pidricclc :-;;i ni:-.ip <k m{trinw mijlocie ~au chietr pidricelc 
pisate. Art' culoarea crnrnniziu c!t·~chis si/sau ct·nusiu negru. l·neori cstc ars{t 
s,'Cundar. Ca ferme intilnim: c;:~trc.arw, ~-;~se bitrcn~onicc de toat(' dimcn~iu
nil(·, Y;t:T CU hcmbarc pn·lung:t, c?ini ~i c:-iniţc, \ase dl' provizii de. l"ndt' C{mi 
;1u torţi suprair!:dţatc ~i ~înt nt•(;rnamcntak ~au cu decur în lnîuri ~i butoni, 
cu impresiuni l;":cutt• cu ~patub, cu o uncalUt cn 'îrful retezat şi lat sau 
a:-:cuţit, cu zgîril'turi sau incizii litH·are mult adincitc. Butonii :;Înt în general 
circulari ~;:n alungiţi, unu;ri pcrforaţi 1)(' c~rizontală. 

Ccramict fină t·~tl' Llcutft dintr-o argilă ;dca~ft şi fr{unîntată cu grij{t. Rcpre
zint:t :.1prcximativ Io(:o din ma~a ccramicii t-;ft~.itc. Este în tcatc cazurile bine 
:-;au foarte l>inc lu~truitft ~i arc culoarea cărămiziu deschis, uneori chiar grdlmic, 
portocal ic, l)run portccal ie, cenuşiu de~chi~ă. ncgricioa~ă ~au neagră. Între forme 
:--;c impun în primul rînd dmile ~i căniţcle cu toartc supraîn{dţatc (Pl. 1 l 3, 
7; Pl. 111. 7, 2, 5, 6, 7) cu profil în panglic{t sau triunghiular şi circular. 
l ncle dintre ek au t<'ari.c dul>lc. Se intîlnc~c frecvent crmi foarte ~cnncle cu ewsul 
Ltrg des-ehi~;, atît de larg dc~chis. încît se pune întrebarea la ce anume pnt<:au 
fi folosite (Pl. 11, (), 7; pl. 111, :}---7). Altele au pereţii înalţi şi arcuiţi 
:-prc intcrjor ( 1>1 . .J). Elt' :-:înt ornamentale prin form{t, culuarc, lustru lucitor 
~i tcartelc supraîn;'tlţatl'. })in <tp{tturile din anul 19X3 se cunosc doar forme nc'or
namcntatc, iar din cele din 19X-4, an ornament(• ghirlanda te inc iza te şi lustru itc 
rl'alizate atît în interiorul. cît si în exteriorul ,·aselor. O caractcristicrt a dmilor 
de la Chit ila-l~crm{t o con~t it u'it' ;_;.cel "11111 bo" din centrul fundului Yasdor, 
(]Jf. 11, (), 7, pl. 111, 6), rcaliz~lt prin împingcrea pastci crude din exteriorul 
:-;prc interiorul vaselor. :\umcroa~e ~înt si castroanclc cu pereţii curbaţi spre 
interior. Se intilnesc ca~troaiw de forn1ft 'pătrată (Pl. II, ·l; pl. IV, 7), sau 
cu lobrtri ~i buza latrt ~au îngt1st:1, împodobite cumotiYc ghirlandatc de tipul celor 
r~·alizatc pe d!ni, cu întq~rtturi ţ-i ~iruri umplute cu Yopsca albrt (Pl. 11, 7_). 
(a ~i c[l_niJe, :-;Înt foarte bitw Jus1ruitc, bine ar~c. cu efect crnamcntal cromatic. 
Mai rare ~înt fragmentele ch- \·a!--=c aparţinînd amforclor. Foarte frccYcnte ~Îl_It 
Yascle tronconicc cu buza btă, r5.~frîntrt in afară. Se întilnrştc şi vasul de t tp 
;-;o}niţă, cck două cup(' fiind kg~·dc printr-o partl' plană. ~i acestea sînt bine 
arse şi ornamcntate prin lustru. 
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2 

5 

Plmtsa II. Ceramică aparţinînd aspectului cultural Chitila-Fermă. 6-7. 
Căni cu umbo pe centrul fundului; 4. Fragment de castron de formă 

pătrată . 
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1 

Ptan~a III. Ceramică. de aspect Chitila-Fermă.; 1-2, 5 -7 căni cu toqi supra 
înălţate, 3-4 frag•menie de vase ornamentate cu motivul "tn coaste" fig. 5- "i . 

Căni scunde cu umbo pe fund. 

~d. 602 [13 

https://biblioteca-digitala.ro



P lan sa Il - . Chiti l a-Fcr111ă. 
nedc te rmill al> il ă. ca tip ; -1 . 

a sp ctu lui culhual de tip 

1 

.J 

, .. ~.· ~····· .. ·"''' ... 
' '~ ..... & . ,;, ...... , •• · ,.\:t . .. ~ ' 

l - 4. Pi c~e din b ronz ; 1. Cuţi t ; 2 . " ul i""l. ; .1. Pi c~;\ 
Ac de usut ; 5 - 7. l• ragmc ntc ee ra mi ce apa rtin înd 
hitil a-Fcrm ă.; 7. Fragment de vas ele f orm i""t piltJat~L 
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Din categoria ccratnicii fine, cele tnai numeroase fragmente sînt cele ornanwn
tate prin canelnri orizontale, înclinatc sau înfăşuratc; scgn1cntcle de canelnri 
uispusc înclinat sau, mai rar, în plan vertical san orizontal faţ;'t de verticala va
sului (Pl. II, 1, 5; pl. III, d). Canclura îmbracă şi suprafaţa cxterioadi a 
toartclor vaselor (a cănilor în special) sau o înfăşcar{t cînd arc profilul circul;u. 
Pc ccratnica din aceastrt categorie se întîlnesc şi motive geometrice în tehnica 
împuns{tturii succesive, rcdînd motive spiralate sau lineare umplute cu vopsea 
alb{t. Din s{tpăturile anului 19S4 provin şi fragmente ornamentatc cn motive 
ungh iularc incizatc şi lustruite, dispuse pe gît nl vasdor bit ronconicc, pc rotundul 
maxin1 al castroanelor on1amentatc cu sq..,'lllentc de caneluri (coaste). Pc acest 
tip de vas apar şi cerculeţe (motive solare) legate prin linii din împuns{tturi 
succesive dispuse în bandă, sau apudttori de tip circular încadrate de o band{t 
din linii şi motive unghiulare nclustruite. Pe buza vaselor bitronconicc, în interior, 
apar benzi în reţea, iar în <:>xtcrior. benzi elin linii trasate neglijent, umplnte 
cu o pastă albrt. 

Din lut ars mai mcnţicnăm cîteva fu~aiolc întregi, n1r1rgcle, o roată ele 
căntcior de cult, un picior de statuctă greutate ele la războiul ele ţesut ~an 1lla~rt 
ele prins pcşt j5. 

Dupr1 cun1 se Ycdc din cele prezentate pînă acum, dc~coperirilc de la Cl1itila
Ferm~t ofcrrt o documentare bcgatr~ şi inedită a~upra inceputului epocii ficrulni 
în centrul Cîmpiei H_cmânc, care o indiYidl1alizcază în cadrul clcscopcririJor de 
epocă. 

Ceramica comună, luată în ansamblu, prin dominarea categoriei nvt'-·zitc· 
~au cn un ornament a~-;cm{m{tior cu un "calcio 'cchio" un fel de 1>arbotină ~i mo
t ÎYl' striatl', ~c apropie mult <le fcndul cultural al cpccii 1>ronzului local Tei, 
dar este caractcri~tidt şi ahur culturi din arcalul carpato-danubian: \Yictcm1Krg, 
1\Iontcoru, \·c-rbicicaraG. 

l~nelc ornamente întîlnite pc va~elc tronCOilicc sau castrcaJH'. alcătuite 
din motive "în coaste" (~cgmcntc de caneluri sau Lrînri lu:-:,truite) (Pl. IT', ,f), 
cel<· trir:nghiulare :-:au unghiHlarc, ca ~i cuactni:-,1icile p~tsici elin c~tn· sint făcu1e 
sînt hTcvcn t întîJn itc ~i ÎJ~ cadrnl cult nr ii Ce~ lcgcn i din a~cz~nca cpcn imrt :-:.au 
din aşcz:trile de la l"lmu :-:au Hadov~nm. ~it< artele În fcrm[t de potcoavrl aplicatl' 
ne sngcrcaz[l ~1cccaşi fili;l\jci. 

În cazul cănilor (cc~tilor) ~ii alm~or cbtroanL' ~c ob:cn {t o m;ll"C ascm;'m;trt·
exce})tie frtcînd umbmd Jc ])C ft~nd, care credem dt vine din traditia Tci~', si . , ' 
buza lor ad u.~rt ~pre in k irior, -·cu d('~·ccpnirik de' la Su: Zln i elin Ban a 1, care pn·z int:t 
pc ele act'ka~i mot ivc ghirlandatc din linii incizait' ~i lu~i.ruitc qu din c;~nt·
lurin. Analogii pîr::i la idctli. itatc prczint:l cu dc-~copcririlc de pc m:tlul iu,co.<b\· 
al Dnn{nii din zena Pcrtil<· lk FiC'r li la ::\lala Yir1Jit;•-Li,·adc 10 . . , 

lkscopcririk de la Chit ib-Ferm:t -- a~a cum ~c prezint:\ în urma cclm 
douil campanii de <q>ături --- fac doYada unei ~intcz<.' cu]tt:ralt- dintre ('lcmc1~tcle 
locale de tip Tei căror;1 li ~,. adaug{t n·ll' Slll> impul·-ul unor cknH·ntc culturale 
Ycnik din:-;prc Banat ţi zona Porţilor de Fin care au antn·nat cu ck ~i 1w n·k 
din tradiţi;1 cultnra1{t a q1ccii brunzul11i tîrziu din Oltenia ~i Cîmpia J{omt,n:L 
de Vc~t. 
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Note 

J Y. Horoneanţ, Un aspect Cltlluml al începutului primei epoci a fierului. Vale preliminare, in 

,.Tracodacica" Y, 1-2, 1984, p. 156-166; Idem, Contrilmfii recente jJn:vind începuturile 

primei epoci a fierului în centrul Cimpiei Române. Descoperirile de la Chitila-Fen11d, în 

"Iz·roare arheologice lmcurcştcne", II, 1985, p. 22-29. 
1 V. Horoneanţ, c·n aspect cultural al inceputului primn: epoci a fierului, op. cit., p. 156-157. 
3 Era într-o foarte proastă stare ele conser·Tare, elin care canză nu se poate spune la ce a serv·it. 

c M. H.usu, Die Ve1·breitun~-: dcr Bron::el/()rtc in Transilvan icn vom Fndc da flron.;c::t·it lJis in d1:e mit-

tlere llallstattzcit, în "Dacia 1'\.S.", YII, 1963, p. 177-210. 
5 \'. Horoneanţ, Un aspect cultural al inceputului p1·imei epoci a jit'Yului, op. cit. În această. lucrare 

nu sînt prezentate decît materialele descoperite în l9X3. 

6 1 bidcm . 
.. S . .:\lorintz, Contribufii la istoria tmcilor timj!llrii, l, 197S, p. 70-RG. 
s \'. Boroncanţ, Cercetâri arheologice j>riuind cultura Tei de la Chilila-Cârămidărie, în "CAB" 

III, 1981, p. 195-225. 
:~ l. Stratan, AL \'nlpe, Îll "Praehistorischc Zeitschrift", 52, 1977, 1, p. 2~-(iO. 

lo Yl. Kondic, L:lajba Dtu·o;;i c;erdapa, novi arhcoloslli nala.:i, GerdtrJp II, lkograd, -1, 198?.. 
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Nouvelles donnees concernant l'aspect 
Chitila-Fermă du debut de l'âge du fer 

Hf:sc~JE 

Les fouillcs archeologiqurs, ;'t Chitila-- Fcrm;t au nord-onest de Bucarcst, 
ont nmtintH~ t'11 1984 ega}ement, qnancJ 011 a d{•coU\"t'rt de llOU\'Cllcs prCU\"CS 

d'hahitation conccrn:1nt le halbtat t ancicn (halbtatt :\). On a deYoile <le 
nouvcaux logenwnts, des [osscs de et'•r{·aks, d('S mat{·ri:mx cl-ramiqucs, des outib 
cn pierrc ct cn os. 

Conjointcmcnt on a dccoun·rt <pJClqucs pieccs ('11 bronze aussi. Il s'agit 
d'unc aiguille a trou, d'un poin<;on. d'un coutcau ct d'unc pit·cc nonachn·t'C en 
i'omH~ de lnnc. Tmts ccux-ci completent notre C<;mpr{·]wnsion ;\ 1 'egard du pro
cessus de d{·Ydoppemcnt de 1a metallnrgic dans le contexte de l'eyo}ntion his
toriqne de la sucif'te dans la Plainc Hm1maine. 

Explication des figures 

Planchc 1. Vue g(·ncrale des fouilles concernant le debut de la prcmic~re epoque 
de l'â~e du f'cr, de Chitila--Ferrn5. ,_ 

Planche 2. Ceramique appartt·nant a la culturc de Chitila--Fcrmrt. 6-7. C(_upcs 
prescntant nn nmbo central au fond; 4. Fragment d'un lxl carree. 

Planclzc 3. Ceramique de typc Chitila----Fenn5; :1- 6. Coupes au umbo au centre 
du fond. 

Planche 4. Chitila---Ferm;L 1----4. 
piece de type indetcnnin(·; 4. 
Chitila-- Fermă; 7. fragment 

P Ît~ces cn bronzc: 1. couteau; 2. alene; 3. 
aiguille; 5-7. fragments ccramiqucs de type 
d'un rccipient de forme rectangulaire. 
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Dinamica penetrării denarilor ro.tnani' 
republicani în Dacia secole!or i î .. e.n.- 1 e~t'!. 

RADU OCHESEANU 
1 

Prezenţa denarilor rmnani republicani în Dacia a stîrnit de timpuriu in
teresul istoricilor ron1âni1 . Primii cercetători ai fenomenului au căutat să ofere 
o explicaţie de ordin economic, istoric plauzibilă; prezenţa pe teritoriul patriei 
noastre a n1onedei de argint emisă de Roma republicană fiind considerată şi o 
reflectare pc plan numismatic a pătrunderii primelor elemente de civilizaţie latină 
în ţ inuturilc carpai.o-danubiene2 • Dar, studiile din ult imelc dou{i decenii, renun
ţînd la absolutizarea mai vechii ipoteze de lucru3 , au demonstrat cu pertinenţă 
că, din cauze cconmnice, dar şi extraeconomice4, con1plex de păreri mai apropiat 
de realitatea concrettl., tnoneda Rmnei a penetrat în spaţiul gcto-dacic în sume 
de bani deja constituite pc pic·ţele monetare din lmnea greco-romană5 , compoziţia 
acumulărilor din Dacia fiind prea puţin influenţată de redistribuirea numerarului 
circulat efectiv pe pieţele monetare locale; în vreme ce pătrunderile cele mai 
timpurii nu ar depăşi pragul anului 100 î.c.n.6 , cele mai vechi ascunderi de 
tezaure, fie datate conform cronologiei lui E.A. Sydcnham, fie după datărilc 
1nai :1oi propu~c de M.H. Carwford, aparţin anilor '70 şi '60 ai ultimului veac al 
cre i \·cehi 7 • 

Analiza statistică a celor mai timpurii tczaure îngropate în Dacia, conform 
datărilor lui M .H. Crawford, grupa l\1untcnia I pentru anii '70 şi respectiv pen
tru anii '60, grupa Muntenia Il, a pus în evidenţă existenţa unor trăsături spe
cific•! în structura celor două modele matematice, trăsături care au fost interpre
tate de noi, cn toată puţinătatca materialului numismatic studiat, ca reflectînd 
făr~ indoială deosebiri de ordin cronologic 8 • Apoi, prin aplicarea Inetodclor sta
tistic·_: dl~ cercetare s-a observat că structura depozitelor monetare din Transil
vani~<, care se închid cu ITI('.medc din anii '50 ai secolului I î.c.n., indidt cxis
tenţJ.. unui alt grup de acumulări n1onetarc cu caracteristici cronologice proprii, 
ceea. c1~ a permis şi constituirea unui model Transilvania 11!9. Tot atunci, com
pari nelu-se structura tezaurclor din grupa Transilvania III cu depozitele monetare 
încb?i::ltl~ cu emi;iuni de la Augustus, s-a mai observat că acumul~trile n1onctarc 
din ;.:nii '50, '40 şi '30 ai ultitnului veac al crl~i păgîne prezint{t în compoziţia 
lor, cu prcpondcrenFt, c1nisiuni dia deceniile anterioare, în vreme ce tezaurelc 
dac:c' mai noi, ascun.3e la cmnpăna celor două cre, au puţine emisiuni cu efigia 
înti~ului împărat roman şi conţin predominant c1nisiuni din anii '50, '40 ~i '30 
ai .;;colului I î.e.n. 10 . Lenta rcstructurJ.re a nun1erarului pc pieţele monetare care 
alL~u :~t.au cu dcn:ui Dacia poate fi pentru noi şi un preţios indicator în cl;1tarea 
tez? ·u·dor frag;ll~nta:·c afbtc la nordul 1narclui fluviu ce conţin moncdc romane 
J"t.~P'-i~Jlicane tîfzii, atrib1..iÎ:1du-L~, dat fiind numărul Injc de nwncdc augustanee 
d,~ ~'· .'int si <Lxi cu. s1.n-;c :,Dorite de a se În1prăstia, făr{t a mai putea fi recu-

• ') , . ' l_ ' 

pt;:l~·-·, fie qncii con.tcln~L)ran~ ultimelor decenii ele cxi.)tenţ;L a H.epublicii Ro-
nlan ~, fie epocii în care la R01na domnea Augustus11 . 

in ace.st ~,tudiu ne prDpnnc:m clrer~t scop anali:;;area şi compararc:1 cifrelor 
ofur~L·:'- de principalii indicatori statistici ai' kz:.1nrcior de dcnari romani rqmbJi:-
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cani ~i ai tczaurclor de denari rqmblicani :;;i itnpcriall, tczann' asnm-.:t· în pămir.1ul 
dacic între anii 60 î.c.n. ~i sfîrşit11l domnivi ît_:npăratnlui '\:erYa, pr('ziu{t a :-:-lz
l>oaielor de cuccrir'' :1 Dacivi de c{ttrc Traian. In acest chip \'Om încerca s::i n·i
denţiem şi cantit::ti\·, f~r:t :1 mai ,_·kctna o analiză statistic{t de proporţiik C('ki 
întreprinse nu de m11lt, pcn t rtt ~tcunntlările monetare din primck gru pc "\1 un kn ia 
şi Oltenia, rcstructnrarca lltln:crarului roman republican din (kpozitck Inlmt Ltn• 
ce aparţin acestui intt·ry~d dt~ timp ~i implicit dinamica pendr{u·ii nwnf'dci :-o
manc de argint in sccolck l î.e.n. şi I c.n. Tinem s;'\ mcnţion:un, neputind intn·
prinde în timp util un tra\'aliu dt· proporţiile rdranscrit·rii lucr{1rii rq~rt·tah·i 
::\lariana C!Jiţe:-cn in :-i..;tcmnl de d:lt{tri Crawford, dort ce depJ.~qtl' n: mult c...n,rul 
urm{trit în ac<'..;t ~tudiu, can· ~e don·~k doar }Hl·limin;lr, c;·t to:ltt' 1ez;~un k ;l:-~;di
zatc au fo:-:.1 datate conform cronologiei ~ydenham, utilizaUt d<" Hl~C!) 1 :!, prinri
pala noa:-;t r:1 sur<t dt· infnnna n·. 

Pentru dcctu;lrca analizei statistin' am grupat t(·zanrck pc dccc_·nii p(·n7nl 
grnpdc Dacia III-- anii (JO ."il î.c·.n. (22 tczaun·)P, Dacia 1\' ---anii :10---41 
î.e.n. (22 tczaurt") 1'1 , lhci;t \"---;mii 40 .'H i.e.n. (11 tczann·)l.'> ~i ;~p~i pt· peri
oade acoperind de dou;) ori mai multe domnii, Dacia VI - Ai1gu:-:tns --- Tib('rins 
(26 tezaur(') 16 şi Daci;! \"II de b \·c~pa~ian la Nt'n·a (8 tczaurc) 17 . În cadrul f~f'
c[trui depozit monetar şi ;:! modelelor matematice, moncdelc rcmanc rqmhlic1:-.e 
au fost grupate cronoJogic în patrn mari perioade· cchiYalente în timp, Jir(·arc 
perioadr1 acoperind un int(rYa] de 40 ck ani ~i anume perioada I.- anii 190--- ~.'51 
î.c.n.,pcrioadaa ll-;1, anii i50-lll i.r•.n.,perioada a 111-a,anii 110--71 l.c.n. 
şi perioada a IV-a, ;mii 70--.~1 i.t'.il.. iar pcntn1 trz0.urclc îndwiatc n1 moncdc 
imperiale am 11 t iliza 1 două pc r icad(', rrima, acoperind demni ik lui ;\ ugu-.:tu~ ~j 
Tiherius, la car<' an fo~t acl;m;:.:att- dtt \·;: t('zanre din vrrmr-a lui Caligula, iar cca
lalt[t, domniilt· imp~traţilor FLl\-i ~i alt- primului :\ntonin, 'crva. 1btclc ~:~:
tistiC(' prcz{'ntate în taln·l sint cde e~cnţiale unei ;:malizc de acest gen ~i ;;::m
me media X, ahat('rca ~tandanl :\~ ·- !'Î ccwficicntul Je variat ic v. 

·- ; ' 
Considerrm1 c;l cifrele cuprinse in tabel ofer[l o imagine clară asupra dinmn ~cii 

restructnr{tri i n1mwrarnJu i roman repu bJ ican penetrat în Dacia. Astfd. cm isi
unile care aparţin primelor trei perioade, 190--151 î.c.n., 150---11 t i.c.n., 110-
-71 î.c.n., au o tcndinţ[\ de permanentă scădere. In cazul primei pcrioadt·, al 
cărei material monetar are o contribuţie minimă la alcătnirea nunwrarnlui, 
pornind de la nn 1,92 oferit de grupa Dacia III, inregistr~nn pentru 11ltin1a 
grupă, Dacia V li, un ca trgoric O. 1 k altfel şi valorile ridicate inrrgiqr;1 te de coe
ficientul de Yariaţic, care indic;l statistic gradul de omogenitate al materialului 
analizat şi rare. pentn1 penultima grupă, Dacia VI, creşte pînă la 326~,~, arat:1 
cu prisosinţ;l slaba participare a celor mai vechi emisiuni de (knari romani 
republicani la formarea acmnnEnilor monetare din spaţiul carpato-danubian. 

La primele trei gn1pe de teza un· dacic~?, contemporane cu nltimdc decenii 
de cxistcnţ~i a republicii la Homa, mediile înregistrate de denarii ceki de-a d(ma 
perioade an 1m grad dt~ reprezentativitate mic, dar încă acceptabil, pentru a 
~cădea o dată cu grupa Dacia VI suh pragul de reprezentativitate, atingînd 8,83, 
iar in final un sugestiv J,l3. In act·laşi timp, coeficientul de variaţie, care o~·,ci
lcază pentru primele trei grupe în junii lui 50~-'~, ~altă bn1sc la 67,23 şi apoi la 
119,61°/0 , ceea ce ne arată crt, în numcrarul aflat în circulaţie pc pieţele monetare 
ale primului secol din era nouă, monedele acestei perioade tind să capete un 
caracter aleatoriu. Emisiunile de dcnari romani republicani din perioada a III-a, 
an ii 111--71 î .e. n., ~lnt procentual majoritare în modelele matematice alcătuite 
pentru grupele Dacia Il J- Vl. Pentru media modelelor, cel mai inalt indice -
7.7,, 10 --- este înn-·gistr~t de grupa Dacia III, urmind ca în celelalte gn1pc valoarea 
acestuia st1 treac:L trq>tat de la 67,52, 66,29, 41,92 la 24,26. Rolul major al J~
narilor din pt·rioada a ! Il-a in alcătuirea acwnulărilor dacice, contemporan~ 
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ultimelor dl'cade de viaţă ale Republicii Romane, este e-videnţiat şi de procentuL 
relativ scăzut înregistrat de coeficientul de variaţie cn 9,10, 15,18 şi 16,30, Cl'(·a 

ce ind id't stat i~t ic prezenţa cantitativ constantft pc picţdc monetare din sndul 
Dun{trii, acolo nnde se alc{ttuicsc sumele <il· hani ce vor intra ca atare în DaciCJ., 
a denarilor h{l.tuţi de l{nma între anii 1 11·· 71 î.e.n. Yn primul secol al impt:
rinln i, pentru acca:-:.Ui categoric de mo_ncdc, cod icientlJ 1 de variaţie creşte bn:~c 
la 31,45 şi apoi la ·L\48 o daCt cu m1cşorarca valorii mediei. 

Moncdd(• de argint emi~c între anii 70--31 î.c.n. care au fost incadratr 
în perioada a 1\--a prezintft la încf'put o tendinţ;'t de u~oară creştere, pornind pen
tru media modelelor cit· la un coeficient de 7,RS, aflat sub pragul rcprez.cntativi
t{tţii stabilit alt·atoriu la 10°.~ şi înregistrînd apoi pentru grupclt> um1r~toare Dacia 
1\' şi Dacia \' co,.ficicnţi de 13,89 ~i 18,69. Tendinţa de creştere este normali 
~i se poate explica pentru primele trei grupe de acumulări monetare prin acl[m
garca la f iccarc dcct'n in a noilor cm isiuni bătute de monet~nia rcpuLI ican:t rna~ei 
de numerar aflat pc pieţele monetare din lumea grcco-roman{t. Dar în epoca h.1i 
Augusius Yaloarca coeficientului salt{t brusc la 40,02 (şi numai pentru moncdele 
rcpuhlicane la 43,89) 7i se menţine pc total la acelaşi niYcl cu un 43,72 în ct.:a 
de-a doua jumătate a secolului 1 c.n. (dar în realitate, pe ansamblul moncdclor 
republicane, cod icien tul creşte la 61, 48). Pc de altrt parte, acest fenomen işi afl~"'t 
explicaţi ilc în politica deflaţ ionistă iniţiată de August us pentru in;-;ănă toşir('a 
cconomicft a imperiului. A~tfcl, in tf'zanrclc din Dacia, în vremea dinastiei inlic!
claudice, coeficientul ck monc<.Ht nouă prezent în modt'lul Dacia Vl e!'te dt' doa: 
/), 44, urmind, o da.Et cu dispariţia d ina~;t ici, să scadă la 6 ,S3, în vreme ce mcnt
delc de mai :-Jabft calitate emise de FlaYi şi Nerva, conform ll'gii lui Grcsham, 
,·or re prezent a un ~:fcrt din ~t rnctura i<'zaurelor de cpoc{t. cu un coeficient de 2122, 
dc~i harharicum, dnp{t cum lH' informa Tacitus, preferă monc(Jt.lc l.Jigati. 

'\ădrtjduim ca ccrcetărik -viitoare să ofere pentrn fluxul neîntrerupt al dr
narilor Romei în lumea gcto-dacicrt explicaţii mai circumstanţiate decit am putut 
ofl·ri noi în această primrt 7i smnar:t încercare dP interpretare statistică a 
dinamicii pcnctraţ ici monedei de argint romane rcpuLlicanc ~i imperiale în Dacia 
secolelor 1 î.c.n. -· 1 c.n. 

Tabel 

DINAMICA PENETR.lHII DE~ARILOR H.OMANI REPUBLICASI ŞI IMPERIALI IN DACIA 

SECOLELOR I î.e.n. - 1 e.n. 

1190--151! 150--111 110--71 70--31 1 ~_"17 i.e.n.! 69-98 
. i 1 • e.n. 1 

-----·-----------;---------------------·-----
1 . 1 

~s~~· 1 ~:~~ i 
1 ~:~~ 7Î)~~ l ~:~~ j i i 

"1 ; IJ6,2CJ l "i.5,h6 <),10 l 6J,22 1 J 1 

----------X-. . -----r--(;~81J- -~7:;;:-~-.7.5~ 1 

1.1.89 !---
1

----:· 

DACIA J\' ~;s_l~ 119~:~~ 5~:~5 ~~:~~ i -1~:~~ 1 J 

-------·-------,----·1 ~------1 ,-----; 
J. l 0,91 

1 
12,6-4 66,29 1 18,69 1 1 t 

DACIA \.. AS ·. i 2,0.1 ! 6,78 10,80 13,24 j 

----------·'---··----1!}2,6-i ~~~·?~ ~J_D__~--?~~l-----1 
X j 0,-i 1 

1

. X,83 -11,92 -10,02 j 8,4i 1 

DACIA Yr ~s~.L~---l 32~:6g ---~~:~-~- ~i:~~ -~-~~-:J~ l_ __ ~~:;~ j ___ _ 
~------------------- 1 l 1 

X 1 0 J,lJ 1 2-4,26 -43,72 6,~3 23,22 
AS::-: O 3,71 ll,OJ 22,i7 4,56 19,8-4 
V () 119,61 -15,18 5J,14 66,159 8j,J42 

DACIA lJI 

DACIA \'J I 

--'---·----~----·-----~-·----·--·-· --------------·-
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Note 

1 Maria Chiţescu, l\'umismatic Aspecls of the Histm-y of the Dacian State. The Roman Republican 
Coinage in Dacia a11d Geto-Dacian Coins of Roman Type, în "BAR International Series", 
112, 1981, p. 3-4, mai departe, notele 13-17 prescurtat RRCD. 

2 Yasile Pâ.rvan, Dacia, civilizaţiile străvechi din regiunile carpato-danubienc, Bucureşti, 1957, p. 134 
şi 147- 148; Bucur Mitrea, Penetrazione comerciale e ci1-culazione moneta1·ia nella Dacia prima 
dclla conquista, în "Ephemeris Dacoromana", 1945, X, p. 3-154. 

3 Pentru ipoteza economică vezi Bucur Mitrea, op, cit., şi Idem, Legături comerciale ale geto-dacilor 
din Muntenia cu Republica Romană, reflectate în descoperiri monetare, în ,.Studii şi cercetări 

de numismatică", II, 1958, p. 123- 138; R. Ocheşeanu, Un te::aur de denari romani repu-
- - _201 

blicani descoperit în apropiere de Bucureşti. Unele aspecte privind ţnceputurile pătrunderii 

monedei 1'01lla11e n Cîmpia Română, în "CAB", III, 1981, p. 61-62. 
4 Gh. Pocnaru-Bordea şi Maria Cojocărescu, Contribuţii la circulaţia monetară fn centrul Transil
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La dynamique de la penetration des deniers 
romains republicains en Dacie aux ter siecle 

,. Jer . , ) d ,. av.n.e.- stece en.e. 

L 'autcur prcsentc ct compare le~ Ya lcur~ cks princ ip<lllX ind ins calculr.~~ 
pour les trcsors de dcniers romaÎns rcpulJlicains d les tresors de dcnier~ rom;L;:.~ 
n~publicains ct imperiaux cnfouis en Dacie dqmis 60 av. nJ~. jusqu';\ la fin du 
regnc dl' ~C'fYa, ~l b Yl·ille de la conqut·te dt• Trajan. Les clonn(TS enrq;is
trecs offrcnt une imagc nette ele la dynamiqtH' de la rcstructnration du numt'-r~.1:r~· 
republica in sur le march{~ dacique. 

Les tresors analyses ont ete groupes (suiYant la chronologie de ~ydenh~m1) 
par deccnnies- les groupcs de J)acia lll (60--51 av. n.e,; 22 tre~.ors), Dac)a 
IV (50-41 av. n.c.; 22 tresors) d J)acia \" (41--31 av. n.{~.; Il tn',sors) -- t't 
puis par etapes - Dacia \"1 (Auguste -- Tibere; 26 tn~sors) ct Dacia Vll (\'•·"
pasien - ~erva; 8 tresors). Dans chaque trcsor on a groupe aussi les monnaics 
romaines n~publicaincs dans quatre periode~ ~l 40 ans (l 190--151 av. n.e.; II 
150-111 av. n.e.; III 110-71 av. n.e.; IV 70-31 av. n.t'~.) d celles imperiaks 
dans deux periodes (Auguste- Tibere et \'espasien -- .\crva). 

La prescncc des emissions dt>s annees 190-71 av. n.e. a la tcnclcncc de Ji
m inucr con.stamment. En meme temps celle des dcniers des annecs 70-31 <:\'. 

n .e. presente unc legerc haussc au cit; but, pu is le cocff icient augmente brusqe•'
ment <1 l'epoquc d'Auguste a un nin:au qui se maintient jusqu';\ 1\erva. En ce 
qui concerne les monnaies impcrialcs, par suite de la politiquc deflationi~te 
initice par Auguste, les emissions de la dynastie iulio-claudienne offrent un co
efficient au dcssous de 10 pourcents, tandis que les tnonnaies de~ Flaviens '; 
de ~tTva rcprt'sentcnt un qnart dans la structun· des tr<.'-sors de l'cpoqnc. 
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Necropola din secolele III- IV descoperită 
la Mănesti-Buftea* 

' 

ARISTIJJE STEF.·LVI·.:SCU . 

Srtpăturile arheologice de la ~Iăne~ti- Bnftca, începute în anul 1972, ~n 
a·"·~t ca principal obiectiv cercetarea vcstigiilor l{tcaşului de zid, numite de lo
cd;.l.ici "\Irmrtstirca Cîrna" :-;au "La Cîrna". 

De atunci, în campanii succesiVL', au fost cercetate atît lrtca~ul de cult, ce 
~-J. Llovcdit a fi o n·marcabil{t construcţie dL· la mijlocul \·cacului al X\'1-lea, 
riciicat{t de Alc:'l:andru al II-lea :\I ircea 1 , cît şi nccropola aferentă, ce atl'st{t funcţ io
n~'.r(·a construcţil·i pînrt în pragul celui de-al XYIII-lca \Tac. 

Tot oda Ut, a tt mai fost surprinse al te don{t necropole nwcl ievalc, mai vcch i 
d;·cit vestigiilc de zid, al d'tror material indică funcţionarea satului îndt din a 
<loua jum{ttatL' a secolului al XIY-ka. Extinz.îndu-se s{tpătura, au putut fi culese 
im;)ortantc m{trturii si cll'mcnk all' ascz.{trii medievale, conturîndu-sc totodatrt . ' ' 
cc,nlponl'nk ;1k satului dtruia i-au aparţinut nccropolck şi lăcaşul de cult, precmn 
şi urme ale mai vechilor locuiri de pc acl·asUt tcra:.-;t a rîului Colcntina, începînd 
cu pal coli tirul :.-tqwrior ( aurignacian ):! ~i continuînd cu epoca 1Jronz.ulu i, secolele 
IH--IV t'.n .. \'I--\'11. IX--XI. În felul acesta. ~{tpătura tinde ~rt Yalorificc po
tc:1ţialul arlll'Ologic al lliH'i microz.mw, ilu:-;trînd dinTsc aspecte all' hal>itatului 
p~·:·;n;~nent din n·ntru] Cîmpiei l{om{l.nc:1• 

In ciuda faptului dt dl' fiecan· dat{t olJiecti,·ul prioritar al cercd{trii a fost 
vi.·ţuirea rnral{t în cnll mediu, prvzcnţa ('knwntelor specifice secolelor lli-IV 
a t l:-;t n·marcată, impunîndu-Sl' prin Yarictaka materialelor ~i frecn·nţa lor4 . 

Fragmentl' ale unor Ya:..;c lucrate dintr-o past{t de culoare cenuşie an fost 
~e\~:nalat<- JW toatrt tera:.-a ocupat{t dc Ycclll'a Yatrrt a satului _\U'tne~ti de pe Co
ll'ntina, amintit pentru prim;t dattt în docunwntul emis la 15 iunie 1577, de 
c:~t:t' Alexandru al li-lea :\I ircca, :-;tăpînul feudal al an·stor locuri·'>. 

În mod frecn:-nt, materiale asl·mănfttoare au fost semnalate şi pe tl'raselc 
::-:uc~icc Cl' însoţ<'SC malul drept al rîului, in aYal, dar şi la nord, în apropierea 
~ctualului cartier Flrunînz.l·ni, al c{trui numt' aminteste satul de alUt clat{t, men
ţionat în donmwntL·la 6 februarie 15SO, în timpul lui ~Iilmca Turcitul6 . În această 
zo:::~ ... trecînd printr-o v{tio;Jg{t ce ,.a fi drenat, în vechime, excesul de ap[t spre 
C\)l·~ntina ~i pîn{t :-;pn· casell' din marginea actualului cartier al oraşului Buftea, 
fr;J.~mt·nkh- n·nusii sau cttr{tmiz.ii, lucrate cu mîna sau la roaUt, si uneori fn
~J.it~ll' din lut ar~ sînt makriak ce pot fi lesne observate în ar{tt~lr{t. 

J>rinwll' indicii clan· pri,·ind cxistl'nta lliH'i asez{tri din secolele III--IV 
<·'.c. au fo:-;t ckzn.lite în cuprinsnl celei dc~a doua y{ccropole medievale din se
col.·k XI\'- -XV. lkscoperin·a mwi locuinţl' adîncite în p;unînt (Fz'g. 1) şi a 
dwrJ. fiind<· din bronz 7 sl·mnalau, f:tr{t putinţ{t de Utgadrt, existenţa unor elemente 
aL' aşcz;lrii, incadrate cronologic în intervalul secolelor III--IV e.Il. (Fig. 2). 
Pn·zenţa acestor materiale contura o anumitrt suprafaţ{t de densitate sporitrt a 
vc~.,tigiilor, în imediata apropine a marginii tcrasci, spre rîu. 
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S:f.f.. 

Fi{!,. 1. l'lanul llllCL l"cuintt· din -.t·c"kk IJI-1\. lt'I•·•L<t;"t I•t' tna~a. rilllni C()k:;1!na, 
la l~:iltta. 

Într-un ~ondaj ori('J!l;lî c~t-Yt':"l, pn1~~ :'dicubr p<· marginea tcrasci, atiz:f.'Înd 
punctul ccntra l şi <k ma:-.: imtt întd ţ imt· din zc~n;1 n·t n i ~ ttt ('~ti nwd in ale, m~. rgind 
pînă la malul rîul1.1i Coknti1~:1, fnn•. nţa m;d!Ti:tldor ;:rlwclogic<' din ~el'• ]ck 
III--1\· ~i urn:ck lccuin(dor din ;:r·, :t~t:t ;~~,·z;lJ!.· :Lu fc~;t mult mai l Yidn~tc '. l 'n 
hordci din an·a~~t:"i pL-riuad;-,, nrnt;:t de nc-i, l'ta pt·\tlzut cu p;11i Ll c<lpai ~.:i ]a 
mijlocul pn<'ţilor. Ac<':l-.:t;~t tt-huic;-t ilu~tr(;~;;-~ o lcn:irt· ~~·d~·nt;trtt, dt· ccn~i:"ttnţ{t, 
In~itcrialul d<'::,copt-rit în int.ri(·r iiind :--T<Tific 1:1wi p<;ptdalii ct· ~·: îr~dt·ll t;~icc:t 
cu ocupaţiil1· cnn·nk :dt· lcu:itcrilcr ;,u<J:wni!•, Î11 C<JnfcJn~it:.t~· cu o rr; c~ic;~t 
' l ~ . , J • 1" "] r • ' ,. } ] ] 1ndc unga ta~~ 111 concoHJ:ci:J_;, C1'. r<·!·<:i11J <· < H ntc <!l· n~t <!ll1 < Cl . 

În cuprin~11l celui dl-;d t;·l i1< ;: ( ini!t ir 1~:~ eli(.' :11, ~ it1~;n LI<' di.<L;n\<-~ (k ~ · ~lt-
200 ].,,,jl·l· (

11
' '1('1'' 1 lL'('lll.l1·; ,i(.). 1''l'l'' 1.(' 1 '':1('• Jl('-'l ''11"< "l('·J··'ll.'l ]'·'·( ··· ll:'l l'J1( ,. ···1°-· 1., J'-~ .... ~.~. ... ' .. \1J "'-~ -........ ,. t. (~ ,,_~, .. l,t. .1.1.( •.( •. ..~ ....... ,M 

mcnk c~-r:;mict' c,·nu~;ii :<Ui c:·,~;~n~i::ii, ::r;:rtinînd l!iWr \;l~c ll:c:tlt' cn m}:-d si 
la n:at;;_, d:tL1bik în' ~cn•lcL· lli [\', ;:ntr;·natc în n1:plutu1a 1;ur Jl·c~,:~;int<' 
nH:dicYaL· 10 . ~;itu;Jţi;t ::cr:1>t;1, intilni::·, el(' m;:i mulll' ori, ;1 lip~ it <'<'ICt !;•r• .·. dt· 
po~ibiliî;ltea :1prccicrii, Îl! {'ir!;ll, ;1 dinwn:;iunikr llt'<:rq:nll'i ~i a ntim::ruh·i de 
locuitori cc· :n1 P'JpuLl :\~t~:::rta di:1 :t·colc-k III-- 1\·. In ;:cc!;:~,i :-:1·n~ rcr fi. ,:;nl
gatt? şi dcr;ll1j<1ll1t'l'.tl'lc· l'rcdu:--:c dt· 1ucr:~rik ;-:t-:ric(,It' c-;;rc :111 ;dÎ!h 1:;1it1 :1 'l~I~~·
rioar[t a cdur m;1i Endk din mormintde de incitlnaţit', clii::r ;:tl:Lci ci1:d , . -.,·]e 
calcinak au fc:---1 d1 pt:~L' Îil unlt' în~n'j';:t<-. 

În campanii ~uccc:-;Î\<', din Jll'CJ<jJ<Ll <;c ir:cinn:qi<' d:d;!t;l in \1:c~dc 
III- 1\. <'.11. ~i di~pu<'t 1''' :letb~i tclln }'<'cat·, un l!iÎl•l'Îll m;!i 1lrziu, :~-~tu 
~de~ lncuitc;rii din \UiiH~1i pcnt1u cnul din ciinitirl'lc l<.r, rir,:i ;~~e~zi, ~-;.n l\~
copcrit 12 mmmintt- n rt~ 11 ~i indicii alc-Lxi~t< li[<·i alTeia, tlt-{:mja1.t·, l:up;, Cl'T:i: m 
spu~, in mcnwntul :-:;"q':'trii ;.:n:pilt,r ptntlu moJinint< k cin.itindui mi(!Î1\;!. 
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)c-o'CUperi t<' 111 a~yzarl'a ~1 llt'Cl< !pol a d: li :-;ee o le It- Il r 
:ll' la :\L"uw-:;ti-H11ftca. 

1\' 

https://biblioteca-digitala.ro



Spre deo::-:ebin· d(· ..;ituaţiilc clare, mat(•rialt·h· deranjat<' sînt întîlnite la o 
adincime mult mai mare. ~:ub cota de --0.70 m. c~cmintde mormintelor nwdievale 
de inlnunaţie g;tsindu-se cu mult mai în adincime decît niYclul mormintelor dt· 
incineraţic de la adîncimea rh~ 0,30 0,40 m, ~i depuse duprt ritualul srccific. 
Sînt destul de frec\·ente cazurile cînd în prun înt ul de umplutnr{t al mormir.telor 
medievale au putut fi identificate fie fragmente n·ramice, antrenate, aparţinind 
unor urne, fie chiar fragmente de oase calcinate, frtră a li S(' putea staLili cu 
precizie locul în care au fost depuse la monwntnl potrivit. Tn acest context 
ain intin1 un fragm<~n t al tl!W i calotc eran ietw umane, calc inatc 1 ~, obsciTa t chiar 
în straturile superficiale ale s{tprtturii. 

Cele 12 nwrmintl' certe, descoperite pînă in pn·zl'nt, transptt:-i(' in plan, mt 
reflectrt o organizan~ a cimitirului, foarte probabil. gropile fiind săpate dup;t alte 
.criterii decît cele ale ~irurilor. specifice necropolei medie,·ale. De lmnrt seamrt c{t 
vor fi existat nişte seinne de suprafaţ;t all' existenţei urnelor, pentru crt niciodatrt 
nn s-a întîmplat srt fie snrprinsl~ suprapuneri de unw. 

Terenul. dcp{trtat de zona în care s-au dez\·elit locuinţe şi amcnapn gospo
<lftrcşti, se prezenta într-o uşoarrt pantrt, oricntaUt spre sud, la o distanţrt <k circa 
120 m aflindn-SL' o porţiune de teren mai joasrt, unde se adunau apele pluviale, 
în vechime. Configuraţia ten,mdui corespunde întru totul condiţiilor de ampla
sare a cimitirdor din secolele 111--IV, distanţa faţ;t de a~czare, la Independenţa, 
fiind d<' circa 1 km 18 . l-rnck sînt a<Etpostite în gropi <h· mici dimensiuni, fiind 
acoperite de numai cîţiva c<·ntinwtri de prunînl din stratul respectiv (2---5 cm). 
~i gropile simple sînt puţin profunde ~i acoperite cu un strat subţire de prnnînt. 

O caracteristicr1 a necropolci din secolele Ill -- I\', descoperiUt la -:\lfuwşti
Buftc>:t se clon·d('~te a fi practicarea inciner{trii în exclusivitate, ilustrînd ~i prin 
.aceasta o popnlaţil· 1111itarrt materialiceşte ~i spiritualiccşk, care prtstra str{t\'(_'
ch ih· obiceiuri gl'to-dacin·, din perioada clasicft, în condiţiile milen iuln i I L' .n. 

E\·idl'll 1, cazul nu esk o exccpţ ic 11 , celelalte necropole din aceastrt perioadrt 
infăţi:;;ind, în proporţii diferite. atit morminte de inhumaţic, cît şi <k incineraţic. 

O prirnrt concluzie se poate desprinde înc{t în actuala fazft a n·rcetrtrilor. 
}Ionn in tele de inc-incra ţ ic cnccta tt• pîn;t acum la \I {uw~t i --- Buftl'a se grupeaz{t 
în dourt mari ca tcgori i. Prima ca tcgorie include morm in k lt· de inc in era ţ ic în urne, 
iar CL'alaltrt. fragmente de oasl' cakinate depuse din·ct în groapa puţin adînciUt, 
care nn mai contine vasul sau vasele ce insotesc, de oLicei, mormintek datate . ' 

]n an·astrt pcrioadft. 
Statistic, ~apte nwnnintt· (\1.: 4001; 4002; -1003; 4005; 4006; 4001-l; 4{ll0) 

fac p~nte din prima grup:'t ~i patru (\1.: 4004; 4007; 4009; 4012) din seria mor
Jninh'lor de incincraţic în groap:'t simplă. Într-un caz, mormîntul Jeranjat (:\1: 
4011) nu a permis conclndentc ol>serYaţii. 

Chiar şi în cazul în c;nT avem de-a face cu resturi incineratc depuse în urne, 
nu :-;-au întîlnit situaţii cînd urna funerarrt a fost însoţit:'t ~i de alte vase. 

Se im{)tllle totusi o observat il': atît în caznl unor morminte de incineratie , . , 
·CU urnrt, cît şi în cel al depunerilor simholice de oase arse în gropi simple apar, 
uneori (:\1: 4004; 4005; 4006; 4007; 4009; 4011), ~i foarte mici fragmente cera
JniCL·, disupusc în diverse locuri, a c{t_ror prezcnţ;l_ nu e~tc. tot~leauna prea clar{t, 
iar tipul de Yas crnuia i-au aparţinut. lltl poate Ii precizat. In cazul l\1: 4004, 
fragmentele ccramice sînt atît de mrtnmte, încît prezenţa lor parc nsescmnifica
tivă. Alteori, micile fragmente par a fi arse secundar o dat{t cu incincrarca tru
pului. LaM: 4005, al{tturi de urna ccnu~i<-' ce s-a p{tstrat aproape în întregime, 
au putut fi obserYatl' şi alte mici fragmente crtrămizii ale unor vase lucrate cn 
mîna, printre care s-a remarcat un fragmcn t Je buză triunghiulară. în secţ iunc, 
de dimensiuni foartl' mici. La~~: 4006, micile fragmente aparţinînd altor vase 
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par să fi servit la echilibrarea urnei 111 groapa să paUL Alteori pr: 4007; 4009), 
mic~ fragmente apar fie în amestecul de prtmînt şi oase, fie sub forma unei 
pardoseli sau a unui acoperămînt pentru osemintele calcinate. La stabilirea 
provenienţei acestora nu trebuie pierdut din vedere faptul dt puteau proveni şi din 
vasell' aduse cu ofrande şi depuse ritual, lîngă rug, pentru ca apoi, o dată cu sim
boliccle oseminte calcinate, ridicate spre a fi înmormîntate, să fi fost adunate si 
bucăţi din ofrande. ' 

Urnele descoperite la \Iăneşti- Buftea sînt, de cele n1ai multe ori, lucrate 
dintr-o pastă bine frămîntată, avînd în amestec nisip fin. Toate urnele desco
perite pînă acun1 sînt lucrate la roată. Prin ardere', ele au c{tprltat o culoare ce 
variază între cenusiu, cenusiu deschis si cenusiu-cărămiziu. La 1)artea inferioarrt, , , ' ' 
cu excepţia urnei din M: 4010, vasele au standring. 

Tipologie, urnele' descoperite la Buftea îşi găsesc unele analogii în seriile 
vaselor descoperite la Tîrgşor15 . Ele se aseamrmă cu vase~ el in alte staţiuni ale pe
rioadei, cercetate în centrul Cîmpiei Român·,' (Crivăţ). In ceea ce priveşte urna 
cu două apucători descoperită în contextul :VI: 4005, ea s-ar putea apropia de 
unde exemplare descoperite la Tîrgşorlli, dar acolo, vasele asemrmrttoare sînt pre
vrtzute cu cîte trei apucători. Cnele elemente asemănătoare prezintrt şi castroa
nele cercetate la urleasca (Brăila )li. 

Şi urna de la .M: 4002 se aseamănă cu uri vas descoperit la Tîrgşor, 18 cea 
de la Buftea fiind mai restrînsă la gură şi prevCtzuUt cu inel de susţinere la partea 
inferioară. Asemănător prin atnploarea pîntecului glohular şi inelul de susţinere 
de la bază, dar cu gura mai largă este consemnat un vas descoperit la Aldeni -
Buzău, datat, însă, la mijlocul secolului al IV-lea l!l. 

::)ublinietn faptul că pe urnele descoperite la Buftea sau pc fragmentele 
acestora, observate în săpătură, nu s-au retnarcat elemente decorative; poate 
doar şenţuri mici, orizontale, rezultate în urma lucrului la roată, în punctele 
in c::tn· profilul vaselor a fost curbat. 

Reţinem şi faptul dt, pînă acum, nu au fost ob:-;ervate şi nu au fost dez
vl'l~tt> morminte în care oasele calcinatc s{t fie depuse în căni sau în alte vase 
ce fac parte din inventarul casnic. 

În raport cu capacitatea vaselor, cantitatea de oase depuse în urne este 
n1ic\, în interiorul urnelor găsindu-se pămînt la partea superioar{t şi între frag
znentcle de oase şi chiar pe fundul urnelor. Situaţii similare au mai fost semna
late ~i in alte staţiuni din Cîmpia Română:.!0 . (:hiar şi atunci cînd mormîntul este 
lip:-;it de urnă, în groapa săpată nu a fost depus[t întreaga cantitate rezultată 
din incinerarc, ci, selectiv sau tnai curînd simbolic, o tnică parte a resturilor cal
cinatr:. 

Oasele calcinate se găsesc sub fonna unor foarte znrtrunte fragmente, îngrc
unind simţitor desprinderea unor pertinente concluzii antropologice. În cîteva 
situaţii îns{t, calcinarea mai puţin intensă a permis identificarea unui fragment 
dÎ· calotă craniană un1ană, a unei rotule de la un picior (M: 4008), a unei epi
fize. a unor dinţi şi măsele calcinate (:\1: 4010):!1 . 

Inventarul este sărac, mormintele de incineraţie oferind cercetării posibili
tat·<!. relevării unui material mult znai si"trac decit mormintele de inlnnnaţic din 
az>.'. ;L:;i perioadă22 • La cele 12 tnormintc de la Buftea, el se reduce la o fibulă de 
fi,·~· 7i o vcrig{t, calcinate şi sparte, puternic oxidatl~ şi fracturate în n1ai multe 
buc:l.', i. Fără a le considera pic:-;c de inn~ntar, nu~nţion{tm tnulţimea pig
mc:tilor de cărbune, alături de oase, în urne ~i sub acestea, cărbunele găsit ilus
tri:HL uneori, arderea unor lemne groase cu diametru! de 60-70 mm. 

Fibula, confecţionată din fier, prin batere la cald, tipologie face parte din 
;,:~ri:l. pieselor similare cu închidere lateral:\; r'xcmpbrclc ascmănrttoarc dt· la. 
Tîr:;-~or, datat(~ în secolul al IV-lea, sînt însrl confecţionate din bronz2:l. 
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Ac< b:..:i ~i~km d1· inrhidf'rc, :-:-e illtilnl':-;tc s.i la undt• fiLulc din 1,n,nz, dc~COJ)OJit' la , ' ' 
~vl:ltă.<.:.;nu:!", dat;ltl' la ~fîrsitul st·colului al III-lea e.n. Retinem si fa})tnl c;l în ' . , 
c~_·Ielalk :--;taţiuni. filnllck din bronz ~i argint sînt mai des semnalate, in ~•q:ort 
cu cck din fit·r. 

An~diza matl'rialului t·Yidcnţiaz{t putcrnicl'lc demente de tradiţie tnai ·;:(c1H·, 

dac iert. !;'i în ;tn·b~i timp ~l'rioasl' infuzii romanc:!i•, problema aparknenţ!'i t 1;.ice 
a popnbţil·i c;'\rcia i-;t ;!parţinut cimitirul de la }l{llle~ti --Buftea fiind I,J d.,·~
tiunt· C(' \'a tr,!mi :--;\ sL-:ruic îu atl'ntia noastr:t si })l' Yiitor. . ' 

ln rct·a rt· priYc::-tc datan·a nt•cn>poki de incineraţie de b !\L"'mc~ti -- Li.::1ca, 
singurde dl'nwntc pc can· se p<Jak conta în ;weastă fază a Cl'rrl't{trilor ~i!J~: cc
ramica (urndc), filmla ~i ohst·n·~tţiik stra1igrafice. Toate ;tn·sk· dcrncnll. t-~ .. ro
boratc, ddnmin{t incadrarea cronologic;t a descoperirilor in ]imitdl' cl'll i . 1 ţ·-a 
doua jum:tt:tţi a :-:ccolului a] III-lea ~i prima jum:t.tatc a celui de-al J\"-lt·;l -.,ac 
al erei noastn·. Tn ;iClTasi dircctil' conYcrg· si obserYatiik stratigTaficc. ~lcnticrn~tm 

) . ; ' \ . 
faptul c;t urnt'lc :--int îngropate in part('a snpcrioar:t a s1ratulni d<· pămînt ("t'UJ~iu 
închis la cu]o;tn·, cor('spunz înd momcn t ului locu iri i din sec olt-le li J- ·· J Y. 

Subliniem, în an·asi ordine de idei, densa locuirc a zonei lmcun·~t(·n~· -în 
' ' ~('colclc ll--lV <'.11., cdt· mai cunoscute statiuni fiind cele de la Străulc~ti, Ft:n-

dcnii Doamnei, Tl'i, \lilitari, \'itan -- Bîr~cşti ş.a. \lult mai puţin c~n:c-:cnt<· 
sînt îns[t necropole le acestor a~ez:tri ~i cu deosebire cele ale staţ iunilor în c::,,· ~.-<. 
ccrcdcaz;t an~am blul ha bita tulu i dacilor liberi. 1 n acest cadru, ckscopcririJ~ dt· 
la .M;mc~t i -- Bnftca prezint;! importanţ;l 1wntru an~.amblul locuirii din Cimpra 
H.omfmă, din secolul al JIJ-ka pin;! in cel de-al 1 \'-lea Yrac, in momentul Lnor 
ample f(!nt~lctc dr:o-culturak, determinate de declanşarea pătrundcrilor în .z~ r_wh· 
noastn: a primelor nt'amuri din marf.'·lc val al popoarelor migratoare. 
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Note 

'*'A ~c vrdca ~i raportul prn·,·nt<~t la ct'a. dt'-<t .:\\'III-a s('~imw anu<•ltt dt· rapoartt' <lrhenlogice. 

Alba. Iulia, lo--2S martie )(JK-4. 
1 Aristidt~ Ştd<lnesc11, Ilfov, Bucure~ti, JCJ7X, p. ISI--IS.'i, 
2 Identificarea. picsr-lor paleulitice a fost Lknt;-t de ~·t·ndtltonll \'11~ik Bnronl'anţ. 
3 Ari~tide Ştdtuwscu, în "Hev. "Niuz. 1\lon. ht. i\11;-l"' , 2, J~'7K, p. 17--19. 

' Jdcm, în He·r . .:\luz. J, I!J7(J, p. 2.'5-- .lll. 

li Iclcm, în "_-1-Ju:;cul Xafi(mal"' Il, 197.'7, p .. 1S7 19\. 

'DJH., B, 'leac .XYJ, ·1ol. J\", p. 2S 1J -47.1. 

-; Aristidc Ştd{tnc~>cu, în "Matniale" Tulct'a, I!JXO, p. (,2K. 

8 Locuinta a. fost cncdat{t în anul JfJI-il. Fa se aiia Ia marginea terasei, în apropier{·a cursnh1i 

rîului CokJ1tiua. 

!1 E-xpcrti;r..a a fost {~•wcntata de ccrcet~Horul Mircea l\lrcscu, de la Laboratorul ele antropologie. 

ro Ari:-.--tide Ştd;ln<'s-cu, în "Materiale" Tulcea, 1980, p. 628-629. 
11 :"\uJJlcrotart'a morJIIintclor tk incinPraţie elin secolele III-IV s-a făn1t începînd cu M: -1001. 

12 Obscrvaţ ii It~ clf~ ~rf~cialitatt· au fo~t dect uatc dl· către antropologu 1 Laurenţia Georgescu. 

13 Bucur Mitre..a, Constantin Preda, Arcropottlt diu ,,·uolul al Jr-lea t.n. în Muntenia Bucure~-ti, 

1966, p . .'iR- 66. 

u JlntJ,em, p. 117 ~i mm. 
1° Gheorghe Diaconu, Tîrft:'Wr, Xecropola cliu sr:rolele llf-JJ' e.n., Bncur~şti, 1965, p. 19-1, pl. XLIV. 
le Ibidem, p. 211, pl. LXI; p. 32.2, pl. CLXXIII/1. 

l'l Ducur ).1itrea, Conshwtin Preda, op. cit. p. 90; p. 35i, fig. 22ij5. 

lt Gheorghe Diaconn, op. cit., p. 220, pl. LXX. 

1t Gh. Ştef.an, în "Da.c)a" 7-1-(, 1938---19~0. p. 217-221, fig. 1j2. 

oze Aristide Ştdănes-cu, i'n "Material~" Tulu~a. 1980, p. 629--630. 

21 ldentific.arr.a a fost f;1cută de co1tre antropologul Laurenţ•a GeorgC"~nJ. 

1'1 Bucur Mitre.a., Constantin Preda, op. cit., p. 19-50. 
a;~ Gbeorgh~ Diaconn, op. c.il., p. 93-9-1. 

•• Gh~orghe Di•hir, în "Thraco-da.cica" Tom 2, 1981, p. 7:3-92. fig. lj8 . 

.a Gh~orgbe J)i.aconu, care a analii'..at ma-terralul, a ~ugt:-r.at analogiile \:U materialele descoper~ 

la Cri·r.lţ, (;.ous-id~rin(l că poat6 :t:i atribuit unf:i pop-11taţii <te d.ec:i liberi a!tupra. eă.rcia. s--au 
exeJ:cita:t p-nternicf! i-nfluenţe romane. 
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La necropole datant des Ilie- JVe siecles 
decouverte â Măneşti-Buftea 

RESUME 

Les fouilles archeolog iques de -;\Uuwşt i --- Buftea, a yant pour principal ob
ject if l'etu<le de la vie medievale dans l'un des villages du centre de la Plaine 
J{ouma ine, ont cgalcment mis au jour de prec it·ux vestiges plus ancicns, suscep
tihks d'ctre datces aux Ilie - IV'' siecles, donl quelqnes haLitations. Il s'agi 
d 'amcnagemcnts caracterist iqucs d 'une populat ion scclen ta ire 1 aux occupations 
ct pratiques specifiqucs de ccttc zone. 

Dans le troisieme cimeti(~rc fcodal, siluc <\ unc distance de plus 200 mctres 
du centre de !'habitat, les fouillcs ont pu iuentifier 12 tomues d'incincration
- an·c des urnes ou des fosses simples - tout conunc le dcrangcinent de bien 
d' autres lors des inlmn1ations des XI Ve -X V'· siccles. Transposecs sur le plan, 
1(·, 12 tombes ne refletcnt pas une organisation rigoureuse, par rangs, mais l'alJ
sl..:-ace des superpositions laisse supposer l'existencc d'un ccrlain systemc de nlar
q u ·r cn surf ace la place des urnes ensc,·elics. 

On remarque la pratiqne exclusin· de l'incincration, faisanl elat J'une popu
lat ion unitaire du point de vuc 1naterid et spiritud, qui conservait les tres 
a ne iennes coutunws des Gcto- Dan·s. 

L'invcntaire est compos(~ d'urnes --- I:t ou dans les tomlw:-:; les rt:stes cin{·
rai:"L·s se trouvaient deposcs dans d(·s urncs (dans Sl~pt cas) -, et cl'unc filmle 
1'!!. ft•r a fermeture laterale 1 datant de la secondc moi tie dn Jll'' sit~cle et du dehu t 
de. rve . 

Cette decouvcrtc s'ajoute au den~e reseau cl'ltahitats des lli< ct !Ve siecles 
d,•, alentours de Bucarest, constituant une contrihution ~t part concernant ks n·
cherches des necropoll's de cette periode. 

Expiication des fi~,;ure~~ 

i' ,·urc 1. Le plan d'unc habitat ion da tant drs , IH'· 1 ve .. ·sicclc~~. ·mi:-;e <fu :j '<."1 u 
par les fouilles effectuees sur la terrasse de la ri\·it'!rt' de Colcntina, ~t Cuftc:t. 

r:::_:~tre 2. Cera1niques et f ibulcs, decouvcrtcs dau:~ I'haL>i t<Jt l'l b n(·crupolc dat ~m 1 
des Ilie - IVe siec]es - site de J\Etnesti Buf1c:t. 
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O construcţie deosebită din lemn în zona 
fostului spital Brâncovenesc 

nc~copcriri arlwologic«' 1n zona ccntral;t a ora~ului Bucnr<'~ti sînt cunoscnlt' 
inert din jurul annlni IS71 1 . S;'qJături sistematice s-au intreprins de e1trc Şanticnll 
a rhcologic Bucurcşt i începînd cn anul 195.l cont inuîndu-se pînă in J95R 2 . Lucrftrik 
<lU luat o puternicrt amploare în pril'nii ani ai perioadei respective (1953---1954) 
cînd s-au precizat vestigii care an aparţinut palatului \·oicvodal ~i altor edificii 
ridicate în secolele XYI- X\'IP. Cea de-a dona mare etaprt a investigr1rii 
fostului t ercn domnesc a parţ inc anilor 1968- 1972 cind a fost pos ihilrt, gra ţ it' 
llntti larg sprijin din partea mnnicipaliUiţii. ucscopcrirca cd;-iţuii din ~ccolul al 
XIV-lea. peste fundaţiile crtrcia an fo~t înrdţatc ziduri]<' cdăţii lui \"Iad Tcpc:;. 
şi cele ale palatului datorat mai întîi lui 'Iircca Ciol>anul ~i apoi succesorilor 
srli Alexandru Il \Iircca, \Taki Basarab, Crigon· Chica, Clworghc Duca, )crhan 
Cantacuzino ~ i Constant in Br;1ncovcan u .'1 Concomitent au fost obţinu te da te pri
Yitoarc la pn·zcnţa Palatului Coconilor, atribuit lui ~tefan Yod;'t Cantacuzino, Ia 
plasarea cdor dm1~t porţi ale Curţii, Ct'a de sus idcntificatrt la Înlrt'trtictTa str:t
zilor Cîmpincanu, Scbri, Smirdan si Calea I~aho\"('i, iar tTa dt· jos in bta 
intrrtrii Hanului \-l;mnc''. Pe parcur~ul ClTcc·U'trilor s-au Uicut obs(·n·aţii ~tsup;·a 
modului in care s-a format si a n·oluat tl'rt'nul domnesc .. \st;'tzi stim c;'t prima 
CeU''tţUic, datÎnd de b jum;'d;~tca Sr'Colu}ui al ;\.1\·-Jca, tTa apăr;tt;l d;, \lll ~:tll\(i brg 
dt' pc:-,k 1 m 6 , intrcag;t supraLqi"'t :uiwnajat;'t nt·<lt-p;t~ind cea 400 mp. Pradic 
tt'rcnnl rczt-r\·at constrtwţii~or domnt·~ti ;1 fo-,t tit-limitat Lt jnm:-Lt:ltl'a secolului ;tl 
X \'-lc;t, in \Tl'llH':l lui \'Iad Tt'JW~ 7 . ~t:prafaţa ;1 r;unas aproap · accca~i timp de 
cîteva sl'cok l'.\ccpt Î11d LtttJra dinspre lllllC:l Dîmho\·iţ,·i, undt'. prin dq>llnt:ri l\_'

pt'tatc cit- JlHjl(;f- si rc~turi nwn;1jnc s-:1 oLti1111t umpkrca ttTl'nllrilor joase si 
prin ac('asta sporir<';l supraf1·ţ~·i impu<t dt· et:rinţdt' crc:-;cîndt' ;tlc Curţii. ln qn~
lul :!1 X\'1-lca Cnrtt\1 domrw;lsc:"t tTa proi1·jat:-1 de tlll parapet din lemn, a~a cmn 
arată ~irul dt· stilpi grc~i dt· ~ttj;tr snrprin~i în lungul ~tr:-tzii C;d>n)\Tni 11 şi cum 
n·ic~c ~i din Îllsc·mn;"trik juristului parizian Piu-re Lcscalopicr L\cute cn prilejul 
d('scinderii lui b Bucuresti în 1574!1 . l'mw :1k acdui;tsi Jll'l'l'k din kmn an fost , ' 
semnalate si pc Bul(·\-aruul 1 S4S, ;lcolo undt' s1· d(·sf:tsura oblic fat:t de actu;dul 
trdseu <tl a~terelor· din zilele noastre latura estic{t a Cu~·ţii domneşti·. in secolul al 
X\' Il -lea. mai întÎi în \Tt·mc;t lui \la tl'i Bas;trah ~ i apoi în timpul domn it: i 1u j 
Constantin BrfmcoY«·;nm, s-;:u ;mwnaj:1t ziduri di11 c;u·;tmid;"t groa~t' de l-1 ,20 
m 10 . lkscop<'ririk arlwologicc au p<'rm is id1·nt ifican·a acl'stor ziduri pc lat urik 
dl' \'f'Sl, sud :-i 1·st, cxtr('m;l nordic;\ fiind acoperiL~t probabil de frontul <h- cE'tdiri 
din strada C;dm1\'('!1i. l nck date permit ronturan'a modului de utiliz;n•· a 
acestui întins 11'rcn re acop1·n·;1 25000 mp. ~i cart' se dcsL"'t~ura pc part1'a sting;l 
a ritT1ni. () pn·cizar<' frtcută in hriso\ul din 16ÎX ak:-;t:t I'Xtindcrca t1·H'111dui d<im
ne:-:c şi pc ct·alalttt parti' a DîmiH)\'iţr·i su!J forma "li\('(lt-i gospod"'. lk cînd ~i 
cît 1 rmp a llf iliJ.at Cur1cR \oincH!;lltt ~ICI'St sp;tţ iu !'Sit' ~n·u dt' ~ptts. Ct·rl '~~~· 
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faptul că terenullin·zii ce se întindea din dreptul Dealului !\oi itropoliei pînă în ve
cinătatea porţii de sus a Curţii11 . In 1798 cînd Constantin Vo(H't Hangt·rli a ho
tărît scoaterea la n1ezat a Curţii Vechi era deja parcelat, domnitorul ocupindu-s<~ 
numai de perimetrul din stînga Dîmboviţei. Ea rîndul lor, cele dou{t planuri ale 
ofiţerilor austrieci Purcell şi F. Emst, ridicate în anii 1790--179tl~ indică te
renul din faţa fostului palat voievodal, aflat pe malul drept, deja pnrcdat. 
Podul Calicilor care pornea de la poarta de sus a Curţii încep<~a s{t fie flancat 
de cas<' consemnate de cartografii respectivi. Bine pn·cizatft c~k incinta l>i~.<·ricii 
Bălaşa Brâncoveanu, ridicată probabil peste fundaţiih- lftca~ului cunoscut sub 
hramnl Sfîntul N icolac din Prund. Nici planurile din 1770 întocmite de aus
triL·ci si de dttre rnsi nu sînt n1ai edificatoare1:1• l·n hri~;ov din 1720 t·mis • • 
dl' Xicolac \lavrocordat menţionează şi "Livadea clomneasc[t aflatft pc li11gft ca-
sele dumisak ... " \Ianolache Lambrino sotul Domnitci Brdasa 1'1 . Putt'm totu~i 
aprecia c[t în secolul al XVIII-lea, mai prec'is elin a do{t;t jum{Ltatc a ace~tui \Ta~·, 
domnia nu mai controla si terenul fostei livezi si dt acesta intrase în sirlpÎ
nirea unor orăşeni. În zona' respectivă ci se plasau î;1tre importantul pod al Cali
cilor, prin can~ se asigura legătura cu drumul .l\Iehcdinţilor şi mai vechile pro
prietăţi ale Brâncovenilor, casele acestora găsinclu-sc la poalele actualei alei din 
D~.:alul ~Iitropoliei. 

Escavaţiile frtcute în vara anului 1985 pentru fundaţiile blocurilor care 
fbnchează intrarea BuleYardului Unirii în Piaţa l; nirii au permis ident if i
carea unor construcţii din piatrrt, c[trrunidrt ~i bîrne din lemn care schimbă optica 
istoricilor bucureşteni, pri\·itoarc la fo.->ta "li vede gospod". Mai întîi s-a preci
zat faptul c;t terenul p[tstn·adt structura unui (hlrov flancat de albia mcandrată 
a Dîmbm·iţei şi de· hra;nl secund al rîului rc~;pectiv cunoscut sub ntm1clc de 
lJîml>o\·icioara. Practic, era o mare insulrt inconjnrat{t de apelL· Dîmboviţei. La 
2,5 m sub trotuarul Splaiului Cnirii se gftscsc Inari dL·pniwri aln\·ionare pro
vocate ele n.'\'{trs{trilc rîului :::,an eL· mutar<'a albici lui. Straturi groase de prunînt 
~tnh':-;tl'cat cu c{trbnni, lJÎrm· de lt·mn, fragnH·nte de \'~be aduc mftrturia unor 
repdatc incendii care au mi<tuit construcţiile' exisknk in sccoldc XYII-XIX. 
Nu este Yorba de un tcn·:1 n·zcr\'a L exclusi,. unor plan taţii arbcricole, nun s-ar 
putea deduce din hri:~oavde anilor 167i)--1692. Este n-r1 faptul c:'t la început 
au fo:-;t ridicate aici, cu prC'clilccţi,.,, construcţii din lemn. Contl'!11p\ilan cu acestea 
c-;t.,_· ~i un zid din pi;nr[t lat d~· 1 ,(JO m ori··r:tat '\ --S, el( ci perpendicular pc 
~1l!Jia I>îmhoYiţci. ~anţul dr· fundaţie tair· cL·pt:ilt.'ii din ~-TcuL:l ~tl X\.f-lt·a, în timp 
n· partea snpcrioarrt a zidului l'sk ;tcopcritft d(' 1:;1 ::trat lil care ~L· 14;1:-;c-,c mate
rialr: din a doua jum[ttaLL' a \T;~c,llni lnm;'dcr. Zid1d n·sp•·cti\', ~:(·c1)i~nuit de 
lat, a fost semnalat numai în profiln1 [!, 1 upii nrndui Lkc J[tr[l <t i :-c putea ur
m[tri dl'sf[tsuran·a. :\ fost făcut elin hoLn·;1:1i dt· rî:.t, d;dt· d·· 1:iatr:1 lungi de 
0,4-i m ~i g'roase d(' 0,06 m, rragnwntc <k cftr:lmid;t, ;nortar ;db;.,;·itl cu nisip m[t
rt1!1t ~i Yar. Pe înrtlţ-imea de 1,17 m cît s-a p;l,;tr;tt nn s-a putut preciza o anu
mitrt ordine a materialelor folo~ilc', Llpt cxplica1Jil prin hmc(icmalitatea lui de 
funcb~il·. Comparînd aceste demente de con:~trnc(ii cn Cl'k din sub~olurilc curţii 
domlwsti se 1)oate ~tabili cu usnrintrt cr1 el<' sînt similare celor din timpul lui l\1ircea 

1 • • 

Cioh~mnl. Ca atan·, la jnmfttatL·a sccoll11ni ;d X\'I-lca cînd C1.:tatca lui \'Iad 
Tc1ws si a snccc:sorilor aăi a fost tran~formal[t în 1)alat ~-a ridicat ck crttn· domnie 
' ' . 
zidul dl~:;cri.-i mai su:; cart~ parc :-:.ingnlar, f:u:t po:-;ihilil;dca Înscrierii lui Îil conturul 
\Tt'l11Wi con:..;tructii. Am lHttea ~nea dc·-a face cu o lucrarL' tk protc:ctie <l Curtii 
d;)mncsti 1)e ma'Iul OJHls edificiilor \'(Jin-·cJdak ~;i car.:..~ l~nn{trea, la ~listanb de 

) ) A p 

cc;t 25---7>0 m fostul curs al PoLlului Calicilor. In mcd L'\·idcnt, indiferent de 
ro:'tul lui, zidlll din piatrrt din zona hi~nicii Brtl;~~a se prezint{t ca o mftrluric 
a pn·ocupărilor domniei pentru ostro\ ul înn'cinal. Faptul este pl' dl'plin c-x
l~lic:thil ţinînd ~;eam:t <tlît dt' l'n·nimt·nkl\· tnmnltoa:-;c· ale Ci..'lor dou:t domnii ale 
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lui ~'{irCl~a Ciobanul, cît si de pozttta locului c{tLiiat ack:->ea dt• c:ttrc a:;<·di;t\orii 
Cuq i:. Pt• aici an sosit ;teagurill· ~oldovcnL·, condasl' de Ştefan cel l\lan~ in 
1475t'i ~i tot în acea:-~tă. zonă s-a ridicat crucea :\Iircioaici (Chiajna, Doamna lui 
~lire···-~ Ciobanul - n.n.) precum şi crucea lui :\kxandrtt al II-lea Mircea16 ş.a .. 
fiec•.:· ·dintre ei fiiml confruntat cu problc1nc dificile pc plan politic şi militar. :-le 
ridic~~. totuşi un semn de întrebare asupra faptului c{t, în timp ce Curtea propriu
zis:._ t·ra flancată cu stîlpi de lemn, în Ostrov s-a amenajat un zid din piatr~t 
lat, dup{t cun1 1nenţionam, de peste 1,60 m. 

1 !l cl~cursul secolelor XVII-XVIII rnalnl drL·pt al Dîmboviţci a continuat 
<t fi~· rbtat cu construcţii din căr{tmid{t şi lemn. Fundaţii şi pi\·niţc au fo..;t 
sem:uLltl' in dreptul bisericii Brtlaşa, ca şi în Yecin:ttatca galeriei de acce . ..; in 
sta~ i~~ \1ctroului. ~u ne putem da seama dac{t e:;te vorba de o dispunere ordo
nat:.\ ·<lu impn . ..;{t ele- cur-;ul rîului. Pivniţele erau ~cmicilindrice cu bolţile susţinute 
11L' ~~:·c· tlublou. 

O atenţie aparL· a su:-;citat construcţia din bîrne ele lemn, semnalată la cea 
30 m :'\onl-Est de~ ~tltarul ctitoric·i prinţcsci B:'daşZl.. Vestigiile au apărut b trei 
rndri r'aţft de nivelul actual înf{tţi~înclu-se ca ~iruri de cîte patru bîrne alăturate, 
per~~:ndiculare sau paralele. Din latura ele Yc~t s-an cercetat 10,70 111, iar din 
cea d~ nord 10,7 5 m, f{tră a se putea atinge lungimea completrt care prttrundca în 
1nabrilc gropii de fundaţii a viitorului bloc. Bîrnele~ din stejar fasonate la bardă, 
<'ra'c:. l'itrate în secţiune, cu latura de 0,24-0,25 111. Lungimea acestor bîrne era 
dt· cea S m, permiţînd aprecierea C:t latura cl{ulirii Cl' se susţinea pe 
aCl':J.:;t:t talpă pntca depăşi 16 m. Cele patru bîrne formau o suprafaţ{t de sus
ţincc_· lată de l, l0-1, 15 rn. La rîndul lor, bîrnele aveau fiecan· dedesupt cîte 
un şir d,· ţ{truşi de lemn rotunzi, cu diametrnl p{trţii supC'rioare de O, 18 m. 
Acc·~ti stîlpi împlîntaţi în pămîntul n1îlos eran distribuiţi fie grupaţi cîte doi, 
fie in~iruiţi fiecare la distanţa de maximum 0,33 m. Constrnctorii medievali au 
proo,·dat mai întîi la înşiruireea acestor stîlpi de fiecare, pc patru rînduri, peste 
capc~dc lor depunînd cele patru bîrne din kmn. Pentru stabilitatea bîrnclor 
din LJc în loc s-au fixat, pc margini, ţăruşi din lemn. Jlicile diferenţe de gro
:-;im: intre bîrne erau corectate prin pene lungi de 30 cm, late de 12 cr~1 şi groase 
de 4 cm. Penele au unul din capete terminat în form{t ele triunghi. Imbucarca· 
]atlt:·ilor perpendiculare se frtcea prin simpla Eticre oblic{t a capetelor l>Îrnelor 
culcJ.L·. 

Din mărturiile dczvclitc rezultCt c{t avem de-a face cu o construcţie pa
truL·.~,.>L-l cu suprafaţa de peste 150 1np. Suprafaţa interioară era îrnp{trţitrt prin 
pcn't i: orientati Est- Vest, arnenajati în aceeasi tehnidt cu care s-au ridicat la
turi(~ extcrioa~c. Prima compartimdntare n1ărg·inită de peretele nordic aYea lă
ţimea de patru rnctri, cea de-a doua de 1,85 m iar cea de-a treia, probabil tot 
4 111. Era o construcţie cu tindă median{t şi înc{tpcri laterale ascmrmătoan·. Kici 
un alt perete nu indica secţionarea acestor vaste îndtperi, cele mai mari dep:'t
şincl in mod sigur 43 mp17. 

A1nenajarca construcţiei de lemn s-a făcut în prima jum{ttatc a secolului al 
X VIII-lea, aşa cum lasă să se înţeleagă cert fragn1entele de vase ccramice fixate 
între :::;tîlpii de susţinere. Este posibil să ave1n de-a face cu una din anexele dmn
neşti sau care au aparţinut mari gospodării bucureştene a boierilor Brâncoveni18 . 
Sigur, ckzafecatrca construcţiei nu a fost provocată de un incendiu ci de abando
narea şi în parte de demontarea ei. Chiar dintre bîrnele de susţinere a pereţilor, 
nnet~~ lipsesc iar elin podea1 1::t care în mod firesc se ridica peste talpa aceasta 
sol id[l_ nu s-a 1nai păstrat 1 ~ .. nic. 

V c:;tigiile din Piaţa Unirii cercetate cu acest prilej reprezintă o ultimă 
fază d~ construcţie din lemn în cen~rul oraşului. 
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Note 

1 D. l~appazogh1, Căhlu:a S(llt Cmuluc.,l/orul l1uclt1'f;\liului, Bucun·~ti, 1S71, p. 7. 
2 Bucurrştii cit odwioară, sub redac1ia prof. univ. dr. Jon lonaşcu, Bucureşti, 1959. 
3 ~antierul arht·ologic Bucure~ti. Săpăturile arheologice de sectorul Curtea Yeche, IB ,.S1~1tJii ~~ 

JT!erate pri·1in<l istoria Hom:lniei", 1, Bucureşti, 195'i, p. 'i6l-53X. 

" Panait 1. Panait, Aristide ~tcf:uwscn, ::\Iuzcul Curtea Veche, Palatul voic·,odal, Bucure~ti, 1972. 

i Panait l. Panait, Curtea domneasui din lJ1tcurrşti în saolul al XVI-lea, în "Bnldimll Mor.t;lncn

tdor Istorice,., <lll :XLlJ, 197J, 2, p. 5. 

6 Idon, Cfialea lJuwrcştilor tfl sf.wlelt .\11'-.\"V Îll He·1. Muz., au VI (1969), "1, p. 314 (~ur1afaţa 

circumscris;l de ziduri <nea cea. 160 mp). 
7 Idem, E·10luţia. perimetrului Curţii Vechi în Inmina descoperirilor arheologice (sccokle X\1-

XVlll), în "Bucure~ti" \'111, Bllcure~ti, 1971, p. ~7. 
8 Jdem, op. cit., Îll "Buletirml Mmnllllf'lltelor htorice" au XLJI, 1973, 2, p. 5. 
e Călâtori slrciiui dcsp1·c '[ârile Rotnânc, BllcttJT~ti, 1970, li, p. 426. 
10 Se constată chiar o ncsincronizan~ a situaţiei arheologice cu însemnările c:Ll~'ttorilor străini. Astfel 

Paul de A lep ~i Ew lint /il li notează faptul că această Curte era înconjurată cu p<'lancă 

simplă de stejar (d. Paul Simionescu, Paul Ccrno·Todcanu, Cetatea de scam1 a Bucm< .:;ti lor, 

Bncure~ti, 197()). Or, ct'rcet{Lrile arhC'ologice au identificat în mod cert un zicl de incintă pe 

colţul de ).;E şi pe latura de E anterior lui Constantin Vodă Brânco·/('0\1111. 

~ 1 ~onstantin C. <;iurescu, Istoria Bucure;\tilor, cfl. li, Bucureşti, 1979, p. 61. 

12 George D. Florescn, Din 'i.Jcchiul 11ucurr;~ti, Bucureşti, 193.'5. ·-J;; Ion ]onaşcu, ]'lanul carloţ!,m}ic inulil al ura;\ului 1Juctt1'f;~:i di11 anul 1770, in "Sh1<lii", iln :X Il, 

1959, 5, p. ]lJ Ş.ll. 

U Constantin C. (;iurcscu, op. (//., p. 271. la acea dată se ctJilfiJmă practic•Hla dcsprim1f';1i t;nor 

părţi din li ·1adă pri11 da ni i dom ne şti. 

1~ P.P. Panaitescu arată, cu argtliiH'llle tc·meinice, c[t oraşul a fost încercat, ÎJI ~Tm:Jal, prin ~ud şi 

pc (lrnnml de leg.:'ttură cu Tîrg~oru (cf. P.P. Pamtitescu, ~tdan cd Mare ~i ora~ul Bmtll"l'~ti, 

în Studii, <m .XlJ, 1959, 5, p. Jo). George Patra presupune cit tabăra moldovt·nilor din >JOicm

brie li7fi a fost chiar pe Dt'alul :Mitropoliei de azi (cf. BncurC'ştii de ieri, lhH:urc~ti, EJ90, 

p. 1KIJ). 

16 George Potra, Docnmcute pri'Jitoare a istoria ora~nlui Bucure~ti (1634- IKOO), Buclue~ti, l~K2, 
p. 60. Actul respectiv emis· la 22 august 1662 menţiollt·aZ:t: "Calca Mt:hcclinţilor unde suie 

calea la crucea 1 u i A lcxand ru Vadit, cea de piatră". 

li La cercetarea acestor ·1estigii au participat studenţi ai Facu1t:1ţii de Istorie-Filozofie )I mu:~:eo

graful principal Co11stantiB l\landache de la Muzeul Curtea \cehe. 

18 La una din sesiunile de rapoarte arheologice unde s-a prezentat materialul de faţă, reţ;:n·t;.1tul 

Vasile Drăguţ s-a întrebat dacă nu poate fi vorba despre resturile clădirii iuiţiak a Spitalului 

Br~lnco·,c·twsc. Ma.tniakle arheologice care permit datart!a construirii aces1ci lucr:lri sînt 
~ 

certe însă din secolul al XYJll-ka, iar Spitalul Bdnco·lt'lll'SC a fost ridicat dup~l Llii!l se 

~-tie în 183.5- 1837. • 
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Une construction en bois d'une factt:re a part 
dans la zone de l'anc~en hopital Brâncovenesc 

R I~Sl '.M 1~ 

De~ fouillc~ arch(~ologiquc~ dans le centre hi:-;torique de Bucarest ;-;oni si
gnalecs des l'annec 1871. On a cxamine en part iculicr la riYc gauchc de la Pîm
l>oYiţa. La rin' droitc, ou des docunwnts nH~dievaux confinncnt l'existcncc du 
\Trger princicr, est moins etudicc. Lors de l'cdification de l'immeuhlc flanquant 
le ct)tc est de la J>lact~ 1·nirii on a dfectuc aussi certaines rechcrche~ archt',olo
giqucs. On ~- a signalc~ un largc mur cn grosses pierrcs de rivit\rc d dalks de 
picrrc a_yant fonct ion ne aux X\' 1" -- XVllr sieclcs en tant (]UC point dt· guct de la 
routl' d'oucst de \Iclwdinţi qui debouchait sur les portes d'cn haut de la Cour. 
.\nx X\"Ill' --·XIX· siecle-.; ce t('rrain etait occupe par des anncxcs economiqucs 
rlc la Cour J>rincit'·rc, dont nnc construction cn poutres ~t unc ~upcrficic de plus 
dt' 1."0 Ill<\tre-.; carrcs. 

L'<'spac1· tont cnticr cn Ctait compartinwnt{? dans un l1all central flanque 
1 k dt ·ux ~alle.;. Les parois de cd te construct ion s'a ppu~·a ient c't un cadre forme 
de qua 1 n· pou t rcs, f ix{Ts ;\ lcnr tour sur <k-.; rangees de pieux f iclles dans lt· sol 
1 )() u (' t1 '\. . 

11 po11rrait <agir d'unc grandc r!'mi.;l" ahandonnec au cours d<' la pn·mJ
{·n· moitil~· dn XlX' .;i(·cl(', aYant l't'·dification de l'hâpital Br[tnco\Tnt·~c (IX37). 
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Cercetări antropologice pe şantierele 
arheologice bucureştene 

I~c:"nltatul otJtinut în urma stu(linlui populaţiilor \·cehi e:-;k unul dintre iz
vo~rc-k certe can· stau la baza elal>orru·ii istoriei unui popor. 

În cele re nrnwazrt pr('zcnti"'tm o parte elin rezultatele n·J-cl't;'trilor antropolo
gice în cimii irc mecli!'valc care au aparţinut unor a~cz:u·i de la sud de Carpaţi, în 
centrul Cîmpiei nomtnw, în vecin;'ttatca drumurilor cfttrc Dnn;'u\'. l"nclc- elin ac~·stl' 
aşczftri sînt akstate de hrisoan·k şi docunwntde interne înet din secolul al X\"-lca 
pînft c:ttre sfîr~itul secolului al X\"llf-lea 1 . 

Populaţii!(' care au folosit nccropolel<· luak în discuţit· aparţin accluia~i 
neam, s-au dezvoltat în condiţii sociale şi politin· ascmrmfttoarc. Dikrcnţel(~ antrc
pologice de ]a un grup la altul Sl' datorcazrt mai ales particularitftţilor demografice 
ale fiecftrci <lsezftri . . 

În anii 19X6--19Sg au intrat în studiul nostru necropolek nwdicvale de la 
Po:;;ta-Buturngc·ni:!, Orcloreann, Piaţa l"nirii, Cuilml cu Barzft, CL'lTl'tate de specia
listii :\luzcnlui de istoric si art{t al mnnicil>iulni Bucnrt·sti. . . . 

. Yecropold dt' lti J>oşla-Hulurugenz: (secolul l'X TI l): :;t·ria dt· 22 de schcldL· 
a fost destul de sla1> consc·rY~ltft, nnell' st·gnwntt· ncputÎIHl fi dinwnsionatt~ (neutili
zaoilc pcutru studiu). 

E~antionul ('_-;te asifd rcparti;;at după sex ~i vîrst:t: 
-- Coj>/ii -- 10 subiecţi: 6 intn· 3-6 ani; 4 între (J 1/2-12 ani. 
-- Fc"nL·i/,· --- 6 :;ubiccţi: 2 adole:-;ccntc între 15--20 ani; ":! snLil'C~i intrL' 

20--3.l ani. 
- 1-Jt"trhufiz. --- ·1 suLiccţi: toţi între 40-45 ele ani. 
Avem clou{t cazuri făr{t clckrminat\' de sex- vîr:-;tft claUt fiind starea rea ele 

COllSLT\.alT. 
Dimorfismul sexual este foar1t' bine conturat la snl)icctii care au intrat în . 

studiu de Jctaliu. ExisCtunmmlftr de caractere care apar in·cvent şi care dan o notfL 
particularft întregii scrii. 

BărLaţii au o faţft ovalft sau rcctangubr:t de dinwnsiuni varial)ilc, cu orhile 
ronlk-dipsoidalc, cu nasul osos lung, îngust ~au larg. Profilul facial este mt·zo
ortogna t cu mczoprog:1a t ism al n·olar. Cran i ile au caloh· mijloc ii alungi le, llll'
zocranc, cu frnn tt' dr,,·a ptft puternic rdida tă. J>aridalck ~i occipitaldl' au rel iduri 
med in spre puternic .. \land i bukL· an gon ioande cu rei iduri uşor întoar~e în afar:t. 
Talia subit·ctilor \'ariazft între 10~,2--178,1) cm. 

' 
FL·mcill' au o faţft joa:-;;\, uneori cu forme oYalL~ :-;au pfttratc, cn unghiurile ro-

tunjite.·. Orhikll', ca form:t, sînt \ arialJilc ~i încadrcazl nasuri osoa-;c mijlocii :-:;pre 
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îngust. Profilul feţei este tnczo-ortognat cu prognatism alevcolar la nivelul mediu. 
Gouioanclc au un relief slab, în trei cazuri din patru, bărbia are schită de eşancrură. 

Talia subiecţilor oscilează între 154,6 cm-158,7 cm. 
Analiza n1orfologid:'t a subiecţilor de la Poşta - Buturugcni încadrează a

cc:a~t1 scrie în grupul curopoid, ca şi cel de la Ordorcanu, Străuleşti - Măicăneşti, 
M5.n.~sti 1-11 si Bîrzesti- Vitan- Bucuresti. " . ' , 

CeL·a ce par<" inten·sant la această serie este mezoprognatismul alYeolar frec
vent la toate ~L~riile din cimpia nord-dunăreană. In această serie este frecventrl 
patologia e::-;ua:-;;l b nivelul coloanei vertebrale (circa GY~,~ din subiecţii descoperiţi, 
cu cl:.·a.ctcn· deg(~ncra tin· la bărbaţi). 

Odontopatiih· ~înt frecvente la femei, indiciile ck intcn:;itate a maladiei ca
ricc.< fiind dL~ 9,09 la LărlJati si de 12,06 la f~mei. Au avut luc procese evolutive 
grav;~ care au du:-; la p<:>rfor~rc~ maxilarului şi în două cazuri a bolţii palatine. 
La et_;~)ii, în dou{t cazuri avem anomalii de poziţie. 

Intrucit am luat în studiu numai ceea ce a permis analiza antropologic{L nu 
ne propunem <t g(·ncral izăm aceste aspecte dat fiind caracterul ticcstei săpături. 

Concentrarca în intervalul grupelor a unor însuşiri fizice particulare poate 
fi <.ţatcnaUt şi nmdiţ iilor specifice de dezvoltare a acestor mici comunităţi în care 
căsătoriile ~c cft-ctuau frecvent într<:> mc:mbrii satului respectiv. 

Ntuol')ofa de la Ordoreann (secolul XVIll). Seria este compusă din 23 de su
biecţi cu ::;tart' dift·riEt de conservare; unele fragmente nn an putut fi utilizabile 
pcntr'-~ studiu. l(<·partizan·a scl!ddelor pe grupt• de vîrstă- s~·x cE't urmrttoarcle 
a"'l'~,.~,. :> rl.: ·- '· - •• 

- J;{!rf,uţt;.- au decedat întn· Jimitell' ck vîrsL"t ')5-50 de ani, fiind n·parti
zaţ i u- ~rup;_· ck~ vîr:-;t:t pn·cum ltrmc~tdt: 

35-40 <k ani- 1 sul>ivct. 
40-45 de ani== 2 sulJiecţi. 
45-50 de ani -=---= 5 snbi<·q i. 

Fnnn"le au ckcPdat intn· limitL·k dC" vir.-.;t;~ 15-45 Jc ani, fiind repartizate 
în uu~:~.:,tcan·k grupe de vir~trt: 

15-20 ck ~ni=-= 3 snLiccţi. 
20-30 de ani =-c·l subiect. 
30-40 de ani :c.: 3 subiecţi. 
40-50 de ani =--' 1 subiect. 
1wclctcrm inabilrt YÎrsta --- 1 subi:-·C"t. 

Cop1·,ii sînt reprczentaţi prin 6 sulJicqi care SL' grup('azrt a~tfd: 
O- 3 ani 1 sul>iect. 
5-f> l/2 ani= 3 sulJiccţi. 
9-12 ani-= 2 suLiccţi. 

Sub raport mctric şi morfologic ~eria ele la Ordoreanu se prezintă astfel: 
{se cc·c:_-;tattt prezenţa cxclusivrt a caracterelor europoiclc): 

r.;1u hul masculin se disting<· prin dou{t forme: indivizi înalţi, gracilini, cu cra
niu it.:ijl{;ciu :~pre lung, ele în:tlţimc moderată, cu fnmt~~ dreaptă, parietalc mijlo
ciu c..:rbatl', occipital rotunjit şi reliefuri moderate. Profil facilo-ortognat cu două 
cazu:·i de· nwzoprognat i:-;m alvcobr. \fandibn1a arc reliefuri moderate; un grup de 
indivizi de taliZ· mijlocie, cu reliefuri moderate spre puternice, cu faţă rectangularrt, 
dirw_.n_-,iuni variabile, frecvenţă mare a n1ezocraniei. Profil facial ortognat ~i un 
caz nL·zognat _ A n·m tn~i cazuri de prognatism alYeolar. 
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Grupul jemim:n, ca şi b ll~trl)aţi, arc dimorfi~mnl ~cxnal mai puţin an:('n1l;at 
în porţiunea snpcrioarrt a feţei, cu cranii de lungimi variahik, de înălţime m1i]o
cic spre joasi"t, cu reliefuri slahe, parietalelc uşor rotunjite ca şi occipitalele. };1\~l 
joasi"t cu frunte mijlocie, profile m·to-mczognat, cu nas- spre mijlociu (estim;.;)';. 
Formele de talii sînt mijlocii--- moderat gracile. Aceste caracteristici k-am n:;ii 
întîlnit ~i în ~cria de secole XV-X\"1 de ]a ~l{lici"uH'~ti-StJ~tulcşti (s-ar ptlh.l t'a 
acest caracter srt se fi prtstrat prin cndogamia purtati"t de indi\'izi mezognaţi-gr~H 1Ji)=l. 

În ceea ce I)I"Î\'t'Ste talia, ]a l>i"trl)ati ca o~cilrazi"t între Ya]orilc 166,7--- ;~H.4 
' ' crn, iar ]a ftnwi 1.'13,4-157,9 cm. 

·' l>in punct de \"(·den' patologic scmnal~m prrzt'uţa în grupul brnllaţ ilor ~~ k
ziunilor reumati~male, a ostcoamelor ~ia 11IH'Î f1achni prost consolidate. La 1, rnei 
semnal~m prl'zcnţa intr-un ~ingur caz ;1 mwi ~cchc]c înmma 1mei tumori m:di~::•w. 

Stndiul odontologie subliniază: prezenţa cariei dentan· în mwlc cazuri nu
gînd pînă la colet; eliminarea molarilor în general în mma granuloamclor, t ~!nl
taţ ii parţiale ~i dourt totale la ni\"<'hd mandilmki. 

Prin prezentarea acestor da te am încercat ~:1 a t ragun att·nţ ia asupra \ ~::,·ia
hilităţii mdrico-morfologic<' ~ia structurii antropologire pn1babile a popnlaţ ic 1 •:;1-

tu]u i Ordoreanu. 

Scaopola l)1"aţa {'n·irii- 1-hsa·ica .">:finl"llllon Sou (st'cohle.YVJJ -X!--111) 
Pini"t în prezent s-au dcscopt'rit 40 ele subiccţ i n1 stare foarte slal>rt de co~·''n

varc care ne-a determinat si"1 t·liminrnn din ~tnditd d(' detaliu 7 subiecţi 11t'{~' 1cr-
minahili Sl'X-\'Îr~tă. . 

-- Uărl){r!z·,· ;111 dcCl'dat intre limitclt' de YÎrstrt :;o .)0 dt' ani fiind gn1raţ i 
precum unneazi"t: 

- .~0 --40 de ani S :-.ul>i('cţi; 

-- 40--.10 dt' ani S :-;uhiccţi. 

Fcmti/c dcccdate intre 20--30 de ani ~-au grupat în 1n11nru· de Il. 

('opi/i care au fost descoperiţi pîni"t in prezent. slab conserYa\i. s-au ;..:::~rat 
în limitele de YÎrsti"t 6- 14 ani. Ceea ce l'Stc intcrc~ant c~tc marca Hznrrt du-_î.L·ă 
(gr. 1\') asociatr1 cu frcc\-cnţa cariilor distnKtin· pînă la co1ct. 

~td> raportul analizei antropologicc. suhil'qii din nccropola Piaţa t nirii au 
fct<> carl' s<· încadrcaz[t în ~cncral între limitei(' catel..'oriilor mi1"Jocii si inalt•·. 

' tJ l J • , 

1\li'"trinwa ca]otl'lor ~c încadrl'az~t gradat în toate categoriile, indicii tnmînd ace, a~i 
~amrt Y;ni;thil:t a mrtrimilor. Suhit'cţii sint în general ortognaţi cn cite\ a(')\(, -;•ţii 
de ml·zoprognatism alvco]ar. Din punct de \Tdcn· t ipologic aYlm toate fur;Y..J<' 
ohi~1mit<· ale tipului t'Uropoid din cîmpia nnmUan;t. 

Talia subiecţilor dc!:~copniţi în nccropola de ]a Piaţa l'nirii oscilcaz;\ 1:1 ~ ~-r--
hati intn' Yalorilc 166,7- 17R,5 cm, iar la f(llH'Î între 142,5 rm 1.~4.X rn~. 

/h,wn'ca Cm"lml CII bar:..{{ (saolflt' XVI-- .YJ"//1)- ne-a dat pin:1 in pn,_,nt 
spr<' ~tudiu 4.1 de subiecţi cu o start· de conscn·;nc fcartl' prcasL·t. Subiecţii au :ost 
grupaţi prl'cum urmcaz[t, dup[t ~cx ~i YÎrsti"t: 1.1 lJărbaţi decedaţi intre limitdc de 
vîrstă .~0-- 45 de ani reprezentind .t1,S5<~~ din cazuri: 20 de fl'ml'i dcc('(l;lf(' > tn· 
limitek de \"Îrstrt 2:1 40 de ani (dintre care 8 subi('cţ i între 25--JO dl' ani), !"t"1 rc
zcntind 44,44(~;) din toaUt scria, 10 copii decedaţi intr(' limikk dt· Yir!-,t[l tJ- !2 
ani, rcprtzcntind 22,22r;:o faţă de toati"t :-:cria. 

Ta1ia \'ariazi"l între Jimitclc d<' 146,0- 172,4 nn la fun<'i ~i intre lo2,2-- i/x,2 
' cm la b{trbaţ i. 

Profilul mortalitrttii, durata medic de YiaU"'t ~i ])roballilitatca de ~llJ1r~l\:~~ ~u-, . , ' 
ire ]a fi<'care grupft de \Îr~ti"t Ia cşantionn] studiat arc unele apropieri an~:}q.;ii 
cu s<'ria dt· ]a Piaţa l"nirii, \1;Jnc~ti li ~i Bhze~ti-\'it~m (Zona 1)4

. 
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Sub rapurtul analizei antropologice subliniem următoarele: subiecţii au feţe 
ca:··~ ~e încadrează între limitele categoriilor mijlocii şi înalte, cu o excepţie foarte 
j nzt,~L l\Lirim~a calotelor se încadrează gradat în toate ca tcgoriile, indic ii urmînd 
ga:na variabilă a rnărim ilor. Subiecţii sînt ortognaţi în general, cu trei excepţii de 
nL'z:,Jprognatistn alveolar. Acest lucru l-am semnalat şi la alte serii studiate din 
w·c-r,)polele Trtri i Româneşti. n ifcren ţcle care există nu trebuie raportate la nivelul 
pJ_rulaţional, ci la cşantionul statistic. 

Datele menţionate tnai sus caracterizează populaţia din zona fostului sat 
On_~ ;rcann, Poşta-Buturugeni, Piaţa Unirii, Cuibul cu Barză, colectivităţi care se 
în.:1 ;_rc·a;r;{t în populaţia centrului 'Cîmpiei Românc5 şi care a gravitat în jurul ora
sub: de rc·s~·dintrt d01nnea"c:t Bucuresti sau a locuit aici. . . . ' 

https://biblioteca-digitala.ro



Note 

~<'cropolPle menţic1natc mai ~us au f(lst s1ndiatc ele următorii <lrhf'(dcgi: 

Orclorea1111: Aristidc Ştdăncscu; Jl(i,\/a-lJutunJgeHi: /nistide Ştdăn<'~cu !;oi H<Hhl Oche~t~aml; 

J>iafa l'Hirii: Sandn Yasilica; Cuibul cu /Jar.:ci: Hadu Ciuc('ann. Adno·m mulţ.mnir1le noastre 

pentru solicitudine acestnr arlwolo;:i. 

1 lJJHB Tara Homâneascfi, 'leac Xlll--~1\·- X\"- ·tr<lc -:\,\;11. 

:l Ari~-tidc Ştdi"'tnescu, Hadu Ocl1e!;'tann, ,<...,"fi;'"lt"illlri Îll sla:'i:rnilt c;.r):(olo.'~irc 1/irr.'i("i'rl)r (Jt J;e ,1.~1~'-,ţ din 

:;rma Po,~ta-lJutlrnt;;t·ni, CommJlcan· la s('~ .. illlH'a dc r;.tpoartf· <Hiw(llogi( ~· ! •( 1art·, Tinu~<>.r'l.ra, 

19S6. 
3 Ioaua J>opo·tici, Cimitirele df. lc1 .'·)trâulrşti, Analiz{l <kmografică, in SCA, 10, IIJ7J, p. 1.'5-22; 

Ioana J>opovici şi Mircea Şt. l;drescn, /)ale cmnpa.m.'ivd c~srpra unor p:Jpttlaţ.ii mMiuvait 

din Cîmpia Ri,Jltănă, în SCA, 197-1, p. 3--6. 

' Laurenţia Georg(>scu, Necropolele feudale de la Măne,~ti-Bujtc.a tn Ilfov, Bucureşti, 1978, p. 165-

167; Materiale, Oradea, 1979, p. -107-410; Mat~rialt>, Ploic5'ti 1984 (sub tipar). 
5 Panait 1. Panait, Aşeaarea feudală Străule.,~ti in CAB II, 1965, p. 190. Idem, Inceputurile cm~ţulwi 

BLtcu:reşti în lumina ce.rcetiJrilo-r arheologice, Bucure~'1i, p. 19-2J; Aristide ~tefăne.o~cn, Cu

celarea arh~logicd a satul-ui Mdn~ti-Rrtflr-.a din st!Gotde XJV-.XV, Materiale, l'loieşti, 198~ 
ţsub tipar). 
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Recherches anthropologiques 
sur les sites archeologiques bucarestoises 

Pour~ u iY:n1t ~ t·<: rcd;nchc~ plu~ ;mr icnnc~ :-ur la pnpu lat ion du C('n t re dt· la 
PLtin,· Houm;liiw, L1utcur ~<~nmd ;\ l'exanwn des :-ujet:; id•·ntifiC·~ dans }'ain· de 
ccrt;1ins h:1hit:1t~; rur;mx-- Po:;-Ll-Butllrtl,t;tni, Ordor('<lllll ---, tout commt· dans 
des cinwntit'-n·~ dn tt·rritoirl' dt· la Yillf' de Bucharc;-;t. Y ~ont cummlmiqu(~l'S des 
inlormat ions conccrnant la Yi•·, le ~~ ;..,_,·, h:-:. maladi,·s dcnt les n·;-;pl'c1 ifs ~ujl't;-; ont 
:'onffcrt, :1in;-;i qut· cl':!ntns tr~1it~ ;mtltrC!polo;.:iqw·'-. L'(·tw],. itkntifj,. dt·:' traits 
commtms dwz lt·s i11di\ ;clus d(' ce~ cnlkct i\ it(·s h!main~. ;l\ f'<" 1111<' faibk :lll;_:nwnta-, 
tion de }',_·~ph~111CI' d1· Y~; jlCt:r b r<,Jllll;d}cn l!rliainc. 
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Situl Bîrzesti 
' 

dr. P.-LVA 1 T l. PASA 1 T, 
AH 1 STII)]._, .)"Ti:· F/LY 1: .. \ C (. 

Identificarea vctrci satului medieYal Bîrzeşti s-a făcut cu totul întîmpl~ttor. 
Raderea terenului din apropierea Institutului ~aţional de ~letrologic pentru olJ
ţinerca pămîntului necesar scn~lor de la Vitan şi Popcşti-Lcorcleni a provocat co
borirea nivelului de c~tlcarc cu cea 0,40-0,60 m pe o întinsft suprafaţ;1. Astkl. au 
iqit la iYcairt foste locuinţe, gropi menajere şi necropola ce alcătuiau vatra acestei 
aşezări, atcstati"'t documentar la 29 aprilie 1577 într-un act de înU"trirc emis cit· 
Alexandru al Il-lea Mircea1 . Satul făcea parte din grupul celor peste 40 de aşezftri 
rurale ce înconjurau reşedinţa voievodalrt a Bucureştilor, plasîndu-sc în partea de ~ud 
a oraşului, pc cornişa înalt{t a rîului Dîmboviţa. l'n număr însemnat de docnmcnk 
1~ermit urmi"'trirca evoluţiei Blrzc~tilor în secolele X\'1-XVII. La 24 aprilie 1."9S 
un izvor scris mcnţioncaz~"t pc meşterul de mo~nft Cutaic din Bîrzqti:.!. Sitnl se com
punea din trei cartiere "de sus", "de jos" şi "cit· mijloc", Hind una dintn· cck mai 
puternice aş(·zru·i rurale din centrul Cîmpiei H•·mftnc. Informaţii concludente sînt 
cuprinse şi în hri.sovul emis la 14 ;1ugust 1625 prin care se înL"treştc lui ::\an ocin[t în 
"Bîrzcştii de \lijloc care ~t· c]Jcam{t Hcmocc~ti", cump:iratft de act·sta "în zikk 
ri"'tposatului \lihai \'oil'\od" 3 . Fiind In apropi<Tca ora~ului de rc~cclinţă, ~atnl a 
atras atenţia mwr ncgu~tori sau a put(TJl:.~·ci familii a Dude~tilor. La jmn{ltatca 
scco1ulni al X\'11-ka, actck de vînzarc-cHmp:uan· rdlcctft ccuparca ocinilor, a 
unor vii "dcn dealul Bîrztstilor. de ci"drc marele ,·ornic Dumitrn" 1 . Satul s-a nwn
ţinut pÎn{t în a dona jumfttatc a ~ccolnlui al XIX-lea, lccnitorii <ti fiind prezenţi 
la evenimentele rcvolntionarc din \ar~J anului 1~4~ n· s-au dcsfftsmat în Bucuresti. 

. ' ' 
Cercetarea unei atari a~czări cu o îndelungat{\ t·xistcnţft, în condiţiile nnor 

stringente măsuri de sah· arc. a fost posib ilft prin antrenarea studenţilor Faculi {lţ ii 
de istoric-filozofic din Bucur!'~ti în cadrul practicii lor în producţie.:;. 

Ohicctind cci-cd;Jt se afl{t pe malul drept al l>îmbo\'iţci ce se ridictt cii cea 
lk m faţ{t dt· cota Juncii rîului. Este un tncn cu puternice intrînduri ale tcra~l·i 
inalte, unul din acestea fiind ocupat de ,·;qr;J satului. ~anticrul de cercdarc ~i-a 
desf{tsurat activitatea in tn·i scctuan·: 

' 
sectorul l locu inţc: 

· ·- scct oru 1 1 l -- twcropola ; 

- s(·ctorul III - constn1cţia de cttrtLJnidă atrilJuit:\ unci in...;talaţii h·d,..o
t < ]m in·0 . 

. \cctorull a avut misiunea pnTizării~~upraft·ţei satului ~i ct·I-cctarca locuinţe
lor primejduitt' de intnv(·nţiile n·ct·nt<-. In condiţiile date a fost u~or de ;-;tahilit 
cft go:-;pod{triik \·cehi nwdieYalt· st• ri"'tsfirau pt· o suprafaţ{t ce dcpttşcştc 5 ha. l"rm;\.
rind plasarea acestor \'t•st igii pe planul general rczulUt cfteste vorba d .. latura cstic{t 
a sitului şi nu de întreaga vatrft. Porţiuni greu d<· st;dJi]it din Bîrze~ti au fost ocu-
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p;dl' dt• ctidirile Institutnlui ~i ale Liceului de l\Ietrologil·. Oin rdaLlrilt· unor mar
tt)ri oculari rezulUt c{t au fost atinse 1nărturii Incdi(·vak ~i cu prihjul constntirii 
nwtknwlor cl;tdiri la cea 200 111 vest de limita investigaUt prin ~ăprtturi. 

Cercet:trile din dealul Bîrzeşti au permis identificarea unor resturi diutr-o 
as~..·~.are din CJX>ca hronzulni, o locnire daco-roman{t si Yatra ~atulni nwdie\·al. 

' ' 
~. J_ocw'rea daco-romanâ a fost sctnnalat;t prin prezenţa unor fragm('nte ceramice 
~ia r(·stnrilor locuinţei B 16 din care s-an p{tstrat, în nwnwntul <ip{durilor, Hlti
mii centimetri de deasupra podelei. Apoi a ap{trut cea d(·-a dona locuinţ;"t, B 22, 
nmlt mai hine consei-vaEt decît precedenta. De furm{t patrulakr{t, grcapa bordciului 
inscria laturi cu dinll'nsiunile de 3 X 3,5 m, adîncinwa faţ{t dr• ni\'(·lul d(· s{tparc 
fiind de 0,75 m. Pcn·ţii t;'tiaţi Yertical p;tstrau urnwle gropilor de pari, di:·qmse cîte 
trei pe laturile mari şi cîte una pe 1nijlocul celor mici. Se poate presupune cxi~
tcnta unui acoperis în două pante, Ctcut din llîrne <k l,·mn si pait· si ridicat <ka
snp~·a unor pereţi ~cunzi elin paianUt. Resturi din lutul pcn:ţilor, a'rşi, s-au g;tsit 
în p[unîntul de umplutur{t. Partea s~tpaUt în stratul castaniu nu a primit nici u 
~tmcnaj are. Locninţ a nu lwnd ici a de cuptor sau de Ya t r~t. Toate indiciile conduc la 
ctmclnzia c~t şi-a încheiat existenţa în urma unni incendiu crtci umplutura Ji;u·ţii 
adîncitc conţinea pămînt ccnuşin închis, tasat, amestecat cu c{trlmnc, buc{tţi de 
chirpici, iragnwntc de YaSl', oase de animalt· cornute, multL· dintre ele atitbC' de foc 
(F(:;. 1). - lnY~..~ntarul arheologic înscr ic o man· cant itatc <le c iolm ri ct·ram icL· provcn i il' 
<ll· la \'a-;c specifict~ secolelor II-Ill c.r1. Toak ;u.-(•ste produse Sl' pot încadra 'în ur
mtttoarclc categorii: 

a) ccramica executat:\ de minrt din past[t grosicr[t, anw~tccatrt cu pietri~; 
arderea oxidantrt. de cele mai multe ori incompkUt. În acest lot se cuprind vase
borcan cn brîu aln·olar la exterior, borcuw cu buza dreapUt scund{t, c;'tţui, chiupuri 
cu pereţii groşi ş.a. Este cakgoria ccramic[t Cl' prtstrcaz{t prin pasUt, forme, moti\' 
<..l.._·corati,·, mosteniri al(• cerarnirii LttcrH·, !!l'to-dan·; 

) L' 

. .... .. 
'3:l(t~E~T: 82 
3 22; prof; t V 

·se .1:50 

tz2Zj. P~mirt cenus:u clC?scr1is · 

părnint cenusiu incn:s 
• 

strat~· costoniu-olbicios 
• 

um;Jlutură 3 22 
j . 

Fig. 1. l'rofilul de ·;e;-t al honlt·inlui n datînd dio ~C'Cl>ld(~ ll-IIL 
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l)) ccr<unică lucr;lt[t la roai[t din pa!'t[t dP calitatc, mai bună, zgrunţuroa~ă. 
Pcrcţii subţiri au pc1n1is o coacere mai bună, obţinută rcducător. Şi aici se întil
nesc tipuri de borcane cu gîtul ~cnnd, buza trasă în afarrt cu o şănţuire pc partea 
interioară, căni ş.a.; 

c) ccramicrtlucrati"'t la roatrt din pa~t?'t fină "ciment", ar~rt reducrdor. Pron·:-;nl 
c:-;tc ecl mai l1inc reprezentat printr-o varietate de rccipiente, borcane, str~~chini, 
nrrioarc, tr1vi s.a.; 

' 
ci) cnamicrt ro~i(', lucratrt la roairt, <1<' influcnţrt romană. Este cea mai slab 

~Hc·:-;1 ~l L"'t, fragnwn tdc semnala te pron'n ind de la o farfurie adîncită, rcfolositrt cluprt 
spargere prin capsart'a fragmcutdor prin orificii cxcn1tatc special. 

Alrtturi de ;~ccst material care î~i găsc~tc analogii în ~taţienile l\lilitari
Cîmpul Boja, St rrllllc~t i, Fundcn ii Doamnei. ca ~i la Tîrgşur, ~lă tăs<nu etc. s-au 
mai descoperit in B 22 de la Yit;m-Bîn~c~ti o sitnlrt din bronz, o fibulă, un (Jtic 
din Jicr, cutc de ascutit s.a. . ' 

Situla, de formrt scmisfcrică, a fost excn1tatrt elin foaie de bronz, avînd dia-
metrul de 1350 mm şi adincimea de 40 mm. ~larginca ~c tcnninrt drept, fiind în~o
ţitrt de dou~t ~anţuri concentrice. Alte dmd grupuri de cite duurt ~anţuri CCI1Cl·ntrice 
ornamcntcazrt Ya~.ul pe mijlocul ~i ~pn· fundul s{m. 

Trei orificii deschise şi alte dou:t nit uite marchează porţiunea ele fixare a toar
tci, ci:iznEt în momentul dqmncrii ncipicntului. La rîndul ci Lilmla, păstrat:t in 
condiţii bune, se încadrcazrt in tipul acclcra cu picior inturs pc dede~ubt. Particn
laritatca ci este dată ele stratul de folie de aur ce acoperea intreaga pic!,-,{t, aClll1l ur
nwlc fiind mai cYidcnte pc faţa dor~alr1. Cea de a treia piesă din categoria ecler de 
metal c:-·tr un ci ic executat din Lar{t ele fier cu unul din capete l{tţit şi subţiat. Obiec
tul, destul de rclm~:t, s-a păstrat pc o lungime de 81 mm, capătul superior fiind rupt. 

Elementul cd mai sigur pentru datarca acestei locuinţe este fibula ce se poat.c 
inkgra în ~~cria acelora ce provin din secolul III c.n., analogii existînd în dcscop('ri
rik de la ~\! ililari--Cîmpul Boja ~i Strrmleşti. Ca atare, B 22 aparţine grupului ele 
a~Lzrtri ale dacilor liberi din ccntn1l Cîmpiei Române. La rîndul ei, situla, ca şi cc
r;tm ica de faci ur{t roman{t proY incială im bogăţesc izvoarele privitoare la pre7;enţa 
pro(luselor rum;mc pc teritoriul Bucureştilor. Obiecte de această factur{t se 1na i 
cunosc în zona Capitalei prin descoperirile mai vechi de la Hcr~t~tr{m, unde s-a 
~ăsit un fr<H.;nwnt de ~-ituUt din nrima ÎPm[date a ~ccolului I î.e.n. la Po})Csti-~o-
...__, l ~ ' J ' 

Yaci, pc .t'.n.;L·s. Dlipft zona hL:n.cdoreauft a muntilor Orr1stici (Custcsti, Piatra Rosic 
eic. ), unde \c' grupează cele mai multe dcscop~riri de a'tari tipuri 'de Yasc rom2..r;c, 
ccn tn~l Cîmpi1· i Hcm;mc lllmc;~ză prin rezulta te sim il arc. 

F~iră nici un du Lin, B 22, ca şi cel semnalat cu o campanie mai înainte nu r~
mîn 5ingula~-e. Este foarte posibil ca ~7i ele sti. indice t'xtnma sudicrt a ;1~-czării al ctL
rui nucleu a fu;t cuprins in incinta Liceului de ~lcticlcgic din apcpicrc. , 

.,1sr:area (eudalâ este' mult mai bine cunoscută, nl1m[trul con~;trucţiilor 
Ct'lTdatc rictidndu-se la 23. În mod sigur. acu•~.trt cifră nu include toate casele 
mcdin:a]c exi~tcntc pc terenul investigat. H.adcrile de pămînt au afectat aproape 
în i11îrcgimc locuinţde la suprafaţă. Se ob~cTY{t aglcnwrări de ln;dtţi mari de chir
pici în scctcarclc B 4, B 5, B 6, B 16 - B 18, frnft a se rrtstra nimic in situ, ceea 
ce face imposibilă olJţincn..a ele date ccrtt· despre cxi~tcnţ'a accstGra pc locul resr,cc
tiv. Chiar m:dc s-au mai ~<.:.h<tt ur:de porţiuni. ca de lX(mrlu la L 20, mărturiile 
sînt dt·stul de paupt-rc·. Se roate totl1şi preciza ~uprafaia acoperită de aceste ccn~
trucţji, materialele folosite pt-·ntru pereţi şi accpcriş, rc~t1ui ccramicc etc. În această 
situatie, ~tructura satnlni mcdieYal Bîrzrsti existent în această Yatrft de la mijlo-

, 1 

eul St'colului XV pîn{t puţin peste jumătatea Ycacului următor, ('Ia alcătnitrt din 
case adîncik si C<Jsc Ja Sl1J>rafat{t. 

1 ' 
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. În felul acesta con1pletăm datele privitoare la tipul ele aşezare rurală din vre
nwa r~sl_:>ecti\'rt cu un nou eşantion ce se încadrează perfect în bilanţul stabilit şi 
cu pnle]ul cercetărilor satelor Măicăneşti, Greci, Măneşti, contemporane. Putem 
afirma că dacă secolului al XIV-lea îi aparţine satul de cîmpie compus numai din 
locuinţe îngropate, secolelor XV-XVI le este caracteristică existenţa celor dourt 
tipuri fundamentale de construcţii de locuit. 

Cele 23 case studiate pînă în prezent la Vitan-Bîrzeşti includ două locuinţe 
de suprafaţă şi 21 bordeie. 

Satul Bîrzesti se desfăsura în secolele XV-XVI1w circa 6-8 ha. Este cea mai , , 
Ya:-;tă \'atrrt de sat din hinterlandul Bucureştilor cunoscutrt pînrt în prezent. Urmă
rindu-se identificarea locuinţelor prin petele de pămînt cenuşos s-a vrtdit, de la bun 
început. că marca majoritate a obiectivelor se plasează spre buza înaltrt a terasei, 
pc o adîncime de cea 100 In. Înconjurată de locuinţe şi gropi de bucate, nccropola 
ocuprt cea 3 000 mp. În general. casele par dispuse în pîlcuri ald'ttuiie din 3-4 
gospodrtrii, însoţite de gropi de bucate şi vetre în aer liber. Se pot presupune cel 
puţin 6-7 astfel de pîlcuri care ar corespunde unor mari fmnilii ţărăneşti. 

Din cele 23 locuinte medievale cercetate, asa cum s-a arrttat anterior, numai 
două au fost case de suprafaţă. Putem afirma cu 'certitudine că au tnai fost şi alte 
a tari con::>trucţii, dar raderile care s-au practicat cu buldoz<·rul au îndepărtat ves
tigiile lor, rămînînd dispersate bucăţi din pereţii ridicaţi în tehnica paiantei. 

Casa de suprafaţă este identificată îndeosebi în porţiunea din apropierea pan
tC'i tt'rasei, adică în zona ocupată mai întîi de locuitorii satului. Singurele măr
turii ce ni s-au păstrat sînt bucăţile de chirpici din care rezultrt trrtinicia acestor 
construcţii. La L 4, chirpiciul purta urmele unor bîrne de lemn pc care era prins 
~~tratul de prtmînt gros de 3-4 cm. Cantitatea n1are de lemn a făcut ca, în timpul 
incendiului care a mistuit locuinţa, multe din bucăţile de chirpici să se fi zgurifi
cat. Nu posedăm, în stadiul de faţă, date privitoare la dimensiunile acestor case. 

Locuinţa adîncitâ formează tipul predominant de construcţie în satul rnedic
Yal Bîrzeşti. :Mai întîi se săpa o groapă rectangulartl. continuată cu pereţi scunzi de 
paiantă, peste care' se amenaja acoperişul. Din structura cenuşii găsite în fostele 
locuinţe rezultă cf1 acoperişul era făcut din păioase susţinute pc nn schelet de lemn. 
Ihcf1 se ţine seama de prezenţa şi de 1nodul de plasare a gropi lor de pari ai B 1 g, 
rezultă că acoperişul era în două ape. Planul acestor construcţii era patrulatcr 
(pătrat, dreptunghi), suprafaţa oscilînd de la 6,25 mp (B 17) sau 16,R7 mp (B 
6), pînă la 27,42 mp (B 11). Cele mai multe din locuinţele studiate se înscriu în
tre 10-13 n1p La rîndul săn, adîncimea părţii săpate este destul de difcritrt. Se 
pot grupa însă locuinţele mai puţin adîncite (B 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 
13) care coborau la 0,33-0,70 m şi cele foarte adînci (B 7, 10, 11, 17, 19, 24) 
care atingeau -1,15 m faţă de nivelul rezultat după raderea terenului (Fig. 2). 
Nu se constată un raport condiţional între suprafaţă şi adîncime. Intrarea în aces
te locuinţe se făcea prin gîrlici în pantrt, amenajat pe latura de vest. În interior, 
cde mai 1nulte din ace::;te construcţii beneficiau de poliţe şi pri:~pc obţinute în tim
pul săpării. În B 11 e~;te posibilă iclcntificar'-~:.t locului de culcare, care ocupa colţul 
de NE al bordeiului. 1\Iici gropi săpate în pocl~aua nelutuită apar în cele 1nai multe 
lncuinţe, în unele păstrîndu-se cenuşă şi lemn carbonizat. Nu au în:.ă vetre sau cup
toare. Numai B 19 a conţinut un cuptor de mare capacitate, toate celelalte bun.leic 
fiind lipsite de atari dotări. Dacă în locuinţele satului IVIăicănc~ti de pc Colentina, 
contemporane cu cele de la Bîrzeşti, cuptorul este aproape gc"ilc:tal, aici el nn este 
utilizat. Apare însă aproape cu regularitate ţestul făcut dintr-o pastft grosicrrt, 
amestecată cu pleavă şi paie. În jurul bordeielor au fost semnalate vetre deschise 
cu diametru! de 0,60-0,80 n1, uşor adîncite în pămînt (F1:g. 3). În grup apar şi 
gropile de cereale, săpate în imedata apropiere a pîlcurilor de locuinţe. Astfel, în 
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Fip. 3. Plam:l : 1"< 1ticlcr 1-::- ~i 10- medievale. 

. - 1 ~ 1 '! ,., 4 - . . . 1 b (' ') Yccm~tL','ic:1. n , .:.., .~. an ;lp;trui.:, ;q:rcplatc, irc1 ~rop1 ce ucatc. 1roapa ~-.-~a-
vut adîncimea <k 2, 1.'1 m. 1:~r cli;1mdrul m;lxim, aflat in zona infcricarri, mft~i.na 
2,20 m. În ~chim1), grc~r:1 care a JHdcrat B 5 an·a diametru! maxim de 1.80 m ~i 
adÎncimea de J ,60 11:. }n r:rcp]le cncdate ~~-au g}tsit fragmente de Y;l~C' ~i rc~t11ri 
de la 1ocn1nţe inccncliatc, oa~:c de ;mimalc şi bnc~.ţi de rîşnitrt, f~\pt re dcncE~ a
bandonztrt ;~ Ic.r dnp:1 o cai a~·.trcf{t care ~-a abrrt.ut asupra satt1lui. 

!Ji<',.i!farul (trlzwlogic c~tc cxtrrm de Yariat, neuniform cantitati,- de la lccu:!1-~ 

Ftla ]ocninţ::, con:-:crYat intr-o ~t;:rc tlc~cori pn·e<nrt. El este însrt mai bogat numcri
cc:;.tc uccit ma t(·ria lul <h ~ copLTit in Ya 1 ra. ::atulu i i\Elicănc~ti. Se pct grupa C.lC·~·~te 
pic~;c in i.lllr,;-ltcJrch' categorii: 

1. ClT;lmic;l, ce apare sul) forma 1mor rcripicnte nc~n:rdţuitc, calc, crtni de 
diferit~· m:trimi, p:lh;~rc, 1ncic;1rc; ~:an ;1copcritc cu ~malţ: Jarfurii, ~1răchini, G1.~
trona~c. Ya:;l'l·~· ::m~drnitc indic{t o continllarc a tdmicii de traditie bizantină. Ce
ramic'a ck 1:z ·connm j;rczin1ft ~malcgii cu pic~c ~·imilarc cercetate ia Curtea Yccl:,:;, 
l~acln ·vc·cl:L", ~'lr{tulc:;;ti!1 ~.a. ln B 14 a ap~l.rut un fragment de \as elin faianţ~L, de 
factur:t cr!Lntal:t. 

În <iCt'<1:-t:L catcr:orie înc:drftm si di~curilc on;amcntalc, semnalate în sase din 
t.• ' , 

obicei ivdc stlldi:lh', cahlch: cilindrice, cahlelc plaie, dintre care una redă un gri-
fan în actim1c, i~ 1.r ;dta un moti\' ecomctric. . '-' 

JI. ~~t ic}:niL' - reprezenta tft prin fragmentele unor pahare din sticlă :db-
g~tllmic: (~·.cJm:;datt· în. B 7 ~i B l 1). prccmn şi prin mărgele (B 7, 13, 14). 

l1T. ),:c•ric(k -- :·\·pn·zcnt::.tc pri11 eloi a~pri gr1siţi in B 7. Sînt acccle cn:isc 
în ~·ccnlul X\. I. 

IV. OtJil·ctdc din fi,_·r --- {•cnp:! cd mai important loc. În această categorie 
se incadn:;~z:~ un,·Hc mc~itcşn~:trc~t i c;1.: prcducca, perforatoarc, compas de tîmplă-

l r') 
J .... 
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rie, topora~. ace de cojocar, lamc d c cuţit de diferite m~trimi, undiţc, harpon din 
fier, precum şi ~cccrrt, balama şi che ic de uşă, cuie, piroanc etc. 

V. Obiecte de podoabă şi port• prccmn: cercei, inclP, ace de prtr, catarame, 
un pinten, o potcoa,·ă de cizmă etc. 

VI. Gres ii de as cutit si c-reut5ti din sist verde - mai J)Utine fatrt de statiu-
, J \...) ' ' ' ' ' 

nea contemporană ~J~'iicăncşti. 
VII. Rîşniţe din piatr{t - păstrate sub fonna unor bucăţi de rocă roşietică 

sau alh-gălbuie. 
Astfel, în inYentarnl locuinţelor s-au putut identifica pc:-;tc 30 Je tipuri de 

obiecte executate din metal, ~resic, sticlrt si ceramicrt. Prezenta ceramicii :-;măltuit[t 
lJ ' ' • 

în 33~~ din casele cercetate în cGncliţiile Inenţionatc mai sus, reprezintă un argu-
ment material priYind legăturile înti·cţinute cu piaţa or~işencască din Yt·cinrttate. 
La rîndul lor. 1meltcle ddinitorii ale nnor nlC'stesugari a tesUt activitatea, în cadrul 

' ' colcctiYiUtţii ele la Bîrzcşti, a unor fif'rari, tîmplari, cojocari. La rîndul lor, resturile 
ostcologicc permit identificarea animalelor crescute de locuitorii satului; ovi
caprine, bo,·ine, porcinP, cîini, precum şi păsări ele curte. O ocupaţie înscmna
ti"'t era 1wscnitul dovedit de undiţclc ~i harpon11l grtsitc în B 3 şi B 11 (Fz:g. 4), 
de cantitatf'a de oase de peşte, crap, ştiucă, semnalate atît in gropile mcnajcn·, cît 
si în bordeie. 
' 

Sectorul II -- .YccroJ>ola. -:\ccropol;1 ~atului 
medit·val Bîrzcşti ocupa zona mai îndepi"'trtată de 
marginea tcrasci înalte-. Ea se ~cfb iniţial la mar
ginC'a de \"l';:.t-sud-vest a as(·;..:i"'trii. t -lt:·rior, dincolo 
~il- ~p<1ţi"c:l rczcr\'at cimitir~dni s-an ;:mcn~tjat mai 
m1~He kn1intc, care rdlccL\ tocmai dinamica dc
Ili('~..:r;lfici"'t a' ;1r(':,tci mari <lSl'z:tri de cîmnic din 

l-' J .1 

:-:ecddc XY-X\'J, fapt ce Ya fi (lctcrminat şi func-
i icn;1rc:1. la 1111 moment dat a trei asc;~ări cu mnncle 
1.>1'1-Zl''~'J. ci•J·.,,. c1"r~l , .. ,ti"'l "Cl"'t'·l·a ./., , .. 1 ,.1. c:l'l'I.Il,lJ"t 

) ~.1 .l J -1-'-L.O. .o.(.,.\.(. t. .. t. (\ ..... '-· (. ,{._ \( 1 •' J a.~t.l 

în raix;rt CLl cc<l din secclclc X"\"-~'-~\"1. 
2\ccropcla, una din cele mai Î!HilbC', dintre 

cele ~pec if icc sa te lor din ct:ntrul Cîmpiei Rotn:me, 
a fr1cut obiC'ctt1l unor cercc1{l.ri intf'nsc, desHisurate 
în campanii prelungite, implicînd ·dezvelirea' unor 
mari snprafl'ţc de pămînt, apr('ciindu-sc c~t Cl'a tnai 
buni"'t rr.duL1 ele ccrcct;; re a ,·aloro~ub i il1\'l'l1 tar 
funerar o cun . ..;titui'-'_săp{'ttura in :-;t:pr~uaţ{t, tinzînd 
dtire ccrcd<t.na cxhaw~tiY;L a întrq.;u1ui ~~T~;lţi;_t OCll-
pat de vechiul cimitir. ~:.i astfel, în Ctipr!r:.~.ul a 
trei sectiuni cu lătimca de 1,5 m ~i z-t :-:;1sc' c·-~·.ck 
cn lăţi~ea de 2__.:_5 m ~i lEngimi, var'iind întn· 
SO m şi 30 m, a putut fi dez\·clit;t apro~qw jnm.{t-
tatc din nccropolă cuprinzîntl circa 16S mormintc 
ordonate, dcscor-;erite în conditii clare. ~i urme ak 
altor 30--40 morminte dcrai1jatC'. Putem a:~Etzi 
aprecia crt întregul cimitir ar .fi în~umat cea 400 
morminte, reprezentînd cea mai mare parte a lo
cuitorilor ~~a tu lui I3îrzcş1 i din cea de-a doua ju
Inătatc a sccolnlni al XV-lea, pîn?'t. la :-:.firşitul 
secolului al XVI-lea, ~·au primii ani ;li celui de 
al XVII-lea vrac. Altfel spus, Df'Crono1a Bîrzestilor 

~ ' 
cuprinde deccdaţii ~atului, de-a lnngnl unni in-

'' .· t ..• 
\' . ' 

i. ' . ~. ' 

., ' 
~ .. ~· 

Fi[!,. 4. Undiţă din fier :;;i cercei 
de argint, st'colclc XV- X VI 
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ten·al de peste un V(•ac din istoria sa, una dill perioadele de reală pro~
peritatc a aşezării, aşa cum o demonstrează şi cercetările din sectorul 
aşezării propriu-zise, explicînd şi impresionantul salt demografic, ren1arcat din lec
tura documentelor. <;:ele 168 de morminte dezvelite aparţin tuturor grupelor de sex 
şi YÎrstă 10, reflectînd cu exactitate situaţia specifică a aşezării respective, oferind 
interesante detalii, tabloul de ansamblu al locuirii medievale săteşti din centrul 
Cîmpiei Române~ În cuprinsul S :2; Cas: 2; Cas: 3; Cas: 4; Cas: 6, situaţia 
grupînd un număr de cea 19 indivizi si respectiv 12 indivizi, copii si adolescenti, ' ' , 
sugerează înhmnări petrecute în timpul unei epidemii, copiii constituind grupa de 
YÎrstă cea mai afectată de asemenea cvcninwnte, în conditiile unei mortalităti 
infantile r:idicate. De altfel, grupa decedaţilor în vîrstă de 40-50 de ani este cda 
1nai numeroasă. Speranţa de viaţă a locuitorilor din Bîrzeştii veacului al XVI-lea 
~·ra în limitele studiate pentru aşezările perioadei, maturitatea producîndu-se mai 
de timpuriu. 

~lormintele sînt dt·pusc pe şiruri ordonate şi este de presupus că toate an 
dispus inţial ele înse1nnele tradiţionale mormintelor. Numai dispariţa acestora. la 
unele 1norn1inte, cele mai vechi, a făcut ca în mai multe cazuri să întîlnim 
1norm in te deranjate la să parea altora, ma 1 noi, sau chiar suprapuncri. Acea~tă 
situaţie ar putea relicfa un grup de morminte aparţinînd fazei mai vechi a satului 
din nit imcle decenii ale secolului al XV -lea şi din primele decenii ale veacului al 
X\'1-lea, etapei următoare, nu prea îndepărtate în timp, aparţinîndu-i mormintele 
ce au produs deranjamcntele şi suprapunerilc. Aspectul ordonat se completPază cu 
oh:-;crvaţia că toţi cei înhumaţi aparţineau comuniEtţii săteşti a Bîrzeştilor, alcătui
El mnogcn, din localnici români, de rit creştin, depuşi întnod tradiţional şi după 
un ceremonia! ce cuprindea reguli şi obiceiuri cristalizate de multă vren1e. Cei mai 
mulţi dintre cei înhumaţi în necropola Bîrzeştilor au fost înfăşura ţi într-un giulgiu 
sau o împletitură oarecare. Într-un număr redus de cazuri a fost folosit sicriul de 
lemn. La o altă grupă de indivizi a putut fi observată chiar persistenţa unui ritual 
frecvent în veacul al XIV-lea, păstrîndu-se în 1norn1înt o scîndurrt sau o bîrnă, 
cu care corpul defunctului a fost coborît în groapă. 

În acest stadiu al cercetărilor se poate pune întrebarea dacă locuitorii dispu
neau şi de o construcţie de cult, corespunzătoare ritualurilor lor. De mai multe ori, 
în timpul cercetrtrilor de salvare, atenţia ne-a fost atrasă fie de largi spaţii goale, 
rr1mase în 1nod inexplicabil, în condiţiile unei aglomerări a mormintelor, sau chiar 
de unele elemente de construcţie ce ar putea fi atribuite unui lăcaş de lemn. Descope
riE a unei zone în care pămîntul a fost puternic ars şi înroşit, observîndu-se tnult 
d'trbune, cuie, bucăţi de piatră calcaroasă calcinate, presupune existenţa unei bi
serici de lemn, ale cărei tălpi de stejar erau împănate cu lespezi de piatră. S-ar pă
rea că lăcasul a iesit din functiune în urma unui incendiu petrecut înainte de I)ără-, , , 
::in·a vetrei satului. 

Di1nensiun ile în care se înscriu resturile construcţiei de cult nu sînt prea mari 
(4 rn x 2,5 m). Ar fi putut fi un lăcaş modest. În acest sens pledează şi densitatea 
"porită a 1norn1intelor din jurul spaţiului suspectat. 

Oricît de simplu ni l-a1n imagina, un asemenea lăcaş de cult trebuie să fi 
cxi-~tat. Nu trebuie respinsă nici. ideea că el a fost de tnai multe ori reamenajat 
~~a:1 reparat în diverse locuri din cimitir. 

Dar cel mai spectaculo:-o si în acelasi timp deosebit de interesant pentru stu
diu s-a dovedit a fi inventanll' funerar d~~c:coperit în necropola satului Bîrzeşti din 
secolul al XVI-lea (Pl. I.). El este deosebit de bogat, atît ca număr, cît şi ca forme 
şi variante ale acestora. Se cornpune din: monede, inele, verigi, cercei, bumbi
şori, copci, catarame, amnare obţinute din silexuri antice refolosite, vase de sticlă, 
îmbrăcă1nintc de lux, urme ale unor obiecte metalice, unelte şi, aşa cum am mai 
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Pla11?a 1. Obiecte de podoabă din '7necropola medievală, secolul XV - XVL 

mentionat, urn1 al~ unor bîrnP, scînduri c;i sicrie din letnn. La o simplă 
enu~erare, in\T ntarul funerar dP la B'îrzeşti cuprinde 13 categorii de obiecte 
dbtincte, cele mai multe, podoab , din repertoriul formelor acestui gen din 
se lul al XVI-lea. (Pl. II). 

Întregul inve tar se datează cu ajutorul a p stc 30 monede emise între 1481 
şi 1576, d bănării di1 Imperiul Otoman11• Transilvania12 , Ungaria, Polonia. Sta
rea de conserv~rc a acestora sh' inegală, în functin şi d adîncim~a la care a fost 
săpat mormintul, d~r foart probabil şi în funcţi' d, aliaj şi de constituţia fizică 
cel r înhumaţi, multe dintre ele nesuportînd tratarea. 

Valorosul inventar numismatic dînd indicaţii şi repere cronologice a însoţit 
13 inele de argint şi aliaj, lucrate dintr-o bucată sau lipite, aparţinînd tipologie 
P.riilor cunoscute şi la Biserica Răzvan, Sfîntul Gheorghe Nou, Străuleşti - Măi
căaeşti etc. S ria acestora13 cuprinde atît exe1nplare simple cu veriga avînd o 
aplica lipită, dar şi piese mai pretenţioase, cu veriga şi corpul lucrate dintr-o 
foiţă din argint frumos gravată, g0lul interior fiind umplut cu nisip fin. Pe eba
tonul ce poartă gravat un motiv stelar, de mai veche tradiţie, a fost aplicată şi o 
ietricică albăstruie (Fig. 5). Atît bara, cît şi chatonul îngroşat sînt bogat decora te 

cu 1notive aştcrnute în torsadă. De bună seamă, piesa descrisă şi unele din cele
aH~ tipuri de inele nu pot fi opere ale unui argintar local, ridicîndu-se şi de această 

rl t{ problema provenienţei lor. Fără doar şi poate, ele erau cumpărate de pe piaţa 
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Fig. 5. Ine l din argint masiv, s colu t XVI. 

bucureşteană, fiind creaţ ii ale unor 111 şt - şugar i , argintari cu experienţă , care cuno.,
t eau gama largă a produ ·lor de acest fel, h crate şi din aur p ntru marea nobih
me ş i care se s trăduiau să reab zez p ie. e mai ieftin 1 d in arg int, pentru locuitori i 
de rind a i truii au pentru boierin1 a de tară . sen sibilă la rafinamentrle si tehni ile 

' , 1 

pre ten ţ ioase, ~ p.r if ice n1odel lor balcano-med itcrancene provenite din oraşele occi-
dentale. Aceeas i d iscutie o impl ică si ~eria celor 7 ·crie- i din fier, au~ int si bronz, 

, ' ' "~' t' , 
dar ma i ales ex trem de reu) ta grupă ac rcci l r întîlniţi în patru cazuri . int rcei 
de aspectul iorchinilor d m ici granul sau pr zent înd mici sfere legat cu sîrmuliţe. 
Ş i tehnica r aliz ării aces tora n .ce. ită l n efort coordonat, o prac ică îndelnngat~1 
a lucrulu i acestor obiecte de artă, arc ·t a ·fiind u s iguranţ ă rcalizrtri ale bij 1L
_ r ilor bucure. teni car cunoşteau larga răspîndire a ace. tor p <loabe întîln it 
f recvcnt şi în Dobrogea14 . 

O r .flectare clară a contactului l ·aln ici l r de L- Birzcşt i u p iaţa rrl~~nea5cr1 
o exprim.ă pr z -nta în necropola satului, ]n d 1ă. cazuri, a unor r 'turi el e preten
ţ ioa. c vas r itual din s ticlă , de import, d in s r ia celor de perit la l\1ăne.1 t ·_ 
Buftea in n cropola din secolul al X VI-lea I Pntă bi. cr icii de zid a .:at11lu i. As -
1n enea pic ·c nu puteau f i foart ieft ine ş i n i i nun ărul 1 r nu ra prea mare . 
Or, pr zenţa a d uă a. e1nenca Ya .: în n cropola Bîrz '.

1 
ti lor pr upune po ' i ilittl.ţi 

material cl cosb ite ale unora d in localni i. 
Aceeaşi . itnaţie o p t xprima .., i re tur ilc, descoperite în patru azuri, , l 

unor ha ine lucrat cu fir d aur ş i arg in t. om "' rţul cu t fe fine ra apanajul negu. 
torilor tră ini care aduceau din Transilvani a . au de mai d ·part mărfuri , umpe 
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ţ:· . .-~te cu fir. Nici asemenea ha inc nn erau produse ale vreunui meştc·şugar sătesc, 
c~t ,ttît tnai nullt cu cît nmuărnl redus al celor ce purtau asemenea veşminte nu în
de ·ptrtţca exercitarea acestui nwştcşug la Bîrzeşt i. 

Cotnunc, deşi nu.par a fi produse ale unui meseriaş al satului, nedesprins de 
a1~·:·i·:ultură, sînt socotite şi celelalte piese de inventar, copci, catarame, piese din 
m~·!J.l (surguci) sau chiar drli~f' d(' 1.mdiţ;'t ~i nasturi-bumbişori, pc care de ase
nv;:.·a It· so~·otim produ,1· ale ;ttt-lil·relor orrt-;;ctw.~ti, pi"ttrnnse în lumea satelor în
c~;::tiur;lto~<r,· prin inkrnwdiul pit~ţ<"Î urhatH·. 

0 llli~ll~ÎtttW (L·u:-;cl>it;L S(' Cll\'llh' in kg:durJ. cu cea mai rrtspîndită picsrt de În
v.····.~H futH·rar d(•:-;copnit:t la Birzcsti. ca si în alte statiuni-- nasturl'lc-bumhi
~C;~. Lt 3.1) J·~· inJivi1.i. an·st accesorit~ JW!llru' îmbr:tc:uninte a fost prezent într-unul 
:--J_Lt mai multe exemplare. ::\[ulţimii cxemplardor ii corc::;punde ~i o mulţime a 
hpu.~rilor pi~'-"'','i, mergind de la sfcroidul obţinut prin lipirea a dou[t plăcuţe ::;emis
f·.·c)~Jale. :-;au :-;fL~roidul aplatizat la partea infcrioar{t, pîn{tla bumbişorul ~cmisferic, 
cu·) plăcu~~l lipit{t închizînd partea de jos, aYÎnd gra\'at un n1oti\' oarecare (de obi
c·; ':.m mc:-tndru sau o cruce). As<·mL'IWa pit·sc se confecţ ionau în mare numftr, manual, 
pc.:tţ batcr\.·a cu un dorn într-o fonn{t, cn·ntual de lemn. Şi acest accesoriu de larg{t 
r:}.~~)indin· in spaţiu ~i de înddungat:t funcţionare în timp (şi din accastft cauză 
atipic L~nC"i 1wrioack) era procurat de localnici de pc piaţa orăşănească. 

C:-t~ittt pn tutindcni unde au existat aşczi"tri antice, o unealtrt elin sil<'X, o 
lan_:~t microlitic;"'t, era foarte Line refolosit{t in epoca feudal{t la producerea scînteii 
Ec"~~-~an· aprindt·rii focului. 

L n produs local cu mult iplt' întrc1nt in ţări, prelucrat loca 1, trehu ie s;\. fi fost 
~; L.:~mnul. Orice" 1 împlar sau dulgher real iza din lcmnul p{tdnrii apropi;dl' Lîrna, 
:-:-ci.~:.dur;t :-.au chiar sicriul întîlnit în mormintele cercc·tatc. 

Cîteva concluzii se desprind: locuitorii din Bîrzcşti, sat aflat destul de aproa
}1\' (~.<' nucleul urban nwdieval al Bucure~t ilor, erau într-un contact perm:uwnt cu 
;J_ct:vitatca din ora~. fiind o prezcnţ{t activ{t pe piaţa ora~ului. 

Ei di...;JHlllcan de forţa matcrial{t necesară clobîndirii de pc piaţrt a unor fru
!i:t:.,.:: . ..;~· ol>icclc de podoabă, produse (k m~_·ştc7ut.;arii oraşului. 

Inelc·k din secolul al XVI-lea au pe linM:t SL'Illnificaţia frumosului, în confor
m itat;• cu idealul f icc{trnia, şi o altrt sernnif icaţ ic, rcprczcn tat ivrt, pentru indi\'izi i 
ce t_· purtau, putînd fi folosit~~ ~i drept sigilii. 

Civilizaţia rural{t din centrul Cîmpif•i Rom:tnc~ ~~- don:dcşte a avea profunde 
im;:r~icaţii in marile probleme alr· evului mediu rorn:uw~c. Ea este în contact cu ma
riL: curente de idei în circnlaţ il'. 

lnterdcpL'ndenţa raporturilor cconomicc15 dintre ora~ ~i sat presupunea şi ca
p:Kitatl'a oraşului de a oferi producătorului rural, în schimbul mărlurilor sale, acele 
r~·cd.use de care acesta avea nevoie şi chiar bunuri de lux şi arme (Pl. III). 

Prezenţa pieselor discutate în nccropola ~atului presupune, în acelaşi timp, 
I~;·~·~iciparl'a activi"t a <1tenilor la Yiaţa economidt, a dtrei component{t, comerţul, 
~~· (::,_•_ . .;[ăşura pc piaţa oraşului. 

n~scopcrirea l.lllOf frumoao;;e Şi rafinat(~ prodUSl' de lux ridic{t problema for
ţr i '':Cunr>m ice dt• carl' dispuneau locuitorii sa tdor în conicx tnl vieţii economice 
. ' 1 i. (' ~~--."'. J. ·-~ . 

Incontc~tahil, cea mai mare parte a obiectelor dt~ factură urbani"t rdidează, 
w1. ~-~ultimul rînd, nivelul atins de civilizaţia urbană mcdie\'ală, subliniind în a
c·~::l;-i timp rohtl ora~ului în dinamica civilizaţiei rurale pc care o influenţa direct. 

Sectorul 1 [ l - Construcţia din cărămidâ. La poalele te rasei, pe partea de E 
a !;,.,,ului d~. cleal ce adăposte~te vcstigiilc satului Bîrzeşti, s-au obscr\'at, la supra
f:JLi terenului, cîteva ziduri ce au f{tcut parte dintr-o C()nstrucţic ast[tzi disprtrută. 

157 

https://biblioteca-digitala.ro



-

Planşa I 11. Obiecte din m tal des opcri tc in bordei 11l Il , s coh1l X I. 

P ntru stab ibrea planimetriei aceste i cons tru cţi i au fost tra at două :-e -
t iuni: I orientatE- Y , lung de 15 ,70 m i lat el e J ,50 111 , i II or ientat 1 - , 
' ' ' hmg ele 33 m ., i lat de J , 50 m. 

I a interceptat două ziduri (2 1 , i 2 2 ) ori ent ~ te )\ - ş i paralel , mtr le 
fjind o el i t ant ă de 7 ,60 m . 

' zl gros de 0.60 m , pă trează din fund aţ i e o ,55 m în adîncime ·, i e t fă ut d in 
cărămiclrl (27 x l4 x 4- 5 cm) 1 'gat ă cu ·t ratu ri de mortar el e 2 - 4 cm, al căh1 it d in 
nisip fin , cuiburi mici de var , i bulgări de Yar nes tin ~ . Z2 arc ac a.,i stru tu ră. dar 
păstrează din fund a ţi e numai 0,30 m în adincim e. Lungimea c 1 r două ziduri (Z1 

, i Z2) c. t de 32,20 m, la ce le dou rt ap te le f i ind lega te de dourl ziduri (Z4 , i Z5) 

orientate E - V, lung i el ' c ,20 m. 
DezYelir a fectua t5 a 5co. la iY ca l ă x i. t n ţa lmci clădir i ele formă dPp un

ghiulară u ]:;-. tura lungă de 32,20 m , i cea !:=Curt ii de < ,20 m. ri ent arca c n. truc~ iei 
fiind ;\ - . 

' II a pe1mis . tabilirea ccm partim cntării intnicare a c n~tru ţi ci, a.::tf l 
C{l la 16 , 15 rn sud faţă el ' z.( a apărut z 5 ricnt at E - V, iar la 11 m ~lld faţ ~ de 
Z3 a apărut 2 6 (orientatE- Y, lega t ,i el de Z] ş i Z2) , mijlocul lui fiind interc ·p at 
d Z 7 orientat l_ ·, legat de 2 6 ,i Z5 . Dezvelirea tuturor ac -t or ziduri int r i are 
ne perm it e s ă af irm [tm că, de la sud cătr ' nord , c nstn1 ţ i a av a următ arca c n/..par
t imcntarc: 

două încăperi (3, 5 m X 3,50 m ); ! · 

- o în căp re ( 11 ,00 m 7, 60 m ); 
- o încăpere ( 16 , 15 m X 7, 60 m ). 
De. tinaţia . paţi ilor interioare ale const.rucţi i p11ka fi : încă1 ' rea a rna rc,. 

( 16 , 15 m x 7,60 m ), . a la agrcgatclor; încăper a (11 ,00 m 7, 60 m) de la mijlo
cul cl~tdirii put a servi a depozit iar cele dourt în ăpcr i (3. 5 m / ,50 m) ~lf ~ate 
pc latura d, sud puteau . rYi drept l ocuinţă a p r~ona lnJui led~~ rvirc. ' 
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Cercetarea cfcctuat{t în exteriorul Z~ a surprins existenţa unor contr;\forţ i 
(0,60 m >: 0,50 m) plasaţi la o distanţă ce variază între 5,.~0 m -- 5,45 m. 
Colţul deS-~ Eal clrtdirii era consolidat prin realizarea în fundaţie a două arcuri 
d{' desc{ncare. 

Explicaţia construirii contraforţilur o putem g;bi în faptul C:t latura aceasta 
era construiUt într-un teren mai slab, c[ttn· lunc{t. Pentru datarca construcţiei ne-am 
folosit de tehnica de lucru a zidăriei spccifidt s<'colului al XYI li-lea ~i de citeva 
materiale arheologice. g[tsitc în afara laturii de est. printre care: fragmente de ţigk 
din acoperi~. pipe din lut, fragmente de vase datînd din secolul al XYIII-lca, si
milare cu obiecte descoperite în n·rcd[u·ilc de la ~Iihai \"odă, Curtea \'cehe, 
\"{tdu·r·sti, Curtea ~ou[t, datate în aceeasi pcrioad{t. 

' ' Surprinderea în colţul de S- -E a unor cantit{tţi de cărbune provenit d:._· la 
elemente lemnoase inccndiatc si a unor straturi de cenusă, ne permite să afirm[mt 
c{t respccti,·a construcţ it· a fost' afectaUt de un incendiu. 'în timpul cercetru·ilor nu 
au fost surprinse etape de construcţie sau refaceri ale clădirii. 

Cu privire la destinaţia unei astfel de clădiri s-a emis ipoteza funcţion{tri i 
aici a unei mori de apă sau a altei instalaţii ce folosea forţa motrice a apei. Ipokza 
a fost sugerat[t de amplasarea construcţiei în această zon[t de luncă, în vecinfttatca 
unui canal (scoc) de apă, ce aduna izsoarde din deal ~i curgea către clădire, fiind 
aproape tangent la latura ei, nordic[t. dup[t care fftcea un ocol către est, îndrcptîn
du-sc SJ)re rîul Dîmbovita unde se si varsft. . ' 

Din pftcate. izvoarele cartografice nu inclic[t amplasarea a unei mcri in 
acest loc. 

Ln plan al marilor de pe Dîmboviţa, întocmit ele 1. Teofilu în iulie 1 X62, 
menţioneazft în această zonă dou[t mori clesfiinţate la acea datft. Pc malul stîng 
al rîului este notatrt moara de la Vitan, iar pc malul drept st·mntd de moară dcs
fiinţatft este prezent fr1.rft a se consemna numele morii. În lumina celor de~crise 
mai sus putem concluziona dt această construcţie a funcţionat în secolul al XYIII
ka, fiind părftsitfl. în a doua jumătak a secolului al XIX-lea (fragmentele> de Yas..t· 
elin secolul al X IX-lea găsite limitcadt etapa finalft de funcţionare a con~·trucţiei), 
masiva distrugere a zidurilor producîndu-sc relativ H'ccnt. o datrt cu nin·larea nw
canicft a terenului. 

Cercetările de sah·are din vatra fostului sat Bîrzesti ~<' dcsfftsoar[t în continu
are. Datele obţinute pînft în prezent permit rcconstitu'irca stacliuiui de dezvoltare 
al acestei aşezări în s.ecolcle.XY--X\'I. Către prima jmn:'itatc a veacului al .:\.\'Il
lea, vatra vcc he a fost a l1andona tr1. colectivitate a de a ici mut inclu-şi le cu inţek în
tr-un alt loc. Cînd a fost amcnajaUt construcţia hidrotehnicrt. satul Bîrzc~ti nn mai 
funcţiona pe acest tt·rcn, ca atare Intr<' cele doui"t elemente nu exista un raport di
rect. Sigur este faptul dt acca~tă cl{tdire de mari proporţii, cu o compartimcntan· 
aparte, care exclude funcţionalitatea de spaţiu de locuit, a adăpostit o moar[t sau 
o piu[t, cu ~ur~[t de forţrt hidraulirft. Este o prirn[t dcscop:rirc de ace~t gen pc tt'rÎ
toriul Bucurcst ilor. 
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Note 

1 DII~.D Tara Eom{tncasd, ·;cac XYI(4, p. 2r.:>. 
2 Idem, ·,cac XYJjo, p. 311. 
3 1 dem, ·1eac .'\. Yllj-l, p. J(H. 
4 Arh. :.\(uzclll de istoric a municipiului Bncnrc:;;ti, iu·"· 35861, 35R62, 3SR63 ş.a. 
a Aducem mulţumiri şi pc acca~tă calc stucknţilur şi cadrelor didactice de la Facultat<"a de i .... tc,ric

filozofic care au lucrat ucmijlocit pc şantierul arheologic Dîrzcşti: dr. Ligia Hîrzu, dr. -:\1. 

Constantinescu, dr. Y. Dupoi, dr. Florentina Preda, dr. Florenţa Cazan. Semnalarea acestui 

ohiecti·, arheologic o datorăm actualului student Adrian Popescu de la Facultatea de istorie; 

filozofie, care, ele., fiind, a atenţionat muzeul asupra existenţei acestei lucrftri. 

6 De primul obiecti·" s-a ocupat Panait I. Panait, necropola intrînd în studiul lui Aristide ~tdfuwsct~. 
iar constmcţia ele cărftmid~i în cel al lui Cristian Tico. 

7 Material aflat în colecţiile l\liAl\lH. 

8 Bucl·tre;,tii de odinioară, llw~ureşti, 1959, Pl. LX[/3. 

ii .. P<.~.na it I. I 'ana it, .';)an tierul arheologic Băneasa-Strâ11leşt i, .·1 şezarca feudalâ, în CAB,' Bucureşti, 
1%5, Il, p. 217, Fig. ll5j2. 

10 Cercetarea antropologicft a fost efectuată de anbopologul I.aurenţia Georgescu de la Institutul 

"Dr. \'ictor Babe~". 

11 Identificarea moncdclor otomane o datorftm lectorului uni·.r. cir. ~lihai ~Iaxim ele la L·ni·,ersitatea 

13ucnrc;_;ti. 

12 l\Ioncdclc occidentale au fost identificate de ccrcetl'ttoarca 1\I. Grigoruţă ele l:.1}l\IL\1\lB. 

13 Panait l. Panait, ~-Aristidc Ştefănescu. CtTc~tări de salvare î;t vatra ;~1/ului ml'die<•al Rîr.?eşti-
11ucureşti, în ,.Documente recent dc~coperitc şi inforii.1aţii arheologice", "\cad. de ~t. Soc. 

şi Pol., Bucurc>şti, 1983, p. 51-54. 
u;_Gheorghe :Mftnucu-Aclameştcanu, J..'ccropola ·medievală de_la Enisala (jud._ Tulcea) ... Raport preli-

minar asupm camfmliei din 1979, în ,.Materiale",· Oradea, 1979, p. 37-1-385. · 
---.-~-.• 

la Aristidc ~tefănescu, lntndepmdenfa mporturi!o1' economice dintre ora;; şi sat în lumina descope-

ririlo1· din ra:a JJucunştilc:r (sec. XIF--.\T), în "He-,. :\luz. )Ion., lst. Artă!', 2, 1978• 

D. 17-19. 
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Le __ site de Birzeşti 
Rl~SUME 

dr. PAiVAIT 1. PANAIT, 
ARISTIDE STEFANESCU , 

La collin~ de Bîrzcsti se trouve sur la ri\·c droite ele la Dimbovita, cn aval ' . de t·a.~lcien centre de Bucarest. La terrasse ,. d()~nine d'en\·iron lS 1netres le lit de 
la ~-:·, i~~rc. Les travaux effectues en vue de r~fraichir la couche vegetale des scres de 
legume::; de l'enclroit ont pern1is d'identificr, sur de grandcs superficics, des traces 
d'habitation ct lc3 tmnbes d'un cimetiere des xvc - XVIc siecles. Les fouilles 
ont coaduit ~t l'identification de 25 habitations, dont dcux datant des II -
III siecles; les autres appartenaicnt au villagc de Bîrzcşti, attcstc par un document 
<k 2.9 Zl\Til 1577. Le village est cependant heacoup plu:-; ancicn que cette date. 
DatL.; les deux habitations anciennes, ayant appartenu a unc collectivite daco
ro:nainc, on a trouve: une situle romaine cn bronze, unc fibulc recouvcrtc d'une 
feu~:t? el' or, de la ceramique traditionelle ou d' influencc provinciale romainc etc. 

L'habitat feodal etait compose pour la plupart de n1aisons scmi-enterrees, 
de n1aisons aux parois faites de branchages entrclaces avec un ren1plage de tcrre, 
de fosscs pour les cereales ct d'un cimetiere comptant environ 400 tombes, dont on 
a etudie 168. 

L' inventaire est extremement varie et riche: outils d'artisans, objets de pa
rure (bagues, uoucles d'oreilles, boutons spheroidaux), monnaics, poterie, verrcrics, 
n10uli:1:; cn pierre, gres, etc. Le villagc de Bîrzeşti n'est apparu sur ccttc aire 
qu'aax XVe - XVI6 siecles. 

A proximite de ces vestiges, on a bâti au XVIIIe siecle un moulin actionne 
p:1r l'cau d'un pctit ruisseau detache du lit de la Dîmboviţa. 

Explication des figures 

Fi.;ur.;, 1. Le profil du câte onest de demi hutte 22, datant des II~ - Ilie sieclcs. 
Figure 2. Le plan de la medievale demi-hutte 7. 
Fi:tUYt! 3. Le.;; pbns des medievales demi-huttes 17 et 19. 
Fz:.;ur,>, 4. Outil de peche en fer et boucle d'oreillc en argent - xve - XVIe Sl

ccles. 
Fz:gr,tr..: 5. Bague massive en argent - XVIe siecle. 
Pl:~n:;he I. Objets de parure decouverts dans la necropole medievale - XV6 

-

· XVIe siecles. 
Plan-clze II. Objets de parurc decouverts a B 11 et dans des tombeaux datant des 

XVe - XVIe siecles. 
Planche III. Objets cn metal decouverts dans la demi-hutte 11 - XVI" sirecle. 
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Cercetări arheologice 
în zona Lunea- Bîrzesti , 

VA.'ilLICA SAXDt-

ln anii 19~S şi 19X9, tna~a Î>1altrt a malului drept al DîmLoviţei, între strada 
Lunea Bîrzesti, la Y<'st !"i soseaua Vitan-Bîrzc!"ti, la est, a fost afectatrt de lucrările 
de a menaJ· ar~~ a "Lacnlu'i \·rtc{trcst i--- Bncurrsti". În acest ~ector Sl' aflau don{t ·ho-

' ' turi de tcrasrt ce aYansan spre ~ şi un al treilea, între primele două, ce se profila 
mai puţin în planul Luncii Bîrzt·şti. 

Proiectul preYedca d im in a rea parţialrt a acestora pentru obţinerea unui tr;' ::cu 
drept al malului lacului, precum şi pentru procurarea pămîntului necesar înrdţ:trii 
în luncrt a dignlni artificial către soseaua Yitan-Bîrzesti si cursul DîmboYitci. 
Î 

, J , , 

n acest scop au fost deschise pc rînd trei cariere, interYcnţiile noastre de sah-are 
desfrtşurîndu-se paralel cu lucrările de excavare a pămîntului. 

)Jumerotarca punct dor arheologice( Punctele 1, 2, 3) s-a frtcut în funcţie 
de ordinea deschiderii caricrelor şantierului I.A.C.E.R.D. şi punctul 4, în care s-au 
cercetat profilcle secţiunii săpate pentru îngroparea unei conducte de aprt, situată 
la SV de punctul2, lucrare aparţinînd I.C.A.B. (Pl. I, 2). La lucrruilc de extracţie, 
în punctele 1 şi 2 s-a lucrat cu buldozerele şi skrcepercle care cfcctuau o rrtzuială 
in plan orizontal sau oblic, complexele noastre putînd fi astfel surprinse în plan, 
în schimb, în punctele 3 şi 4 s-au folosit excaYatoare şi dragline, astfel încît complexe
le apărute au fost obserYatc şi consemnate numai în profil. Cu toate dt viteza de lu
cru a fost mare, punerea la dispoziţie a unei echipe de eleYi aflaţi pc şanticrul na
ţional al tineretului a permis trasarea a cîte unei secţiuni de ~cndaj în punctele 
1, 2 şi 3, precmn ~i a ll casetc1 . lk asemenea. în punctele 3 ~i 4 s-au putut face ta
lnzări ale profilelor şantierului şi recolta materialul arheologic nccc~ar daL'irii 
complexelor, iar în punctul 2 au fost sftpatc aproape tcatc ccmplexcle aprnutc in 
u1ma răzuirii mecanice. 

Atît în profilelc secţiunilor noastre, cît ~i în cele ale şantinului ~.-au constata.t 
următoarele: a) Pc întreg tronsm1ul (Punctele 1-4) ~--a lecuit in cpcca bronzului, 
în secolele II-I\" c.n., secolul Yl si ~ccolcleXVIII-XlX, b) În pundull, ~upra
fata statiunii a suferit o răzuirc a~tcricarft lucrărilor şantierului, întrucît nin·lclc 
co~espu~zătoarc ~ecolelor II-IV e .n., YI e .n. şi X VIII-X IX lip~eau, materialele 
găsindu-se în actualul strat Yegetal. Partea naturalrt din uriaşul bot de tcra<t ce: 
avansează în prezent spre E pînă la soseaua Vitan-Bîrzcşti o constituie numai 
suprafata pe care era amplasatrt atu~ ci un itatra m ilitarrt şi un mic triunghi, 
la ~ de'aceasta, cu suprafaţa de 0,75 ha (eliminat şi acesta de şanti.cr): Restul sînt 
umpluturi recente de la dcmolfnile efcchwte in mma cutnrnurulu1 dm 1977. Mu
chia naturalr1 a l>Otnlui de terasrt suferise de-a lungul timpului modificări, resturile 
rupturilor dqmnînclu-~e pc panta acesteia; c) În punctul 3 s-a c bserYat dt tct ul 
de teras[t propriu-zis l'ra delimitat, spre S, de o vîlct'a de eroziune, a~tupatrt prin de-
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punerea. unor umpluturi, care ~chim bascră în plan şi configuraţia nat nrală a Lot ului 
terasei. De asemenea, acesta era mai înalt, deci aYusese o poziţie dominantrt iaţ;l 
de terasa de laS de vîlcea. Pc o suprafaţă Yiranrt, de aproximativ 0,5 ha, se depu
~cse Arcccnt un strat de ni~ip şi pietriş, gros de 10-29 cm, în a cărui parte supcrir;ară, 
era rn curs de formare un nou ~trat Ycgctal. 

i\ŞEZAHILE DIN EPOCA l3I~O~ZCLCI 

În punctul 3, ~tratigrafic, s-a de~ccpcrit l~n ni,-cl ncgricios-G:.:-taniu de 10-
20 cm grosime, ce conţinea materiale puţine. In profilde ele cxcavare ale ~antic
rulni (Pl. II, 1) s-au putut identifica un bonlci ~i 8 gropi menajere (5 cu profilul 
"clopot", 3 cu profilul "borcan" avîn<l adîncimea între 1,10 şi 2,30 m) (Pl. XV 1), 
cercetarea lor şi rccoltarca resturilor arheologice fiind Yitregitc de r·apiditatca lu
crărilor de cxcaYarc. Din mnplutura l)()rdciului s-au recoltat fragmente ele ,·ase 
dintr-o pastă an1estecată cu: plcaYft ~tr:-:ft la negru, cu suprafaţa corodaUi; nisip cu 
l)obul mijloc in, aYind lmza uşcr prd ila Ui_ ~ i cresta tă oblic sau dreaptrt, rotnnj ită_ 
şi cu găuri, butoni realizaţi prin împingerca pastci din interior spre exterior; cio
lmri pisate ~i nisip, buza fiind dccor~tUt cu crestături YerticaJc în cxtcrior.Caractc
ri:-;ticile dccorului datează acest bordci în cultura Glina III. In strat s-au g{tsit mai 
nniltc fragmente ccnuşin-ncgriciou.~c ce frtct·au parte din acela~i Yas, mo(klat din 
pa~t:i de cioburi pisatf' şi decorat la exterior în tehnica barbotinci ncorganizat<_· 2 

(Pl.![, 5), decor de tradiţie neolitică, dar care ~c întîlneşte pînă in epoca dacic;L 
In gropile menajere prcdominrt pasta ;:vînd în ccmpoziţic pidricclc sau ni:-;ip

Cdc mai multe din fragmentele din past{t cu nisip, arse C:n-;uniziu, sau ncgrn, Iu
~cscră decoratc cu ~triuri ce se întrcUtian adt·~'C'~l, realizate cu un pieptcnc (dup{t cun1 
indidt unnclc egal distanţate ale dinţilor, imprimate pc un fragment, în monwn
tul începerii strierii, care a fost clc:-:corerit în Cr. 6, (I>f. 1!. 4). La aceeaşi ~pccit· Cl'

ramidt apare brîul alvcolar, Îl:gust ~;i puţin rdidat, tras din mcdclarca lmzci (SI 
şi Gr. 12). În Gr. 9 :::-an g?isit mai multe fr~~gmcutc elin pasUt cu cioburi pisate, lli
sip şi pietricelc r2.rc, arse oxidant, prcfilu1 inchcînd 1m Yas tronconic, 11~ur ~1rcnit, 
cu buza teşit ti_ orizon tai, dccor~l t ctt 1n-îu ;~hcola t şi înnoda t (lJf_ 1 J, 2), 1mpr,_'1111:1. 
cu un fragment negricios din pasi:t cu ni_.;ip, decorat cu strinri într-o manicr~t carac
tcri"'tică culturii Tci. Fragmentele din pasL\ fină, cantitati\- mai puţine decît cde
lalte, erau cîtcYa cu pereti crusi, lushilÎti. i:n restul cu pereti subtiri, corodati 

' f..._, ) • • • ' 

pron·ncau de la ccşcuţe. Lna-cra clccorat:t, pc lmzrt cu crestftturi mici, romboidale, 
alta, dc;:;copcritrt în Gr. 11, cu o rozctrt fugind;~~. în jun:l fnnclului concav, rcaliz;ll{L 
dintr-o ~ucccsiunc de impuns{tturi adînci, cu contururi rotunjite3 (l)l. II, 3), in
tîlnifc' în fir:a a Il I-a a Culturii Tci. 

În pnnchll l nn ::.-:~n surpri:b complexe închise, pc S I ~i nici la rftzuirik 
efectuate cu buldozerul, ci numai stratul corespunzător epocii bronzului, negricios-
castaniu, gros de 20-30 cm. În funcţie de rftspîndirca matcriaklor, s-a cmEtatat 
cft aşezarea ocupa o suprafaţă de circa 1 ha, in extremitatea nordiC:t a botulu i tcra
sci. La analiza materialului ceramic, aflat in :~tarc fragmt'ntarft, s-a oh--;crYat cf1 pas
ta conţinea pleavft din ierburi tocate, pi~_~triccle, nisip sau pictricdc şi nisip. Ct•k 
cîteva fragnwntc cu plcavrt, în stare vcnJe-1, cc· lăsaseră urme negre duprt anlcrv, 
aveau şi un procent mic de nisip. Fn~cserft arse negru-cenuşiu, la unul din ele pă::;tri~1-
du-sc un buton lăţit orizontal, dispus în exteriorul bnzei teşite (Pl. 1!1, 2). La specia 
ceratnică cu pictricclc, decorul constft dintr-o buZ:t alYcolată spre exterior, sub rare 
s-a aplicat un brîu tot alveolat (Pl. li!, 7), iar la specia cu nisip se întilnrştc decorul 
combinat, pc acelaşi vas (hrîul alYeolat, îngust şi puţin reliefat, butoni snb L1riu, 
strinrilc realizate cu măturica dca~upra ~i dedesubtul brîului, pînft către buza Ya
sului). ~>\cclaşi brîu îngw;t, alveolat, tras din modclarpa buzei a apărut ~i pc un frag-
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Plt~nşa. JJ :_Pu nctul~3. 1 Profi l ; 2 - 5. C ramid't cl iJt epoca bronzu lu i . 

m ent fin (corodal) (Pl. III, 3). An fo t recoltat în I şi cîteva fragment dintr-o 
pa l ă fină, lustruită d uloarc n agră sa 1 n1aronie c fă cau part din trei a tro
n le . Două din ele avînd corpul emi fcric, fuse eră de orat în tehnica împtth ătu
ril r fine ucccs ive, în exteriorul buze i, cu ît o bandă din două au trei lini i ub 
care afla un şirde " "culcat,cu p ll înlănţuit (Pl. III, 5). nula\• a itor-
tiţc \ 'Cr t ica le : imula t la baza cărora, pc corpul vasului, aflau unghiuri din ît 
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12. 
Pla. nşa Ill. Ceramică din epoca bronzului. 1- 6 . Cultura Tci, faza l1 d in pu nctul 1; 7-12 

Cultura Tci, faza I V din punctul 2. 

două cîrlige spiralice (Pl. III, 6). Al treilea ca tronel, cu corpul bitronconic şi gura 
evazat{t, era decorat în zona gîtului, cu două zig-zaguri între linii incizate (Pl. III, 
4) . Compoziţia pastei şi motivele decorative folos ite pen11it încadrarea materia
lului recoltat din aceas tă aşezare în fa za a II-a a culturii T ei5 • 

A,ezarea cea mai intens locuită a fost descoperită în punctul 2. -a constatat; 
cu cazia răzuiri lor TV>ntru finisarea taluzului, că între acea tă asezare s1 cea din .t' ~ ' , 
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p1mctnl l, ~itnatrt la 175 m NE, nu exi~tă în teren continuitate de urme matcri;:.k. 
ln ~chimh, tbtorită prelungirii secţiunii I.C.A.B (Punctul 4), care a străpur.s ~i 
punctul 2, s-a observat în profil o continuitate stratigrafică; studiul tipolog ic 
al materialului recoltat din complexe şi strat arată că din punct de vedere crc,no]o
gic este vorba de nna şi aceeaşi aşezare care se întinde pe o lungime de cea 400 m ck-a 
lungul muchiei tera~ci. În SI (0,50 X 30 1n) trasat perpendicular pc n1nchia tcr~:"t·i 
stratul arheologic avea o grosime de 10-15 cm către aceasta, pcntn1 ca la :"o 111 

E ~ă atingrt 35 cm grosime. Au fost identificate 19 gropi menajere, 2 gropi p ntru 
păstrat proviziilc, 3 bordeie şi un cuptor mcnajcr (Pl. XV II). ~ j 

, Gropile menajere an fost observate în plan orizontal sau oblic dnd r:,z·.~:;Ja 
ajun~esc la stratul castaniu, cotă de la care au fost săpate pînrt la bază. Cur~;_, la 
16 gropi, era rotundă, la 2 ovală şi la una, dreptunghiularr1. Profilul, la 16 1::·cpi 
era în formă de "borcan" şi la 3 de "clopot". Adîncimea varia între 1,00 ~i 2. q) m 
de la nivelul de călcare (cx istcnt înainte de începerea lucrărilor de eXGl,·arl'). Toa
te erau amplasate pc platou. l;mplutura, de culoare ncgricioa~ă, conţinea i:.ir-o 
cantitate variabilrt chirpici, cărbune, oase de animale şi fragmente ceramic-._·. 1 n 
Gr. 25 s-au grtsit nişte obiecte tulmlare (L = 12 cm; D cxt. = 5 cm; D ( __ r:fi
ciului ----:- 1 ,6 x 2,1 cm), din lut ars cu multă pleavă în pastă. A 11 fost realiza te T'rin 
prcsarca pastei în jurul unor crenguţe care nu erau nici drepte şi nn avc;m ;-:u1a~i 
diametru. Apoi au fost arse împrcunrt, orificiile neprezentînd urmdc cxtr~l(l rii 
crcngii înainte de ardere. Suprafaţa exterioară era foarte corodată. Credf'P'.. ytl 
reprezentau rebuturi, făcînd parte dint~r-un lot ce servea ca dopuri pentru rq. ~;.:·,·ll 
tcn1peraturii în cuptoarele de ars oale. In Gr. 31, către baza ci au apănlt ni~tt i:·~·g
nwnte mari din lipitura pereţilor unei locuinţe de suprafaţă, construite din ·:.~rne 
cun~= 7,5 cm, printre care ~c aflau fragmente ele vase de talie mare, din p~::-~:. cn, 
ciolmri pi~a te, precum şi 1111 ~ilcx. Di~i ;mţa dintre bîrne era de 2,3 cm, iar gw-. :::1-:•'a 
lipit urii de 3 cm. Fuse:::c fttcnt{t din llll amestecat cu pleavă şi paie de cereale.. ~ i a 
fost relipită cu un strat de O ,5 cm grosime ce avea aceeaşi compoziţ ic. Se ;.:o·~·- ::e 
la galbcn-căr{un iziu. · 

Gropile de provizii --- în num{tr de două, dintre care una cu profilul )H :-c;m" 
n ~c: 0,70111 şi Ac: 1,50 lll, avînd pereţii arşi la roşu pc o gro:-;imc U.e 3 tT'. cca
Ialtrt cu profilul "clopot",]) gurrt "-= 0,95, D bază= 1,25 m, A =c 2,00 m ~i ~ ·,:··.ţii 
ar~i pe o grosime de 5 cm. :!\u s-au găsit cereale, ci numai fragmente ccr;lmic._ care 
an permis încadrarea lor cronologic~t. 

Bonlciul 1 era amplasat în partea nonl-vestidt a aşezării, ucci la pcr::-.rit.', 
)mediat sub muchia tcrasei. Nu se poate şti dacă în antichitate configuraţia ~na
sci Jnscsc aceeaşi ori a suferit modificări prin erod~re ~i surparc; acest Lo:·(}ei, 
ouinioarrt situat pc platon, ne-a apărut acnn1 pc panta t.crasci. Crc.apa tr;l \_,·-~.l:l 
{3,50 X 4 m) şi se adîncca pină la 1, 90 m. A putut fi săpat parţial prin :cccţ ic·:~;:!·t·. 
H.esturile arheologice, puţine (un fragment de lamrt din ~ilcx, oase de an~~-:1ale 
din specii diferite, chirpici şi fragmente de vase) erau concentrate mai alrs în _il:n1ft·
ta tca vest iert. Bordeiul 2 a fost intt·rceptat în extren1itatca sud-Ycst iert a lH i:1.1ln i 
terasci, pc pantr1. Groapa de formft ovală (4,55x5,50 m) n-a putut fi s~tpat:: 'Leit 
parţial din Inomcntul apariţiei ci, la o răznială cu skrecpcrnl. lin sondaj (de u .-::o 
X0,80 m) a permis stallilirea adincimii ei la 2,00 m. Al treilea bordci (B 9) ~' :'c~t 
identificat în prnfilclc secţiunii I .C.A.B, la cea 200 rr1 S- V de l)orch-iul 2. C~· ;,pa 
avea în profil 2,20 m Eiţimc (?)şi se adîncca pînrtla l,(JO m. Spre :!\-Eera·~ ~~i~:t 
de O ,SO 111 lăţime şi O ,70 n1 înftlţ ime, la O ,20 n1 mai sus decît fundul albia t al p· 'J·i i. 
La baza nişei se afla o lcntilft din concreţiuni calcaroasc, grcasft de 5 cm, cart (_j~l
tinua la acelaşi nivel pc toat;llăţimca gropii. Nişa era plină cu :-:chdctc de •m:.r.-..·k 
mici (oYiiW, caprinc) ~i continua spre E, peste 1,25 nl (cît s-a putut ~;lpa în r::-,.1l~n
zimea mal ului). Probabil că această îngropare s-a făcut ca urmare a unei mol t.- .(· în 
rindul animalelor c.lcpusc aici după dezafcctarea bordciului. 
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In contliţiil(' in care s-au desfr1şurat operaţiill~ d;~ s.alvare n-au fost irh·nlificatc 
locuinţe de suprafaţă, însrt s-au ohscr\'at concentr{tri d~· chirpici cu urmele nuiele lor. 
pc suprafeţe mari de p;'unînt de culoare 11('agră, în stratul corespunzător epocii 
bronzului. De as<:>mcnea, prt'zenţa fragmentelor d<·lipitură din Cr. 31 ne d<·tcrmin:i 
să prcsnpmwm crt ele au existat şi că locuitorii acestei asezrtri J.'.l folo.:;it al it locuinta 
de tip bordei, cît şi aceea de supr;lfaţă. ' · 

Cuptorul mcnajer -- C 9 (Pl.1V, 4) a ap{trut la o autoînc~trcarc a :;kref'pcrului. 
Pentru dez,·clirea lui s-a trasat caseta 7 (2,20 >: 2,50 m). Avea boltă, p[tstrat?'t in
iad{t în jnm;'ttatea Yestică, baza rotund{t cu J) , 1,60 m, 1 intcriontlui '· 0,50 m 
~i gura ...,pre E. Fusese săpat în întregime în pămîntul galbl'n între- ··1.30 ~i- 1,75 
m. P(·rcţii ar~i la roşu pe 4 cm grosinw fuseseră susţinuţi în p{irţih- dinspre gur{t, 
pl·ntrn a se c\·iLt surparea, de o împlditnr{t <k nuiele, lipit{t în interior cn o past{t 
frrunîntat{t cu plcav{t. Fusese folosit scurt timp, întrucîl Yatra ;n·ca munai 2 cm 
~rosinw şi nn era pietrificatrt. Pc vatr;'t s-a g{tsit llll strat tk c{trlnmi d<' 2- -4 cm 
peste car<' era un strat de cenuşă de 4 cm grosinw. Era plin pîn{t la bolt{t cu ft agnll'n
tc de Yasc arse atît oxidant, cît şi rcductor, unde din ele chiar pînrt la Yitrifil-rc; 
intn· acestea se g{tsca ccnuşrt, chirpici ~i pămînt pignwntat cu C:trlnmi. La rccoltarca 
materialului s-a constatat c{t diferitele Yasc, în totalitate sparte, an au fragmcntck 
împr{tştiate şi amestecate între ele pc întreg interiorul cuptorului. ])intre an·stca 
:;-an întregit don{t şi s-a conturat profilul cîtorYa rccipicnte de mari dimensiuni. 

Inn·ntarulmobil găsit în strat şi în complexele închise con~.;trt din produse <k 
olărie si un număr redus de unelte dintre care cnnmer:un: a) cîte\'a aschii infmmL' 
sau lai~llJare din silex de culoare ccnusitH!·[tlbuie ce constituiau fie <icscuri de la 

' LJ ' rL·alizar<'a uneltelor, fie fragmente de unelte rupte; b) o unealtă din os (L =-- 9,5 cm), 
în Cr. 1, avînd unul din capete subţiat şi rotunjit, cd:tlalt, mai lat. prezentînd 
urme de prelucrare (J>l. XV, 11); c) 8 fusaiole întn·gi şi citl'\·a fragmwntarc. l·na 
era d iscoidală, celelalte bitroncon ice cu partea inferioar:l rotunj itrt ~ i cea supcri();l
rrt mai dt'ZYoltaUt ~i adîncitrt conGl\' (!)!. SV, ;J), ori marcat{t de cik un ind(/)/. 
xr·. fi). Fu:-:aiola descoperitrt în Gr. 23 era incomplet }Wrforat{t. t•n n.:cmpbr ('l;t 

decurat cu imprcsiuni (Pl . ..tYV, 3), altul cu nen·uri orizontale (1)/. XJ', ,/); d) o 
greutate din lut întrcagrt, dar fisnraUt profund (I>l. XV, 9). tronconic{t, aYînd la p;lr
tea supcrioar{t, rotunjită o adînciturrt; c) o unealt;'t din bronz ( L =-.c 12,2 cm), pu1. in 
curbatrt, rcctangnlar{t în secţiune şi rotunjit{tla amhek capete (Pl. XT, 10); 1) jn
m[ttatl'a dinspn· drf a nnui ac din bronz g{tsit în B 9 (!>!.XV, 8); g) un IX'tTulor 
din calcar cn ]) -_c 6,2 cm în Cr. 7 (Pl. XV, 1); h) o lingur{t din lnt cu dLU~ul o\ al 
~dnngit (1>/ ... \f', 2). 

Olrtria con..;tituie categoria cea mai Logatrt din descoperirile f{tetttl' aici. În 
B 1 s-a grtsit un fragment din pastrt cu pleaY{t, cu aspect semifin, decorat cu inq)rL·
siuni Yerticale (l>l. VII, 7), iar în Gr. 35 (J>l. III, 11) şi în strat (1)/.111, 7), cÎtl'\'a 
fragmente de vase, modclate elin past{t amestecată cu ni:--ip sau pietricele, decora te 
cu m[tturica si arse n1aroniu. 

' 
Caracteristicrt însă pentru această aşezare este prezenţa, într-o cantitate aprc-

ciabilrt, a unei specii ccramice în care s-au folosit numai cioburile pisate ca degrc
sant. În cazuri foarte rare s-au mnestecat, împreun[t cu acestea. şi puţine pietricdc. 
În funcţie de mărimea şi proporţia degrcsantnlui ain deosebit dou{t subspccii: 

:\ - CioLurile pisate sînt n1ari, fragmentele avînd din această cauzrt în spitr
tur{t aspect grosier. La exteriorul pereţilor, cioburile răm{tseser{t neacoperite ele an
gob{t care ade;-;ea, duprt ce a fost aplicată, a rnai fost netezită cu o paletrt pentru a 
se uniformiza suprafaţa Yasului. Au fost nwdclate rccipicntc de talie, n1arc, cu pe
reţii groşi, ar~c în condiţii de oxidare, îns[t fragmentele ncîntregibile provenind în 
cea mai mare parte din corpul vaselor nu ne-au dat posibilitatea s{t ne pronunţ{tm 
asupra formei acestora. Cîteva prof ile unghiulare dinspre gură, descoperite în :->tra t 
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Planşa V . Epoca bronzului , cultura Tci, faza IV, ccramid t din p unctul 2. 1- 2 
Groapa 6 ; 3 - Groapa 17; 4 - Groapa 35; 5 - 7 - Cuptorul mcnajcr. 
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Planşa VII . Epoca bronzului, culb:tra Tei, faza IV, f ragmente ceramice din punctu l 2. 
lO - Import răsăritean, din cultura Cernavodă ; 1,3,7, 13 - B 1; 6 - B 2 2,4,5 ,8 - 12 

din strat 

B 1 , i Gr. 6 (Pl . V, 1), indică vasel de tip "cuptor". Exemplar" J găsjt în Gr. 6. 
din care s-au 1n t regit părţi izolat din pre gură ş i boltă, avea o formă aproximativ 
cilindrică, cu d iametrul bazei de 45 cm. La 13,5 cm deasupra ?7J-' l , că tre partea 
opusă gurii, a vea probabil, un rînd ele orificii din care ~- -a pă<: 1 :-> f parţ ial numai 
unul. Pe un a lt rînd orizontal orifici ile cu D = 2,8 ctn erau el i ~· .., , se la o distanţă de 
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10 cm intn' ek (Pl. V. 2) în zona dt' curburrt dintre corp ~i bolta plată. Fragmc:n1ttl 
descoperit în Gr. 35 arc orificiul prts1 ra t în partea d in~pre baza Yasului, imprrsiun ile 
rotunde localizindu-1 (l)l. III, 12). La eddalk rccipicnte, toartd(', o\'alc in ~tcţi
unc erau amplasa~-- in partea ~npcrioar:t a va<.:ului. Decorul consta din: crestrttnri 
oblice, în exteriorul bnzei ingro~atc (l)l. Il!, 10) ~au aproape Ycrtic;dc. aplicah· re 
un brîu puţ in reliefat, obţinut prin împărţ irca lmzci (Pl. 1 V, 7) ; imprcsiuni ~~m
plasatc snh buz{t (/)/. T', 4) ~an în jnrul orificiului de pc corpul Ya~dor; ·t~1in 
alveolat aplicat snb budt, mai rcl idat (1)1. IV, S) din care ~c formau din loc in }oc 
apucători, ori mai puţin rdidat (1)1. V, ()); în exemplul nostru sub toarta va~1~h1 i 
era un al doilea hrîn. 

B. -- Cioburile au fost pisate mrtrnnt, ccf'a ce a permis o mai lmnrt c:mo
gcnizare a pastci, vasele an un aspect ingrijit, angoba ;~copcrincl tmiform t')(~ni
orul pereţilor care în majoritatea cazurilor an fost şi lustruiţi. Arderea s-a pn du;<; 
complet, atît în condiţii oxidantc, cît si reductoare. ln privinţa talici avem ,k-a . , 
tace cu vasf' mari, mijlocii ~i mici, cele mai multe fiind descoperite în nmJ'lu-
tnra cuptorului menajer, 1mde s-au evidenţiat urmrttoarele forme: a) vas m~re, 
întregit parţial, avînd fundul plat, corpul tronconic, buza uşor îngro~;lt[t ]n ex
terior şi toarte late în jumătatea superioarrt a corpnlui (I)l. V,5a--b);hi Yas 
mare cu fundul plat, corpul cilindric (l)l. V, 7) şi buza îngroşatrt spre ()1:1('

rior; c) \'as mare cu fundul plat, corpul piriform a\'Înd p(' diametru} m:n.:irn 
un hrîn neted din care se formau trei apuc:ttori triungh iulan· perfor;1 te ( 1'1. j V, 
(j a- b); d) vas mare cn fundul plat, corpul piriform, gîtul tron("(mic, ·:,uza 
tnotlclată ca un guler (I)l. IV, 3). Pc umăr avea proemincnţe realizate rrin 
împingerca peretelui din interior spre exterior; c) vas mijlociu cu fundul indar, 
corpul piriform, gîtul tronconic, lmza îngroşatft in t'X tcrior (Pl. JV, 1). În ?J:na 
umărului avea trei proemin('nţe late îndreptatt• în sus; f) vas mijlociu '"TH' 
tnic cu fundul inelar, corpul glohular, buza îngruşatrt în exterior cu donr1 1~;r
tiţe şi doi butoni între acestea pc umrtr ( l)l. il', 5), întregit (1 ~ 11,5 cm; 
l) buză= 12,2 cm; D corp==- 16,1 cm; ]) lJazrt :c-= 8,3 x 7,4 cm); g) vas mic cu 
fundul inelar, corpul globular, buza rotunj itrt ~i dourt tortiţe sHpraîn;Hţatc ~~~ i
mctric (Pl. IV, 2), întregit (l total:t = 10,2 cm;]) buză== 7 X 5,3 cm; 1> 
corp= 9,3 x 48,3 cn1; D bazrt =-~ .1,9 cm). Pc lîngrt brîul neted ~i apucătc,rik 
triunghiulare sau sem iov ale, se int ilneştc, ca ~i la ~u h~pccia ccram ică A, ! .riul 
crcstat (Pl. III, 9), aln,olat şi accentuat din loc in loc în plan orizm~:;ll, 
luînd aspect de apncători ( J>l. III, 8 ), iar pe nn vas probabil cilindric (Gr. ·:7), 
pe lîngft briul alveolat din t'Xteriorul lmzei s-a aplicat pe corp motivul pl~~..:.t)c 
al şarpelui (Pl. V, 3). 

Ultima specie ceramicrt o constituie pasta fin:t, foarte rar amcstccatrt c n o 
cantitate micrt de nisip CH bobul mic san mijlociu avînd pen'ţii în general :,1)~-
truiţi, dar adesea corodaţi. Din punct de vedere al dimensiunilor vaselor, pn·cmn 
şi al tehnicii de decorare se deosebesc dourt grupe: 

I. Vase de mărime Inijlocic, n1ic~i sau miniaturală, tlintr-o pasEt llinc jr~i
tnîntată, deseori lustruită atît în exteriorul cît şi în interiorul vaselor, dccor~\t;l. 
cu imprcsiuni şi cancluri, crtp{ttînd prin arderea rcductoarc culoarea ncZif:T~. 
neagră-cenusie sau maronie. Fragmentele ncîntregibile nu pcnnit decît prccizart a 
cîtorva for~c: a) castroane de dimen~iuni mijlocii, cu corpul scn1i~-;f(·ric (Gr. 2)_\~ 
buza orientată spre interior şi tortiţe ce ponwsc de sub bnzrt (Pl. VI, 12) "<111 

cu corpull>itronconic şi toartc late prin~c la mijlocul gîtului şi sprijinite pc 11m::rul 
părtii inferioare, care uneori c~tc dccoratrt cu lmtoni (Pl. VI, 1). Fundul u::te 
acle~ca inelar (Pl. VI, 7). În Bl s-au descoperit castroanc n1iniaturale scmi
sfcrice cu fundul inelar (Pl. V 1, 8), umil decorat cu imprcsiuni ( fJl. V 1 I, i'): 
b) paharul1niniatural (Gr. 1) cu fundul indar şi butoni pc porţiunea maxim~l ·de 
curbură corpului (Pl. VI, 17); c) suportul tronconic de fructicr{t gol in intcric~· şi 
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Plcmşa FIII. Epoca bron znl ui, ltura Tei, faza I . 1- 12, H - 15. Fragm nt ceramice 
de orai.c în tehni ca împunsăturilor uccesive; 13. Fragment de vas mi11iatura l decorat 
c u im pr si uni şi l ini i i ncizat ·; 1 - B 1; 2 , 7 - Groapa 7; 10, 11 - Groapa 3.'.i; 
li - Groapa 25; 15 - 13 9; 3 - 6, 8-9, 12 -13, din . t rat; 1- 14 (Punctu l 2), 15 (Punctul 4) . 

175 

https://biblioteca-digitala.ro



pcrforat cu orfificii rotunc..le; d) capacul de formă conică, cu doi butoni in part<'a 
-::-;upcrioa.rrt, orientaţi oblic, avînd aproximati\· la jum?'ttatL,a înrtlţimii un brîu 
neh'd dm care se formează patru apncrttori îndreptate de asemenea oblic, două 
dintre ele (în reconstituire) fiind perforate (Pl. t1 I, 9). La un alt Yas, căruia 
nu i .se poate stabili fonna, apari.! apucătoarea în fonnă de acoladr1, pcrforată 
(Pl. VI, 3). Pc lîng~t toarta lată. şi subţire se întîlnesc toartc groa~;e şi.ovale în 
sccţ iunc (Pl. VI, 2) sau m~i In ici, cu secţiunea triunghiulară unele prevăzute 
cu 1utoni cilindrici (Pl. VII, 17) ori prismalici (Pl. T'II, 12). Tortiţclepornesc 
<lL~sul)buzaYa~~ului (Pl. VII, 9) orisîntsupraînălţatc (Pl. VII, 13). Decorul 
consl:t din imprcsiuni rotunde (Pl. VI, 70), triunghiulare (Pl. VII, 4-5, 8) 
sau o\·ak, într-tm caz asociate cu caneluri verticale ( l)l. VII, 2), realizate prin 
lustrnil\' ( Fig 7' (!, Pl. V 1 I' 3) ~;au stric re. În n2 ~-a ch.:sCC!KTit o parte 
din gnra şi gîtul unui vas (D -= ~ cm), cn pereţii groşi, h!struiţi avînd buza 
îngro~at{t in exterior şi crcstată l'l,lic. iar la 1 cm n1ai jos, sub o linie incizată 
s-a păstrat o mică parte dintr-un cl~'cor realizat din împunsături s11ccesive (Pl. 
VI 1, (5). Tot ca motive decora ti ve apar pc castroanclc- ~~cmisfcricc a plicaţiunilc 
plastice (l)l. T'I, ,f-5), întîlnite atît în aşezarea ele la Băneasa din faza a III-a 
a Cnlturii Tei unde sînt 1nai arcuitc si au capetele r{tsucitc6 , dar si in asezarea 

' ' ' dl' la J(ado\·ann 7 din perioada de sfîrşit a epocii bronzului, cultura Coslogeni, 
faza 111. 

II. În acea::;tă grupă am inclus rccipientcle dc~coratc cu incizii ~i şirnri de 
împunsă.turi succesive. Împunsăturilc erau mai late si adînci eri ascutite si 
snhţiri, însă toate în succesiune distanţată. Vasele an ~uloare neagră, m~ronie 
sau c{trătnizie. Predon1ină recipientcle n1ici şi tniniaturalc în fmmă de: vas mini
atura! globular cu gîtul cilindric, fundul inelar şi tortiţe supraînrtlţate asimetric 
(Pl. I2(, 3), cu suprafaţa corodată; castroane cu fundul inelar (Pl. IX,-4) şi 
ceşcuţc (Pl. VIII, 7, 10). O tortiţă, pc lîngă decorul din impresiuni, avea şi 
un buton conic (Pl. VIII, 6). Motivele ornamentale constau din romburi simple 
(Pl. VIII, 3) sau haşurate în succesiune verticală (Pl. VIII, 2, 6, 11) sau 
orizontală (Pl. VIII, 10), unghiuri haşurate (Pl. VIII. 1, 1.5), spirale şi 
cercuri concentrice (Pl. VIII, 8,72), motivul solar (fll. VIII, 14), asociate 
între ele sau nu cu motivul în reţea ( Pt IX, 1), benz ilc -Jrcpte, verticale, ori
zontale (Pl. IX, 2) ori în zig-zag, dînd na~terc uneori \!l:c:r decor organizat în 
1netope 8 (Pl. VIII, 11 ). 

În un1plutura cuptorului menajer şi a Gr. 35, pc lîngă elementele speci
fice culturii Tei, au fost descoperite fragmente de vase cu pereţii groşi, arse se
cundar, care prin fom1ă şi motive decorative indică prezenţa în această aşezare 
a unor produse străine vestice, aparţinînd purtătorilor culturii Verbicioara 9 • Este 
vorba de un vas descoperit în cuptorul n1enajer, deformat din cauza arderii pu
ternice, pînă la vitrifiere în partea inferioară, din care s-au întregit 2/3 (Pl. X, 
1 a-b). Are fundul inelar, corpul globular, gîtul tronconic, buza puţin îngro
şată şi este decorat în tehnica împunsăturilor ascuţite în succesiune distanţată 
cu n1otive geometrice. Din acelaşi cuptor s-a n1ai recoltat un fragment unde se 
combină benzile din împunsături cu impresiunile dispuse unghiular sau dezor
donat (Pl. X, 2). În Gr. 35 s-au găsit: un buton de \'as realizat prin împin
gerea peretelui din interior către exterior, decorat incizat cu patn1 unghiuri ha
şurate tot în unghi (Pl. X. 6 ), un fragment de buton (?), figurină (?) decorată 
cu împunsături distanţate10 şi impresiuni (Pl. X, 4) şi un alt fragement decorat 
cu unghiuri haşura te oblic (Pl. X, 3). De influenţă vestică (Girla Mare - Cîrna) 
.ni se parc a fi şi un fragment de capac (Pl. X, 5) din pastă fină maronie-ne
_gricioasă, cu apucători perforate, avînd doi butoni deasupra perforaţiei şi cîte 
unul lateral, decorat cu motive haşurate unghiular în tehnica împunsăturilor dis
tanţate. Pasta şi culoarea sînt aceleaşi ca şi la celelalte recipientc decorate cu 
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Plan~a I X. Epoca bronzului, cultura Tei, faza IV, punctul 2 . l-5, 7. Cera
mică decora-tă î n t ehnica ·rmpunsătufilol' succcsl-re ; 6. Va decorat în tehnica. 
!nciziei ; l - · Groapa 17·; 3 - Groapa. 35 ;- 7 - Cuptorul ni.enajer; 2, 4 - 6 -

Strat. 
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Plan.sa X. Epoca bronzului, ceramică ele fac tură Ycrbicioara pătrun stt în 
Tei din punctul 2.1 - b, 2- uptorul menajer; 3 - i, 6- Groapa 3 
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împun ături, pecifice Ct1Hurii T -i , fapt ne d t rmină ~ă pr upuncm ă a 
f t modelat d un trăin conv i ţuia aici şi ar într-un upt r le cal impretmă 
cu c lelal te. 

ln Gr. 3 s-a g~sit un fragment diŢJtr-un vas miniatura! cu t rtiţă d corat 
cu un hiuri triate şi impr iuni (Pl. VIII, 13 ), iar în I - ca . 1 la - 0,70 m, 
un văsuţ (Î = 8,6 c1n) intr git parţial, din pa tă fină, aVînd fundul in Jar, cor
pul globular , d cor p tot c rpu l din incizii, de eul are cărămizi cu p te ne
crricioa e (l l. IX, 6). Ambele pr zintă un d cor ncm nţicnat pînă acun1 în 
li t ratura de specialitat ·ca aparţinînd culturii T i. 

La răzuiala ef ctuată cu lama buld zerului s-a gă it ş i part a upcr i ară 
a unui va din pa tăcucochiliipisate ,id c ratpe buză cu cre~ t ăt ri (Pl. VII ~ 
10), prcz nţa lui indicind un i1nport ră ărit an. 

Cronologic, aşezarea din punctul 2 pla ează infaza a IV-a a culturii Tei, 
n1aterialcle prezentînd a mănări u c le dcccop rite în aşezar a c nt mp rană 
de la Giul ti - îrbi11 s i IJartial în niY lul T 3 al a.,.ezării d Ja P op ti -

' ' ' 1 , ovaci12 . 

Locuirea în a a tă a.,ezar ontinuă ,i înjaza Tt:i V, c n iderată ca {ă înd 
tranziţia de la ep ca bronzului la prima p că a fi erului. E ste at 'tată prin 
fragmente ceramice, majoritat a d coperite în I - ca . 2, în jumătat a ' Upc
rioară a stratului cultural al p cii br nzului. Printre formele de " a~ mcnţionăn1: 
un fragm nt d ca tron b itronc nic din pa tă cu nisip, arcă la n gru , d c rat 
cu linii paralele, incizate oblic în z na itr ne nicităţii (Fig. 7 c), un fragment 
din profilul unui ca tron cu tortiţ upraînălţate (Fig . 1 b) şi un fra gm nt de 
toartă upraînălţată, rotundă în -cţiune, c e sprijină cu "mbel cap t p 
buza u or înăltată a ·vasului (Pl . VI , 6) ar î i găse t ana l g ii în a'czarca el 

' ' ' ' 1 la Chitila - · Fermă13 . 

·<. /1 ·. 
j 
• 
j 

Fig. 1. Punctu l 2. Fragmente de ca& tron ele elin epoca bronzu lui; a - Tci IY ; b, c - Tei V. 

ASEZAREA DJ .r E OLELE II - IV E.N. 
' .. 

])in . trat au fo. t r coltate n1atcrial p - întrrg tron sonul (Punctcl 1- 4)~ 
în ă complex în ehi e ( 12 gropi m najcr , o locuinţ ă de uprafaţă, un bord ci , i 
un monnînt de înhumaţic) au fost descoperite în punct le 2 ş i (Pl. XVII ) , i 4> 
pr cum ş i în zena dintre punctele 1 ş i 2 . 

Gropile 11unajere. -au . rtpa t 9 din care a Y au profilul "horc'an{{ , i una 
"clopot{{, adîncimea lo variind înttr l ,00 ş i 2,00 m. În Gr. 4 . -au a~tsit, p 
fund cît va fragn1cnt de z•rurrl de n r. 
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P!a1şa XI. Fragmen t ele vase elin seco l · lc lf - i\· c.n.-lucrutc L:t roată. 1- 4,6 -7,9 - Pa.Etă 
fiuă; , 10- tl , 14 - Pastă a ·pră; 12, 1.1 - Pa'>tă zgruuţuroasl't; 5 - Fragment ele amforă romană . 
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Planşa X I I. 1. P lanu l ăpăturii de sonuah,din punctul 2 ; 2. Cuptorul~pentru reducerea 
minereului de fier , sec. VI .n l (foto} i 3. Lupă din fier (2 fragment ) ; 4 - 5. Fragmente de 

vase ;!;6 . Bară din tablă de fier; 3-6. I nv n ru l cupt orului şi~al.,!bordeiului 4 . ; 
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Plansa XIII. 1-2, 4 - 5, 7-8 . Ceramică din secolul VI e.n. ( 1-2,8 - lucrată la 
roată; 4 -5,7 - lucrată cu mîna); 3. Planu l săpăturii de sondaj din punctul 1; 
6 . Cuptorul din co lţu l nord-estic al B 6 d in punctul 2 (foto); 1-2- Groapa 1 

(4 1); 4,5 - Cuptorul 12 (Punctul 2) ; 7,8 - Eragmente găsite pe vatra cuptorului D 6. 
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[.!Jctdnţa de suprafaţă (L 1), apărută în S 1 şi cas. 1 a fost cercetată par
ţial, pe o suprafaţă de 6 m 2 , neputîndu-i-se preciza conturul. Între - O ,20 şi 
-0,41), m pămîntul era puternic pigmentat cu cărbune şi chirpici, aglomerat mai 
nutlt în jumătatea nordică a casetei. S-a recoltat o cantitate mictl. de fragmente 
cer;:unicc, din pastă fină, lucrată la roată, provenind de la un Yas mic cu corpul 
bitro~1conic (Pl. XI, 2), o strachină cu profilul bitronconic şi fundul inelar 
decorată sub buza evazată cu o nervură sub care se afla o linie în val, realizată 
prin lu.struire. Proporţia cea mai mare o reprezenta ceramica zgrunţuroasă, în 
care pa5ta conţinea o foarte mare cantitate de pictricelc, raportată la liant, si 
provt'nea din corpul unor oale cu pereţii groşi. Cîteva fragmente de oale, avîn'd 
pereţii ceva mai subţiri, erau dintr-o pastă cu tnai puţ inc pietriccle şi dccorată, 
pe umJ.r, cu benzi în val (Pl. XI, 13), benzi orizontale de striuri sub care se 
afla o iinie în val, incizată superficial (Pl ... YI, 12) sau cu rotiţa (Pl. XI, 8). 
Caract,~risticilc ceramicii permit datarea aceastei locuinţe în secolele II- III e.n. 

Bordeiul ( B 3) descoperit în urma unei răzuiri efectua Ei între punctele 1 
~i 2, pc platoul terasei, a putut fi săpat în întregime. Groapa era rcctangulară 
cu colţurile rotunjite (2,70 x 3, 00 m) şi se adîncca pînă la- 1,00 tn. Ne-a 
atras atenţia cantitatea mare de cărbune, chirpici şi lipitură groasă de 3 cm, cu 
pleavă. pr1.strînd urmele nuielelor, aflată pe fundul gropii, dar n1ai ales către 
pereţii acesteia, provenită probabil de la arderea îngrăditurii de nuiele lipite, 
ce căptuşise groapa. La- 0,75 m crttrc latura N-E a fost găsitrl o pensetă din 
bronz (Pl. XV, 12) care seamănă tipologie cu un exemplar descoperit în ni
velul al ·vi-lea al aşezării de la Stolniceni - Buridava14 , al nostru fiind însă 
tnai lat la partea activă. Materialul ccramic este specific pentru secolele III- IV. 
e.n. Ccramtca lucrată cu mîna din pastă cu cioburi pisate, arsă oxidant, cuprinde 
pc lîngă borcane, şi fragmente din mai multe exemplare de căţui fără toartă. 
Ceramica fină, lucrată la roată şi arsă cenuşiu, proporţional cea tnai numeroasă, 
cunoaşte o gamă variată de profile aparţinînd unor străchini, castroanc, căni cu 
corpul bitronconic, vase de provizii. Fundurile sînt concavc spre inclare (Pl. 
XI, -1 ), buzele variat profila te în exterior ori late, orizontale, toartclc sînt late 
şi cu ncrvurr1. mediană. Cănilc erau decora te cu nervuri amplasate pc gît (Pl. 
XI, 3) sau pc umăr (Pl. XI. 1 ). La una din ele, sub ncn·urrt se găseau coaste 
în genul celor de pc amforelc romane. Un vas de provizii fusese decorat pe umăr, 
intr~ nervuri, cu patru linii orizontale incizate în val (Pl. XI, 6). Pc buza laUt, 
orizontalrt a unui castron fusese incizat un motiv de influenţrt sarmatic{L (Pl. 
)(I, 9). Ccramica zgrunţuroasă se remarcă printr-o cantitate redusă de pietricelc 
amestecate cu nisip cu bobul mijlociu. Raportatrt cantitativ la celelalte două ca
tego:ii despre care am vorbit este cea mai redusă şi provine de la oale cu pereţii 
subţiri, fundul concav (Pl. XI, 14), dccoratc pc umăr cu striuri late, simple ori 
grupatr; cîte două sau cu un fel de coaste imitîndu-le pc cele de pc amforc. Ccra
m ica de import cuprinde două fragmente din buza şi gîtul unor amforctc, una 
din :c;r.~colul III, cealaltă din secolul IV e.n. În strat şi în celelalte gropi menajere s-a 
conturat profilul unor străchini (Pl. XI, 7 J, castroanc, pahare din pastă fină, 
dcl.'orJ.te cu nervuri ori vase de provizii decoratc cu benzi de striuri orizontale şi 
în val (Pl. XI, 10-11 J. Au fost recoltate din strat şi cîteva fragmente de am
fore d.:~coratc cu striuri (Pl. XI, 5) sau coaste, de culoare gălbuie, cărămizie 
şi un~1l caolinoid, neted. Din punct de vedere cultural avem în punctul 2 o aşe
zar~:: de hp M'!Jitari - Chilia, suprapusă de o alta de tip Sintana de Mureş al dtrci 
ccnfru de greutate se aflrt între punctele 1 şi 2, unde anul acesta, la o nouă 
rrtzuială, au mai fost observate cîteva gropi menajere. Pc suprafaţa batului de 
terasă din punctul 1 nu s-a identificat nici un con1plcx închis, iar din strat s-au 
recoltat cîteva fragmente cenuşii fine, lucrate la roată, fapt ce ar indica o zonă 
periferică a aşezării situate mai la sud. În punctul 3, de asemenea, au fost găsite 
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Plan sa XIV. Punctu l 1- 2, 10 erami că lucrată la roată; 3,9 - Cerami ă lu crată cu n 5na ; 
4 - 'v tr le cuptoarelor 1 ., i 2; 5,7 - ălătnci d in lut ; 6- Suport de frigărui din lut , o 
d in E-'t..O iul vr;:c .n.;l l- 3- Fragm nte gă.ite pc vatra cuptorului 2; 5 - 8,10- pe v~ 

cup ornlni 3 ; 9 - p vatra cuptorului B 4. 
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Planşa .. XV. 1. P ercu t or d in ca.! ar. 2 - Ling ur tL d in iut; .'3-7 - F usaio lc din lut; - J c frag
menta r din b rcJnz; 9 - C cuta. c di u lut ; 10 - l:ncaltrt d in bro nz; 11 "L"n altă elin '; 12 -

Pe n setă d in b r01 z ; 1- 6 , - Il - ::\Tatcrialc din poca l1ro nzului; 12- Secole le I IJ - 1\. c.n.; 

7 - S coh tl Yl c. n. ; 1 - Groapa 7 (ptm dul 2); 7 - B 7 (pu nctul 1) ; - B 9 (punctu l 4); I l 

Groapa 1 (rn1 cinl 2); 12 - B 3 (pun tul 1- 2): - 6, 9- 11 brat) . 
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în strat numai cîteva fragmente fine, cenuşii, care nu indică neapărat o lo
cuirc aici. Credem că prezenţa lor trebuie legată fie de aşezarea din punctul 2 
f ic de o altă aşezare situată la cea 300 In spre V pc acelaşi mal înalt al tc
ra~el. 

În profilul vestic al secţiunii I.C.A.B. (Punctul 4), la adîncimea de 1,40 m 
dl' la nivelul de dtlcare al drumului de acces către blocuri, in pămîntul galben 
s-au observat oasele unui schelet uman ce fusese tăiat, prin srtparca şanţului, la 
nivelul t ibiilor şi peroneelor, restul aflîndu-se în mal, deci sub drum. Era orien
tat :\"S, poziţie ce indică un individ necreştin. 

AŞEZĂRILE DIN SECOLUL VI 

Stratigrafic. nivelul aparţinînd acestei etape de locuire a apărut cel mai clar 
in punctul 3 (Pl. II, 1 ). În punctul 2 el se confundă cu stratul secolelor II
-I\' e.n. Nu am avut posibilitatea să \'erificăm existenţa urmelor vechi de 
locu irc în partea sudică şi sud-vestică a buclei terasei (între pct. 3 şi 4), zonă 
ocupată în prezent de blocuri de locuinţe şi neafectată deci de lucrările de ~mc
najare a lacului. Bazîndu-ne numai pe observaţiile făcute în cele trei cariere, 
profilele secţiunii I.C.A.B., precum şi între punctele 1 şi 2 (unde s-au făcut rrt
zuiri pînă la stratul castaniu) considerăm că este vorba de exi.')tenţa a dourt 
asezări: 

1 

AŞEZAREA NR. 1 

Ocupă boturile de terasă din punctele 1 şi 2 (Pl. XVII) întinzîndu-se 
pc o fîşie de cea 650 m (cît a putut fi urmărită spre sud în profilele secţiunii 
I.C.A .B .) . Din ca au fost identificate 4 gropi menajere, 7 bordeie, 13 cuptoare 
n1cnajcrc şi unul pentru reducerea minereului de fier. 

Gropile menajere cu diametru! între O ,70 şi 1,70 n1, adînc indu-se pînă la 
1,10-1,85 m, aveau profilul în formrt de borcan. Conţineau un bogat şi variat 
1naterial ceramic, întregibil parţial. 

Bordeiele, cu groapa rectangulară şi colţurile rotunjite (din păcate, nici una 
n-a fost prinsă întreagă în plan, fiind distruse de gropi n1oderne sau de lama 
utilajclor şantierului), aveau baza în stratul de pămînt castaniu. La 6 bordeie, 
-cuptoarele aveau caracter menajer şi fuseseră săpate fie direct într-unul din col
turile pereţilor bordeiului, fie într-un bloc de pămînt cruţat, în interiorul acestuia 
(I3 7 din Pct. 1 -Pl. XIII, 3). În cursul lucrărilor au Inai fost identificate 
7 cuptoare Inenajere. Dintre acestea, numai cuptorul 1 era exterior locuinţei, 
celelalte 6 corespundeau tipologie cuptoarelor aferente bordeiului, dar, din cauza 
vitezei de lucru din şantier, suprafaţa acestuia nu s-a 1nai putut preciza. ln 
cadrul bordeielor, cuptoarele au fost săpate în colţul nord-vestic, nord-estic sau 
estic. Din cele 13 cuptoare menajere, în momentul apariţiei lor, cu ocazia răzuirilor 
efectuate, 5 au fost găsite întregi şi pline pînă la boltă cu pietre arse în foc, 
vălătuci din pastă cu mai multri ~;au n1ai puţinft pleavă, mari (L păstratrt = 
= 22,5 cm), mijlocii şi mici, de fonnă prismaticrt, sferică sau sferică turtită, 
fragmente ceramice provenind de la mai multe oale sau tăvi, cenuşă şi căr
buni; unul fusese avariat din vechime (cuptorul n 7), iar asupra stării de conser
vare, pînă la începerea lucrărilor şantierului, a celorlalte 7 nu ne putem pro
nunţa, întrucît fuseseră în cea_ mai 1narc parte distruse d? utilaje în Ino: 
1nentul cînd le-am observat. Din punct de vedere al formei, cuptorul 1 ŞI 
cuptorul 3 aveau vetrele rotunde. Cuptorul 3, găsit întreg, avea profilul conic 
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(JJ ba1.ci =-= 0,/0 m, l =----'.: 0,50 m) ~i gura dt' alimentare ~pre >.;-E~ ~ .• -\~upla 
altor 8 ne putem. pronunţa în priYinţa fornwi. oYal ahmgitc, în ?lan; a v~hci, 
iar la 4 dintre act.·~tra, gi'isitc întregi, asupra profi1ulni în fonn{t de "papur" 
(J>l. }\.III,()), :-:-un{mind cu cel din honkiul nr. .1 de la lhdn:mc• 15 . La ~,(f.'~t 
tip de cuptor, Yatra <kpi'i~ca în lungime bolta, fiind ar~tt pc 10-12 cm: ~·ro
sime şi pictrificattt în p:lrtl'a ~upcrioartt. Pereţii erau arşi pc 5-10 cm · f..'ro
simc. La cupttlrtd 12 (Pct. 2) s-a :-:urprins hon~ul amplasat crizont:tl, în partc·a 
opusă gurii <h~ alinwntart·, la ni\'(:llll bulţii. In S 1 - ca~·cta 2 din pnndul 2 
(J>l. )([], 7) --:t dc~~copnit un cuptor de o fonntt cleosvbittt Ct' ~-a doveclit a 
fi scrYit la rcdt!CciTa mir:l·rculni de fier. '\bi întîi, în ca~t'ta 2, intre --0,70 ~i 
-0,85 n1 a ;-tp:~lrtd, pc o ~uprafaţ;'t de 0,.'10 ~< 0,70 m, o :'glnmnare de pjct{c 
arse în foc, buctt\i mari de chirpici. lupe conGl\'c (1)1. ~\Il, 3) :-::m ddorrnate 
din fier impt;.r, aproxim:Lti\· rotunde cu f) _ L\5 cm ~i I,- 3--G cm, pc una 
fiind lipittt o lmc;~Ut de pttrnint ar:-; Lt ro~u (posil>il din perdele n1ptondui ~au 
al vasului cn pereţii ~w~i în care~<· n.Jccta topitura), buc{tţi mari de Zţ.!'llrrt, 
o barrt ~;ul)ţih· din tahltt dt~ fier (l)l. SI!, fi), ~tnw:-·.tccate cu mnH c;trbunc. Lnc
diat spre S de accast;t dcpmwrc, la -o,gs cm, deci la b~o.za ci, a ap:trn( n~ai 
întîi ca o gropiFt cu pereţii ZJ.r~i pc 5·-·-7 cm grosinw ~i diametru! exterior de 
29 X .35 cm, part( ·a "upcric;ai"t a n1ptcnd li i. La dezYd irea ccm plc1 ;"t 16 ::-;<·m> na 
cu un \as dcform;lt ( f>L .. Yll, 2 ~i F1 .. !.:.'. 2 1{, f,) ;l\'Înd r;trtca ~:up·riGlf:~1 în f(~'!T:1;l 
de trunchi de con, i:1r CC'a infnioal;t ~( 111i:fl rică. Fu:--t~c l!'ccdclat p,· Icc, \};dra 
z;tcînd pc stratul <k lcc:-:s b --1,.')7 111, din lut l>irw frt~mînt;d, ;·rr,\·stccl.t ru 
nisip fin (dupr1 cum ~c prczinttt fragmentele mai bine ptt~tratc, h:cra·k în :1cu ~<i 
manieră ca ~i pc·rl'ţii cuptorului, g:t~itc alrthlri de ;:cc~ta), ;q~()i lipit ;\lÎt il? ::n
t.crior, cît ~i in l·~krior. P<trica qJpcrioarrt, pHtnnic ar:-·~l, P!·lz< IJ1a 1m pr<t~, )n 
interior cun la jum;itatca distallţci dintre gm-{t ~i ll:lza ci. lr1 act;l~trt J!Clţ_ii.a1c 
s-a descoperit. lipit{t de perde o lmcat{t de zgur{t de Jicr. Partea i1:fl·rioa1;t ;,·.~a 
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F1:g. 2. Punctul 2. Cuptorul pentru reducerea minereului 
L de fier din '>ecolul VI e.n. (a, b - plan şi profil). 
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gt!rl de alin'lt:'nt~re :;pre V-S-V, lat{t de 43 cm şi înalt{t de l S cm. In partea opusă 
guni se afla un orificia dreptunghiular, la 4 cm deasupra vdrei de 10 cm H"l
ţime şi 20 cn1 înrtlţime, astupat parţial cu un ciob din epoca bronzului. Vatra 
de f0rmă ovală, orientată 55° E-:\-E- 235° Y-S-V depăşea cu 15 cm contuntl cup
torului, era plană şi avea grosimea de 5--6 cm, din carl' 2 cm pictrifîcaţi. 
Lll limita dintre Yatră şi perde era lipitrt o bucat{t d(~ zgură Cl' ajunsese acolo 
în stare topil<"t. Ditnensiunile cuptorului eran: l ::.: 52 cm. ]) exterior al bazei 
= 60 cm; L vdrci -- 65 cm. Cuptorul, golit de conţinutul lui funcţional, a fost 
gă:> it plin cu pămînt negru, pntern ic pignwn lat cu dtrbune şi chirpici de la tn[t
cin.area pereţilor. An·~t i pereţi se aflau într-o stare aYansat:t de fragilizarc, cea 
nM ~ m ic:t atingere ducînd la Hl}X'rea lor. Credem dt rcstnrih· de pereţi g{tsitc 
al:duri d.c- el (o bucat{t p{L'>tra urma unei piese tul>ularc, zgura \·erzuie lipită to
pin.tlu-se, lot circular, în jurul acc:-;tcia) reprezintă p:trţ ilc demola te ak cuptoru
l ni Ci~ anb-l'S4' o îni"Uţime iniţiali\ mai mare. Descoperirea în partea superioarrt 
a un._'i buC:~ti de zgur:1, la a cărei dezlipire a fost antrenaUt si o portiune din 
pne~c, ca şi.diamL~trul de 15,5 cm al bazei părţii tronconicc (:tcc-la~i l:ll diame
trul. lupclor) ne determină ~ă presupunem c{t minen·t:l din dcpozitde Sl'ctmdare 
al·: tcrasei, dnp~ C1.' fu~c:->c prrtjit, se reducea în accasUt rark a cuptorului. Prc
Zi·nt,~l gurii dL· :dinwntarc . a .. u~iţci", ca şi a cel puţin do\!;L lupt· dcmonstreaz{l 
c~t ,·ia :-;._·rvit b obţinerea mai multor ~arjc înainte Ul' a fi abandonat sau poate 
c:t c>.J. i er~ iuc·t în stare de· funcţiona re (în momf'ntul di-;trugcri i bonlciului), dar 
folr __ /:->irea lui probabil c"'t se f[tcea numai pe timp c{tlduros, iarna fiind protejat 
pri~:. umpkrL' cu p~tmint. Între 3 :;;i 7 iulie 19S9 s-a revenit pl·ntru a se vcri
ficJ_ dadt ace . .;t cuptor era singurul ori daC:t făcea park dintr-un cumplex-atclicr 
undt..· :;;c prelucrau mai dcpark lupdc rezultate. l >in ndnicirc, :-.uprafaţa de la 
YL·~.;t de cuptor unei;..', în funcţie de cricntan·a Yctrci acL·stuia, ~pcram ~ă mai g{tsim 
cev ,)_. nu mai rămă:-;C'se intact:1. decit JH' o ltt ţ inw d(• 2 m, rc~tul fi ind ras pentru 
ddinitivan·a t:duzuhti lacului. Pc p<)qiunca r:mn<t am Lhgit ca:'da 2/l9~R 
(l'::. XII, 1) in carL· am interceptat rc:-'turilc cuptorului, i~lr la:-)\' ck acestea 
o parte a lli.Jrdciului (13 ..;), ce• a\·L·a groapa n-ct~angular<i cu l{tţinwa 
dL' 2..~5 m. Cuptorul fu~t'SC' con~truit in colţul nord-estic. In Lqa Yr.:trei zăceau, 
pe <: :-uprafaţ:l eL .. :~ 1,00 x 1.25 m, numLTOa<e huc:q i mari lk zgur:t car~.· :suprapuneau 
fra~<Hs'ntc n~iltt.:?i.i-ncgrici<XlSL' dintr-o oală lucrat:t cu mîna din p:~:-:tJ. ce conţinea 
ni::-.i;i cu bolJttl mic. \'asul, înti:cgihil parţial, aYea pereţii ~ubţiri, fundul plat, 
pro{::\t in c_l(tcriur şi corpul alnngit. În faţa ,·ctn·i s-au g:hit: 1111 fragment din 
pa~·~.·.x. supcrioar:t a unC'i oale, lucrat:t la roata rapidCt, din pa:-.t:t cu ni~ip şi pie
tric.~·l,;,cu gur~t ('\azată, COrpul piriform Şi pereţii :-;ubţiri, d(·cora~:L pe umrtr CU 

o b:::..~ldă din trei striuri şi ar<t maroniu; ba:..-:a concl\'{t in funnCt de picior scund 
a u~:·.ii va:~ mic (l)l. XII, ;}).lucrat la roata rapid:t din acc·(·aşi pa~tăcaşi 
oab i)rccc:dent:t, prccmn şi un alt fragnwn t de oală c{tr:un iz il· d~..·cura t:t cu benzi de 
striuri (l'l. XJI, :/),material ce dateaztl. l)onlciul, n.: . .:pecti,· cuptorul în prima 
jumi~ate a secolului VI. l>in accea~i pa:-;t;t (conţinînd ui~ip cu holml mic) ccnu
şiu-lL:'~ricioasă au mai fost dc~.cop,·rite in Cr. 1 (4 1), din punctul 1, fragmente 
din:_ c-u oală, lucrat:t cu mîna ~i d intr-:_un alt rcc ipien t lncra 1 la roatCt ~ i decorat cu stri
u~i ~.:th.~ lk' umăr (!)! .... "\Il!, 2). In aceea~igroap:t ~'-a\l gă::;it fragmente dintr-o 
oaLI. cu perl'ţii gro~i. lucrat:t b roata cu turaţie Ji ..... cot~tinu:t, ckcoraUt pe um{tr 
cu u..:'.. striu ~i ar~{t cenu~iu-ncgricios ( jJf. X 11 l, 1). I>in cddalte complexe 
s-au c~coltat numai cîteva oale din pastă cu ni:-;ip avinJ Lohul mic (J>l. XIII, 
7), uneori ame,-;tpcat si cu pietricde (rezultate din pisarca pictrdor ar~e în cup
tor), de· ta-lie mijloci~. lucrate cu mina, arse însă oxiJant la galbcn-dtrămiziu. 
Cantitativ predomină oalde de talie mijlocie şi mare, lt1cratc b rcată, din past~ 
cu ni.:;ip .şi pk•lriecle,. decorate cu benzi de striuri (1)1. XIII, 8) ~uperficialcsau 
nuti .auiucite, iar într-un caz - Cr. 1 (41) cn dou{t :,triuri in val intre ner\'uti ş-i 
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arse cărămiziu ~an maroniu. Tn interiorul şi in faţa cuptorului 12 (Pct. 1'\. pc 
lîngă două fragmente din fundul subţire al unor oale lucrate la roatr1, din r;)~.trt 
~u nisip mipo~iu şi alte cîte"a din aceeaşi pastă, modelate cu mîna, s-au "ţ._';l~it 
frag1nente dm ]Urnă ta tea inferioarrt a unei oale (Pl. X 111, 5), cu pf'reţ ii Frn~i, 
lucratrt cu mîna din pastrt conţinînd ciolmri pisate şi puţi1w pidrict'lP, cu hnah1l 
pla~, pr~filat în exterior şi corpul alungit, precum şi un fragment cu lmza h~itrt 
obhc, dm pastă cu cioburi pisate, arsrt maroniu, împrenn[t cu un fragnwnţ din 
partea superioarrt a unui castron din pastrt f inrt galbcn-crtr;\m izic n· f u~f·~, · ~îfT
~orat pentru rcfolosirc, de pro\'cnienţ[t bizantin[t. În borcleiul 5 (Plmctul 2) t•~ate 
1ragmentcle de oale erau lucrate cu mîna dintr-o pastă friabilrt, din cauz;t :11;tri i 
cantitrtţi <k pictricd<~ sau din pastrt cn cioburi pisate, hine frrunîntatrt ~i cn ur
mele oblice ale mîinii olaruln i în interior, arse maroniu-negricios, a dnu c' ·rp11l 
bombat (J>l. XIII, ,f), În cursul lucrru-ilor au fo~t dcsccpnitc si doutt fu..:;:io1c 
tronconice uin lut ars, una în B 7 (Pl. XV, 7 ), cealaltrt în c;-. ll. În lip~a 
altor obiecte de inYentar care ~ă îndnmw crttre o încadrare cronologicrt m:ti ~i.L·•ntt, 
ccramica, rămînînd elementul de l)ază, datcazrt acca:--Ct a~t·zarc în ~ccoh!l \" l , .. n. , 

AŞFZAHEA ~H .. 2 

A fosi ident ificatrt pe l1olul ele tna<t din punctul 3 ( ]Jf.~ Sl'l ), m~dc p· :) qj

prafaţrt de O ,25 ha, s-au descoperit în profil ele ~ant icrulu i 5 gropi mn:: : fr<', 

4 bordeie cu cuptoare menajere aferente şi alte dcuă cuptcarc. t irologic ele; rar
ţinînd în~rt tot unor bordeie. Cuptoarele aYcau profilul în formă de "papuc".) din 
ele fuscscrrt ~rtpatc în perdele nordic ~au nnrd-c~.tic all;onkiului ~i unul (B ."'.). 
într-un l)loc de prtm înt cruţat în coltul sud-estic. Cuptorul lJordciulu i 2 ;1 Y;lri in
du-se, a fost demolat, apoi s-a lă;·git ~paţiul l)ordciului, ~rtpîndn-sc ;d[(luri 
de vechiul cuptor, în perete, un al doilea cuptor (Pl. XIV, 1/). l·n caz similar 
pc teritoriul Bucureştilor a fost întîlnit la Std"n1lcşti - Lunea. în lccuinţ;1 12 
B 17 . Croapa bordcielor se adîncca cu 0,25 m de la baza stratului contc1111h•r;u1 
lor. Croapa bordciului 4, mai ~tdînd't, a trtiat cea mai mare parte a cnpt<1ndui 
honlciului 3. Bonleiul 5, di:.;p[trut în incendiu, avea în ~paţiul lui, ctdrt· la
tura nordir{t, o groapă (J>l. Il, 7 ), mnph1Et cn act·lca~i lentile ca ~i hord~·inl. 
ln cuptoare (cu cxccpţ ia cuptorului 1, toate ~-au păstrat întregi) :.;-au gă~·it. ca 
şi }a Cele din aşezarea nr. 1, pietre, V[tlătuci, fragmente de oal1', .iar pc Yatra 
cuptorului mcnajcr din bordciul 5 ~i cîteva budtţi infonnc de fil'r oxidat ~i 
zgurr1, a c{tror pn'zf'nţă poate fi pu<t în Icgrttnrrt fit~ cu prelucrarea ficrnlui in 
acc~t "complex-atelier", fie cu folo~irea lor pl' vatr{t în acelaşi ~cop ca ~j pic
trele şi \'ălătucii. Pc vatra cnptorulni 3 şi in jur s-a gă~it o mare cantitate 
de \·rdrttuci modclaţi din pa:-;trt fr;imîntatrt cu nisip fin de fonnft prismatir[t r Pl. 
XIV, 8), cilindric{t (Pl. XITT, 5), aproximativ conidi (J>l. XIJ', 7 ), unul pri~
matic avînclla unul din capete un ~anţ ce servea la fixarea frigrtrnii (l)l. XJV, 
(j). Printre \'i"tlrttuci erau fragmente de oale din aceeaşi pastă, lucrat<' la roat;~. cu 
pereţii subţiri şi umărul arcuit (I)l. xn:, 70) ~an mai groşi, din past[t C\1 ;:i~ip 

mare şi decora te cu Landrt de striuri pc mnrtr, precum ~ i o oală din past rt cu c i<I'Juri 
pisate şi nisip mijlociu, lurratrt cu mîna, avînd fundul plat şi corpul alm:~it. 
Pc \'atra cuptorului 2, oalele găsite fusescrrt modelate majoritatea, atît cck lu
crate cu mîna (J>l. XIV, 3) cît şi la roatrt (Pl ... YIV, 1) din 11asti"t cn ni~ip 
fin şi a\'<'au 11cretii suLtiri sau mai Pr<1si in functie de mărimea Ya:-:ului. Tot aici 

' , D , ' 

erau prezente şi fragml'nie din dourt rrmi cu decor aproape ident.ic din striuri (Pl. 
XIV, 2), dar de talie diferită, la una păstrîndu-sc şi o rarte dm lmz;t cu .h<i1t~t 
ruptă. Tot din acest ctlptor ~.-au recoltat ~i fra1;;mente de cale din rastrt n1 :n}~i}> 
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şi pictriccle, lucrate la roată. Materialul ccramic cules de P..e vetrele cuptoarelor 
2 şi 3 fusese ars uniforn1 la galben-cărămiziu sau maroniu. In schimb, cele găsite 
pc vatra cuptontlui din bordeiul 5, lucrate cu mîna, din pastă cu nisip ~i pic
tricelc, aveau pereţii groşi raportaţi la talia mică (Pl . ..,YJV, 9) ~au mijlocie a 
vaselor şi culoarea negricioa~{t cenuşie, iar cele lucrate la roata rapid{t din aceeaşi 
pastă, găsite în umplutura bordeiului aveau culoarea maronie. 1n privinţa pastci 
şi formelor, olăria din această aşezare se aseamănă într-o oarecare m{tsur{t cu era 
din asezarea nr. 1 şi ~c datcaz{t tot în secolul VI c.n. Ccramica din amlwk ase·-

' ' zări prf'Zintrt anumite analogii cu cea dc~copcrită în aşcz{trile bucureştene contcm-
por_anc lor de la Strrmlcşti - Lunea 18 . Strrmlcşt i - l\Jăicănqt i1 D, Ciure 12°, strada 
Ghtvan ~icolae21 iar pe un spaţiu mai larg cu aşczările de b 1Julccanca:!2 şi 
Sf . t ···J ~ m ,eşti- . 

LOCl"IREA DI~ SECOLELE XYIII-XIX 

În punctele 2 şi 3 (J>l. ~YVI-XVIJ) şi între punctele. 1 ~i 2 au fost idt'nti
ficatc 7 gropi nH'najcrc, 2 bordeie, o locuinţă de suprafaţ{t (L 2) şi dou{t cupto
raşc. Locuinţa de suprafaţtl. din punctul 2 avusese mai multe încăperi şi fu~csc 
construitrt pc sistemul ptiiantci îngrftditc şi lipite cu lut, ame~tccat cu plcaY[t 
de ccrL'ak. Resturile ci (chirpici, grinzi carbonizatc, gropiţc cu rc~tnrilc carlJoni
zatc ale unor stîlpi, cuie din fier) zăceau pc o snprafaţtl. de 19 In lungime şi 7 m 
L"'tţ ime. Cropilc nwnaj~·rc a ve an toate profilul "borcan" şi adincimea cuprin~rt 
intre 1,10 şi 1,70 m. ln umplutura lor s-au găsit ciieYa unelte din fic·r, precum 
şi un mare num[tr de oale fragnwntare. Bordcicle n-au putut fi săpate, iar cup
to~u·clc de n1ici dimensiuni (D = 0,70-0,75 m) eran pline, unul cu c[trlnmc, 
Cl'llllŞft şi cuie (Punctul 2) celrtlalt cu căr{unizi de 23,2 x 13,7 >< 3,4 cm (Punctul 
3). Prezenţa acestor Ycstigii Yinc s[t confirme conscmnftrilc frtcutc pc planuriJc 
cartograficc priYind zona ~ud-cstic[t a Bucureştilor la acea dată. 

Operaţiile de supraYcghcrc şi ~ah·are au ~cos la iYcalrt 1101 date pri\ ind 
snccc:-;imwa de locu irc din aceast ft m icrozonrt btlCurcstcan[t. 
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Note 

1 !{aportul detaliat Jwi·;iu-<1 intenenţiik de sal·;arc diu aJml 10>-i,"i ( 19 mai -- 2.1S iulie), 43 pagiui 
dactilo şi 12 pl~nşc, obiect ul contractului cu l.C.P.<;.A .. a fost depus ilttr-un <'xemplar ~i 
la. :\l.I..\.:\l.B. ln 7.onelc în'lcdnate au mai efectuat cncct[Hi d<· tnen \·a-si!{~ Boroncauţ, 
:Mioara Turcn, Pauait 1. l'nnait etc. 

2 l\largareta Con-.tantiniu ~i Pltnnit 1. Panait, O ~;\c.:;arr din epoca 1:rm~;ulut' ta:·Ro.w, î:1 C:\B:·i, 1~63~ 
p. 311; Vulniu T.eahu, Crrltu-m Tci, Bucurc~ti, f.a., p. ~'J. ' 

3 Yalnin T.('ahu, c'P n'!., p. l(lq, 

' Vasile H.non<'anl. Cen,·tân'le arh<•ol'•"ice priuind cultura 'f'ci ele la Chitil«-Cdrdmid<ine, în CA n, 
lll, l9.SI, j,, 197. ,) 

i Yaleriu I.eahu, r'J'. ril., p. 9-4-101, Fig. 19--21. 

6 Idcm, p. 107, Fig. 2-:',.1. 
7 Sebastian :\lorintz, u.· ;dtalc[t' auctiJrilor d,: ta Radovanu, J>lll:cf1tl (;OJ':J(I::,l a dm-ta (jid. Ccilâraşi). 

in Thraco-Dacica, VI, 1-2, 19~5. p. 7-21, Fig. 5,8. 

1 :!\(· cncm scuzo pcnh-~1 folo~irea. unor clişcf', în care decorul pe fr;•~n:enklc: i-6, Pl. Ill_; 1, 3, 
11, 12, H, 1.'5, Pl. \'lll ~i 1, Pl. IX a fost accentuat cu tl·mpt-ra. 

• Yaleriu Lt>ahu, Săpătarilr. arheologice de salvare de la Giule)~ti-Si,·bi, in CAB, I, 1%J, p. 24-0-2.46. . . . - ~ 

·1o 1\'larin :'\ica, Noi desrrJţl'riri de tip Verbirio:.~r,1 in Ol!mia, în Thracu-I>M:ica., l[[, l9S2, p. l07 -117, 
F1r_;-. 8,10 ~i 9,.1. 

11 Yak1·iu I.eahu, O/'. ri.' .. p. 219-246. . . 
12 Aln.:andru Vulpe şi Va:cntina Ycsdroschi-Bl•~ilă. natc noi j'Jri:·ind {'1'1'icdi:nR1 cr.dturii Tei si 

c1moaşterea culturii llasarabi (.">ăpâturi!t' de la Aovaci, lWJL ;, in SClV, t. IS, 19(}7, 11r. 't, 
p. CJ7-f'J9, Fig. 10-11. 

13 Ya..,ile Boruucauţ, Cltifi!n-Fcnnil, un asţcd cultural alfncejmtutei ţrimci epoci a fi-e·n•llli, in TllJ·aco-: 
D.tcica, V, 19S-1, p. 158, Fig. 2, 3 ~i p. 164, Fig. 7, 13. 

u Gh<·ur~lw Bichir, Co;1tinnita.tea Îll !Jacia după rctra{!rrt'n I'I)J/1-allâ .. li'';;arecr di11 s,·colr/e 11 l- IT" 
d, la Stoluircni-NÎmniol l'ill'l'<l (Burid<na romană), in Thraco-l)acica, IX, l-2, 1()~8. p. 104, 
l,~i~. 6. 3. 

1 5 Suzaua DoliJl~S<'u-Fcrch<', A~~e:;ări din S<'r"olde 111 şi 1"1 e.n. din sltd-t·cstul ,1f1m!t'niei, Bucureşti, 

1974, p. 113, l .. is. 6 a,i>. 
18 Defectarea unui buldozer lingi săpătura noa~tră şi manc·rrelc făcute <le un altul pentru scoaterea 

lui din zonit au dus la. nstupar<:a casetelor. Cum drumul folosit de utilajdc ~antierului urma 
st~ ~c mute, în cîtc?a 1ilc, pc~tc locul uudo era cuptorul, cercetarea acestuia nu s-a putut face 
atuuci uccit prin rcdcschidcrt>a unei casete de 1,00 x 1,00 111. 

' F :Margareta Constautiniu, Sâpăturile d,• la Ruwreştii Noi, Secfom! Străltlc,,ti-Llmca, in CAB., 
1, 1963, p. 92. 

1s 1 dent, p. 71J-l04, Pl. II, 1--1, Pl. 1\', 1, Pl. V, 3, 6, 10. 
UiJ>anait 1. Panait, Să păturile de la Stf·ăuleşti-.Măicăneşti, in CAB, II, l9G5, p. 174-189. 
~ . . . - . -· ... 
2o Snzana. Dolincscu-Fcrchc, Ciu"l, habitat dl's l" 1~- V 11e sihlts dt notrt~ h'e, i'l1 D·a.ci.a, ~S. t. XXIII, 

1~79, p. 179-2.30. 

21 1\largan.Jta Constantiuiu !ji Suzana Dolincscu-Fcrche, Contribuţii la cun-oa.ştuea veacul.tti l' 1 e.n. 
~ te,ritoriul ll~t-cl(fCitilQT (Săpllturilc din str. Ghb'au 1\icolae), in CAD, III, 1981, p. 92-106. 

~a Suzau.a. Dolinescu-Ferche, Ase~ri thn Sl'colcle 11 l ,~i l' l e.u. din s:Jd-t-·estu! Jftmf~.mi-ei, BHcureşti, 
1.97'1, p. 6.3-98. ' 

~:i 1 dcm, Fig. 12i- 126. 
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Recherches archeologiques 
dans la zone de Lunca-Bîrzesti 

' 
Rf:SL.\11~ 

VASILICA --~'ANDU 

Le:; fouillcs archeologiques a caractere dt· ~auYcgarde effcctuecs sur le chan
tl''C du Lac vru.-{trcşti -- Bucarest ont ahouti ~l la condusion que les trois epc
ro~:-' de la haute tcrrasse ck la ri,·e droitc de la l)îmhoviţa ont connu des ha
b:'ats successifs dates de l'Âge du bronzc. des Il' -- l\'• si('.dcs, du YI·· siecle 
ct des XYIIIe- XJXc sic·clcs. 

A. L'ltabz"tat datan! dt· l'A~c du brow:c. Au point 3 a (~te decmt\Trt un 
h···.ttc appartenant a la culture de Glina Ilf. Au point 1 a etc identifie, 
p:>:· l'cxanwn stratigraphique, un habitat datant de la II· phase de la 
c1..:1tnrc de Tci, ct au point 3 --du materiei. asscz pau\Tt·, rccupc·re des fosscs 
n'..<·nagc'res indiquant un habitat appartenant ;\ la III· phaq· de la meme cnl
t1.!rt·. L'habitat le plus riche, datant de la IV• phasc de la cultnrc de Tci occupsc 
1'0-pcron de la tcrrassc du point 2. y furcnt mis au jour: des fosses mcnagerrs 
et. de pro,·isions, des hultes a fossc 0\'ale, dt·s traces d'hahitations de sur
fan·' lll1 four menager a insi qu 'un invcn ta in· mobile d i n·rsif ie: out ils ('Il 

sikx, enos, en bronze, fusai:olcs ct poids cn arg~·le. un JWrcntcur en pierre calcairc. 
La potcric - la plus riche des dccouvertcs faitcs jusqu'a prcsent - comprcnd 
d,·:-; rccipients Je differcntcs formcs ct dimcnsions, mais caracteristiquc cn demcun· 
cellc d{~corc(' dans la techniquc des piqîncs succL·ssivcs constituant des motifs 
g~omctriqttl'S. Par lcurs forme ct lcur onwmentation, quclqul·s vases attcstent 
mw penetration occidentale duc aux porteurs de la cultnn· de Ycrbicioara d 
un~.· penctration orientale, plus faiblc, relevant surtout des cnlturcs de Ccrna,·od:t 
e~ Jc Coslogen i. 

Toujm~rs au point 2 a et( idcntific un halJitat datant de la pl'·riock d~· tran
~i'_ion de l'Agc du bronzl~ ~t l'Agc du fer. 

Du point de vuc cthniquc, il s'agit d'une population d'origint· thran· qui 
praliquait l'elc\·age, l'agriculturc, les meticrs domestiqucs (filagc, tis:--:agc), dl'·
t ~ndait son tcrritoin· ct a\·ait des activitcs d'ordrc artistiquc dont tl'·moignc l'or
r.~mcntation raffinee de la ccramiquc. 

B. f_'/zabaat des //' ---IV·' sz.L\·ll's. Du materiei archeologiqnt· a l'·tc rccoltl'~ 
~.r __ H toutc l'ett-ndw' du tronc;on (les points 1-4); ccpcndant, des t·nst·ml,l<·' fcr
fni~S (12 fosses menagercs, unc habitation de surfacc, un huttl' d unc 
tombc d'inhumation) n'ont etc tnlS au jour CJUL' du ctJtC C:-;t <k la ZOI1C 

fouillet•, cntr<· lt-s point..; 1 ct -1. Du point de vuc de la cultnrl', onest t'll prc·
~ :ncc· d'un habitat d·· t~·pL' \lilitari -- Chilia, anqnd se supcq_Hhl' un autre 
JPI>artl'nant ~t la cultun· d1.' Sîntana --- \lures. 

~ . 
C. !_'/whitat du r··r· si,\:!(·. Il ;·:..;t atteste, dan:..; tous ks points fouille.-;, aussi 

b1 •. ·n par la str:tliguphiv quc par ll'_.; enst·mblt•:..; ferme.-;. Sur la basc des donn(·cs 
d'ordre topographiquc d culturl'l, on a conclu qu'il s'agit dt· dcux hahitats: 
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le premier comprcnd, territorialcnwnt. les points 1, 2 et 4, le second - k }iOlll 
3. Dans les deux haLitats l'on a mis au jour des fosses menagerc:-, d<·~ 
huttes a fossc rectangulaire ayant des fours destines au chauffagt· ~ t ~l 
la ruisson des alimcnts. Les fours y sont installes ~o it din·ct< m!'nt 
dans l'un des coins de la picccs, soit dans un bloc de tern~ spt·cialemcnt · ;~me
nage a cette intcntion. La plupart deces fours menagers ont {·te trou\C·...; in
tacts, remplis de pierres cuites sur l'fttre, de l)ousillages, de fragmcnts dv pr11~
qui pCU\"ent ctre particlJenwnt completes -, de charbon ct de n·ndrc~. } )an~ 
l'hahitat se trouYant au point no 1, on a decoun-rt, dans le coin lHJrd-<·st 
de l'huttc 4, un four ~l reduction pour le mineral de fn. AYanl la 
fonnc d'un Yase ddorme, ce four est tronconique dans sa p~1rti· su
perieure ct presen te a l, intericur un seu il' cqwndant quc sa part ic infericurc est 
hemispheriquc; du cote sud-onest le four a tll1L' OU\"crturc d'alimentation. _\}'in
tericur on a trmn·e des traccs de scorics adherant aux parois. Dans l'cspacc· com
pris entrc le four ct les parois de l'huttc on a trou\'c parmi les :-:crJrics 
eux galettcs cn fer a un d iametre de 1 S ccntimetres et une barr(' cn 
fer-blanc. Sur le plancher de l'hutte, deYant l'fttrc, se trouYait l111e ~rande 
quantite de SCOr ies melangecs a \"eC des fragments de pots t ra Yaille:-- ~-! la 
main d au tour qui ont permis de datcr l'cnscmblc dans la premiere moitie 
du Yl'' siecle. La reduction du minerai de fer, pratiquee dans la zone (:,_. la 
viile de Bucarest des 1' cpoque geto-dacc d transmise de generat ion cn g(,nera
tion, temoignc de la continuite d'mw occupation devcnue traditionnelle pour la 
popula tion antochtone sedentairc, qui cmployait comme mat icre prcmit·re les 
n1ineralisa t ions second a ires des tcrrasses des riY ieres arrosan t la Plaine H.ouma ine. 

]) . L 'lwbitat des Xl"IJJe - XI xe Sl'hlt'S. Il a ete idcntif ie sour toutc }' t'lt•n
duc du trow;on, a l'aide des fragmcnts ceramiques. Des fosses menagert·~. des 
h~lttes, nne habitat ion de surface ct des fours n'ont ete mis au jour qu ·aux 
points 2 et 3. Ce qui confinne les indications inscrites sur les plans cartogra
phiques concernant le repcuplemcnt <'t la date respective de la zone situ(-·· dn 
cote sud-est de Bucarest. 

Explication des figures 

FiguYl' 1. Point 2. Fragmcnts de bols de l'Agc du bronze a. Tei IY; 1>, c. T<i Y 
Figurc 2. Poin t 2. 1;-our :t reduct ion pour le minerai de fer - Y l' siecle \a, b 

- plan et profil) 
Planclre 1. 1. Localisation de la zone des fouilles sur le tcrritoire de la vil1•: de 

Bucarest. 
2. Plan general conccrnant la situation des points archeologiqucs. 

Planclzc II. Point 3. 1 --profil; 2-5- ceramique datant de l'Âge du l>r<mzc. 
Platlchc III. Ceramique datant de l'Âgc du bronze: 1-6 Culture de Tci, Il' 11Lasc 

du point 1; 7-12. Culture de Tei, JVe phase du point 2. 
Planchc IV. L'Age du bronzc, la culturc de Tci, l\'(' phase. Point 2. 4 -- Four 

11H~nagcr, pendant les fouillcs; 1-3, 5-8- fragments de recipients (~(·ron
verts dans le remplissage du four. 

Planchc I". r:i\ge du hronzc, la culturc de Tei, IVC phase: ccramique du r·oint 
2: 1, 2 -- Gr. 6; 3 - c;r. 17; 4 - Gr. 35; 5-7 - le four menager. 
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Planclzc FI. L'Agc du hronzc, la culturc de Tci, IV' phasc, ccramiquc fine, Jtr 
groupe du point 2: l-3, 7, 9- couche-stratc; 4, 12- Gr. 25; 5, 8 - B 
1 ; 10 - (~r. 35; 6 - ansc fragmcntaire surelcn~c, datant de la pcriock de 
transition \·crs l'Âgc du fer, decoun'rtc dans S I (couche-stratc). 

Planclte FII. L'Agc du bronze, la culturc de Tci, lY' phasc, fragments cerami
ques du point 2: 10 -- impvrtation orientale de la cultnre de CernaYodă; 
1, 3, 7, 13- B 1; 6- B 2; 2, 4, 5, X- 12- de la couclw-strat<·. 

Pla1lclzc 1'111. L'Âgc du bronzc, la culturc de Tci, lY'· phase: 1-12, 14-15 
- fragmcnts ceramiqucs orncmcntes par des piqurcs succcssin·s; 13 - frag
ment de Ya~c minia ture decor(~ par impression ct par des lignes incisecs; 
1- B 1; 2, 7- Gr. 7; 10, 14- (~r. 35; II- <~r. 25; 15- B9;3-6, 
8--9, 12-13- de la couchc-stratl'; 1-14 (point 2), 15 (point 4). 

Planc/zc 1 ~\. L 'Âgc du bronzc, la cultnrL' de Tci, IYc phase, poin t 2: 1- 5, 7 -
ceramiquc decorec par la tcchnique des piqures succcssi,·es; 6- vase decore 
dans la technique des traits inci:·l~s; 1 - Gr. 17; 3 - Gr. 35; 7 - four 
n1enagcr; 2, 4-6 - couchc-strate. 

Planclte X. L'Âgc du bronzc, ceramique de facture Ycrbicioara, penetrcc dans 
l'airc de la culture de Tci du point 2: 1 a- b, 2 - le four menager; 3-4, 
6 - Gr. 35; S- couche-strate. 

Pla11clzc ~YI. Fragment::-; de vascs datant des Jie- JYe siecles, travaillcs au tour: 
l-·1, 6-7, 9- pâte fine; 8, 10-11, 14- pâte grossierc; 12, 13- pâte 
grumdeusl'; 5 - fragment d'amphore romainc. 

Planc/ze XII. 1 - Plan des fouilles de ~ondagc du point 2; 2 - four a rL·duc
t ion pour le minerai de fer, V l" siecle (photo) ; 3 - loupc (2 fragment~) cn 
fer; 4--5 - fragments de Yascs; 6 - l>arrc cn fer-blanc; 3-6 - l'inYcn
taire du four ct de l'huttc 4. 

Plauche XIII. 1-2, 4-5, 7-8- ccramiquc datant du VIe siecle (1-2, s
tra \'aillee au tour; 4- S, 7 - travaillec a la main); 3 - le plan des fouillcs 
de sondage du point 1; 6 - le four du coin nord-est de B 6, du point 2 
(photo); 1-2- Gr. 1 (41); 4, 5 -le four 12 (point 2); 7, 8- sur l':ttrc 
du four B 6. 

Planche .XIV. Point 3: 1-2, 10 - ccru.mique traYaillee au tour; 9- cera
m iquc tra Yaillcc ~t la ma in; 4 - les â trcs des fours 1 ct 2; 5, 7- S llOU

sillages l'n argylc; 6 - support cn argyle pour les hrcchcttcs; tous le~ ob
jcts apparticnnent au VIe siecle; 1-3 - sur l'âtre du four 2; 5, S 10-
-sur l'âtrc du four 3; 9- sur l'fltrc du four B 4. 

Planchc XV. 1 - percuteur en pierre calcairc; 2 - cuillcr cn argyle; 3-7 -
- fusa1olcs cn argyle; 8 - aiguillc fragrncntairc de hronze; 9- poids cn 
argyle; 10 - out il de bronze; 11 - out il cn os; 12 - pincctte cn brm~e; 
1-6, 8-11- âge du bronzc; 12- Il le- IY'" siecle; 7- VIe siecle; 1-
- Gr. 7 (point 2); 7- B 7 (poir:t 1); 8- B 9 (point 4); 11- Gr. 1 
(point 2); 12-B 3 (point 1-2); 3-6,9-11 (couchc-stratc). 

Planclze XVI. Point 3- Plan de situation. 
Planclzc XV 1 I. Point 2 - Plan de ~it ua t ion. 
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Săpături arheologice pe Dealul Văcăresti 
' 

dr. 1l! 1 OARA TURC U, 
HAIJ[. CI CCEANL' 

I>iml.>oYiţ;t, rîul care dintotd('anna a ~t;-;,b;itut t(·ritoriul ora~ului Bucureşti, 
~.~ con:->titu1t pc·rmancnt sursa principalCt de apCt p~·ntrn locuitorii acc~tuia. Lunea 
ci larg{t, întinsCt, pe alocuri dep{tsind 1 km, ml{tstinoaS:t ori ::mpusă inundatiilor 
perimlicc. cr;t încadrat:t. pl· maluril(· mai repezi pc 'dreapta decît pc stînga. de 'mar
tori de teraS:t numiţi de localnici "dealuri" (Dealul Cotrocenilor, Dealul Spirci, 
Dealul Trtcălici, lkalul Filardului, Dealul Pi:->cului, Dealul \'{tc{trc~tilor). Aceste 
"dealuri" sînt în realitate simple po\'Îrnişuri de Yale, ce reprczinEt denin·l{tri 
Utr{t a dcp{tşi 8- 12 m. 

1n Yara anului 1988, pc unul dintre acc:.;tl' "ucaluri", şi anume pc cel al 
Vttcărc!;'t ilor1, s-au întreprins ccrcct:ui arheologice a \'Înd caracter de sal \·arc, în
trucît ten·nul rcspL·cti\· urma s{t fie transformat într-un loc de agrement. 

Facem precizarea c{t acţiunea ele salvare a vcstigiilor s-a dc:-;f{t~urat în partl'a 
de· sud-\·cst a tcrasci înalte a rîului DîmboYiţa. Aici îns{t, înaink <k începerea 
cercctCtrilor arheologice, în \'ederea realizării lucr{trilor cd il itar-urban i:-; t icc am in
ti te, s-a CXL'CUtat, pc toat{t suprafaţa terenului, O rrtzuirc adincă de 1,50 m-1 ,60 m. 
Din an·ast:t cauzrt nu s-au putut face obscn·aţiilc stratigraficc cn\'enitl'. Complex<·k 
depistate ~i cercetate au fost. la rîndul lor, mult afectate de rCtzuin·a rccent{t a 
pCtm în tulu i. 

În timpul scurt antt h displ>zit;ir:, in\·t.·..;ligaţiilt- arlwologict· de :-;ah·arc an 
dat po..;ibilit:tka dc!-\'l'lirii urm;ttoar~·lor complexe: resturile unei locuinţe aparţi
nÎn<l l'JH>rii hronztllni, cultura Tci; vc·stigii din sl·colL·k Il- It[ c.n., aflate p(~ 
<' \·atr{t; o hcuinţ;i ~i o gro:tpCt m·najcL-t cu matL·rialL· din n·acurile Yl-\'ll 
L·.n., pn·c\1111 ~1 alk doa:i locuinţe c~· ~-· înc:tdrcaz:'t în sccnll·k lX-X c.11. 

S~·q iu1wa 1. Lin~·;t d·.· 20 11~1· lat{t de 2 m, P-' ax~l sucl-e~;t, a t{tiat în adîn~ 
cinH' t<·r:t:';t stqm<t C<'rcet{trii. In fapt, acc·a..;ta a fost trasaUt in Zdlla în care, 
dup{t radt'l"t'a ('Xl'rcitat:-t antnior S:tp{thaii arlwologicL·, ~-a ob.:'L'n·at la supra
faţa soltdl!i, ma-:;ll. mult chirpici. Chirpiciul. di:.:.trihuit pt• lnnginwa sL·cţiunii, pe 
() razrt <k .),10 lll, fttct·:t p:trlt• din pereţii tllll'i locuinţl', a c{trc·i parte superioar{t 
fthl'Sl' <ii~.;lru.;-1 prin lucr:·triL: n·c,·nte. 

Complt·xtd dt• lllct1it ((knumit L 1) can:, dup{t inn·nlarul con(inut. a apar
ţinut epocii bronzului, r~:--pl'cti\· cullnrii TL·i, s-a adincit pin{t la 0,30 m faţ{t de 
:-\Olul actual d · cttlcar(·. In atari condiţii a fo~t impo.-.;ibil dl· precizat forma in
c;'qwrii, p1'l'Ct1lll ~i nin·lul <k c;~tlcan· al o~tml·nilor din acea pcrioad:'t. En·ntual, 
ţin ind ~ea ma de· îm prcj ura rea c{t aglomnarca mare d!· chirpici s-a aflat d ist rilmit:1 
p~· o suprafa~:'t re.;trînS:t. ~-ar putea deduce că ace.st ad:tpost nu a fost prea spa
ţio . ..;. E:-;k in<"'t !'ignr ctt locuinţa a fo:-;t construit{t dintr-un schelet de pari şi 
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nuiele Împletite, arcpritl' Cll llll ~ti;tt ţ.!lC:'- de ]ut (Jl1l~trc;d Cll }';iic<l~l', alt' c;\ror 
urme s-an cl'~ll\ttt în c]JiJriciul m;1~at in cadrul ~ccţiunii 1. 

lnYl'lltarul lccuinţl'i Tt·i cuprind<' mai ales makrial et·r;lmic, ce po;tk fi 
împărţit în urm:ttoarck C!tq.;_<lrii: 1) fragmente lucrate dintr-r, p<~>1tt conţinînd 
ca degrcs;tnt {()arte mnlt nisip ~i pidri~ cu holml m:trtlnt, aYînd ~."llpr;:faţa ;!spr:t; 
2) rccipi< ntl' lt:cratl' dintr-o p;l~:ttt ],inc fr;tmintai:t, Jl!aÎ onH t.:<·n;~l ~i mai ccmp;tct:i, 
lut u1. cu un aspect fin, cu prinz ind puţ in nisip : 3) n·ram ictt l' :~< cu LI L~t dintr-o 
past{t f(;artc birw prcparattt, lipsitf1 de impuriUtţi. Formele primelor dot~tt clt<'
gonr în:-.unwaz:t cÎ1<'Ya profile de castro<ll1l' si resturi de la \~\:~!' dt· pnmortii 
mici. .\ trl'ia cakgoric ccramiC:t curprindl' fr;tgnll'ntl' d<' ct·~ti cu o t<';:rt':i, ~n 
corpul cilindric ~i gura oblic:t, unek ncornanll'ntatl', i;lr altl'll' dcccr;îl<' cu triun
~hiuri l1<1~uratc. Pt·Iitru d~..·corarca Yasclor s-a mai folo~it khnica "cu m;tturica'', 
precum ~i t<'lmica inciziei cu împun<tturi. Formele profil<- lor, pn·cum ~i on:amcn
Lln·a <.cc~tora trclmiL' atribuite f:.:zci "Ll .<tcjar":!, (Iin c:c!n:l cd:urii Tt·i~. 

În af;:ra ccramicii, ca in\Tntar aflat în lccuinţ:t, trclmic nwnţionaCi l'Xi~
tcnţa uncr ;tschii microliticc din silt'x. precum si a un11i fragn:<nt de bm:1 Ju-
crat:t din <tCL.'laşi .material ( 1)1. 1/1 -{)). ' ' 

În n·cin;ltatca ~ccţiunii 1, la o deptilt<trl' ~udiC:t de 7,20 m, faţ;'t de an·a~ta, 
a fost idcntiticată o Yatr{t de foc (B 2) . .:\nwnajaU1 dinct JW p~illlÎnt prin dqm
ncrea mmi >trat de lut, pe o !-:Uprafaţ;t ;tprcapc roh:nd:t, \atra aYta di;nndrul 
de 1,20 m. Pe \'Jtrtt :-·-au g:t~it fragmente el<- ,.;1se, tmclc ~parte din yu·hinw, iar 
altek rL·n·nt prin dcmantdarra terenului, o CH'mcnc ( 1)1. 1/7) prcet1111 şi 0~1:-:c 
de animale (porci, oi) şi de pi"i~ftri dt> curte ( /)!. Il). 

Ceramica de~copcrită pc Yatrft ~l' imparte în dou{t mari Cll<'t:orii: 1) \·ase 
lucrate cu mîna şi 2) Ya~L' lucr<1te la rcatft. Yascle lucrate cu mina :-:iut in pro
porţ ic mai rcdu<1 în compara ţ it· cu cele lucra te la roa Ut. Cele din prima grupă 
l11SU111<<tzft În man·a lor majoritatl' vasul-borcan. J'fC'Cl1111 Şi CÎtC'Ya fr;lf2_llll'lllC de 
ceşti dacice, form{t folo~itrt de populaţia autohtonă din Latenc-nl gcto-dacic, 
pîn{t în ~ccolul al lY-lca c.n. Suprafaţa. Ya~clor-l>urcan nu <'Stc nctnH, iar anţ{'rca 
neputînd pătrunde uniform, pl H'ţii Ya~dor ~int poro~i şi nu au o rczi~·t~'nţ:t 
prea mare. Ya:-~rlc au o culoare gftlbui-rc~cat{t ~an alLurie, ncuniform~1. cu ]H'tt' 

cenusii. Ornamentul ohi~miit t'stc brîul al\'eolar în relief. Alt dl'cm· cm::-;tft in 
pla~~rca pc :-:uprafaţa Ya~ului a mwr "tortiţe" lipite, care aYcau şi rol dr_· ~qm
c{ltor i. 

Sul>linicm faptul rft acca:-:.t:1 categoric C<'ramiC:t con!-:·crYă tradiţia \'cehilor 
fonnc, cu brîu ahcolar, ncînngi::-trind forn1e noi. Originea ccr;nnicii lucr~;tc cu 
mîna, in \cchra telm ict1 dacicf1, c:-:.tc Eu·r1 îndoial:1 Jocalft. 

Ccramica lucratf1 la roatft dintr-o past:1 a~pr:1, conţinînd ni~ip fin. cuprinde 
ca forml' 'a~·ele cu coqnd glolmlar :-:au alungit, fundul t{tiat drept ~au cn inel 
Acestea au culoarea cenuşie, aproape nC'agr{t, pasta dcn~:t, arderea cgaL"'t. \:11 ~int 
ornarncntatl'. Categoria ultimrt a n·ramicii ucscri:;c a fost folosit{t în go~pod:irÎr', 
adnd pereţii rezistenţi la fcc. 

În cadrul ccrainicii h~cratc ]a rcat{t c:-:i:-t{t o gruprt rcpnzcnt~lUt dt' act'ca 
fină, lustrnitt1, care a'i·c ca forpi:î. frt'C\'t'ilt"dominanltt ~trachina ~i. mai rcdu~i"t nu
meric, cana. Past.a,:d.in can· sîli't lucrate y;{sele ace~tt·i grupe nu conţine ni:-;ip, iar 
culoarea căpătat.rl ţ)rin ardere este· ccnu~iu-1rtptoa<t, unl'ori ccm,~it' ~au n~·agrtt. 
Aproape toate \a:-:clc :-Înt lu:-ctruite pc întrc;tga :-;uprafaţ{t ~au au numai un dt'Cor 
de linii lustruite drept<-, orizontale, în zig-zag :--au asociate pc gîtul Ya~ului ori 
pe corp (linia lustruiUt este ~;i u~or ;alinciUt în pastă); ~-trttchinilc prezintă profilc 
foarte Yariate: scunde, înalk, cu deschiderea largtt ~au în form{t de cup{t. 
Ccramica ccnuşi<.· lustruită Ya fi prduat{t ~i Ya cYolua în complt'Xl'k locale din 
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~ ~ . 
VACARESTI 1988 , 

O jrqgme,.,te c~ram/c:e 

~ r~.5It/r,· de va/;â 

-82 --sec.ll-!fl~.:,r . 

Planşa II. Vatră din secolele H - I1I c.n . 

. ecolul imediat următor, respectiv veacul al IY-lea .n. Printre fragrn ntcle de 
va_e ş i oase aflate p vatră s-a de coperit , i un fraf!fficnt d îlex ce en·ea 
pro abil drept cremene. 

·Menţionăm că vetre de foc imilare c lei de coperit la Văcăreşti -au con
tatat la J\1ătăsaru (judeţul Dîmboviţa) 4 şi la Dulccanca (judeţul Teleorman) 5, 

în a drul unor bordeie, iar vetre con truite în aer lib r, în preajma bordeielor 
-au aflat la Mătă aru ., i Coloneşti - Mărunţei , precum şi la corniceşti (judeţul 

Olt)6 . Di. tanţa dintre bordeie şi v trele de foc o cila într 1,50 m şi 4 m. Ve
trei din a doua categorie amintită, la fel ca aceea de la Văcăreşt i, erau con-
truite - din lut galb n - direct pe pămînt sau mai ad a pe un pat d pie

tri el de rîu, printre care aflau şi cioburi mai Yechi zgurificatc: Ele aveau 
forma rotund-ovală au rectangulară. ist rnul ace ta de construcţie a vetrelor 
e t bine documentat atît în Latene-ul geto-dac (Poiana Tecuci, Bîtca Doamnei. 
OstroYul ., itnian etc.), cît şi la carpii din :MoldoYa i daco-romanii din cadrul 
provinc iei Dacia 7 . 

Paralel cu cţiunea I, la di tanţă de 15 m nord faţă de ac a ta, -a tra at o 
alt"' ·ec ţiunc notată II, lungă d 9 rn , l ată d 1 rn. 

ln xtremitatca vestică a s cţiunii II, încă d la prin1ul rînd de azma 
au f . t vizibil resturi masive de chirpici , pro\'enind de la pereţii unei locuinţe . 

pre a um1ări acea tă locuinţă (B 3), pc amb le maluri al cţîunii II s-au 
exect ta t două casct . Rezultatul ac st i inY tigaţ ii a fost de op -rirca ini grală 
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a locuinţl·i dh care ~-a mai putut ~urprinde doar fundul încrqwrii, aliat 
la adîncimea dt• 0,40 m în raport cu nin·lul actu;ll de crdcarc. Croapa, ti<- di
mcibiuni <k~tul de mari, are formrt patrulater8 cu colţurile rotunjitt·. \la:-:a de 
chirpici a fo::;t <k:-;copcritrt înclco~l'l>i ~pn· n·ntrul locuinţt·i, în~oţiUi de rc~turi de 
bîrne ar~t·. crtzutc din afarrt ~prc interiorul încrtpcrii. Cuptorul a fo~t con~trnit 
in colţul de nord-c:ct, într-un calup de prtmînt cruţ;1t. J)in cuptor, dt· f()Jma mwi 
potcoa\'c, a fo::;t :-;urprin:-:;, numai marginea ace~tnia pc înrtlţimca de O, 10 Il, 15 
cm, rc::;tul fiind dcmantt-lat prin C\:Ca\arca tl'ra~ci. l)in \atra cuptorului ~-a p;~l~
trat foartl' puţin, do\·adrt crt a fo~t. probabil, ~curt timp folo::;it. 

Pc o micrt purţimw, latura nordicrt a bordeiului a fost pcrforatrt de o gm~qJ{L 
rotundrt cn dianH'tnd gurii dt· O,RO m. Groapa (Gr. 1) Cl' ~t· afunda 
pîn:t la adîncin1l'a de 1,25 m, a ;n ut pL·rcţii şi fundul lut uiţi ~i se L"irgca ~pre 
bază, crtprttînd forma mwi crtldrtri rrtstnrnatc cn gura in jos. In pămîntul d(· 11m

pluturr1 an exi::;tat citc,·a fragn1cntl' nTami~c contemporane celor :gi"isitc şi în in
teriorul locu inţc i. Funcţia ;-,ce~ te ia o ronst il uia păstrarea provizi ilor ca~ci adia-
cente. \ · 

În afarrt de un fragment de \'Îrf de <~geată din fier, ~ung de 5 cm, prev{zut 
cu tub de înmrum~arc si cn ari1)ioare 8 , descoperit în locuintă, s-au mai ~Iăsit un 

' ' • , l_) 

cuţit din fier (Pl. 1/70), un vrtlătuc de lut şi o fusaiolă (l)l. 1/77 u--b); rL·~tul 
invcntarulni îl con~tuituie ccramica ce se împarte în două mari categorii: 1u
cratrt la roatrt şi confecţionat:t cu mîna. Olftria la roată a apărut într-1111 proc~·nt 
simţitor redus, în timp ce aceea lucratrt cu mîna a fost mai abundentă. 

Y;lsclc confccţ iona te cu roata au fost modela te dintr-o pastr1 n isipoa<t ar.1~~s
tecată însft cu un pietriş foarte mftrnnt. Lutul fusese hine frămîntat, rL·cipit·ntclc 
prezcn t înd, ck aceea, în sprtrtura pereţilor o structură omogenă şi compactă. \" ~t~.ele 
au fost lucrate la roata perfccţionatrt, cu invîrtiri repezi. Arderea fftcutft în me
diul oxidant, din care cauzrt recipientelc au căpi"'ttat culoarea cărămiziu-roşiatidt, 
s-a realizat bine în majoritatea cazurilor. Existrt însă şi fragmente de vase lucrate 
la roată, la care arderea a fo~t niai puţin bine realizată. Acestea sînt crtr[tmizii 
in :-:părturrt, pe cînd miezul pereţilor apare cenuşiu. Ceramica lucrată la roată, 
păstrată destul de frag-nwntar, ~i anume profilc ce cuprind partea snpcrioar;i ori 
din pîntecele unor rccipientc, îngăduie stabilirea iormvlor clL• oale-borcan, L'lrrt 
toartc. de dimensiuni mijlocii, cu pereţii subţiri sau mai gro~i. Ornamentul acestora 
a fost alcătuit din benzi de şănţulcţc paralele, dispuse orizontal }W l.ii1ltTii va
selor, cu linii in Yal, alternînd cu linii orizontale, tra::sate pe pîntccl? şi pe nmerii 
rccipi~·ntclor. 

In categoria ccramicii lucrate cu mina pot fi deosebite dourt grupe·: }k' .J~.:-o 
parte, vasele rl'alizatc dintr-o pastă nisipoas{t în a c{trci compoziţie a inir<lt şi 
pietriş foartl' mărunt, iar pc de altă parte, accţca în a c{trei pastrt s-au folosit 
ca degrcsanţ i cioburile p i~a te, făr:i a ~c renunţa în~{t la anH'sil'cnl pict ri~l1lu i 
cu bolml mftrunt. Deost·birilc acestea :_;::c răsfrîng ~i in modul de pn·par~lrL' a 
pastci, crtci, in timp ce pasta ni:-:ipoasă a fost. mai .bine fr{mJÎntatrt, c{tp{ttînd o 
structur{t mai omogencl, ccalaltrt categoric de. past-ă, folosind ca degrc~ant cio
burile pisate, apare ~Hk~L'<t mai neglijent preparatft..Arderca ccramicii lucrate cu 
n1îna nu a fost în genere prea bine frtcută, deoarece- marcu majoritate a frag
Jncntelor de vase prezintrt în spărtur{t miezul pereţilor de culoare neagr{t, Ttz.ul
tat al unei arderi incomplete. Celor doui\ grupe de Yasc, 1ucrate cu mîn~1, le 
este connmrt forma borcan, mai înalt şi mai zvelt, cu:pîntccde mai puţin rl'lidat 
si umerii usor an·uiti, buza fiind si ca 1mtin rrtsfrîntrt în afarrt. ' ' ' , ' 

Pc baza inYcntarulni cxi~tent în B 3 şi în SJ)\'cial a ccramicii, Zln·a:-:t;\ lo-
cuinţă dimprcun{t cu Gr. 1 se dateazrt în secolele YI- \'Il c.n. Pc btura t·~tică 
a zonei cercetate au fost secţionate în mal un bordci şi partea din ~p;\tt· a cup
torului menajcr ce df':-;crvca în interior bordeinl marcat B 1. 
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Bordciul, cu o lm:ginw de 5,:)0 m, ~c În:-;cria la adincimea de 0,90 m faţrt 
de niYelul ~olului actual, pi"'1~trat aci complet. Cuptorul mcn;ljcr, ~urprins de 
a~cment'a în profilul m;dului pc lnngiml'a de 1,25 m, a fo~t >'i"'1p:1t în1r-lm calup 
de pi"'tmînt cruţ;1t. Din l'l :-·-au con~erYat, dl':-.tul de l>ine, Y;ltra ~i p;1rţial pereţii. 
Pl' \'atri"'l ~-an gi"'t~it pi"'trţi din pereţii pri"'llmşiţi ai cuptorului. Timpul ~curt a\'ut 
la di~poz iţ ic nu ne-a permis cercetarea în intregime a hordeiul u i rl·spt·ct i,·. Din 
profilul locuinţei ~i din cadrul cuptorulni :-:ccţionat an rezultat fr;,gnwntc cera
mice can·. dupi"'t forme ~i decor. ~.c încadrcaztl în ,·cacurilc IX- X l'.ll. 

În partea cstici"'t a secţiunii II, printr-o ca~ettl. deschisă, a fn>t :-·t,rprins un 
alt hordci (B 4) (l)l. 111). Acesta ~-a afundat cu 0,50--0,55 m in raport cu 
ri"'tznirca actualt1 a mam:·lomtlui. Groapa locuinţei ;n-ea o formi"'1 rr·cl;lngular;l, cu 
cxtrcmiti"'tţik rotunjite. Jn colţul de nord-est al înci"'qxrii :-:c m;!Î p:l~trau n·sturilc 
unui cuptnr. intr-un bloc de pJmînt cruţat. Pc Yatra cuptorului ~-an d(·scopcrit 
cîtc\'a fragmente cerJmin·, precum ~i dou[t lmci"'tţi de ~ilcx, n ;m ~cn·it drept 
Crt'Illt'Dl' (1)/. f/S- 9). 

:\fatni;ill1l ;n·Jwologic descoperit în umplutura locninţei, în afara unei fu
~aiolc, a Hnci g-rc:;ii de ascuţit, precum şi a unei bmc de cuţit din silex, refo
losit, este ak{itnit din ceramică, care pn·zintrt aceleaşi caractt'ri~tici cu :tu·ca 
găsiirt în B J. 
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Tipul de n·ctpH'nl e~te ,·a~ul-horcan, lucrat la roata ele min{t, dintr-o pa~t:t 
cu ni:-;ip, aYînd pe suprafaţa exterioar{t ornamente incizate; s-au m~d descopnit 
şi citeYa fragmente de \'ase executate tot la roata de mîn{t, dintr-o past{t mai 
bună, decora te prin tehnica lustru iri i, iar un fragment de oal{t-borcan din ac(·ast:t 
ultim{t categorie ('Ste preY{tzut şi cu o toart:t. 

Tipul de Yas din prima cat(•gorie îl reprezint:t oala-borcan f:tr{t toark!', C<' 

însumeaz{t dou{t Yariante principale: 1) corpul mai înalt şi mai zYelt, cu unu·rii 
puţin proeminenţi, aflaţi mai jos în raport cu gîtul rccipicntului; 2) umerii pu
ternic dezvoltaţi, pla~aţi imediat sub arcuirea gîtului. Prima Yariantă are buza 
teşit{t ori arcuită, iar a doua o are mult r{t~frînt{t în afar{t şi rotunjită. Ca de
gresant, în general, s-a întrebuinţat nisipul cu granule, ceea ce dă pastei un as
pect aspru. Arderea Yaselor s:a rPal iza t la roşu-C:trăm iz iu, puţine dintr(' ek au o 
nuanţ{t de castaniu închis. In grupul \'aselor roşii-C:tr{tmizii se întîlnesc unde 
rccipientc cu arderea incompletă, in sp{trtur{t, fragmentele fiind cenuşii. 

Suprafaţa exterioară a acestui tip de Yas este orna t{t cu inc izi i-striur i, 
trase cu un instrun1ent puţin ascuţit la Yîrf. Striurile orizontale sînt aproape ne
lipsite din decorul vaselor. Ade~eori, ele se combin{t cu una sau mai multe benzi 
ondula te, plasate în jurul gîtului. Striurile orizontale acopertt numai 4./5 din 
suprafaţa vasului, restul recipicntulu i rr1m înînd ncornamentat, la fel ca pe va
sele de la Piaţa de Floril0 şi spre deosebire de cele de la Bucureştii Noi11 şi 
Bragadiru 1 ~, unde decorul de striuri ~c prezinU't compact pc toată ~uprafaţa Ya
snlui respectiv. 

Atît bordeiul 1. cît şi hordciul 4, prin caracteristicile ccramicii conţinute 
se dat eaz{t în secolele IX-XI. 

Prin cercetarea la suprafaţ{t a terasci, în întrcgimt~. la \';'tr~t:-t·~t i au mai 
fost rcpt'rate fragmente ccramice ce aparţin începutului epocii l>ronzului. re:-;1x·cti\· 
cultura Glina III, resturi de rccipientc datînd din epoca gctc-dac\ ~i din veacul 
IV C.ll. 

În concluzie. pl' Dealul Vrtcărqti a exi:.;tat o continuit.lt ·de vi~tFt începînd 
cu epoca bronzului, (culturile Glina III şi Tei), continuind cn q>Oca geto-dac{t, 
Sf~colele II-111 e.n., apoi cu vcactirile IV c.n., VI--VII ~i IX·--Xl. 
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Note 

l Cercetările arheologice de pc terasa Văcăreşti s-au clc~fă.c;;nrat în perioada 17 iunie - 9 iulie t<JSX, 

cu concursul studenţilor din anul If, din cadrul Facultăţii de Istoric-Filozofic Bucureşti. 

Vezi Raportul de' săpături susţinut la cea de-a XIII-a sesiune a:tuală de rapoarte privind 

rezultatele cercetărilor arheologice din auul 198R, desfăşurată la Sihiu, între 17-18.liJ.1989 . 
. ..-
s Dinu V. Rosetti, Ciuilizatia tip Jlucw·csti - Dic Bukarester Krtltur. Bucureşti, 1936, p. 7- 10. 
~··. . ' 

~ Faza ,.La Stejar" a fost surprinsă şi la CftţC'lu ?\'ou (•rezi Valeriu Leahu, Rapm·t asupra săpăturilor 

... arheologice efectuate în 1960 la Câfclrr Xou, în CAB, I, 1962, p. 25-26; idcm, Săpături ar

heologice de la Căţelu Xou, în CAB, II, 1965, p. 44 şi unn. 
-& Gh. Bichir, Gefo-dacii diu ;lfuntenia ·În epoca r(lma11ă, Bucureşti, 1981, p. 10. 

5 Suzana Dolincscu-Fcrche, Aşezări din secolele lll şi FI e.11. fn sud-vestul 1\trmte1liei. Cercetările 

de la Dulcea11ca, Bucureşti, 1974, p. 57, fig. 46. 

~ Gh. Bichir, op. cit., p. li. 
1 Idem, Cultura carj,icii, 1973 ,p. 23. 
8 Valeriu Leahu, op. ci!., în CAB, I, p .. 1~ şi p. 39, fig-. 2.1. 

t Forme de 'rase asemănfttoarc au fost descoperite- la: Bragacliru (cf. Mioara. Turcu, Considrrafii 

m'hco!ogice la Bragadiru, în CAB, lll, 19SI, p. J<J şi unn.), Strănleşti-Alba (·1ezi :Margareta 

Constantiniu, Panait I. Panait, Săpălllri!C' de la Huczncştir: Noi, in CAD, 1, 1963, p. lll şi 
unn.) şi Curtea Yechc - Piaţa de Flori (cf. Panait l. Panait, Observatii a1·lteologice pe şa1llic

rele de cmzstrucfii din Capita/ti, în CAH, I, 196.1, p. 140 şi unn.). 

lO Panait I. Panait, op. cit., p. 143 şi urm. 
n Margareta Constantiniu şi Panait T. Panait, op. cit., p. L 1.5 Şl unn. 

12 M. Turcu, op. cit .. în CAB., IH, p. 40 
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Foullles archeologiques sur la colline 
de Văcăreşti 

d r . J 1/ u. -1 N. ·1 r l J · t . i ' , 

N.-1/Jl- (·Jr·(·J:·.,~sr· 

~urla collinl' de Yttc;'irt·~ti, du c{Jt{· sud-oul·~t. on a dfl·ctut'• ;'u cel:'-; .1~_· 
l'{·tt'· J9SS des fouilks arch{·ologiqucs ;\ raractt'·rc dl· s;nl\l'gank .. \. c\"ltl' ,·,~a
sion, ~- ont t'·t{· mis an jonr les l'l1scmbks ;--;uiYants, dat{·s d':qm:·:--; ll'Lr i1.·. n
tairc: ll!H' habitat ion dl· la cnlhne lk Tci, la phasc "La stejar", \"l':--,1 j~, -· ,l~_·s 
ll'- III·· ;--;i2·clcs trmtYt's snr un Cttn· :1 cicl mtnTt, une kthitation ;~_ 1111• :. -:-:c

mc·nagt'·J\' aux matt'oriels d:ttant des YI• -\"Il' si2·clcs, tont comnw. clt-u:-. :·•·.-;r~·s 
h:tbit:ltions dott'•cs de fours qui, sclon le m;Itcricl c{•ramiqut• cm1lll1ll, d:tt' r.• ,]\:-
1 X · - -- ;...: J · :' it' el , ·, . 

Explication des figures 

Plan(hc· 1. Ohjl·ts dcconYtTts dans d(·s ,·nscmllks d'habitation. 

Plancl:c· 11 . . \trc datant des 11'- lll' :--i2·cks. 

J>laucltL' 111. lkmi hutk -1 - lX· - _Xlc sicch·::. 
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Cercetări arheologice medievale 
pe Dealul Piscului 

Ccrcct:trilc dcctuatl' în cur:-;ul anului 19~9 ---campania ele var{t şi toamnft
de c~·,_trc \luzcul de i~t<nic şi arttt a municipiului Bucureşti, în colaborare cu Facul
tatr·z't de btorie-Filozofic Bucureşti, în Dc·alul Pi:-;cului. au continuat dc~coperirca 
~atului mcdin·al, "\lfticfuw~ti-ot-Dîmho\·ita" 1 . lk a:;cmcni, în acec·asi zonft au 
fo_:;t cxtin~c ccrccUnile arhc•(;logice asupra ~wcropolci ~atnlui ~lh-mcnţi~nat. 

Dactt primele donft camp:tnii ele sftpttturi arheologice din Ikalul Pi~ndui 1s1 
prCJlllL..;escr{t ca ohi('cti\· ccrc:·tarca cxhansti\·{t a Iwcropolci fc·tHlalc, ultimcll' dot;ft 
din anul 19S9 şi-au concentrat atl·nţia asupra posihilitttţilor de depistare a aşczftrii 
rurale ct• se putea btmui c{t se aflft în imediata apropiere. Prima daptt a Cl'ITd{trii 
a fo:-;t mztrcatft de dcschi(krca a trei ~ccţiuni: XX, XXI şi XXII. Pc terenul cerce
tat l'Xi~tft în prezent un parc: prccizarl'a şi fixan·a <tpftturilor au fost fan>rizate 
dt· r.·coltarca de la suprabţft a unui material prdf'udal şi feudal. Prin ~pccificul 
prnhl<·nwlf r pc care le-a ridicat, sftpfttura arlwologidt din zonft a dobîndit un cara
ct,-·:- nd de ~ah·arc, cttci o hun:t parte a suprafeţei cercetate \·a fi dc:-;tinatft 
unfl:· anwnaj{tri legate de parcul înn·cinat. 

~tratil'rafia, destul de ~illl])l{t ~i l'Yid"ni:t in scctinnc, relcY{l un strat n•tretal 
i,.) ' • t"-1 

- z,_ici ca şi în zona de sud-t·st mHlt· se aflft lncaliz;IU't necropola, terenul a fost dc-
ca;l:tt pîn{t h jum{ttate dt· metru- sul> czn,· apan·. la miC:t di:.;;tanţ{t, ni\·clul de cul
tuL\ fcnclal exprimat printr-o bandtt continu:t d(• n·nu~iu-clc . ..;chi:.;;, urmat de un re
gi;..;tnt ele pfunînt cenuşiu înclli." ce ~uprapum· un strat :"nbţin· de castanin- solul 
V lt:. 

Îngroparea habitatulni la aproximati\· 0,70 -O,SO m îi oferea locuinţei şi 
locuitorilor l'i acd microclimat ;n·antajo . ..; într-o regiunl' cu ierni aspre şi Ycri to
rid. · fcrind-o în ac<·Ltşi timp d~.· rafakk \·înturilor, dl·o~cl,it de puternice în an·astft 
ZO[; :·~ .. 

O alUt prol>km:~t <'sk Cll:Jturan·;t aglom<'rftrii 1w o suprafaţ{t n·lati\· mica 
~'. 11:wi 1Htmttr mar<' d<· locuin:,<·. E~tt- drL·pt cft pinft acum cercetarea ~-a limitat la 
un kritoriu d<· apro~..:imati\- 1 000 mp incluzînd şi ~ondajelc. Pc accastft suprafaţft. 
conc·ntran·a r:'tmirw în<i un fapt izbitor cu atît mai mult cu cît terenul parc a 
fi h..;t Lt\·orahiltuwi disp~·r<tri; :-;··pot in\·,·r:-;a În.;:t datc·lt· probkrnci, afirmindu-se 
c5. locnni an·a~ta na s-a urm:u·it şi ctt n·rcdan·a noa:-;trft nu a ~urprins decît un 
fr~t:_:m,·nt din ~;ttul \l:tictutcşti-ot-DîmhoYiţa. 

[nvcntarul casnic şi a,~ricoi <"trac -- ~-att gft~it douft cuţik, o fu~aiolrl, an·, 
dou,\ undiţl' -- d(·not;'t ctt locnitorii an p;'trtt~it ~:dul Î:1aintc de incendiere, într-un 
rfL::.:az can· le-a pl·rmi:-; ~al\·arca bunurilor i:1di\·idual~· sau colective. Totu~i, puţin{t
tatc:t inventar\lltti agricol poate marca ocupaţia de frunk a locuitorilor acestui sat: 
cre::->tert'a \·itdor. 
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1 :f, 
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b 

d 

Plan ·a !. Podoa be d<>.., <. perit in n cropol;J m edi · v~lă c rceta tă la Dealul Pi ~ lui. 

https://biblioteca-digitala.ro



Iniţierea şi dezYoltarea s~1păturilor arheologice din Dealul Piscului, chiar 
dae1 nu au constituit o premieră au ajuns în scurt timp la rezultate ~urprinz~ttoarc; 
coroborindu-~e iznJarclc scrise cu rezultatele furnizate de arheologic s-a ajuns 
la dc~copcrirca Yctrei unei \Tchi asezări ce a "colaborat" la fon11area Bucurestiului 
~porind astfel cn înc{t nnul lista 'celor 41 de sate deja Cl111( seu te. ~Jai în'tîi, re~ 
zultatcle obţinute ne-au permis datart'a cin1itirului între sfîrşitul Ycacului al 
XI\"-ka şi ~fîrşitul Ycacului al XYI-lca, precum şi identificarea unui strat gros 
de inccnd iu ce acopt·r;'t aşezarea. 

Ikcabjul dintre primul şi cd de-al doilea nin·l de inlmman' --atestat ~i prin 
cele două niYck de arsur{t în B 5 --se leag;-'1 de un alt moment dramatic din Yiaţa 
satului :fÎ care coincide cu Yajnica luptă a Yitcazului domn Hadu de la Afumaţi, 
H.adn de la H.îmnic împotriYa deselor incursiuni otomane întreprinse în Cîmpia 
.\lunil'an{t. Cu acest prilej, sătenii au b{tjcnit. dar atunci cîncJ pericolul s-a îndepăr
tat au fl'\Tnit şi Yiaţa şi-a reluat firul. Cimitirul feudal, cornponcnt{t obligatorie a 
oric{trci aşezări n1mâneşti, prezintrt cîtcYa particularităţi specifice: arc un caracter 
unitar - subiecţii aparţinînd tuturor catcg9riilor de YÎr~t~l - cu n1cnţiunea că 
enwi le, în raport cu b~trbaţii, sînt la o paritate relatiY{t, fiind eYidcnUt apartc
fcnţa lor la acel tip ~-mnatic autohton ce confcrf1 aşezării contmuitatc şi ,·aloarc~. 

Descoperirea unui inYentar funerar de excepţie deschide larg porţile inter
pretărilor ~i opţiunilor. Ik la ipoteza că purt{ltorii de \'CŞminte ţesute din fir ele me
tal preţios şi inele de argint cu emblematidt balcano-bizantină au aparţinut unei 
aristocraţii rurale ale dtrci "domenii" întîrzie însă să iasă la luminft pinftla ipoteza 
C:t acest in,·en tar preţios este aui ic prin reprezentarea lui simbolică - Yttl turi bi
cdalici, prt<ni cu ciocul întors-, distanţa este relatiY midt (Pl. 1). Indiferent 
de poziţia lor sociant. aceşti înstăriţi sînt p{ttnmşi toţi c..lc importanţa obiectelor de 
podoabft pe care le au in inYcntar şi pc care le iau "dincolo" ca semn al propriei lor 
Yalori. Oricum, la o analiz{t a raportului social şi economic dintre aşezare şi cimitir 
nu trebuie uitat elementul di~puncrii satului Jiăicfmcşti-ot-DîmLoYiţa, prin po
ziţia sa gcograficrt, în primul cerc al satelor satelit ale Capitalei, care puteau oferi 
posibilitatea înhumării pc teritoriul lor a unor drcgf1.tori împreună cu familiile lor. 
Frtră pietre tom bale. făr[t reşedinţă şi locaş de cult în apropiere; c..lacă a fost aşa, de 
ce numai unii dintre ci sînt purtători de podoabe? 

ControYcrsatcle probleme ridicate de cercetările arheologice şi istorice din 
Dealul Piscului îşi Yor g{tsi cîndYa rczol\'area atît prin aprofundarea cercetării de 
teren cît şi pc calca ~rea, plin{t de capcane, a apropierii <le mentalitatea eYuluj 
mcd in rom â ncsc. 
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Note 

1 Un alt sat cu accla!ji nume a existat pc malul Colcntinci, fiiutl meuţionat îu actele ·tretuii sub 

denumirea ":vlăicăneşti-ot-Colentina". ~i vatra acestei a!jezări rurale a fost cercetată arheo

logic f{tcînclu-se precizarea existenţei ei încă din secolul al Xl\'-lea. \'('zi ,.l;ocunH·ntt· 

pri·.ritoare la Istoria României. B. Tara H.omânt~asdt, 'IC'ac XVI", 'lol. III, p. 143 ~i 

Panait I. Panait "S.'ipiiturile ele la Bucureştii ~oi, 1960, sectorul l\Uicf11ll'.)IÎ", Îll Cei'Ct'liiri 

arheologice in Bucureşti, I, 1961, p. 126-131; şaulicrul arheologic Inu~asa--Străule~ti, 

Aşezarea fcudali't, în Bucureşti, II, 1965, p. 190-222. 
A se 'Fl'tlea raportul p:·i 1in l c onsiclcraţiilc antropologicc îu volumul de faţă 
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Fouilles archeologiques medievales 
a Dealul Piscului 

Dans l'ancil'nne :-;tation archcologiquc ele Dealul Pi~culni on a dfcctuc des 
fou :tlc·s dans l 'ai re d 'nn village mcdie\·al: ~lăidmeşt i-ot- DîmhoYi ţa. .-\ ttestc 
:-;cuL·ment au X\"l" :-;iecle, le village manifeste sem exi~tencc de·:-; la fin du XI\.('. 
Il r··stc cn place jusqnc vers la fin du X YI·~ sit~cle. On L'I1 a cxGn·c des 
haLitations d unc parti<' clu cimetierc. L'inventaire funcraire est forme de bagucs 
d\:.:1. grand interet scicntific1ue ct artistiquc, de boucks d'on·illcs. de pieccs 
vc.:.ti:n<'ntairc~;, de. Les fouillcs de Ikalnl Pisculni se pour:-;UÎ\Tllt. 

Explication des figurcs 

P!P•cllt' !. B:1gut·:-; clecouvcrtl's pcnd;111t des fonilks archcologiqllt'S pratiqucL'S dans 
la necropnll' medievale de I kalul Piscul u i. 
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Necr orola mec~ievală din Dealul Piscului. 
Date antropologice 

::\latcrialul de ~tudiu provine din dourt c~11np~mii de teren de la ]kaJul 
Pisculu i ( 19X4 şi 1 988), da tat de arhcologul Radu Ciucea nu ca aparţinînd ~t ·col dor 
XIY-XV 1 . 

Inventarul descoptTit aduce date antropol<:gicc ~i C(Jmpletări în înţc·lq.:t·r~.·a 
procc~ului de producţie llH'Şi<'şug{trcască, a sch imlmrilor comerciale, a d ift.n ·n ~dor 
.sociale din c\·ul nu· din în asedtr ilc din )·urui Bucun·st inlu i. , ' 

Particularitrtţile Jcmograficc zonale, sccial-culturalc, integrate în a:'ptctul 
general, dau eşantionului ccrcdat în nccropola Dealul Pi~ctdui o structur{t proprit·. 
asemănătoare cu cea a grupurilor de înhumaţi cnc au fost descoperiţi şi :-;hHliaţi 
la 1\Iăicrmeşti-Străulcşti, Măneşti-Buftea (~·:ccoldc Xl\"-X\'1) şi la Yitan-Bîr1.t ~ti:!. 

Toate scheletele descoperite au fost d('pusc in du:ubit dor~al cn poz1ţw 
membrelor superioare varial>ilă, orientate, Juprt ritualul cn ~tin, est-vest, cu n~oar(' 
dcviaţii Jatorită anotimpului de înhumarc. ]\lormintck au fost în majoritate indi
viduale, dar avem şi gropi cu rcînhum{tri, care vor face ol>iectul :-;1udiului no:'-.trU 
finalizarea cercetării dt' teren în zonă. 

~c-au parvenit spre studiu 50 de suhiccţi, inegal rcpartizaţi în Mrnpdc de' ir:-:.
tă-::cx deoarece ei rcprczintr1 grupul de înhumaţi descoperit în d< l!;·t c;1ml ;tnii <k 
tcrtn şi nu rezultatul unei cercctrni exhaust ivc a necropole i. 

H.cpartizarea duprt ~cx a subiecţilor din ~cria noastr;t c:--t(' prL'ZIJlt;:r:": in 
tabelul de mai jos: 

--------------------------------

~r. caz 

2() 52 

- H ' 

l7tl2'1 34[2-l\ 
------ ---

:)() 100 o" 

Cu titlu orientati\·, aconlîndu-se nn procent de corecţie s-a calculat. cu ~;ju
torul tabelelor de mortalitate, profilul mortalitrtţii, durata medic de viaţ;'t ~i pro
babilitate de supravieţuire. Atît la aceast[t nccropolă, cît şi ]a acelea cu care vin in 
studiu comparativ, subiccţ ii s-au repartizat după grupele de \'Îrstă biologicrt. Exis
tă o reţincn· în ceea ce pri\t·~it' integrarea grupului dt· femei de la Dt·alul Pi~cnlui 
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în comparaţie cu grupurile de femei de la celelalte loturi lucrate, dat .fiind nu-
In{trul foarte mic de subiecti. ·· 

' 
.Rezulta tele calculului mortalităţii pc in tervaldc de YÎrsEt de O -- 14 ani, 

20-30 ani şi peste 60 de ani sînt urmrttoarele, respectînd intcrvaldc enunţate: 
l\Hticăncşti- Strtl.uleşti I (Secolul XI\'): 45,96<~ 0 ; 21,62° 0 ; 5,40t~~

:\Eticăncşti- Strrnllcşti H (SL·colul X\"I): 34,65°;); 24,72°;); 4,54<~~). 

Bîrzeşti- Vitan- Bucureşti (Secolul XVI): 34, 12<~ 0 ; 45, 16'';); 4,54t>o· 
-:\'lrmeşti I (Secolul XIV): 47,1<~~; 4X,Io;); 0,3 1 ~ 0 • 

Dealul Pisct!lui (Secolele XIV-XV): 22,22':~; 52,0'~'0 • (\'u s-au înregis
trat pîn{t în prezent cazuri de mortalitate peste 60 de ani; mortalitatea 
între 30-40 de ani este de 25,7W~·<)). 

A\·înd în vcdl'rc hptul că grupa de YÎL~Et 0-7 ani este insuficient reprezen
taUt, spnanţa de ,·iaţrt obţinută (30,6 ani) e:-;te artificial crescutz't, aşa încît numai 
dup{t stucli<'rca întn·gului material se poate \'orbi de o speranţ{t ele viaţ{t rcal{t a 
comun iU'tţ ilor umane 1ned ievalc de b Dealul P isculu i. 

Chiar dacă este vorba doar de un cs:mtion, valoarea obt inuUt nu se dL'O~.eLeste ' ' , 
semnificativ de celelalte valori din aşez{trile sincrone:!. Astfel, valorile acestor gru-
puri studiate pentru speranţa de viaţă sînt: 

1. lJZtrn'alul 0-7 am 
Mrticrmesti I 23,9 ani; Măicănesti II -- 29,0 ani; 
Birzcsti-'vitan - 23,2 ani; l\lăncsti I - 20,6 ani,· Dealul Piscului -, ' 
20,0 ani (?). 

2. lntcrl'alul 20-30 anz· 
l\Tăic:mcsti I - 21,6 ani; "\Iăicănesti II - 22,0 ani; Vitan-Birzesti -

' ' , 
23,2 ani; .\Iăncşti I - 20,6 ani; Dealnl Piscul ni - 20 ,O ani (?). 

La Dealul Piscnlui, valorile mdricc ale craniului inclicrL o variabilitate mai 
tnare a dimensiunilor feţei la femei. Indicii cranieni la b{u·l)aţi sugcrcazrt, în această 
etaprt a cercetării, o prepondcrcnţr1 a tipului mt·z~)-brahi-dolic (în ordinea frec
venţei) iar la femei o predominarc a tipului mezocran. 

Indicele nazal prezintă o variabilitate m;trc la ambde sexe. Se constată un 
nw;-;oprogna t ism alvcolar cu f recvcnţZl mare la bărbaţi. · 

Caracterele metrice şi morfologice contnreazrt aproape toate formclL' obişnuite 
ale tipului curopoid din Cîmpia Romfmrt, cn excepţia unor elemente protoeuropo
ide la doi subiecţi3 • 

Sta tura suhiecţ ilor studiaţi în nccropola Dealul P i:;culu i variază între 14X ,2 
-168, 2 cm la femei şi între 164,4-178,6 cm la hrtrbaţi, frtrrt a se constata deose
biri semnificat ivc faţă de eşant ioancle antropologicc con tcmporane · din Cîmpia 
Romfmrt studiate pînă în prezent4 • 
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Note 

1 !{adu Ciuccanu, Cercetări arheologice în Dealul Piscului (jUăicănc,sti-ot-Dimhovifa). Comunicare 

la Sesiunea arheologică de rapoarte a şantierclor arheologice pc ţară, SiJJiu, martie I<JK!J. 
2 Hadu Ciuceanu şi Laurenţia Ceorgescu, Cercetări arheologice şi antropologicc în a,<c::arca Yltralâ 

de la Dealul Piscului (secolele XI\" -X\"). Comunicare, 12-14 mai 1%9, \"a~lui. 
3 Laurenţia Georgescu, Contribuţii la cunoaşteua populaţiilor rurale din antrul Cimpiti Humune 

în lumina izvoarelor antropologicc. Comunicată la Sesiunea arheologică de rapoarte a şantic

relor arheologice pe ţară, Piteşti, 19~8 (sul> tipar). 

4 Ioana Popo·1ici şi Mircea St. l"drescu, Date cam parale asupra unor populafii medit ntlc din Cîmpia 

Română, în SCA, IX, 1974, p. 3-6. Ioana Popo'!Îci, Cimitirele de la Străult5ti, Analiză 

demografică, in SCA, 10, 1973, . 1.5-22. 
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La necropole medievale de D~alul Piscului. 
Donnees anthropologiques 

Il :--'a;..:it d'tiiH' (·twk ;mtlm>pL.ogiqw· dfectu(·l' dan-; b necropoh· mcdieYalc 
~:\:(\. \:.\. ~j,\·k) d<' (k;dul Pi~ndui. 

On ;t conclu quc 1\''- :-,q11dd Il'~. prc_..;(·ntant ck~ \·ari;tt ion~ quant ;\ la po~it ion 
c~, llH'tlll>ll'..; ~;up(·ricur..;, ont l'·tC· inlHune:-;, :-;('Ion ll· ritud chrC·tiL·n, rc:-.p<'ctant 
l'l>I"i•·ttlation ~·~t-oul·~t. a\·t·c d,·}(~g(·rc:-; variation:..; <hw:-; ;\ Lt ~ai~on d(· l'l'lh('\Tlissc-
11h'Ill. ()n a C·tudiC· 50 ~ujt·h (homnw:-;, fl'mnw~ d t·nfanh). dont b Ltill\· \'a de 14~.2 
:··. lh'-;,2 n·ntim,'-tn·~ pour k..; kmm~·~. d de 164.4 ;l 17.'l,(> n·nlimC·trl':-> pour It-~ 

hr>!l1llll'~. 
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Sondajul arheologic de la Popeşti-Leordeni, 
Botul Malului 

dr. 11/JOAN.A TURCU, 
.~ NJ.r..,· TI J)J:' .~·Th'FA.Nh'SCU 

l>up;'t ce dcp;"tşean terasa semcaţrt de la Bîrzc~ti. apele Dîmbo,·iţci, adunate 
p('P.~rn unt imp, se pit·nleau din non în lunea largrt elin faţa satului Popcşti. pentru 
c·~ ;:,poi s{t :-;c adune din nou în drc·ptnl terasci aYÎntatc de pc malul drept, de la Bo
tu~ :\Ialulni1 . Aceasta închidea spre suci curlmra Popcstilor si contura la Cnla si 
L :,:·dcni limita nordică a urmrttoarci mlaştini, cunosc{tUt pît\;t astăzi sul> 1mmclc 
dl' ,.Ochiul Boului". 

ln Ycchimc. lunea r;'unînea la discreţia apelor Dîmho,·iţei. fiind acoperitrt de 
(; ; -~daţic abundcnUt. Era raiul Yieţuitoarclor ele balL'i. al c{tror număr nici nu 
rr.z~: poatl· fi l>rmuit azi. cînd rîul are cu totul alt:t configuraţie. Toate acestea Yorfi 
z..v::~ o influcnt:t l>cndiC:t si asupra asezărilor nmcncst i, apa. stuful si celelalte re
st::·~.· oferi le el~· bal Ut fi in'd ddl·nn in'antc pentru înf iriparca sa tel o;-. 

Asezrtrilc omcncst i urmau <t-si ale:tgrt loc pentru construin·a locuinte lor 
fi :>l' t~rasa înalt:1 ele' pl' malul dn·1~t. fie mai aproape de matca rîului, pe p;~rtca 
st:::~~\ C!' S!' desprinde lent de malul apei. ridicîndu-Sl' tn·ptat cu o tcrasrt uşor în
d::~Zlt{t spr<' riu. 

Se ~tie că în anumite etape a fost prdcratrt locuirea pe terasa joasă, tot aşa 
c:::i în altele s-au ales cu grij:t boturile malurilor cu o lnm{t ,·edere de-a lungul 
it:·~cii atît în amonte, cît şi în a\·al, pinrt departe. . 

Din acL·st punct de ,·edere, atît tcra~a de la Bîrzqti:.!, cit ~i n·lc ck la Botul 
M<ului ~i Leordcni, la conac, ofereau condiţii cxcc]entc locuirilor tipin· tcrasclor 
î E d t ~.A ( F 1. g . 7) . . 

In timpul cvrcd:trilor de suprafaFt dcsfrt~uratc la Botul "\Ialului, in artttură, 
IL'i'_•Tialnl arlwolof..'ic 1mtca fi ol>sen·at cu usurint:t. El este abundent si înertduic 

(.1 , • , l"J 

:'Lo.~>ilirea, d~· principiu, a principalelor momente de locuirc. Au fost, astfel, identifi-
c, ~·materialele ccramice elin ultimele faze ale ncoliticului şi din fazele timpurii ale 
1,., 'cii l>ronzului. pentru ca, în cea de-a doua cpoC:t a ficrului. în perioada gcto-da
c> -.. clasicrt, asez{trile de aici s{t atine-.rt o înflorire remarcabit'i. Prezenta si densi-

• lJ ' , 

L.t' ·a makrialclor ne îng{tduie s{t afirm:un crt locuirea dacilor liberi romanizati 
(L' ~t Botul \Ialului, din secolele II-IV e.n. a constituit o continu;ne a celei ante
r~ ·l_n· erei noastre, prdungindu-sc pîn{t în secolele YI- YII c.n. 

În ar{tturrt au ap;'nut, sporadic, şi fragmente ceramice cu decor striat,_ din se
C''~ ·le IX -XI. Foarte probabil, Yatra satului corespunzător acestei etape a fost am
plt .;aUt la oarecare distanţ{t de locul s{tprtturii noastre. 

Pc acelaşi loc. în secolele X\'I-XIX, a evoluat satul Cula, disprtrut de mai 
n'':!t{t \Tenw din peisajul local. .. 

···~ 

Sondajul arheologic efectuat în perioada 1 S septembrie -- 14 octombrie 
lrh9 a afectat numai partea de nord-est a terasci (Fig. 2). Ca metodrt de cerc<"
tac · s-a recurs la cxt·cutarl·a unt'i secţiuni cu oricntarf'a est-vest, lungrt de 16 1ll 
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i lC!-t"' d 1 m u lărgiri d a t în pun t l und au ' l tat ompl . d locujre. 
ea tă ţiun . notată I şi tra ată p rp ndicular p margin a t ra i d p malu] 

dr pt al rîului îmbo ita, a fo t f - tuată 1 ntru a urprind întind rea lo uir ·lor 
xi t nt în t r nul r p cti . A ·tf l au fo t d pi tate două l uinţ din q.cca 

bronzului , i patru lo uinţ din a doua pocă a fi ru lu i, aparţinînd oriz n tulu i ul
turii ~ to-da ilor (Fig. 3). 

b er ar a profil uri lor an1ena j a t în adrul cţiunii şi a tclor a perm i 
tabilir unor 1 m nte stratigraf i sp cific a stei taţiuni. 

· tăz i, t r nul d la Botul Malului t de tinat agriculturii in t n ive. Pînă 
la adîn imea d O, 12- 0 20 m e di. ting cu claritate stratul arabil ont mp -c.n . 
În ac t strat, materialul arheologi t am t cat . Lu răril agri ole au f ~cut 
a ni lul cor punzător atului In di val ă di pară . c bună arn ă ace ta "-re

buie "' fi fo t mult ubtiat în zona nord- tică a t rase i, aflată la o di tantă de cjr
ca 700 n de nucleul a zării m di val , marcat prin construcţia d zid a lăca , ului 
de cult, d zaf ctat cu n1ai multi ani în unnă. , . . 

' 
Lip e c , i indiciile stra tigrafic privind locuirea autohtonă din ecolelc 7I -

VII e.n. în ciuda faptului că în ăpătură au putut f i obser at mai multe fragm ·nte 
c ramic lucrat cu mîna, a' înd unei a emănări cu pie le din aceeaşi peri adă, 
de cop rite la Ciurel, p Dîn1b Yita, în amonte de Bucur şti. poradic, în ară ură 
au fo t obser a te , i fragm nt e pot fi atribuite unor vălătu i, p iese caracteri. ke 
cuptoar lor ră pîndit în a "Zăr il din col le VI - VII e .n. 

i tin t, ub arătură, profilează un pămînt cenuşiu d - ehi , d gro. :me 
'aria bilă (O ,1 - 0,28 m), purtînd fr cv nt materiale ceramic caract ri ti ci_, 
vilizaţi i geto-dac ilor i dacilor lib ri. Însăşi lip a unor dif renţi eri marcante în 
c le două mom nte d locuir getică, anterioară r i noa tr şi mai apoi din s co el 
II - I .n., poate con titui do' adă de cont inuitat e a locuirii în limit -1 ac lcia ,i 
a, zări. 

.. ., 

Fig. 1. Tera5ă înaltă a r îulu i drept a l D îmboviţei. taţiunea arheologică Botul al ului . 
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În adincime, ptunintul captttă o culoare cenu~ic mai inchi:-;;-t; aici au putut fi 
obsetTate iragmente ceramice lucrate cu mina şi mici aşchii de silex, databilc in 
epoca hronntlui. Acest nivel core:-;punde şi adîncimii de la care pornesc locuinţele 
~:tpatc. din epoca bronzului (B5; B6). 

La adîncimea de -0,65-0,79 m predominii prunîntul castaniu gi'tlbui, ici-colo 
fiind înlocuit de urmele amenaj{trilor din epocile ulterioare. Acl'st pftmînt castaniu 
gfdbui este lipsit de urme arheologice; ca atarl', poah· fi considerat pfunîntul \'ir
gin antl'rior oricăror urme de locnin· din zonft. 

Locuirea elin epoca bronzului, surprinS:t atît în strat, cit ~i "in situ", prin 
complexe propriu-zise de locuit, r<':->tnri de locuinţe ~i o \'atr:t, este ilustralft de \lll 

material arheologic insuficient. Cele dm~i"t bordeie aparţinînd culturii T<'i (B 5; 
B 6), surprinse în profilul sudic al SI, la o distanţ{t de 2,XO m unul de celălalt. au 
avut ca Lază de pornire nin·lul corcspnnzi"ltor epocii Lronzului, pfttrunzînd ~i in 
stratul gall)('n-castanin lutos. Orientarea lor pc axul hmg a antt lungimi 
variabile, între 2,80 m (B 6) şi 2,10 m (B 5). 

În imediata apropiere a lui B 6 a fo~t d('z,·dit, pc o ~nprafaţi"t (,\'ali"t. pi"unînt 
ars, aparţinînd mwi vetre în aer libct-1 . Con~truiti"t direct pc pămînt. f{trft s{t fi fo~t 
amcnajatft o platformft de pietre, cioburi, sau un pat de nisip ori pic·triş. Yatra 
an_.a diametru! de circa 0,87 m. Ea s-a con~tituit dintr-un strat de pftmînt l>ilw 
brtUltorit, care. în urma arderilor repetate, a crtpfttat o mare duritate. Yitrifiindu-~c. 
Pc tQati"t suprafaţa au fost obserYatl' crăpftturi. Culoarea <'xterioari"t a Ydrci s-a do
vedit a fi roşic-alhuric (tot datoriti"t folosirii îndelungate). Stratul de sul) Yatrfl apan· 
puternic înroşit, în secţiune, mergînd spre crtri"tmiziu . .\Ienţionrm1 ci"t în timpul oh
scn·aţiilor, pc vatrft a fost dcscoperiti"t o microliti"t de ~ikx. 

ln\·L·ntarullocuirii Tci, dc:-;tul de rl'dus, cuprinde mai ales unelte din sikx. 
La ace~ h-a SL' adaugi"t 1111 pcrcutor g{tsit în B 5 ~i mai mul tl' fragmente şi lam~.~ dt' 
silex, existente în ambele locuinţe. 

Ceram ica clescoperitft în stratul dt' cnlturi"t aferent locuirii cl}n epoca l>ronzu
lui este mai bine rcprczentati"t decît cea din complexele de locuit. lntrcgmatcri~dnl 
• ..;l· poate grupa în dourt mari categorii: 

1) vase lucrate dintr-o pastă conţinînd ca degrcsant foarte mult nisip şi pie
triş cu bobul m{trunt, a\·înd suprafaţa a~pri"t; 

2) \'ase executate dintr-o pasti"t mai hine fri"unintati"t, mai omogen{t, mai com
pacUt, la prep<u-area c{u·cia ~-a folo~it un lut mai bun şi în compoziţia cftreia nisipul 
a intrat intr-o proporţie cu totul redusrt. Aceasti"t ultimi"t categorie cuprinde în :-;pc
eia! n·sti. , 

Prcciztun crt prima grupă ccramici"t este Clractcri:-;tici"t Yaselor <~<- propcrţii 
mari, dccoratc cu mi"tturica. :\ceastft grupi"t este mult mai frecvent întîlniti"t dl'cit 
cea de-a dona. 

Ceramica, dupi"t aspect, prc;r,inti"t similitudini cu pic~ck dcscopnitl' la Ci"tţt·
lul :'\ou", cort·~1mnzind, deci. cdci mai Yed1i faze a culturii Tei I. denumit:t Ci"tţt·
lul :\ou, antcrieartt fazei "la Stejar" 6

. 

:\tit materialele disp<lrate, cît ~i complexele aparţin ind culturii T<'i au fo:-;t 
con~tatatl' îndl'oscbi pc hotld malului, fiind din ce în ce mai ran· spre intniorul tl'
rasc 1. 

În istoria str;'tn~chc a staţiunii Lcordcni - Botul :\lalului, perioada de ma
ximă si intellsă vietuire a reprezentat-o locuirea Peto-dacic~1,din a dona <'IH>Ci"t a 

' 1 0 

ficrului. Dintn~ cele patru locuinţe gdice (B 1; B 2; B 4; B 7) surprin~c în SI, una 
a putut fi n~rcctaUt exhaustiv (B 1). cdelalte fiind înscrise în planul de S:tprtturft. 
urmînd, deci, a fi dcz,·clite in campania ,·iitoarc (Fi~. 1--- 6). 

21B 

https://biblioteca-digitala.ro



Fig. 4. Acti·"ităţi practice ale stu
denţilor de la Facultatea de Istorie 
în st<tţiuoed. arhcologid de ·la 

Leordcni-llotul l\lalului . 

Fig. 5. Jrnc-ntaru! ct:rcwuc al um·1 bcuin\(' gl'til ~· . 
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Fig. 6. Dec;copnirca un{'l vetre uiutr-o locninţtt gcto-clacictt. 

B 1 a avut un contur rcctangular cu lungimea .),65 m şi lr1ţinwa 3,10 m. În
crlperca respectivă nu a avut anwnajat[t poclcaua. în schimb. în colţul său t'stic 
a existat o vatră. deschisă, aproape rotundă, cu diametru} de 0,55 m. Aşezată <2::cct 
pe pămînt, vatra a fost realizatrt dintr-un strat de lut 1Jrltrttorit, care prin ar'.~t:·re 
a dtprttat duritate şi s-a colorat, devenind roşiatic-albicios. Vatra putea servi r-~n
trn prepararea hranei zilnice. Pc suprafaţa ci s-au gi"tsit două mici aşchii de cre-
mene, folosite, cu siguranţă, pentru aprinderea focului. . 

În pămîntul de umpluturrt al bordciului s-au descoperit bud1ţ i mari ele chir
pici, cu tun1c de pti.ri şi nuiele, ceea ce demonstrează crt în suprastructura locu ~::.ţci 
s-a utilizat un schelet lcmnos, peste care s-a aşezat lutul moale. l\n s-au identihcat 
gropile parilor ce susţineau chirpiciul. 

Bordeiul notat B 4 s-a înscris în itncdiata apropiere şi s-a adîncit în stratul ce
nuşiu specific culturii gcto-clacice pînă la -1,45 m în raport cu nivelul actual ck răi
care. De formă rcctangulară, B 4 măsoară în SI o lungime ele 4,95 m. Pc poe'. aua 
încăperii se aflau fragmente de vase geto-dacicc, de la chiupuri mari şi cîteva rt :-~uri 
de buze de fructicrc, pînă la funduri de căni şi str~tchini luCI·ate la roatrt. 

B 2 şi B 7 au constituit un complex de două bordeie altl.turatc, dispnst· ~rre 
caprttul vestic al săp~iturii noastre. Ele s-au distins cu claritate în profilul ne:· Jic 
al secţiunii. S-a remarcat că podeaua lui B 2 se afla cu .5-7 cm clca~;upra cd<'i amena
ja te în B 7, de unde rezultă existenţa a două etape de locuire, a dourt momcn~e de 
amenajare a locuinţelor în 'cadrul aceleiaşi epoci. l'mplutura indiC:t faptul cr, 3 2 
este mai nou decît B 7, peste care s-a ~uprapus, pc prvfilul nordic al SI, pc o di~;·ian
tă de circa 25 cm. 
' 

Umplutura lui B 2 s-a dovedit a fi alcătuită dintr-un pămînt ccnu~in măz~lTOS, 
conţinînd pigmenţi de chirpici (B 7 ieşise din funcţiune), fragmente ceramice şi 
pigmenţi denşi de cărbune. Intreaga umplutură, cu aspect de cenuşiu, avea în com
poziţie, evident, cenuşa reazultatft din arderea acoperişului din stuf sau p~tpuriş 
al locuinţei (Pl. 1). 
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in rîndul uneltelor menţ ion{tm o împung{ttoare 
din fier, fragmentar{t. Subliniem, ele asemenea, pre
zent:-·~ în strat a unor mari lmc{tţi de zgură din fier 
ce ;:1_r putea indica existenţa unui cuptor de redus mi-
nn·~,:_:l pc terenul cercetat_ 

lnYentarul este alcătuit, preponderent, elin resturi 
cc~·Z'·-~nicc. Se pot distinge celL· dou{t categorii specifice 
lumii ~eto-dacict•: ceramica lucrat{t cu mîna si cea 

~' ' 
1- t~ 1 t~ re;:, ;;:a a a roa a. 

În prima categoric se în~c-iu vasele prelucrate din 
pa-.,t:~ poroas{t, fragmente de c:tţui cu apuc{ttori şi rcs
turiL· de vase în form{t de urne, ornamentate cu proc
Inirrtnţc cilindrice, brîuri alveolarc, striaţiuni sau 
crc~t{tturi pc buză. În cantitate mai rcdu<t s-au oh.-)er
vat ~ i vase de culoare neagrrt, lucrate cu mîna. Din 
ace~~,trt grupă pot fi tncnţionatt~ cănile bilronconicc 
şi fructierclc (Pl. II, 1-8). 

Categoria ccramicii exccutJ.te la roatrt include 
fra{..;mentclc unor urcioan·, fructierc cu piciOr, c:mi cu 
o toJ.rUt, resturi de vase mari eL· provizii, o toartă 

de amforă şi un fragment dL~ cupă dr~ influcnţ;'t ddi
ană. Retinem si exi-;tcnta un.·i to~nte eL· amfor{t, bi-, ' . 
fid;!_, de tipul I\os 7 (Pl. III, 7). 

Pornind dr• la tt·;"ts{tturilc caractcrist icc ale in

vcntarului se poate afirma ctl. ~1.şezarca [~Ct ică de la 
Lcordcni-Botul ::\Ialulni corc~pnnclc în timp cu marca 
acropolft de la Popc~ti pc Argc~. încadratrt îndcoscl>i în 
~ecoldc II- I î.c.n. 8 , l)rCCt!m 5i cn toate ascz~trilc de 

' ' 
accb.ş i tip afla te p~ tcri toriul Bucun.·~t ilor 9 _ 

Pînă tîrziu, în zil·.·lc noac;tre, mar~inca sudică a .... 
terasci de la Botul :.raiului _a fc~t ~tr~tjuitrt de un mo-
nmncnt singuratic, fosta l)i~cric{t a :-,atului di~.;p~trut 

Cub., rămas{t pc locul ci, în ~;paţiul devc·nit cîmp. 
Satul Cula, numit mai înainte Ciunlt..Tnic, este 

mentionat în documentele medievale romfmcsti din . ' 
veacul al XYII-lca, mos ia fi inel cunoscut{t sul> de· nu-, 
n1irca de Furduiesti, ca de altfel si cea a Lcordenilor, 

' ' 
cu care va fi alcătuit una singur{L Dup{t toate proba-
bilit{tţile, satul Ciumcrnic s-a desprins din cel al 
Furdu icştilor (Lcordcni), moşia r{tmînîncl nescparat{L 

La 14 ianuarie 1615, Radu Voicvocl întărea prin 
hrisov di,·crsc st{tpîniri ale mrmăstirii Sfînta Treime 
din Bucurcşt i, printre care ~i satul Ciumcrn ic, partea 
lui J>ragomir vornicuP 0 . Tot atunci erau încredinţate 
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Planşa TII. ;\laterialc arJwologio~ drscnpcritt' in s;"tp:-durile de la J>ope~ti-L~·orde,Ji, 
Bntul ~falului . 
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acekia~i :-;tftpiitiri partea lni Hurdui 11 al Boloşinii din Ciumcrnic. La ~curtă \Tcnw, 

în 1621, ~atul aYca să fie din nou menţionat în documentele funciare romfmesti, 
. ' 

pentru ca. în 1635 marele ban l-frjzea ~ft dăruia:;că feciorului Radului logdfttului 
l>udescu ccinft la Ciumernic, parte<1. cumpăratft de la Turturea, paharnicul <.lin 
Glina12 , în timpul celei de-a doua dunnii a lui H.auu :Mihnea (1620-1623). 

::\lai tîrziu, ::\latci BasaraL, la 13 iunie 1645, întrtrca la Ciumcrnic ocina logo
fătului Sava şi a ~oţici sale, măsurînd 600 de ;;tînjcni1a. 

:\Joşia satului trebuie să fi fcst destul ele mare pentru dt, la 16 i:1nuaric 1649, 
llat•'i Basarab mai înlttrea la Ciumernic si ccinilc mfu;.ăstirilor Bftltcni si H.adu 

' ' 
Yodrt. "toatft parka lui Turturea pahan1icul, nerotul lui Drăgan din Glina, pînrt 
la Colnicul Tîmpei, jumfltatc din ocină, din ara Dîmbcviţci prc::tc tot hctarul"u. 

În secolele XVII-XVIII, in ,·iaţa ~att:1ui au intervenit o scrie de evenimente 
care au pus în CU111J)ănă însftsi existenta lccalitătii, :n1cntionată tot mai frecvent , ' , ' 

sul> denumirea ele Cula. Tradiţia lcztgrt acest nume de existenţa unei construcţii 
mai puţin obişnuite în această parte a ţării. Se aminteşte şi o romantică legendrt 
despre un fiu de don1n (Alexandnt cel Frumos), care ar fi ascuns în biserica satului 
o tinftrrt şi frumoa;;;ă fată, cu care ar fi profanat lăcaşul. S~tcnii i-z.r fi zis acestei 
col\~ tn;ct ii cuEi, ncmaisccotind-o L iscrică si lăsînd-o în ruină 15 . , ' 

Satul a prchta t noul nr.mc. afl îrdu- ;e mai la v~lc de Popcşti, şi de atunci 
da tcază aşezarea de pc margit,ca te rasei de sud de la Betul 1\Ialului. Monu
mentul ruinat mai putea fi vizitat în pcricada interbelică, cînd era cuno~cut sub de
numirea de "cul{l lîngă Lcordeni"10 . 

În 1778 satul era curent numit Cu18, iar călătorul străin, Mcnsieur ele ll***, 
coborind pc Dîmbo,·iţa rcţinca ~-atele Dudeşti, Bobcşti, Căţclu, "Kula", un sat 
mic cn o biscricrt, apoi Lcordcni şi .:\Ianolaki17 • 

Foarte probabil, nimeni nu mai amintea de Ciumernic şi totuşi, din hotăr
nicia :=erdarului Ghica de la 30 iunie 1819, 1nivitoare la satul Măicănesti18 rciesea 

' ' 
crt mc~ia acestuia~(:' în vecina Cll proprictăţ ilc mra1{i.stirii Văcăreşti, cu Cioplca, Ciu-
mcrnic si Duclc~ti19 . 

' ' 
Ajun..; proprietate a aşrzămintdor spitaliccşti brf1ncovcneşti:!0, satul acuno~cut 

un procl's d!· contintt{l ~:cr1dcre a numărului de locuitc.ri. l\Inlţi _dintre ci vor fi fost 
atrasi de m~l:·cl(' cr~1s din al)fOI)ierc, iar altii s-au stabilit în satele Popcsti si Leor-• , ' , ' 
deni. 

Amintind prin numele <.:ău ~atul din care s-au desprins lccuitcrii ck~ alt~tclatrl, 
un cartier din satul Lcordeni se mai cheamă şi astăzi Cula, aici găsinclu-sco impor
tantă instituţie spitaliccască. Actualul cartier se află la circa 1 km de vatra \'cehe 
a satului Cula. Cea mai mare FHtc a locuitorilor s~ti proveneau elin satul (ula, 
alipit ulterior Lcordenilor. 

Informa li ilc din docurr..en ic·le scrise ~înt confirmate de ohscrYat iile arll(•olo-. ' 
gicc. I>in ~waliza matnialelor cxi~;tcntc şi cu deosebire a ccramicii rcic:>e că satul 

s-a înfiripat pe margin<~a sudică a tcrasci de la Botul l\lalului şi a funcţionat 

an lo pîn~1 în veacul ncstru, cînd şi-a încetat existenţa în vatra ~a de pe acea~tă 
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tera-.:J. atunci cind ~i biserica satului a rămas o construcţie singnratidi în c1mp, 
aşa cum au Y{tzut-o istoricii secolelor XIX- XX. 

S[q>are~ canalului pentru drcnarca apelor reziduale de la L\I.G.B., la I>imbo
viţa. a dus la dispariţia lăcaşului. În p{unîntul r{tscolit se mai po~te vedea un bogat 
şi variat material arheologic, reprezentat de ceramidt uzualft din secolele XVI
XIX. la care se ~claug{t şi alte m{nturi i cuprinzînd preţioase informaţii pri\'itoarc 
la tdmica si tehnolo~ia constructiilor s{ttesti din aceast{t l>erioacl{t. 

' \.__.1 • , 

Cercetarea de aici po~tc dezYălui, în viitor, aspecte noi referitoare la istoria 
comunit{tţilor rurale elin centrul Cîmpiei Romfmc, care s-au conselT~t excelent în
tr-un tercn neafecta t de intern·nţ ii le specifice locu iri i moderne. 

Prin dispariţia lni, satul Cub -- Ciunwrnic, una ~lin nunwroaselc aşezări 

ruraL· ce au gravitat în jurul Bucureştilor, a încredinţat marii arhive a pămîntului 
toaL urmele trecerii prin istoria româneasdt, enigmc·le evoluţiei şi dispariţiei sale 
elef i~l it in·. 
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1 Bucureşti. Ghid oficial, 1934. Harta Bucureşti cu împrejurimile, Scara 1/ 150000. 
2 Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, Cercetări de salvare în vatra satului medie·ml Bîr::eşti-Lucu-

rrşti, în Documente recent deşcoperitc Şl informaţii arheologice, Bucureşti, 1983, p. -1~- 5-1. 
a Informaţii culese de la localnici. 

• Yalcriu Leahu, Cultura Tei, p. 57. 
6 Idem, Raport asupra săpl'tturilor arheologice efectuate în 1960 la Căţelul Nou, în CAB, I, :963, 

p. 27; Săpăturile arheologice de la Căţelul 1\'ou, în CAB, Il, 1965, p. 28. 
e D.V. Hosctti, Civilizaţia tip Bucureşti, p. 4 şi urm. 
7 Mioara Turcu, Geto-dacii din Cîmpia M111ztmiei, Bucureşti, 1979, p. 107-115. 
8 Radu Yulpe, Aşezări getice din .1luntenia, 1976, p. 35 şi urm. 
9 Mioara Turcu, Vestigii getice cercetate în Bucw·eşti, în Bucureşti, IX, 1972, p. 65 şi urm. 
10 St. Nicolaescu, Documente cu privire la istoricul j\Jănăstirii Radu Vodă din Buwreşti, în "Bucn;cstii 

Revista Muezului şi Pinacotccii municipiului Bucureşti", nr. 1-2, 1937, p. 188. 
u Ibidem. 

12. Dr. Li·Jiu Ştefănescu, Catalogul dowmentelor epocii lui A!atei Basarab păstrate Îll coltrtiile 
MIAA!B, in "Matei Basarab şi Bucureştii", Bucureşti, 1983, p. 147. 

13 Ibidem, p. 15i. 
lt St. ~icolacscu, op. cit., loc. cit., p. 204. 
n Popescu Lumină, Bucureştii din trecut şi de astăzi, Bucureşti, 1935, p. 209; 318. 
1a Ibidem, p. 209. 

17 Monsieur de B***, Jlemoires lzistoriques el geograplziques sur la Valachie, A Frandort etLeips1c, 

1778, p. 151. 
18 Este vorba de satul l\Iăicăncşti-ot-Dimbo·Jiţa, cercetat recent în Dealul Piscului. 

19 Ioana Cristachc Panait, Date istorice în lumina izvoarelor scrise, în CAB, II, 1965, p. 22:. 
20 Fr. Phanhauscr, Carte de hotărnicie a moşiei Cula-Ciumernicul (zisă în vechime şi Furduw~t1) 

din cam. Lcordcni, plasa Dîmbo·Jiţa, jud. Ilfov, proprietatea aşezămintelor l>rînco·H·ncşti 

din Bucureşti, Bucureşti, 1896, p. 12. 
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Le sondage archeologique 
de Popeşti-Leordeni, Botul Malului 

dr . . 1\JIOAHA T l_'RCU 
ARISTIDE STEFA:VESCU 

' 

Sur la trrrassc de Botul Malului, au bcrd de la DîmboYiţa, les rechcrchcs de 
surface effcctuees dans des ch~rnps labcures cnt permis de constatcr des traces matc
ricllcs (cerarniqur) des cpcqtH'!': I~eolithjquc, du bronze, Latenc (IIe- I·· siecle 
av. n. e.), des II··- lY" 5icck!', des VI··- VIle tt des 1X('- Xe siecles. Aux 
XVIe - XIXe sieclcs, ;\ce m(mc cndroit, ~c trouYait le Yillage de Cula. 

Du câte nord-est de la terra~~e on a cffectuc en 1989 un sondagc archcologigue 
a unc section oricntec est-onc!'t. On y a dccouYert des habitations datant de 1' .Agc 
du bronze (la culturc de Te j, la phasc "La stejar"), a\'CC des pieces ccramiqucs 
et quelques fragments de silex, a insi quc des habitations geto-daccs a un in\'entaire 
surtout ceram iquc. 

Explication des figures 

Figure 1. La hautc tcrra~~c de la riYe droitc de la Dîmbo\'iţa. La station archeo
logique de Botul ~raiului. 

Figure 2. Le sond0ge archcologique fait a P(!pşti-I.tordcni, Botul }Ialului. 
Figure 3. Fouilles archeologiques ayant rcur cbjet ur:e habitation gctc-dace dans 

la station archeolcgiqu(· de Botul ?dalului. 
Figurc "'· TraYaux pratiqm·s des ctudiants de la Facultc d'Histoirc sur le chanticr 

de Popeşti-Lcordcni, B<1tul 'Talului. 
Figure ;) . L' inYcnta ire c(·r~'m iqtH' d 'tme ba bita t ic,n g~tc. 

Figure 6. La mi~e au jm1r d'tm fttrc dans une haLitaticn gctc-dacc. 
l)lanclze I. Le prcfil r.c:nLquc de la ~ccticn I. f:chcllc de 1 : 50. 
Plancl1c II. Ceramiquc gctc-d~tcc decc.uYutc dans la ~tation archeologi<1ue de Po

peşti-Lcordeni, Botul \lalului. 
l'lanchc I 1 I. }fatericl archrckgiqt:c mis au jour rar les fouillcs de Poprşti-Leor

dcni, Botul ::\Jalului. 
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Şantierul arheologic lac Mihăilesti , 

Sondaj arheologic în situl Pcşta-Buturugeni, 1 

c:r. JIJO.IN.·I Fl'NCU 

Printn· marik luCI·ru·i hidrograficc dcsf{tşuratc pc 1u itoriul ratri\'1 noastre 
se numiirCt ~i acelea (k la Canalul Dun[tn·-Hucurc~~i. incluzÎ1:d cursul rîul11i .-\rgcş. 
FL' Clrc ~-a ~lmtnajat Leul de <lcumularP 1\Iihăilqti. In ccntt·xttd a((~tora, in to;m1na 
anului 19S61 şi in \·ara anului urm[ttm:!, ~.-a efectuat ~cn(hljul arhcolcgic <k sah·arc 
din ~atul Pnsia-Butunwcni. , c, 

· Staţ imwa se afL"t pc mahd dn pt al Arg( ~ului, p· o 1<-}a~rt icaltă, în rrczcnţ 
dcsprtrţ itft de apck rîului printr-o luncă largrt, nisipc;·l<t. In tn·cu1. tcra~a a Jc~t 
străpun!-:ă de un drum de care pentru înlesnirea drumului de acces din ~;lt ~prc Y~Hlul 
apei şi de aici la Bucurcşt i. 

OhsciTarca prcfilurilcr ~•mcnajatc a rnmis ~1al;iliHa mmrttcani situ~qii 
stratigraficc: 

Peste solul Yiu, p~mînt galben castaniu Yirgin, cn rare concrcţiuni calcaroa~c, 
s-a depus un strat roşcat de sol de pădure. Acesta conţine, în partea ~UJWrioar:l, rare 
vestigii hallstatticnc. :\iYelnl inwdi;1t superior este rcprczcnttit de un strat gros 
cenuşiu-închis cu aspect grrmnţos, ueoscbit de bogat în materiale arheologice 
aparţinînd locuirii din secolul al III-ka e.n. Pl·stc ~1ccsta, în zona nordic:t a tcrast·i, 
este suprapus un prunînt compact <k culoare cenuşiu mai deschis, cu depmwri mc
din·alc, datînd din secolul al X\'I-lea. \lcnţionrnn că spre partea sudic:t a krasci 
(acolo unde se întinde de altfel şi cimitirul feudal din veacurile XVH--X\'III) 
dispare stratul cu mrtrturii din 5ccolul al X\'I-lea, în schimb cxi:'i.:t un altul, cu de
puneri mcdicYalc mai noi ce au apnţinut ~ccolelcr X\'li-X\'111. 

Subliniem faptul et dcctuarca unei S('Cţinni (S Ill) hll~gi de 50 111 ~i latrt de 
2 m, care a fost trasat:t perpendicular pe cursul apei - traYcrsîr.d deci tt'rcnul 
pc axult·st-Ycst -· a condus la concluzia crt depunerile m~ltcrialc an dcYcnit din ce 
în ('('mai slalw :-:.prc intcricrul tcra~:ci, astfel crt limita ]ocnirilor din Ycacnrile III 
si X\'l nu a deprt~it lungimea de 34m, mr1~tnati ele la marg-i1i1a r:j~~tratrt a tlra~ci 
;pn· adincimea ac'csteia. , ' ' 

lkpuncrile halbt;lttienc r[tspînditl' sporadic în partea 11crdic:t a tcra~L·i au 
fost puse in c\·idcnţrt prin depistarea şi cercetarea, în cadrul mwi casete, a unui 
mormînt de incineratie ce ~trfqmngca -- la adîncinw:1 de O).;Q m fatft de ~olul actn
al-- depunerea de s~>l roşr at. ]\J('Jnnîntul era alcrnuit dintr-o ur~ltL rcprczcntatrt 
de o strachin:t lucratrt cu mîna,· din past:t de culoare cenuşie, cu 1m bogat con
ţinut de pietricek. ce dttdcau Y;lsl.dui un as pe _-t gran11lo.~;. }Iarginca urnei ~c 
arruicştc~spre Îlltnior, iar j/<' pcn·ţii cxttTÎl}ri ai \a~.ului ~înt rcaliz;\ţi patru 
butolli;1. In s1r<v·hinrL au fo~t gft~·ik, Îll ;\lrH':"itc cu prunît ~i cr~rlnnw, J'l'Stlil'i de 
oase calcinatf'. l>casnpra lor :--au ;lf]yt dt)li[t fl;tgmcntc din pc1cţii nnni Yas ce an 
st'ITit probabil drq>t capac(/'/./). In nrma cxpt'rtizt·i antrupolugiCl.' a rc:-.turilor 
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de oa:;c s-a ajuns la concluzia crt este vorba de un mormînt ce a aparţinut unui 
adult de sex masculin oasele prtstrate provenind de la craniul acestuia 1 . Cele 
dou} fragmente de Yasc cu funcţia de capac sînt lucrate tot cu mîna dintr-o past{t 
cărămizie cu aspect zgrunţuros, cu multe pictriccle în compoziţie, cuprinzînd 
un c:•'ror de impresiuni alveolarc. 

_\spectul ceramicii aflate în mormînt permite da tarea acestuia în Halbtatt B. 
În istoria strrtvechc a staţiunii de la Poşta-Buturugeni, perioada de maximă 

Yicţuire a fost reprezentat de locuirea din secolul al III-lea e.n. Astfel, au fost 
ccru'tatc trei bordeie şi un cuptor mcnajer. 

Pc partea stîngă a tcrasei, deci dincolo ele drumul de care amintim, cercetarea 
casdt'i 1 a surprins o locuinţă fcudală de suprafaţ[t (L 1) ale dtrci urme au apăn1t 
la adincimea de 0,20-0,25 m, adică in1ediat duprt îndepărtarea humusului actual, 
::-;ub forma unei depuneri de chirpici, bucăţi de vatră şi fragmente ceramicc. Lo
cuinţa mult rrn-ăşită de lucrările agricole a fost tăiată, pe latura sudidt, ele excaYa
ţiik dcctuate pentru a se amenaja cursul Argeşului. Totuşi, s-a stabilit crt aceasta 
ave~;. o formrt aproximativ dreptunghiularrt, prtstrînd părţi elin pereţii prrtbuşiţi 
spn· interior, rcprezcntaţi prin chirpici re zftcea cu partea care se prindea pc sclw
letul de lemn în sus, după. cum indică urmele de nuiele irnprimate. Chirpiciul pute-r
nic ::-•.rs conţinea urme de prtioase, pictriccle şi calcar. În afară. de puţinele resturi 
de oi:tric masate spre centrul locuinţei datînd - după formă şi aspect --· din se
colu: al X\"II-lca, s-au mai găsit o fusaiolrt tronconică (Pl. III, la-c) un cîrlig ma
siv d,, undiţ{t - harpon -,un dorn, o aplic{t, toate lucrate din fier, precum şi rama 
din ztrgint a unei iconiţe (Pl. II, 3-6). 

Prin îndep{trtarea platformei de chirpici s-au putut semnala un bordci (B 2) 
dati:-:d din secolul al III-lea e.n. Întrucît din întreaga suprafaţă a gropii s-au prt~trat 
apn'~'l)L' 3/4 se poate deduce că bordeiul avea o formă aproximativ ovalrt cu o deviere 
în un:;hi pc partea de nord-est, unde a fost o treaptă de intrare. Conturul s-a cleli
lniL: ~ la nivelul ~olului cenuşiu grunţuro", propriu locuirii elin veacul al III-lea 
faţ;~. d·~ -~arc Sl~ adincea cu 1,50 m pînă în ~~;".Jlul viu. Fundul borclciului era plat, lu
crat din pztmînt hrttut, fărrt lipitură; nu s-au găsit gropi de pari, vatrrt deschisă sau 
cuptrJ!·. Tinind seama de faptul crt umplutura afînată a bordciului conţinea o mare 
cantitate de cenuşă s-a ajuns la concluzia că acesta a fost incendiat. Inventarul 
alcătuit prin excelenţă din ceramică mai cuprindea dourt fusaiole din lut, oase 
de animale, precum şi o fibulă de bronz cu piciorul întors pc dedesubt (Pl. II, 1). 
Acl'a~ta este de tipul ~armatic şi poate fi încadrată între anii 210-2505 . Acc
la~i ~·'n de filml[t se mai întîlneşte şi în alte aşezări contemporane descoperite pe te
ritoriul oraşului Bucureşti, de exemplu la :Militari - Cîmpul Boja6 . 

La examinarea profilului rezultat din taluzarea tcrasei Argeşului în vederea 
in:-;t::Jtu-ii unei crti ferate impusc de lucrrtrik canalului a fost surprins conturul unui 
cuptur menajcr, iar în apropierea lui, la clistanţrt de aproxitnati\' 2,20 m, resturile 
unu: hordei (B 1). 

C:nptorul secţionat pc axul longitudinal ele lucr{trilc amintite a\·ca forma unei 
potcc•a\'(' cu lungimea de 1,25 m, deschiderea gurii de 0,45 m şi adîncimea vctrei 
cruţate de 0,55 m. Bolta acestuia a fost construiUt din lut în amestec cu plea\·ă mă
runt:~ .. Grosimea crustei de vatră era de 0,03 m, iar pămîntul de sub aceasta a fost 
ars b roşu pe o adîncime de O, 10 m. Vatra cuptorului era amenajatrt direct pe pă
tnint. La curăţirea cuptorului au existat cîteva fragmente ceramice ce pot fi datate 
în s<·colul al Il I-lea c .n. 

Bonleiul 1 a fost descoperit parţial, întrucît din conturul lui nu s-au identi
ficat precis decît trei laturi întregi, cea de-a patra fiind distrusă- la fel ca şi 
cuptc:rul descris - cu ocazia taluzrtrilor recente. De fonn{t rcctangulară, cu col
ţuril·· rotunjite, acesta s-a păstr~~t pc o suprafaţă de 3,35 x 2, 7 5 m, adînc indu-se 
cu 0,~0 m faţ{t de nivelul actual. In umplutura afînatrt a gropii bordeiului s-au grt-
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sit ccramic{t, dou{t fusaiole Litronconice (/'/.Il!, 2-J, a-c) şi cîte,·a oase de ani
male. Inn·ntarul bonkidor 1 ~i 2 --descris mai sus-- cuprinde, după cum am nwn
t iona t. mai ales enam iert. 
. În cadrul secţiunii IH, spre caprttul estic al acesteia, între carourilc 14-16, 
a fost gi"tsit un alt l>ordei notat B 4 (1'/. IV). Conturul s{m a fost surprins la nivelul 
solului cenuşiu zgrunţuros, propriu locuirii din veacul al Ill-h·a, faţ{t de care se 
adîncea cu 1,10 m pîn{t în solul viu. Groapa bordeiului avea o formrt oval[t. O por
ţimw din latura nordică a locuinţei se găsea în malul nordic al secţiunii. Fundul 
plat al b~lnleiului fusese lucrat din p;'unint b{ttut f[tr{t lipitur[t. ::\u s-au g[tsit gropi 
de pari. In inil'riorul înC:qwrii s-a aflat un sistem de vatr{t deschis{t: un calup cru
ţat in lut, spre latura vestic{t a gropii bordciului, iar peste acesta, un strat de lut 
l>itw ndezit la exterior care alc[ttuia Yatra propriu-zisă, perfect dreapt[t, frtr{t 
gardin{t. Yatra spartrt în dou{t aYea o crustrt albrt pietrificat{t din cauza focului re
petat. 

Inventarul locuinţei const{t ÎtHkosel>i din ccramic{t şi o midt fusaiol[t (1)1. 
VI, 2). Dintre obiectele din fier afla te în Lonh·i nwnţ ionrun: don[t împung[t toarc, 
una întreagă, iar a doua ruptrt "din vechi"(!'/. V, 1-2). 

A doua categorie a materialului ccramic este aldttuită, in marca majori
tate, din ol[tria lucratrt la roată, din pasUt zgrunţuroas{t cu foarte mult pietriş, arsă 
la cenusiu. Exist{t ~i o S]1ecie ele reci1)icnte cu miezul si interiorul de culoare cenu-

, J ' 

~iu dcschi~. aYÎnd suprafaţa acoperitrt în exterior cu un strat subţire de pastă ce-
nu~in inchis, aproape neagr[t. 

Forma întilnitrt, în n1od obişnuit, este oala pîntecoasrt cu gîtul scurt şi buza 
rftsfrînUt în afarft. Decorul specific îl constituie banda de striuri, aplicată pe um{t
rul oalci. Ccramica din pastă fină lustruită din ~pecia ciment, a\·înd în compoziţie 
nisip fin cn fire de midt, găsită în cantitate rcdu~ă. s-a folosit pentru modelarea 
strftehinilor ~i a Yasrlor de proYizii cu buza teşită, tras{t mult în afară şi cu jg1wab 
intc·rior. Sub umărul Yasului se aflrt un decor executat în val realizat cu un piep
tcne cu din(i. 

I )În categoria ceramicii ele import, destul de n·duS:t, s-au gftsit cÎtl·,·a frag
nwntl· de amfore executate dintr-o pastrt ars[t la dtrfuniziu ~i dccorată cu canl'luri 
largi sau m{trunte. 

Ccramica aflat{t în complexele ele locuirc B 1, B 2, şi B 4. în cuptorul deschis, 
cîl si în stratul de culoare cenusiu închis ar I)Utca fi datată în secolul al III-lea 

' ' c .n., tin ind seama de fonna si pasta olăriei si mai ales ele 11rczenta filmle i cu 1)ic io-. ' , ' 
rul intors pe dedesubt, despre care s-a amintit. 
c:- ::\"u sînt lipsite de interes unele materiale datate în veacul al VI-lea c.n. Ast
fel, spre capătul estic al S III s-a găsit un cuptor mcnajer din care 1/3 intra ln 
latura nordidt a secţiunii. Pentru dcgajarea lui în întregime s-a făcut o casd[t. In 
felul acesta s-a dccoperit un bordei, notat B 5 (Pl. IV), de formă aproape rcctan
gular{t, cu adîncitnea de 0,60 tn. Cuptorul a fost înrtlţat pe o platform{t de prnnînt 
de 15 cm. În această platformrt s-a adîncit tnai întîi locul unde um1a sr1 se facrt 
vatra, iar deasupra s-au ridicat pereţii laterali şi bolta cuptorului. ln formă de 
potcoavă, cu vatra aproape oYală alungită, acesta nu depăşea înălţimea de 0,40 111. 

In cuptor s-au găsit pietre albe mici şi mijlocii arse pînă la fărîmiţare 7 , prccmn şi 
patru vălrttuci prismatici 8 elin lut, cu partea superioarrt rotunjită. Dintre aceşti 
yfdfttuci, lucraţi din pasUt roşcatrt grdbuie, f[trrt nisip, trei au fost întregi şi al 
patrulea fragmentar (Pl. VI, 6-8). Tot pc Yatrrt a existat şi un dinte de 
n1istrct. 

' 
u1nplutnra bordeiului era aproape uniformă, fiind aldttuitrt din pămînt ne-

gru, foarte afînat, cu n1ultă arsurrt şi cărbune şi mai puţin chirpici. Majoritatea 
fragmentelor de lemn provin de la nuielele subţiri ale pereţilor. lnYentarul foarte 
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5 

16 

PlaHşa r . Pic!'C di n 111 ctal g?l.s ite în bord ciul 3 (secolul XYI ). 

s~trac al bordeiului a lc ă tui t din cit Ya fraam ntc ccramicc lucrate cu mîna; p r ţi 
ş i buze de oa le-b orcan de dim cn. iuni n1ijlocii, de u loar roşcată, ce. e incadrcază 
in ~ccolul al YI-lca r .n. ?Jcntion:>m . i c · i:=,h·nt a ttnni amn ar din f ier. , , . 

Cont i n nit a t c~ <.k v ic 1 ni r e es te C\' i lenFt h Po. ta-Butunlb'Tll i s i în l' l)OCa f 0"\n-
, ' ' 

ela lrt. 
Lat ura t~s t ic~t a borck inlu i din secolul a l III-lea (B -t) a fo .:- t. in tL r.~ e t a t ă )ar

ţ i a l de nn ~ lt hord · i (B J) (Yc:t. i fJl . IV ) iclcn if icat. .,i in s cţiunca a lli-a pc L.m oi-

23{) 
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JE• ~~- d.: 4,20 m. :\[enţioni'un că laturile lui din.;;prl' nord ~i snd tn·c snb malurile 
sec•:unii. Întrucît pc terenul unde s-au întreprins CL'ITet;'u·ilc respcctin· exista o 
pL1:~aţi!' intinsrt de tutun şi porumb, nn s-au putut d('schidc ca:->ctc spre a d('zvdi 
in intregime locuinţa. Groapa acestui bordei, aproximatiY dl' forma unui patrulater, 
se z,.funda cu cea 0,64 m sub ni,·clul medieval, avînd podeaua orizontală nclipittl .. 
Pc~r·.?ţii vcrticali nn păstrau vreo urm{t ele amenajare. t mplcrca gropii locuinţei 
s-0. L'-cut cu un p{tmint cenuşiu amestecat cu c{u·bune, provenit de la materialul 
pitrj~ ce forma probabil acoperişul. În colţul \'estic al încăperii s-a găsit o groap{t 

l'lanşa VI. Ceramică din secolele III ~i :\..V[, precnm şi v:d:ltuu diu lut (secolul VT). 
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rotundft cu diametru! de 1,20 m pentru conservarea proviziilor. Fundul ci orÎ/· ,~~al 
nu prezenta \Tco unnft de ardere. În interiorul acestei gropi s-au gftsit, în J<.r·:in
tnl de mnplnturrt, cftrhunc, cioburi şi oase de animale- cabalinc. bovidl'c,i•; uri. 

ln unghiul estic al bordeiului s-a conturat un cuptor amenajat pc o plat!• :·nlă 
inaltă de 0,.10-0,20 m. Bolta cuptorului, cn o înfdţime de 0,40 m, se profilr·;, :~în 
Inalul nordic atnenajat al secţiunii III. Din cuptor a fost surprinsă, în cadn:~ ~.~m
ţului, gura acestuia lată de 1 m şi o porţiune de vatră. 

Inventarul bordeiului s-a dovedit variat, fiind reprezentat de olJicctc de~- ··1al, 
fragmente de vase din lut ars, oase de animale. 

În grupa pieselor de metal se înscriu: două lamc de cuţit (Pl. V, 3-./) ~n
tregi, dintre care unul cu pedunculul lung, precum şi trei fragmente de c:· ia·• 
(Pl. V, :J-7); un fragment dintr-un cazan de tuei (Pl. V, 8), trei cuie (Pl. 1', : ,f_ 
16), o aplicft (Pl. V, 9), un fragment de potcoaYft (l)l. V, 10), un cîrlig-haq.:; cu 
tcacft de înmrmuşarc (Pl. V, Il), o toartft de la un vas (l'l. V, 12) şi un ]Wth:,-J.:ul 
de scccrt' (?) (Pl. V, 1.3). De asemenea, mai mcnţionfun existenţa unui fragmt :·. ~ de 
rîşniţft din piatrft cxpoliaUi. ::\Iaterialnl ccramic foarte fragmentat pro\·ine ._~:- la 
oale din lut făcute la roata repede, dintr-o pastă fină, bine arsă la roşu, avînd Jl. :--qii 
subţiri. Forma de buzi"1 cea mai frccvcntf1 este cea înrtlţată, avînd spre gît o nt ::yur[t 
trasă. puternic în afarrt. Cîtul este, de asemenea, înalt, cu un diametru max~L~ în 
zona umărului. Decorul apare pe umărul oalci dintr-un brîu de striuri oriz(.:;-_1alc 
(l>l. V 1, 3-5). În afara unor profile de oale au mai fost găsite fragnH.:r:-:-,· de 
ulcioare. farfurii, pahare cu piciorul înălţat. 

~ nmeroascle oase de animale din acel Lonlci ne indici"1 faptul ci"t Ion<: .Jrii 
de aici se îndeletniccau şi cu creşterea vitelor. 

Sftpăturilc de la Poşta-Buturugeni, deşi restrînse, au dovedit existenţa Dnci 
aşezr1ri s[ttcşti feudale a cărei datare se poate face numai prin compararea ma1eTia
lului ceramic cu acela descoperit pc alte şanticre feudale din :Muntenia .• 1\~tfet 
vasele descoperite în bordeie corespund celor cercetate la Piaţa de Flori10, Radu 
Yodă11 , Tînganu12, ?rlrticrmcşti13, toate situate în Bucureşti, şi se datează în ~ccolul 
al XYI-lca. 

Locuirea feudalr1 a continuat şi in veacurile urmf1toarc, respectiv în ~c ·deie 
XVII---XVIII şi a fost surprins[t- dupft cum am menţionat în partea suc..jcfl a 
terasei -- atît în stratul de cultură, cît şi prin suprapunerea locuinţei de sup:-;:faţ[t 
L 1 care s-a suprapus peste bordciul de secol III ( B 2). 

Inventarul e~tc reprezentat de fragmente ceramicc care caracterizcazr1 c~icri
tclc fonnc de oale, cfmi şi str[tchini, în marca lor majoritate smălţuite.ProiJlcle 
si tehnica de lucru le plascazft în veacurile X VII-X V 111, obiectele rcspcc1 ivc 
;tparţinînd aşcz~hii medievale de la Poşta-Buturngcni din cadrul cf1reia '" iost 
depistat şi cimitin1Jl 4

• • 

În concluzie, ccrcetf1rik din staţiunea arhcologicrt Poşta-Buturugcni ;.1~ tJat 
posibilitatea stabilirii unor \'cstigi i de v icţ uirc începînd cu epoca hallstat1 ~~~~1ă. 
dacicft (secolul al 111-lea e.n.), vracul al VI-lea şi terminînd cu secolele :\".1 şi 
XVll-XVIII. 

https://biblioteca-digitala.ro



Note 

1 Lucrările s-au desfăşurat în perioada 17 septembrie - 10 octombrie 1986, cu participarea stu

denţilor Facultăţii de Istoric-Filozofie Bucureşti. Vezi Mioara Turcu, S()'l.zdaj arheologic 

-tn sitz~l Poşta-Buturugeni de pe canalul Dundre-Bucureşti 1986, Raport de săpături susţinut 

la a XXI-a sesiune de rapoarte din aprilie 1987, de la Timişoara. 

z În vara anului 1987, cercetările s-au efectuat în perioada 1-2i iulie 1987. 

a Străchini ascmfmătoarc s-au aflat în necropola tumulară de la Tig·.reni (cf. Alex. Yulpe, Eugenia 

Popescu, La necropole tumulaire de Tigc•eni, în "Dacia, ~S", XVI, 1972, fig. 6/<l, p. 75-113). 
Alex. Vulpe datează orizontul de la Tig·reni în faza de început a Lat~ne-ului, dar într-o dis

cuţie purtată cu cercetătorul Alex. Yulpe, acesta a afirmat că Tig·rcnii, pe baza. unor concluzii 

ulterioare la care a ajuns, se încadrează în Hallstatt B (·.rezi Alex. Yulpe, Ziir Clmmologie 

der Fnir::ele Grup, în Dacia ~S. XXI, 1977, p. 81- 111. 
4 Identificarea osteologică a fost realizată de cercetătoarea Laura Georgescu, <le la Centru] de Antro

pologie Bucureşti. 

& Gh. Diaconu, Uber die Fiebel mit unzgeschlaghenem Fuss in Da:::ien, în "Dacia", NS, XY, tabel 

VII/ 1, 1971, p. 249-250. 

6 :Mioara Zgâbea, Fibule din secolele III şi FI e.Jz. clescoperite in siipăturilc arheologice de la jlfilitari, 

in CAB, J, 1961, p. 373-380 şi Pl. Ij2; ·rezi şi Vlad Zirra, Gh. Cazimir, Unele re;:;ultateale 

săpăturilor arheolof:ice de pe Cîmpul Boja din cartierul Jlilitari, in CAB, J, fig. 7f 1, 1961, p. 57. 
7 Acest sistem de cuptoare a existat şi ]a ::\Iilitari-Cîmpul Boja; ·rezi \"Jad Zirra, Gh. Cazimir, op. 

cit., p . .'56. 
s \"ălătuci de lut au existat şi în alte cuptoare ale unor aşe;r..ări din aceeaşi perioadă la; ::\Iilitari 

(vezi \"Iad Zirra, Gh. Cazimir, ap. cit., p. 56), Dn1ceanca (cf. Suzana Do1inescu-Ferchc, A~c

::ări din secolele III si VI e.n. in sud-vestul Jluntmici. Cercetările de la Dulceallca, Bucuresti, . ' 

fig. 103, 1974, p. 95). 
9 Cuţite de acelaşi tip au fost descoperite la ::\Iăic{Llleşti (cf. :Margareta Consta.ntiniu şi Panait J. 

Panait, Săpăturile de la Bucure;~tii .1.Voi în 19_60, în CAB, J, 1962, p. 129 şi p. 130 fig. 31j 1-2; 

idem, .'jantierul arheologic Băneasa-.'-)trâulc~ti, in CAB, II, 1965, fig. 104/1-2, p. 205. 

10 Bucureştii de odinioară, Bucureşti, 1957, planşa C VIJ4. 

u ldem, pl. L\"IT/4-5. 
12 Panait I. Panait, Mioara Turcu, Iulia Constantinescu, Paul 1 .Ccrnovodeanu, Cmnplexul medieval 

Tinganu, Cercetări arheologice numismatice ;~i istoria, in CAD, IT, 1965, fig. 17/1-2, p. 259. 

13 Margareta Constantiniu, Panait J. Panait, op. cit., p. 130. 

14 Cimitirul şi aşezarea medie·.rală din secolele X.YII -XVIII de la Poşta-Buturugeni ~-au aflat 

în atenţia cercetătorilor Aristidc Ştefănescu şi H.adu Ochcşcanu (vc~zi volumul de faţft} . 

• 
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Le sondage archeologique du-_site de Poşta-Buturugeni 1 

d r. lH 1 O. 1 N A :r (' 1\f. f . 

1 >u nomhre dt· grands tra\·aux h~·drographiquc:-; l'.'J·cute:-; :-;ur le tTrritoir<· 
rouma in font egalenwnt partie ceux du canal Danuhc -- Bucarcst sur le cour~ dt· 
l'Arecs avcc le lac de rctcnue de ~lihăilesti. 

\."l ' ' 

En 19X6 --19R7 on a dfectue de:.; fouillt•s ~t Po~ta-Buturngeni, station sitnct· 
sur mw hantc tcrra~sc de la rin_• droite de l'Argc~. 

Y fu ren t d{·pist(·s ct cxam invs: un<' tomlw d' inc in{·ra t ion encadree dans Ha li
staU B, troi~ dcmi huttt·s du III·· siecle d un fonr de la tnl'lllt' p{•riodc. unt· 
dcmi lmttc du YI·· sii~cle. unc autre du X\'I··, ain:-;i qu'u1w hahitation dt• snrfan· 
da t an t d n X \' 1 I · · s i cele . 

I.'hal>itat du Ill" sii·cle a ete date d'apri·-.; la ceramiqut• cxi:-;tank et, ~urtout, 
grttct· ;\ mw filmle cn l>ronzc du t:vpe "au picd rentre par dC'ssous". 

l>ans la tkmi h~1tte du Yle siecle on a decoun·rt des fragmt•nts c{•rami
qut·s. pcu ll<imhn·ux, ainsi que trois l>ousillagt•;-; cn arg~·le trouYes sur l'fttrc 
de l'hahitation. 

Les habitats mt'·di{·y;nix des XVI·· - .X\'II·· sii·cle:-; ont etc identifics gr;k<· 
~t la c{·ramiqm· trou\·(·t· dans Ies straks respt·ctif~. au:-;~i bien qtH' dans les hahiLt
t ion:-: de cdte periodc. 

Explication des figurcs 

1,/,nicli< 1. 1 2 l·nw apparknanl ;\ l't'·poqtw d<· llallstatt: _; -4 fragnwnb de 
\';t~('~; rclt'vant dt· l't'·poqtH' ck llall"tatl. :n·ant ~<'ITi de coun·t-clcs pour 
ks llrtH':.;. 

1,/aJtcl!t' 11. Ohj<·t-; datan! de_.; 111··. IX·· el X\'li·· sit'·clrs. 

1)/ancltl' III. 1 Ftha.iok hit ronroniqw· (habitat ion [ -- X\'ll'' - X\' Il I·· sit'-ck); 
2 --.) Fu.;a.iok hitrl>!lconi<pH· ( 1-·:ni h·ttt·· 1 - IIL'· :-;it\cle). 

1,/ancltf 11·. Couch~· dl· fond dt· Lt Il J,· st·cl ion. 
J>lanchc l·. Pit'·c,·:--- t'll m~'~tal mÎ-il') au jotlr dan~ la cL~mi huttc 3 (X\'l' sit'.c:k). 

l,ltmcltr l'/. (\'·r:llltiqut·:.;(k-; [[l··d X\'lcsii~clv-.; ct bousillagt•s L'll argilt· (\'I· ~it'--
clt•). 
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Poşta-Buturugeni. cimitir 

A RISTI JJE S'TI·.:FANES'CU, 
' 

RA/Je OCHI:'SA.Y(J 
' 

i 1;. raza satului Poşta, comuna But urugeni, Argc~ul prezintă dou{t mLandre 
pron,_:~lţatt', unul spre dreapta, în marginea Buturugcnilor şi apoi imediat spre 
:-;tÎnf:~c. pentru ca in continuare rîul s{l.-Şi poarte din nou apele spre dreapta, în raza 
~atulni Dr{tg{mcscu . .\Ieandrdc rîului urmăresc îndeaproape terasa dreaptă, mO(k
lată de milenii de curgerea apei din amonte pin{t la Poşta, pentru ca apoi, firul apei 
să fie În:-'oţit de o lunc{t, ce tind<' s{t se Etrgcasc{t spn· sud-est. Terasa înaltCt se dis
tanţcaz{t d<' malul apei, străjuincl de departe lunea ce· cuprindea în interiorul s{m 
şi o st_·rie de lacuri şi bălţi, dispuse mai ales pc partea drcapt{t, adc\'{tratc aglomc
r{tri dt' :;tuf ~i papur{t, care pentru locuitorii epocii nwdieYak au fost importante 
ma,teriale de construcţie. Ik lmntl. seam{t că lacurile ~i bălţile <'rau generos împros
pătate cu apa rîului, mai ales în timpul inundaţiilor ~i Yiiturilor de primăYar{t. 

T>ominîncl relieful zonei, terasa înalUt ce însoţeşte malul drept al rîului, po
lariz.·~:z{t şi cele mai multe aşezări; malul sting, fiind mult mai scund, este adesea 
inundat de a pe le Argeşului la Yii turile In ari. Şi consi:-;tcn ţa gcologică a celor dou{t 
maluri e~te difcriCt. Astfel, IX' tera~a înaltă :-;(• intilneste solul brun-roscat de 

' ' p{tdu.r,·, m{trturic· a existenţei unor codri dl· stejar în cîmpia ~Iuntcnici, în timp 
ce malul .-.;tÎn0rr si întrcac·a su1)rafatrt dintre Arges si Sabar contin un I){lmÎnt cu mult , {._) ' - ' ' ' . . 1 
111~ 1 p. 

Satul Poşta şi-a şters din memorie, în decursul existenţei sale multiscculare, 
momt:ntul de început,· acel moment al înjghebru-ii primelor locuinţe. Tradiţia 
p{tstr~·az{t ca sur<L a actualei denumiri a satului staţia de poştrt care a funcţionat 
cîndv:t aici~. 

Existenta unor mărturii de interes arheologic si istoric. precum si frecYenta ' , ' , 
unui \·ariat material ccramic din diferite epoci au suscitat intPrcs. Si cu mai multi 
ani ir: urm{t -- 197 S - o echipă de cerccUttori din cadrul ~IIA~IB ~ efectuat o d~
plasar•: la Poşta pentru a surprinde şi identifica unele Yestigii existente în teren3 • 

Cu acd prilej, pc drumul ce se desprinde din ~oscaua ~~ ihăikşt i -- Grădi
nari - Ogrezeni, coborînd spre Yadul Argeşului, la circa 30 metri de albia actuală 
a riului a fost cercetată o locuinţă scmiîngropată, din secolul al XYIII-lea, care 
mă::;ura S 1nctri lungime. Poziţia ci în raport cu drumul ce cobora spre apa a c{trei 
traver"arc se frtcca aici prin Yad, a dus la supoziţia că locuinţa cercetată putea fi 
atriLuiUL supraYcghctorului traYersării, poclarului, atunci cind rîul nu putea fi 
trecut prin Yacl. Din umplutura Lordeiului au putut fi recuperate mai multe frag
mente de oale, cu buza triunghiulară în sectiune si acoperite cu un smalt subtire 

L ' ' r ' 

de culoare verzuie. 
La 50 metri spre sud-est de vad se semnala existenţa unui vechi cimitir, care 

a fost abandonat de mult timp de către locuitorii din Poşta. Se mai păstrau cîteva 
cruci de piatrrt, unele înc{t nederanjate, pc care eran s{tpate numele celor înhumaţi, 
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aparţinînd mai multor generaţii. Dezafcctarea cimitirului, aflat acum în int<Tio
rul satului, a detcnninat şi ieşirea lui din constiinta locuitorilor. Put in i din <tt cn ii 
din J>oşta îşi mai amintesc astăzi că în acest ~imitir odihnesc străm~)sii lor. , 

Deşi amploarea inYestigaţiilor din 1975 nu a permis o compld{t cYalu;:r~· a 
potenţialului arheologic, ea a atras atenţia asupra existcnţ('i unor Yestigii în J',onrt, 
precum şi asupra faptului dt aşezarea se don~dea cu mult mai Yechc decît ~wţiile 
de poştrt ce da teazrt abia din secolul al X IX-lea. · 

Marile prdaceri ale Argesului, în ona lacului dintre 'Iihrtilcsti ~i in am•·nte 
spre Ogrezcni au impus şi o cet:cetare arhcologicrt sistematicrt a tcr'asci de la P(~~·ta, 
Yizînd cunoa~terea etapelor de locuire anterioarrt şi a începuturilor ~atului ~>pe 
tcrasrt. 

La 177S, contck de Bawcr·1 consemna de-a lungul malului drept al Argc:;.~Jni, 
în zona respcctivft, unnfttoarde sate: Leganare, 'Ialu Spart si :\lereni, pe c~;r .. k 
considera trei sate mici, apoi Ogrezeni, sat ceYa mai mare, 'cu bisericrt, în :n·al 
- Grădinari şi Ffdcoiani, dmd sate de asemenea mici, satul Ciocan, cn o hi'-r. ridt 
şi un vad peste Argeş, apoi .\Iihăile~ti, sat cu biscridt de piatrft ~i o ca<t d(' Lr,i~,.'r, 
în aval --satul Costin-Costieni, în cartierul Tufa dl' azi. 

La Ciocan (notat Czocan -- n.n.) nu este Yorba de un pod stabil pont. Jin 
piatră ori din lemn, ci doar de un pasaj, în accepţiunea de trecere prin \ ad, ~~.n •.le 
pod mobil, care între Posta si Ordorcanu a functionat pînft tîrziu. Cit prin·q. 1:n
Inde aşezrtrii, un alt sat 'czo'can este menţionat 'tot pe Argeş, dar în \'laşca', ~;-:.trt' 
loncştii \"oi si Ionestii Yechi. , ' 

Zece ani Inai tîrziu, harta daboratrt de F. Jos. Huheclorf5, in 1788, in~nia 
pe malul drept al Argeşului, de la Ogrezcni în a \"a 1, local itatca Grăd inari. )ilai 
jos de Gr{tclinari, acolo unde riul Ctcca un cot, se afla un pod aruncat peste.' riu, 
probabil din lemn, numit Podul Alb. Pe acelasi mal se aflau satul "Czokar:~" si 
în apropiere Preseceni, a\'Înd în faţă ~atul Ordiren-Ordorcanu. În partea de !~or'd 
a Priscccnilor şi a Ordorcanului existrt un pod, probabil umblător, ori o treccn' };rin 
Yad, deoarece si desenul srm difcrfl de cel de la Podul Alb. Coborînd de la u~do
reanu, în cotui rîului, pc malul stîng al Argeşului este notat{t Bnda şi Korr:il -
Cornctu, iar pc celrtlalt mal, ~Iih{tile~ti ~i apoi Popcşti. 

Prezenta numclu i C"oGtn --- Ciocan si de această datft si iclcnt it a te a am1~la-, ' ' .~ 

samcntului sftu cu cel actual al satului Poşta ne îngăduie srt· presupunem c[t în ~a·c~t 
caz este vorba de o denumire antcrioar~"t a satului. Săpătura arheolcgicft menit;~ s;t 
elucidezc problemele etapelor de locuirc mcdieYalft de la Poşta a fost structurată 
pe două sectoare, unul \'izînd surprinderea Yechilor unne de locuire din bucla :-in
lui, în amonte de Poşta6 , şi cclftlalt axat pc inYcstigarea cimitirului feudal tirziu. 

1 n zona nccropolei au fost deschise două sccţ iuni perpendiculare, pc dircq iile 
est-vest, nord-sud. Acestea ne-au oferit o stratigrafie afecta tfl ele gropile morm intf'
lor, cu materiale în strat ce sînt data bile în cadrul orînduirii feudale ~i ap~::-ţ in 
cimitirului inYcstigat, cimitir precedat de un ni\'cl aparţinînd unei faze nwdi1·\·ale 
anterioare, apoi de un altul conţinînd material ceramic din secolele 111-l V c·.n., 
precum şi de un niYcl slab marcat prin material arheologic, pc eate îl datr1rn -
prin analogie cu piesele aflate pc aceeaşi terasă, în amonte - în perioad<.l antt·:joa
ră lumii geto-dace i. 

Din punct de \"edere arheologic, funcţionarea satului in zona de est a actua
lei sale Yetre este atestată incontestabil începînd din a doua jumătate a ~cculnlui 
al XVIII-lea şi de atunci pÎn[t astăzi fărft întrcruperc 11 • În aceste condiţii, (•ricc 
asociere între începutul aşezării şi staţia de poştă din Yeacul al XIX-lea, care· ar 
fi polarizat casele sfttenilor în jurul său, rămîne lipsită de consistcnţ{L Şi ac~_·asta 
cu atît mai mult cu cît sănrttura a releYat, pc lîngă existenţa unui <kns nin·l de lo-

242 

https://biblioteca-digitala.ro



cuire din secolde III---1\" c.n,. ~i prezenţa unor urme ~poradicc din sccolclt· t.X 
XI, dar ~ia unor repere dt·nnH.· de luat în seamă pentru locuirea mcdiev~~L·~ drn 
secolele X \'I--X\' II. 

Fărrt a fi sHrprins inci\ \Teun ccmplex de locuin· din :-ccolcle III- 1\ ·.·.:J., 

nivelul n•spccti\· presupune existenţa aşez{trii contemporane într-o Z(llli"'t m1 j:rr·a 

ÎIHit'p:irtati"'t, fapt confirm;tt de in\'(•stigaţiik din sec
torul .. A~czarc" !1. 

În trcat:rtt menţioni"'tm a1c1 ccramica st·rolt-1(!1. 
lll--IV c.n. ce aparţint· speciei zgrunţurcasc, lucraL·t 
la roat{t. \:n lipsc~tc nici ct·ramica cenu~ie, rcprl'Zt'l~
ta t:i de vase cu baza n·la tiv plat i"'t, care am in 11':--c î n<t 
inelul de susţ incn· cbţ innt prin îngro~an·a p;Lrţ ii infl
rioarc a oale lor. l' rH'le cxcm plarc se n·ma rc·t printr-un 
frumos decor lustruit. Uintrt..: formele mai frcc\l'lll 
întîlnite amintim horcanelt• cu gura largi"'t şi buza pu
tcrn ic a plat iza ti"'t ori vasele dt· mari el imens iun i dt· 
tipul chiupurilor. Au fost descoperite, de ascnH~nc;t, 
m;ti multe grcnti"'tţi pentru plasele de pcscuit10 ; fi"'trtt 
îndoilan c;'t grcutftţilc de lut ars au fo~t folosite in 
mai n--:Hlte operaţii gospo<Htrt·~ti şi nu în ultimul rind 
b r:1zboiul de ţesut (Fig. 1). 

Pentru a ilustra ocupaţii}!> ;Jgrico1t· ;!le 1( cuit<)ri
lor tcrast·i de la Poşta in srnJldc III-IV r·.n. nwn~i
on~m descoperirea unui fragnH·nt de r1~niţ;t d1· pi;tt;-;t 
cu cele doui"'t fcţt' plan(· şi margiJH·a oldic-rotunjit;-~. In 
ac(·bsi sens amintim si multinwa fragnwnt,·lor dt· lnp1· 
şi z.~{n-rt nwtalici"'t, rc;ultat(.' în urma rcdt!Cl'rii nisipt!
rilor fc·ruginoase, opl'raţ it· Ct' :--t· \a fi dt·sfrtşurat intr-un 
cuptor aflat în apropit·n·. 

)i dac{t in ('poca nwdic,·ali"'t, in :-:ccoh·lc IX -XI 
t·.n., suprafaţa nccropoki de la Po~ta a f<.ht mnn;1i 
sporadic marca Ci de locn in·a din a propi('rt', în :..:.l'colcl( · 
XVI X \'II, vatra satului atingt•a şi zona in care m;1 i 
tirziu_s-a amenajat cimitirul (FI.g. 2). 

In zona de vc:-:1. ~,c întilnt·~-e ~i citc\a fr;cgn:··nt<' 
ceramict· ct· aparţin l!IHJr <al<· Cll IJ11Z:! prc\':tztiL"t cu r; 

streaşini"'t ~i care ~înt dat;;hik in ~~·colul al XIV-lea. 
Tot din faza antt·riuartt ";1tului datcazi"'1 si un' irf 

de s1gcati"'t !:1\it, d(· fmmtt triunghiular;i şi c{l tub d·· 
inm:m uşa re·, ascm:mt1 tor c X1 ·m plan·lor dt'scopcritc la 
~I:ticăJw~ti pentru :--.cC<Ildc '\.\' XVJ1 1 (Fig . .J). Lo
cuirea în an·a:-:ti"'t dap:t a fo~.t att"-taL~t şi dl' fragmt·ntr· 
dl' oak cu gura cilindric\ ~i canduri b t·xt<-rior, si
milare celor dc~copt·ril!· Lt Curtea Veche ~au chi~tr 
mici fragnwntt- de ~-tLkhini (h corate cu dungi n'!aronii, 
trase JH'"k un fond g:dlwn, as(mi"'tnrttcare c(·lc;r dt· 
la Tînganu 1:! din ~ccokk X\' - X V 1. 

În \'t•and al XVII-k;l, locuirea pc it'Ja-;t .\rg< ~i:
Iui, la Po:--.ta, ~.-;t am})lificat, <·xtinzindu-sc si .-..J)fl' zon;1 

; A ' 

rezt-rvat:t mai tîrziu cimitirului. In strat, fra~-;;nwrlt<k 
unor oal~· c11 gura oblic ,.\-;l!.attt s.-au sc·mualat mai cn 
seamă. în zona de n:st, iar o \atri"'t ch·~chi<t diu acu ;t~i 
pcrioadtt de Jocuin· a fo-t c!f.z,-l']jt;"'t în S.IJ. L<x·uirq;l 

Fu:;. l . J: u o.., ai o! t • , - • ( o k 1 t • 
111---)\.) df·~'''l'nitr· ,,, :to!la 
nr·•u op"lci [r wla lr· tJl' le~. 

1 'r -~ 1 a. 
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Cvrt<Lt!t·.t lll•lll Inormint din IH'Cropob It:•·,\il··:altt a ~alttltil i'••:LL. 

2 3 
o ..1\ " -~~------J·~----~------~ 

T'ig. ~- H:!lt·:·c,Jt; st 1irf dt· ~r.g(';l1tt din 
iJ:·;<·I:I:t!ltl l.•«:tirii aiiteri(J~l.rt' llt'l'rt•p••

'ci d(· la l'l•sta-l~uturllg<·ni ('ecr:\ck 
'\,\ \.\'(11). 
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descopcrit~l face parte din categoria celor ~cmi
îngropatc şi m~t:--oar~t 3 m în lungime. Dcza
fcctatrt dup~t o ctap~t dt' funcţionare, ca a fost 
puternic dcranjatrt de practicarea unor înmor
mîntrtri atunci cînd cimitirul ~-a extins şi în 
~uprafaţa ocupată alEulaUt de locuinţe. 

Bcrdeiul prezint[\ in apropiere de podea 
o retragere a peretelui de 0,30 m a~-cmrmă
toare unei laviţc. ~Iaterialul ccramic dc~copcrit 
în umplut ur~t situcaz[t fnncţ icnarca bonkiului 
în faza antcrioarrt cimitirnlui. adic;i în ~ccvlclc 
XVII-XVIII (Fig. 4). Din inventan1l acestei 
locuinţe sint de mcnţion~lt c;q:r~tul unei teci 
de sabie - butcrolă - din fier, avînd corpul 
probabil din lemn acoperit cu postav ori piele. 
ln aceeaşi umplutură ~-a (k~copcrit zgură mc
talică, semnalînd practicarea reducerii ficrului 
si a fierărici. 
' 

Fir;. 4. ScoaLă din fier (secolele 
:XVII -XVIII) dc~copcriU in bordeiul 
suprapus de nccropola df' la Po~ta-

Duturugeni. 

Analiza situaţiilcr intilniti' în cazul celor 22 de morminte dezvclitc conduce' 
la concluzia că gropile lor nu au fo~t prea adîncite. Alai multe monnintt' au fo~t 
marcate prin cruci de piatrrt ~;crisc în <llfabct chirilic. Dedesubtul unl'ia din aceste 
cruci - }J 21 - s-au g[t~it donr1 cale şi o strachină depuse ritual. Într-tma din 
oale ~e aflau Inai mulţi n~tstur;:şi de piatră şi sîmburi de prună. Din t'poca rc:--pcc
ti\'ă nu a\ cm date dc~pre cxi~tcnţa unor practici ritualc in cadn1l c~trora <t se 
depună oale cu ofrandc ori îrnbrrtdnnintc. S-ar putea să ne aflăm în faţa unui ccno
taf, căci alături de crucea de piatră au fost depuse haine ale dispărutului şi proba
bil mîncare. În orice caz, Ya:-oclc şi ofrar.Jde s-au uepus ceva mai tîrziu duprt dece~. 
în momentul în care unnaşii au ridicat celor înhumaţi crucea de piatr[t. 

Din cele trei vase întregi aflate în cimitir, două ulcele aparţin tipului tron
conic cu corpul uşor bombat ~au pronunţat globular, cu gura uşor lărgitrt şi buza 
îngroşat[t şi modclatrt cu o margine spre exterior, înscriind în secţiune o fom1r1 
triunghiulară. Una din ulcclc prezintă benzi de angobă. ca decor pe buză, pc gît şi 
pc umăr. Cealaltă arc, de a~emcnca, benzi pe gît şi pe umăr, alături de o dung[t suh
ţ ire de ~malţ verzui pc buză şi cîte,· a picături de ~malţ Ycrzui, cu rol decorativ, 
în partea superioară a \'asului, atit în extcriGr, cît şi în interior. Oala mare este 
glolmlar tronconică, cu gm~ largă şi buza cu marginea procminentă,triunghiularrt 
în ~cctitmc. Pe umăr arc o Landă si valuri - de o parte si alta - elin an~'obrt. , , ' 1 1"' 
Pc buză şi re umăr se remarcă pic[tturi ele ~malţ maro-Ycrzni (Fig. 5). n limi-
tele aceluia~i tip cu variantele ~·:ale ~:c înscriu ~i numeroase alte frat,'1IH ntl' -.;ur
prinse în cele dourt sccţ iuni. 

Cele 22 de monninte dczvelite aparţin unor categorii diferite de YÎr~irt ~i de 
sex, situa ţ ic ~pecif ică ce rdlcct fl o incgalf1 răspîndire pe suprafaţa cim it irnln i ,cu 
zone aglomerate, cu reinhumări ~i suprapuneri, şi zone rămase fără înhum[tri ori 
cu mari ~paţii între mmmintc. În cdc 22 de morminte cercetate, ponderea C('a mai 
mare o ocnpr1 copiii. procentul dt' 54,50°/0 deţinut de aceştia reflcct ind mort al ita
tca infantiltt ridicată, mai ales în primii ani de viaţă şi pînă în pcricada pulwrtrt
ţii. La dourt schelete, YÎrsta a putut fi cu uşurinţă precizată datorit{t clcntiţici aflate 
în crupţ ie (i- 12 ]uni). La doi indivizi din această serie, decesul ~-a prcdns in 
momentul în care a păreau molarii (7- 9 ani). 

Inventarul funerar este prccumprmitor con1pus din moncde, care ~<' întîlne~c 
în interiorul a Il morminte. 1\Ionedele aparţin unor emisiuni otomane şi austriece 
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Fig . 5 . Ceramică din sccole1c X \ III - X l X surprinsă în ~i mitiru l Poşta-13uturugc ni. 

care au circulat pe t ri toriul principaţelor dunărene în a doua jumătat' a 
colului a l XV lii-lca ş i la începutul .colului al XIX-lea . um însă mon d le 

otomane sînt pc1iorate spre a fi folos it ca podoabă, data d cpunerii lor în m or
In in t le de la Poşta c te oricwn ulterioară pătn1nderii lor la nord de Dun~trc . ca 
1nai nouă monedă, de coperită însă în condiţiile unui t ren cu tnultiplc uprapu
n ri d 1normintc, e.)te una românească de 10 bani 1867 . Aceasta tnarchcază or i
cum mmncntul în care -a renunţat la cimitin1l propriu, dcc daţ ii _atului Po,ta 
fii nd }nhun1aţi în necropola atului apropiat, Drăg~ne ~ cu. 

1 n afara moned lor inventarul fun rar 1na i cuprinde Ycşm in t le din tcxtil 
ornat cu fir (NI 2 şi M 11) , un ac de mara mă de cupru ( M 5), nn şirag de rri ăr
g le d piatră şi s ticlă albă lăptoasă· (M ll) , resturi mici ele piatră (M 11 , M 17, 
M 20L un instrument asc uţit la un capăt ş i cu tub de înmănuşar"' la celălalt capăt, 
a_emănător unui cap de fus (M 15), cataramc d fi r (M 1) . 

În actualul s tadiu a l cerc t ărilor de ter n s riclică şi probl n1a exi:· t nţe i 
l ăcaş tlu i d cult pe teritoriul necropol i. Fără a 1 ulca da un răspun. categor ic 
ac t i intrebări, n1 nţionă1n doar slaba frecvenţă a Jnormintelor în zona centra lă 
a necropolci, precum ş i ex i stenţa la - O, 17 1n a unui număr d fra (J'm ent de cără
Inidă. De reţinut rămîne ş i faptul că în cţiunile săpat - în afara zonei centrale 
nu -au 1nai aflat alte cărămizi . 1ai n1ult chiar, tot în zona entrală au fo t recupe
rat ma i multe cuie d fier, d diferit dim n iuni ş i d o execuţie meş tcşugrtrcască, 
folo ·itc în prealabil într-o construcţ ie deoar ce sînt î ndo it ~ . El au putut ~ambla 
S<:induri ş i bîrne cu gros iin a va riind de la 30 1nn1 la 150 n1m i ch iar 230 n1m . 

·u lipsită de interese ·te ş i dcscoperir a în ac aş i zonă a unui fragment el in 
i.r-o pi să d ticlări e, probabil d ~ la o cand l ă. E t o ur chiuşă c ·a ·ervi t la prin
derea p iese i cu un lănţişor . 

Pc baza celor menţionate onsidcrrtm că putc1n a vansa ipoteza prczcnţ i în 
·tniti rul de la Poşta a unui l ăca, de cult de miei dim n iuni , din 1 mn,pcntru 

fixa· a căruia , pc sub tălpicea din buşteni, -a 1 folo. it fragm ent d căr~1.midă ş i 
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chi21.r hudtţi de rîşniţ{l. din secolele III-IV e.n. În sprijinul argumentelor arheo
logicl· ,·ine şi tradiţia care prtstrează memm ia unui asemenea lăcaş de cult, mutat 
spP' :->firşitul veacului trecut la Drrtgfmescu, moment care a dus şi la p{trftsirea ci
mitirului aferent. 

Deşi săp{ttura efectuată la Poşta a avut un pronunţat caracter de sondare a 
poL·n ţ ialulu i arheologic în zona necropolci, putem de pc acmn reţine urmrttoardc: 

Locuirea medievalrt la Poşta este cu nntlt mai veche decît numele actual pre
luat de aşezare o datrt cu instalarea staţiei rcleului de poştrt la mijlocul secolului 
al XIX-lea. Localitatea se afla pc cel de-al doilea drum de legăturrt între Bucureşti 
şi Vlaşca. Tradiţiile locale consen·ft memoria acestui drum, a cărui importanţă 
s-a diminuat în timp, şi care trecea prin Bobii, Stirea. Podul Giştii, Valea Oltcanu
lu i, Drumul Lacului, Poşta, Ordoreanu, Clinccni, Bucureşti, unele toponimice 
netnaicxistînd în topografia actuală. 

Satul al dnui nume anterior nu-l cunoaştem şi ale cărui începuturi sînt prc
lim.inate în ,·eacurile XIV -XV a evoluat pc tcrasrt, vatra sa fiind cuprins{L în cea 
a :'atului de 1nai tîrziu, aflată probabil mai la nord-vest, spre drumul prin vad şi 
în apropiere, acolo unde şi astăzi sînt locuinţe şi amenajrtri gospodăreşti ale srtte
n i lor. 

Prezenţa a circa 20 de monedc diverse, otomane ele bilion şi austriece de bronz, 
parale şi gologani din prima parte a secolului al XIX-lea. deşi monede de foarte midt 
valoare - aşa cum este şi normal pentru un inventar funerar- presupune, chiar 
într-o zonrt periferică, o participare în limite normale a locuitorilor din Poşta la 
circulaţia bunurilor, prin valorificarea, probabil, în primul rînd a produselor proprii 
IW piaţa Capitalei, spre care gravita economic, dar şi prin valorificarea avan
tajdor economice şi extinderea serviciilor legate de prezenţa staţiei de poştă la va
du~ ~\rgeşul ui. 

Aşadar, ne aflăm în faţa unei localităţi a cărei evoluţie trebuie pusă în legă
tur~ cu existenţa raporturilor economice de interdependenta între oraş şi sat13 , 

înc~- din veacul al XIY-lea şi pînă în zilele noastre, locuirea de la Poşta înscriin
du-~i' în rîndul celor peste 200 de localitrtţi din bazinul mijlociu al Argeşului ce 
grasitau în jurul Bucureştilor14 . 
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Note 

1 Raport susţinut la cea de a XX I-a Sesiune pri·1ind rezultatele cercetărilor arheologice dc .. f:~surate 

în anul 1986, Timişoara, 16-18 martie 1987. 

2 Legenda a fost consemnată după naraţiunea profesorului ~icolae Iosif, unul din hătrinii ~atulni, 

în iunie 1975. 

" Deplasarea şi însemnările din iunie 1975 au fost efectuate de Panait I. Panait şi A. ~tef<'mescu. 
S-au semnalat atunci urme ale unei aşezări din epoca bronzului, din pcrioada geto-dacă, din 

secolele III-IV e.n. şi din epoca feudală. 

« Monsicur de B., Jfemoires historiques et geographiques sur la Valachie, Francfort et Leipsic, 1778, 
p. 164. 

i Mapa specialis ... F. Jos. Huhedorf, 1788, In·r. MIAl\lB, 11058/147, SF: 72-1; 1350. 
• Săpăturile au fost executate de l\1. Turcu în anii 1986 şi 1987. 
7 A se ·redea raportul prezcntat de M. Tnrcu. 

B Expertiza osteologică a fost efectuată de Laurcnţia Georgescu de la Laboratorul de Antrcpologie 

al Institutului dr. V. llabeş. 
9 Săpătură efectuată de M. Turcu, ·rezi supranota 7. 
10 Valeriu Leahu, Săpăturile arhwlogice de la Giuleşti-Sirbi, în CAB, I, 1963, ~IOB, p. 22\ 2-46-

249. 
11 Margareta Constantiniu, Panait I. Panait, .':>"antierul Băneasa-Străulf;~ti, .\cctorul J.Jcii,,.;ac;di, 

CAB, II, 1965, p. 75, fig. 10, 12. 
12 Paiant I. Panait, l\lioara Turcu, Ccrcetăn'le arheologice de la Tînganu, Bucmc~ti, 6, 196S. J 83-

96. 
13 Aristidc ~tefăncscu, 11ltcrdepmdcnfa raporturilor economice dintre om,~ ;q sai ÎH lumina cu.-ttc'irllur 

de la Bucureşti, in H1\ll\IK, l\lon. Ist. Art. 2, 1978, p. 17- 19. 
H Panait I. Panait, Evolufia satelor din bazinul mijlociu al Argc,wlui Îll so:olcle .AT-.\Tl, Tuă 

de doctorat, Bucureşti, 1975. 
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Poşta-Du turugenl - le cimetiere 

R I~S L :\[ 1:: 

.i Rl.'). TI 1 )J· . ." ·> FJ.:FA.\"1:.:.\C U, 
HA})[' oc·Jll:.'.)h.ASl-

Dominant le rdic·f de la zone, la hauk tt·rras~c ele la riYe droitf' de l'Argcs 
a polarise la plupart des habit!lb ancien~, hicn que le~ toponynws d(· certains 
d'cntrc cux n'aient etc mentionnc~ dan~; It-~ ~ourcc~ t-critcs qu'au~· XYIII' ct 
X IX:: siecles. 

C'cst le cas du Yillagc de Poşta, dont le nom ancicn dcmcurc inconnu. Y sont 
mentionncs des Yillagcs du nom de Ciocan ou de Prisiccni, mais ccs mcntions sont. 
clles auss i, :1~~cz tardiYcs. 

Afin de prc·ciscr ks principalcs etape~ de l'hahitat ct ccllcs de l't'·Yolution 
du Yillagc cn qucstion, on a dfcciue des fouillcs au centre du Yillagc ct dans la 
necropole. 

Les plus ancicnncs traces de !'habitat dans le sccteur ele la necropole datcnt 
de l'cpoquc des gcto-dacc:-; (Ycrs le fin de l'epoquc de Hallstatt). 

Lnc dcuxiemc etape d'int-ensc habitat ion a etc identifice aux III' - IVe 
sieclcs. 

L'habitat llH~die\'al a connu nne etape plus faiblement identifice, datant 
des IXe - Xle siecles, ccpcndant que les fouilles y ont mis au jour de precieux 
rcpercs d'·un habitat datant des X\'e- XYile sicclcs. Par son extension, la ne
cropole du village ulterieur dcvait se supcrpo;.;er au~si a ccrtains hahitations da
tecs deux siecles plus tot. 

L'examen d'unc hahitation des X\"Il" -- XVIII•· siecks a permis d'idcnti
fier l'amcnagement cl'nn banc destine au repo~ des locataircs . .:\Ientionnons de 
l'inventaire le bout infericur, cn fer, d'un fonrreau d'epee. 

L'examen de la nccrc,polc a mi~ en evidcncc un pourcentage eleve (54,5°/0 ) 

J'enfants illustrant un grand taux de la mortalite infantile,lors snrtont de leurs 
• ' , l . prcmteres annecs (lC v H'. . 

Les monnaies ct' l'll g encr;d' l' inVl':1 L\ in· funt~ra irc' qui se compose aus~ i 
de perle:-;, de boutons etc., ind iqucn t le fonct i( ,mwnwnt de la necropole aux X Vllll: 
ct au XIX·· sieclcs. 

Explication des figures 

Figurc 1. Fusa1oles (III•· -- I \',. si('-ck) decounTtl's dans la zmw de b nt>cropok 
medie\·alc de Posta. 

Figure 2. Fouillcs effe~tnccs dans unt· t():nlw d·nnt· nccrnpok mt-clievak du 
v illagc dt> Poşta. 

Figurc 3. Bouterolle ct pointc de flt'·clw :q>p;lrtt'nant ~l l'in\·t·niain· de l'lnhitat 
antcrieur a la necropole de Po~ta-Buturugcni (le~ X\·· - XVIII·· sit\cks). 

Figure ,f. Crampon de fer (les X\'Il' - X\"lli•· sieclcs) dl-ctJUVt-r1 dans tmc 
dcm i Imttr• a laqucllt~ s 'est <..:.Uj)l'f})(l~l'l' l;J nt'·cropolt• dt' l'o~t a-Bu turngcn i. 

Fz'gurc 5. Ccram iques des X. VIII,· -- X IX" sii'clt·s m iscs a 11 jour dan:-; k cinwt it'-re 
de Pc,şta-Buturngen i. 
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Drăgănescu 

Pc malul drept al Argeşului, terasa mcandra ti"'t, di"'tl tu itrt de m ilcnara curgere 
a a~'~:. i-a îngftduit rare dezlănţuiri, şi acestea numai în lftsfttnri,parci"'t anume amc
naj1.t • pentru ca rîul s{t-şi poatft odihni puhoairh',p{tstrînd pentru o vt-emc întinse 
ocht:_!ri de aprt, chiar după ce, potolit, Argcşul se retrăgea în matca lui. Furia ape
lor Lt Drăgftncscu, nu afecta întinse suprafeţe din terasa locuitft, afla Ut la S- 12 
m d~1supra Juncii. Ea putea doar sft rupft cîte o lmcatft elin malul înalt, în coturi, 
făci~t:l să se prăbuşească la vii turi porţiuni din gos pod{tri ilC' oamcn ilor. 

În interiorul tcrasC'i înalte, scobitrt ca o potcoaY{t, între Drftgfwcscu şi i\Ti
hli~ '~ti, apele Argeşului se rcvrtrsau în douft alveole, una mai aproape de Mi
hrtd~şti cealaltrt, mai adîncă şi mai largă, cu deschidere spn· lunea rîului. af1at:t 
în rJ.za actualei localităţi Drăgănescu.Aici s-a creat un lac întins, îndepftrlat de 
nn.~c:-c veche a Argeşului, la cea un kilometru, atunci cînd apele sînt liniştite în 
InaJ ~1 lor. În momentul cercetărilor, lacul era în cea mai mare parte colmatat şi 
ac,:)~\ ·rit de un stufăriş dens. În 1934, el mai reprezenta o dom inant:t a zonei, în 
fun.: ţ t1? de care era structurată local itatea,clepăşind în mit rime lacuri le de la Bucla 
şt P:-:_mi sau pe cele din raza localiUtţii :\lih{tileşti-Tufa 1 . 

Cele donft alveole de alt{tdat:t fac astrtzi parte din marele lac ch· acumulare 
Mt:t Î :lcsti. Ele sînt ocolite, pc la sud, dL~ noua so-;c·a între \1ildilesti, l>r{tg{mescn si 
Po~~l-B.uturugeni. ' ' ' 

J)c fapt, noua şosea, la intrarea in localitatea l>r{tgruwscu, a fost trasatit pc 
nu~~~ :.nea terasei înalte supra punînd chiar zona cercetaUt de noi. 

Tradiţia şi unele înscrisuri atestrt faptul C:t balta de la l>r{tg{uwscu avea 
i.r.v,) trc proprii~.Acest lucru poate fi un incidiciu ctt ea nu seca pl' timpul verii. păs
td:tlt şi în sezonul secetos excesul de ape trimis<' pîn:t aici de Arge~ul rev{trsat în 
pr~~nivar{t. Foarte adevărat este şi faptul cit pînft in urmft cu cîţi,·a ani, din povîr
n\~~L _..;emL~ţci tcrase se scurgeau, in intinsa balt:t, izvoare firave cu ap{t lnm{t de hitut. 

Pe m·uginca vesticrt a acestei b{tlţ i, in cur;-;ul unor perieghczl':1, efectuate în 
anuf. 1986, o sftprtturft ocazional{t a scos la iveal{t mai multe gropi aparţinînd unor 
io,~rJ.(nţe adîncitc în pămînt, dintr-o aşezare medieval{t care a putut fi datatrt, pe 
bazJ. CL~ramicii, în secolele xvr -XVLL. Cu acel prilej au putut fi num{trate cinci 
a~tfO: de gropi-locuinţe, prefigurîn<l vatra unui sat. 

Cn sondaj 4 efectuat în 19R6 a p~rmis cercetarea unui hordci aparţinînd lo
C~l:~::: medie,·ale din secolele XVll--XVILL 

f Il campania septembrie-octombrie 1 QR7 s-au făcut dou{t Sl'cţ iun i rx·rpend i
CUL.l :· .'. urm{trindn-sc cunoaşterea şi salva rea potenţialului arheologic al te rasei din 
p,u~ ·a de vc~t a bălţii. Suprafaţa a fost delimitată, spre nord, de promontoriu! 
ath~ in curbură, la alvcolarea tcrasei. Spre sud, cercetările noastre s-an dcsfrlşurat 
pin 4 in locul în care terasa se arcuie~te spre c~t, pentru ~ mărgini - pe partea cea-
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lalL"'t-- lacul, prin promontoriu! ck la \Iih;tilc~ti", din L!ţa fostnll!i pod dt· 1:· •. k 
la sfirsitul \·cacultti al XIX-J,·a. 

' 
Săp{ttura a aYut în Yt'<it-rc dt·~c<'l'tri:·,a Y1·trci \'tchi a ~atului, CII ;11nu.~-~.ri 

din sccoldt· XYII -XVIII, într-o porţinnc în care noi am surprins numai spor;:aJicc 
unr1e ale locu iri i anterioare, da ta bile în secol de X V-- X \'I. Fragmentele U(' .· ;:lă 
cu gura rdati\· cilindrici'i şi lmza ~l1bţiaUi, prezentînd cancluri orizontale L ··x
terior, dc~copt·rill' în aria in\'cstigaţiilor ch~ la I>r~tgrmc~cu, impun considcrart ~: a
cestei etape drept momentul iniţial al înfiriprtrii aşezării nwdieYale de aici. -'b~.·ri
aklc ~emnaLtt<· de noi Yin ~ft s<· adauge ob~·crYaţiilor pcricghcticc anterio;::-•. 

O a~cz;nt· din act·astrt perioad:1 a funcţionat cu siguranţă, dar, dupf't t ,,atc 
probabilit:qilc, in aria ~f'tpf'tturilor noa:-;trt• au fost surprinse numai amcn;lj;·_:-ile 
marginale satului, al crtrui l~Hmc nn ni ~-a tran~mis. E de presupus cf't mai \·c
chca \'atr{t a :-:atulni ~c găsea mai la ncrd, mai aproape de deschiderea ahcl)lei 
despre care am amintit. Ik acolo au ~i fCist culc~c, in cursul pcrieghczclor, mai multe 
fragmente ccramice din ~ccolele X\' ---X \'1. Presupunerea crL aşezarea mai Ycrl.•. ar 
fi fost amplasată mai la nord este confirmatrt ~i de faptul că pc măsurrt ce înaint:nn 
spre S}l(l. :-Înt rare chiar ~i locuinţel<· din secolele XVII- XVIII. 

In cele d(Hl~t şanţuri practicate în campania 1987, de-a lungul unei ~eqiuni 
de pe~ te 200 m an fost descoperite 7 locuinţe adînci1c în pămînt şi un cuptor mcr:;_jer 
amcnajatc în două etape, foarte apropiate în timp. ln clarificarea acc5-tci prolll· :'-:l',. 
aportul ~tratigrafici a fost serios diminuat de rrtzuirca terasci cu mijloace mccar:ice 
în intenţia înlrLturării depozitelor de dejecţii pro\'enite de la ferma de p~:~mi
pede ~i abatorul de p;L';ări din apropiere (Fig. 1 ). 

Tu a te a mtnajruilc fac parte din scria locuinţelor cu aspect patrula tcr. cu 
colţurile rotunjite şi pereţii neglijent srtpaţi. O primă caracteristică o constituie 
lipsa împletiturii de nuiele din contextul acestora, ceea ce s-ar putea explica prin 
folosirea unei împletituri din stuntriş, ca fomnllrt de conservare a tcmperaturii 
interioare. O a doua caracteristică a acestor locuinţe rezidă în folosirea lor <· ~)c
rioadrt de timp, urrnaU"t de o părăsin·,dcctuatr1 dupf't sccatcn·a întregului in' t ;-:.~ar 
din interior. În aceste condiţii, <t prtt ura arheolog iC:t a rdeYat un cx trcm de mc' 1 :,-~ t 
n1aterial ceramic, constituit mai cu ~cam:~ din mici fragmente lipsit<' de ~rr;; lţ. 
Evident, piese de mai bunrt calitate Ycr fi fost folosite în ~at, dar cele dcscopc:-:'ll·. 
ca cxprcsi ... ~ a nzului curent, plcdeaz~t în fa,·oarca folosirii cu precădere a cer;tr:~:cii 
obisnui te de c;ttrc comun it a tl'a <t ka·.c~i. 

' 

. · ..... • 
1 

• 

•• ------·- --· ---~ _c ---~ ~-Orit~Gi,I,ESCU 1987 B1,_-.. C_'·-~·-1_·· .. J~aror:lurva-~ 
E~lntve\ cctual de călcare ...... [---;-_~- J j 1 

b \ '-Slstratcfec.tat ae Lucrăr' {- ..1.. -!cărbune 1 
ogr 

Vi//icC?nus-~.J d<?6Ch1s 1- -1 v1rgm 1 
se 1.20 .O" ta 30,4 rn sud cap ':> 1 

1 o ," ... ~" 

1-· 1 J·>,·nfiltJl ~cct.it:·r,ii t"'<('CI:1~~t ]a J)r:·l'!'.-liiC'SCII in zo1Ia colllj)lexclor B 1; C 1 (~t·coki~· ·lg. . . . 
~\LJ--\.\111). 
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Bordeiul notat f\ e~k cel mai vechi din scril·. Absenţa chirpiciului şi a 
altm· pie~c din inn·nt:unl cla:-;ic dcmon~trcazft pru·ftSir('a premeditaUt a locuinţei, 
fărft <t se fi prcclns \T<'tll1 incendiu. Zona ccntralft a podl'lci este 1:1ai adîncit il, în~{t 
nu L-xi:-;tă indicii a:-;upra folosirii ace~tt~i adîncituri drept vatr;l. :~prc pcrdde nor
dic. o laviţ{t din pftmîr,t cruţat, înaltă de 0,36 m faFt de podea şi lat{t de cea 0,40 
111, ::'•·n·ea ncntru odihna celor CT tr{tian în accastrt locuint?'t, adîncit{t cu 0,70 m fat{t 
de ni\·clu!' \'l'Chi dl' dtlcare. . • 

~-ar cuveni menţionate oa:-;ck de animale mici (oait') şi cele dl' bovine cxi~
t('r:t.· in preajma bordcinlui, c1 o :-;ugestic în pri\·inţa ocupaţiei locuitorilor. 

Cel de-al doilea l)(_1rclci scos la ivcal{t ele ;-;{tp:ttur{t a avut aspectul mwi gropi 
cu r ·reţii puternic tcşiţi, lipsiţi (k acea verticalitate pc care locuinţa o dobîndea, 
prc.L-:lbil, dat.orită c:tptuşelii ck stuf. 1n umplutura ~a au putut fi observate frag
lllt·:~:' ccranuce de oale cu eura c\·azat~t oblic si buza ~ul>ti<tEt, cl<lr si mici fra~-

L' J • , 'Ll 

1nu~ · .. · cu buza triunrrhiubră în scctimw, 1mrtind l)ic{tturi d:..· an(ub{t. 
~~ , \_, 

În mod deosebit ne-a atras atenţia o turtrt mctalidt de forma unei lupe cu as
pt·C:.ll poro:;, pt~tcrnic afectată d•.' agenţii oxidanţi, la care se adau~~;l şi un ridicat 
proc~·:H de impurit:qi. În orice caz, prezenţa acc~:.ei pie'it' presupune exi~;tenţa unui 
fieLi.:· în ~:;,t, care realiza prin forjare uneltele ~i piL·sdc ele inYentar ca~nic. Şi în 
cazul celui de-al doilea bonh'i l'l'II1ardun frcc\·cnt2. riclicat{t a oaselor ele Gaic si Yitrt. . , 

Locuintele B.,; B4 ·, B- ,· IL: sînt nutin adîncitc în J~{tmînt, unndc anwnaJ·ă-
~ •) • ) t) 1 ' 

rilo:· iilterioare fii::d si de acca~u~ dat:1 rw~:c_.;.izahilc. P(·rctii să1):L1.urii sint oblic te-' . 
şiţi b ca:;;ul B-,~, iar adîncimc:t maxim;"t, în intcric1r, în rapcJrt cu ,-cchiul nivel de 
c[dc;-J:_··,· c:'îe de numai 0,30 m --- 0,-40 m. Doar Î11 cazul B7 mai rcg[v..;im tn·iţa pen
tru odihn,·t ~i adÎ~lcit~tra din mijlocul pocklci. H.duat intr-o '-'tap{t mai ncm{t, planul 
locuinţ('i a a<bptat laviţa pc perc~ch· sudic. (";.mcnaj;irca fiind dectuaEt într-o 
gro::.:::·L ;1dinc;'t eL~ aprcJ.pc 0.71) m f{trzt pcr•.'ti nTticali. :.;._, impum· reţinut[t Irtrgimca 
de cea -1 111 a acc·~tei locninţ('. 

Cuptorul men0jcr nol:1.t C 1 a f\;st am•';1aj;it într-un bloc de pămint din (are 
:-:-a~: l'~-L..;tra1. pereţii btcrali pe o ÎrL~dţime dt' 20 cm. Interiorul a fo:-:t lutuit cu o 
cornp(,ziţic de p;\mînt aml':'tl'c~t c~t pai(', pk~ntl ~i chiar resturi l('mnc;ase. La ardl'
r(';-;_ d:_·.~fttşnraUi in intc·ric•r ~-au fo1o:--it crengi nu pn'a groa:-;e. P?'imÎntnl s-a înroşit 
pc c· grn~iatc· ck· 60---90 mm, dar nn :.;-;1 prodn::> o r•·al{t YÎti·ifiere pe vatr?'t. Considc
r{ur., ~~.şad:u, ci in::.Ld:1ţ ia n:t J. fo;;t f<,lo.-.:.ită un timp pr\·a îndl'lnngat. 

În acr·:-,t ;;tadin al CC'rcct::~·ikr putem :~purw c:t p~· il-rasa <k \l'.~t a fo~tului lac 
dC' 1;_,_ Pr?\:.r:we~;cu n-a e.'\i<ta.t ·\, lucui1c o.n!t'ric:1.!tt CI)Ccii nwdicvall·~ ,, . 

C·k 7 lonJÎ!l\·' şi c1ptorul 111l'!1ajer n· pot fi dat~tt·.' i~1 a doua jumfttatc a 
sen<ului ~d X\.11-ka si Î:1cl'p:.ltul :"(·colnlui al X.\'Ill-h~ n·;>n.·zint{t două faze. 
Prim.~·i raze ii aparţinc'iJord(·iul noto.t B 1, C<'lcdat în CU11pa~lia 19SÎ, precum ~i 
cel d.'t.\·,·lit ca un an în nrmft in campar:ia 19~6. Ct·:1 de-a doua fazft c reprezcntat:t 
de t<ntr· cddalte amPnajru·i. Tipologie, materialul nu c:->te cn nimic deo~ebit, dis
tanţa în timp întn· cele dontt dapt· fiind dc:-;tul de mic:t. 

S· dovedeste astfel existenta unei asr•z{tri <ttr·şti la l):·ăg-:uwscn înc{t din :-;c
coL~~ · X VII - XVIII şi foarte i>robalJil 'cu clontt ,-cacuri m;i tirr:.purie ,in ciuda 
fap~'.d u i că numde a~ez{tri i sul> fom1a Ddg[uwscu a fo:-;t consem.nal abia la începutul 
vc:tcul u i al X IX- h~a. 

Funcţionarea aş('zftrii, coufirm;:~tft de dcscl.' refaceri ale lc:cuinţdor, ar putea 
rdL:cta agitata istoric a zonelor din sudul Trtrii Române~t i in n·acul al X V li 1-
lc:.-... Foarte proLabil, în fata de!-~elor incursiuni otomane porni!<> din raialele <i<- la 
Giur.:{ill sau Turnu :\L.:igur~lc, s{ltcnii de la sud de Argeş se rdr:'igcau în pftduri 
pentru a evita pierderea întregului avut, la revenire anwnajindu-şi alte locuinţe 
din materiale locale, aflate la dispoziţia ob~tci. 
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~a t ul cu nume le Dri''tgănescu ~au \Te un altul situat în amon te de 1\1 ilJ.;,: lt·şt i 
ori mai jo~ de Crrtdinari, Fălcoiani şi Prisiceni- Poşta nu a fost con:-tmnat 
de .. \lonsicur de B(aur) în mcmorialul6 său. El uu figurează nici pe amrmunţita 
harUl alcrttuitrt de Huhedorf 7 în 17SX, fiind prollabil prea mic. Doar ]a încqmtul 
~ccolulni al X IX-lea, cartografii ruşi au reţinut ~i cele 20 de gospo<Hirii grupate 5ub 
dcnmn in·a dt· "Dragnnl·a~ca" 8 , ~au mai ;qmi Drrtgruwasca şi Drăg;'nw~t i din ;,,)qul 
judet V lasea. 

' La 1;1 ij lontl ac du ia~i Yl'ac, o ha rUt întocmită de topograf i" au~t rit·c i ~wn
ţiona cele cÎtl'Ya c:t~c de la Drrtg;'uw~cu di~pusc pe dn•mul ce duce ~prc (,:~\!·şti 
~i mai departe ~pre ~Hd-n·stul ţrtrii. 

La începutul st"colului nostru, cind printn· principalii ~tăpînitori ai T:Fl~iei 
satului se număra şi lliserica Sf. Ilie din Bucureşti, erau înregistrate la Drrq .. ~:~cşti 
- Drăgăncscu 303 suflete, rcţ inindu-st· şi faptul crt satul şi-a mutat Y!'chc~l ·::!trft 
datoritrt L1pt u1Hi c;"'t rîul Argeş ii mînca nH·n·u malurile10 . 

Estt· greu de precizat mmwlc iniţial al a~edtrii. Forma Drrtg{uw~cu :-:an Drrt
găncasca a fost cn siguranţ{t adoptatrt mult mai tîrziu, în Yeacul al XIX-lea, 
atunci cînd s-a şi r{tspîndit moda tmmdor de familie terminate în "e~cu". La 
acea dairt el exista, nlmwk adoptat fiind probabil acela al strtpînitorului mo~iei. 
Dominanta în functie de rare a n·oluat asezarea în secolele XVII - XVIII a 
fost balta şi cu sigtiranţ{t prtdurca, care nici'astrtzi nu ~e află prea departe.lJt• 1_;lmrt 
seamă, balta oferea mult mai multe facilitrtţi decît rîul care curgea la oan·c~\r~· dis
tanţ;'t. VieCtţilc din zona hrtlţii erau mult JJ1ai nllmcnJa~:e în raport cu aCt·ha d·-' pe 
malurile rîului propriu-zis. La fel, })(}g;'tţia peştelui trebuit· <t fi fo:-:t cu muh mai 
mare in baltă decît în rîu. La acl'stca ~c adaugrt stuful atit de IH"cc~ ar injgb.lrn·ii 
locu in telor. 

Srtprttura arheologicrt a îngrtduit astft'l ~tahilirca unor rq:crc cu pri";}rt:· la 
inceputurile locuirii mcdicYalc pe terasa dt" la Drrtgrmcscu în sccoldc X V- XVI 
si a permis cercctart"a unui numttr de locuinte din ceea ce era satul în n·aturile 
XVli -- X\'111, aşezarea de aici aurmgîndu-s~· marelui numftr de localit[tţi e..ii:1 ba
zinul mijlociu al Argqului ce graYitau în jurul tîrgului Bucureştilor, ~:flate 
într-un raport de intcrdepcndcnFt cconcmică cu cd mai apropiat centru 11:·1Jan. 

I;oartc probabil, rrtspînditrt pe o mare suprafaţă, cuprinsr1 între cur:-:u} Ar
geşului şi balta de pe malul drept, locuirea de la Drrtgăncscn a cunoscut o ma;-! ron
ccntrare în scolele X\'II -- :X\'111, cînd s-a accelerat şi ritmul dczYoltrtrii :'<'~··. 

https://biblioteca-digitala.ro



Note 

1 Bucureşti, Ghid, Harta Bucureşti cu împreJurimile, scara 1 : 150.000, 19.31. 
2 George Ioan La.hovari, Dicţionarul geografic al României, vol. II, 1901, p. 233. 

:J Periegheză. efectuată de arhcologul \". Boroncanţ în mai 1986. 

4 A. Ştefănescu şi R. Ochcşanu, Săprituri în staţiunile arheologice medin·ale de pe Ar~eş di11 ;.ona 

Poşta-Drâp,ănescu - 1986. Raport prezentat la cea de-a XXI-a Sesiune anuală de rapoarte 

arheologice, Timişoara, 24-26 aprilie 1987. 
5 Pe acest promontoriu au fost efectuate săpături arheologice conduse de ar!Jtologul Yasile 

lloronea.nţ. 

1 Mousieur de B(aur), .1/emrries histrriques ti f,fillaJf.iqns ~!;1 la ra!alhit. FlandcJJt ctl.t"ip!-iC, 

1778, p. 16-4. 
7 În patrimoniul :ML\l\IB, JIU. 1105SJ 117 SF 72-4, 1350. 

a Coustantin C. Giurescu, Prillcipatele române /a încrputul secolului XIX, Editura )tiin1ifidl, ]().57, 

p. 287. 
9 În patrimoninll\tlAMB, in·t. 11131, SF: 748. 
10 George Ioan Lahcnari, op. cit, p. 257. 
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Drăgănescu 

R l~S l' ~1 1:: 

Le \'illag<' de Drftgfuw:-;cn est ~iliH~ sur mw hantc t<'rra~~c df' la rin' droitc de 
l'Argcş. Les fouillcs y ont eu ponr but l'<'xanwn dP Ycstiges identifi('s anx bords 
d'un des lacs qni H'C't''·aicnt les ca11x de 1':\rgq pcndant les crtH's. Cc>t cspare ~c 
trou\'e ft 1111l' clistance de 1 km dn lit d<· la ri,·i(·re. 

L'cxistencc dn lac a polari-.:c l'anci('l1 habitat, entrc ;wtrcs, p:tr les ressourccs 
qu'il offrait (la faunc lks mar{~ct:~~·s, le pois~on, le roscan). Il l'St prouYc de 
sorte qm' It:~ Yillag(' a {~,·olue ~\ l'cpor!tll' fco<blc ayant pour centre de graYite la 
tcrrass(._· aLt Lurd cln lac, scs limitl's coto~:ant anssi la rin' de 1';\rg(·~. 

Les fonillc:-.: ont mis au jonr des hahit~lti'llb scmi-cEtcrr6·,':-> dat;tnt des x_ye 
C't X\'[c' sieck:-;. Anx X\~II" d X.\'IIl· sit'-cl··-;, l · ,·illagL' d,, Dr{tg;'t:1,>Cl a ronnu 
unc extl·rhion constatec par l'angmcnt:ltion du nomhrL' d'hahit:ltions ~ussi bien 
quc de sa superficil'. Y furcnt iclentifie\'.; 12 d_· ,~.·:.; lnbih.tion.; p:{•:-:,t.·ntant un plan 
rectang:nlaire ct de:..; fours f•xtcricu:-~. Il cv:r. l\'lll de rcm:tnltt\·r b 1 icLes:-c de lou-.__ ..._ . 

pe::-; et de SCOTie-; metalliqncs, Cl' qui pt•nnr•l lk COllcltliT (}IH' l'o:1 ~- pr~:tiquait le 
traitcnwnt du fer. 

.-\u XVIII ::-;iccle, l'hahitat an ni\·(·au du lac al-te ~d>~mdotn;,t'·, l'inn·ntairc 
ceramiqne ctant e\·acut> des hallitatiuns. 

Explication des figurcs 

Fz';;urt· 1. Le· profil de la scction cxecutl-c ~l Drăg{uwscu dans b Z{.~il' des 
ens(·mblcs B 1 ct C 1 (les X\'1[·· -- X\'lll'' siL·clcs). 
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Ordoreanu 1 

AR/5)'/'/ !JE SlEF:LVI~"S(L" . 

Partl·a din amonte a Lacului :\Iihrtilcsti de JW Ar.:!c5 a aft·ctat si \·atra veche 
' 1,.,_1 ' 1 

a ~~ttulni Ordorcanu 1 , acolo unele, prin cercetări JWriegheticc, spL·cialiştii \fu-
zeului de Istoric si Artă al municipiului Bucuresti au identificat urme de locuire 
din epoca mcdiev~l[t:!, împrejurul l{tcaşului ele CL~lt ridicat ceva mai tirziu. Peste 
vatra \·echiului :-~at se întinde ast{tzi Lacul :\I ihăileşti, limpezind apele Argeşului. 

lkzafcctarea micii localit{tţi a impus efectuarea unor sondaje arheologice 
menite ~rt stabilească fazele ele început ale locuirii umane intrate în constiinta 
localnicilor sub forma legendelor. ' ' 

Localitatea s-a aflat pc malul stîng al \·cchiului curs al rîului, care se deo
sebea radical ca înf{ttişarc si ca structur{t de malul drept. Dacrt în satul Posta, 
amplasat în faţa ccl~1i de la Ordorcanu, locuinţele au fost amcnajatc pc tc;asa 
înălţat~\ cu X- 10 m faţ{t de lunea Argeşului, la Ordoreanu malul era mult mai 
puţin procmin('!lt, iar casele s-au aşternut de pc terasa din preajma rîului aflatrt 
la numai cîţi\·a metri (2-J m) faţrt de oglinda apei, spre nord, într-o pant{t 
uşoar{t, ahia pcrceptibilrt, care a f{tcut ca marginea de nord a localităţii să n-o 
dep{l.~eascrt în În{tlţime pe cea din preajma rîului cu mai mult de 0,:10 m. 

Ik altfel şi structural, cele dotd staţiuni dcsprtrţite de cursul rîului erau 
extrem dt• deosebite. \lalul drept n-a fost niciodatrt depăşit de ape, p{tstrînd 
imaginea efortului de modelare meandratrt a vrtii rîului, în timp ce malul stîng 
a fo~t inundat de fiecare dat{t la viiturile de primrtvară, srttenii fiind nevoiţi 
s{t părtt:-~easc{t satul în mai multe rînduri, pîn{t la reintrarea rîului în matc{t. 

În timpul marilor inundaţii, apele Argeşului acopereau o bun{t parte a tc
rast>i CL' desparte astttzi cursul Ciorogîrlei şi al Sabarului de cel al rîului Argeş 
şi foarh' probabil cele trei rîuri actuale formau unul singur, vrtioagde intcrme
d iarr· funq ion înd ca privaluri în perioada de retragere a apelor. 

Pe m{tsura apropierii dl' tiil).purilc noastre, rcvărsărilc şi-au redus amploarea 
şi fn·c\·cnţa. Cn toate acestea, memoria locuitorilor şi documcnll'k mai noi au 
cmt..;vn·at amploarea innndaţiilor:l din 1941, 1963, 1969 1970 şi 197:1 atunci 
cind mare parte din locuitori s-au retras din satul inundat, iar apele au dcprtşit 
latura nord idt, acolo unde se afla lttcaşul de cult. 

Cu greu, în aceste condiţii se pot surprinde perieghetic umw mai vechi de 
lm_·J.ire în raza localităţii, a cărei suprafaţă a fost în numeroase rinduri acope
riU\_ cu nisipul fin, strrducitor, presărat cu mică, ce era purtat de apel<· rîului 
b : __ .\-{tr-.;an·. 

Pcn lru surprinderea unor repere de viaţă cît mai precise, in vest igaţ ia 
arhc·ologictt s-a de:-~fttşnrat în doutt scctoan~1 din sat, aflatP la o distanţă de' cea 
800 m. 

ti - cd. GU~ 257 

https://biblioteca-digitala.ro



În sectorul de nonl al aşezării (cel mai depărtat dC' cursul rîului), ;lcolo 
unde se afla şi lăcaşul de cult, săp~ttura cfcctuatrt în intcn·alul 29 iunie· -- 2.1 
iulie 19S7 s-a materializat în trei sectiuni, adnd ca ohiecti\' cercdan·a cdc r mai 
\'cehi în1mmări practica te în sin gura I~ecropolă cunoscut{t a satului ~i desprind· -rea, 
pe această Laz~t, a principalelor monwn te din eYoluţ ia satului. . 

Din raza localiC"'tţii, aproape de Y<'chiul mal al .\rgesului, spn· Y<·:-<, ---att 
cules mai multe fragmente ceramicc aparţinînd ciYilizaţi<·i ~-om:wqti \'l'cLi, da
tabile în secolele IX--XI. Foarte probabil, Yatra de locuirc din secolele IX--XI 
şi chiar din etapa urmrttoare s-a aflat mai aproape de cursul Yechi al rîului, iar 
desele inundatii Yor fi acoperit cu nisip urmele asez{trii. C'<·k cÎk\'a fr;t!.:llH'nk 
se constituie ~~stfd, în cele mai Yechi repere ale llll~·i locuiri medit'Yale, ti}\ic·· te
rasei din preajma cursului apei, la Ordoreanu, frtr?i <i ne p<'rmitrt fornn;larea 
unor conculuzii categorice. 

SporadiCL' s-au doYeclit ~i ,·estigiilc atestînd locuin·a in aşezarea din :-\'(·l)lC'k 
XY -XVIII în jurul bisericii. t·n num{tr redus de fragmente, aparţin ind unor 
oale cu gura relatiY cilinclricrt prezentînd sub buză, la exterior, caneluri (Jrizon
tale, asemănătoare vaselor descoperite la Curtea Veche elin Bucureşti, în .~rnap;1. 
B, ar putea sugera locuin·a în raza satului, de bunrt scam~t în pn·~1jma rîului, 
în secolele X\' -XVI. .Alte fragmente, printre care şi o bucatrt dintr-o ~trachinrt, 
acopcritrt cu smalţ gro~, sticlos, de culoare verde deschis, pot atesta l'\:i..;tenţa 
asczării în secolele XVII--XVIII. 

' Situaţia stratigrafidt, surprins{t în cuprinsul s;tp{tturii noastre, a rdh·ctat 
concludent locuirea din partea de nord a satului, zonă excentric situaUt în !·aport 
cu amenajările gospod{trcşti ale locuitorilor din fazele anterioare şi cl1iar coJHt·m
porane s{tpăt.urilor. 

Ultimul nivel de dUca re suprapmwa un strat marcat de vegetaţia a lnllldcnl;l 
din jurul lrtcaşului. 

Pînă la adîncimea de -0,38-0,41 m a putut fi ob:-:crvat un p;tmim ce
nuşiu amestecat cu 1nici fragmente de dn{tmidrt şi pigmcnţi de mortar, c(Jrc:-:
pur}?-Înd funcţionării lăcaşulu i de zid şi meremcturilor dectua te de-a lungul ~ im
pului ~ 

La adîncimea de - 0,42 n1- 0,50 m, unde s-au remarcat ~i unek ingro
şrni de mortar în peretele zidit, a fost surprins un nivel punctat cu C:u·;m1izi de 
35 min - 40mm grosime şi o dung~t continuă de mortar. Socotim c{t act-:-ta t•ra 
nivelul de ddcare al constructorilor primului didiciu de zid. Reţinem ~i faptul 
c;t mortarul depus pc pămînt era identic celui folosit în zid;tril'. 

În profunzime, s{tpătura a atins apoi un strat de pămînt cenuşiu pigmen
tat cu bobiţe de cărbune şi foarte slabe urme ccramice, corespunzind funq ion~trii 
unei necropole într-o faz{t antcrioar{t primei const.rucţ ii de zid. 

La adîncimea de - 1,25 m, nisipul galben, curat, marca stratul vi:·gin. 
Duprt s{tparea celor trei secţiuni s-au formulat c<?ncluzii referitoare la forma ··di
ficiului de zid. La construcţie s-a adoptat un plan ale c;tnli elemente ;;n iost 
unitar gîndite şi concomitl'nt executate. 

Săpătura a scos la iveală 16 morminte şi 11 grup~ni de oscm in te rezulta te 
din rcînhnmftri, în cadrul cru·ora s-au distins oscminte de b{trbaţi, femei ~i copii 
aparţinînd tuturor grupelor de vîrst{t5 . Se impune observaţia C:t mulţinK;; ;-,·în
humărilor indică indelungata funcţiona re a cimitirului, fapt Cl' conf irm;~t tra
diţia orală referitoare la existenţa aici a unui lăcaş din bîrne ~ia celui mai \ ('cl1i 
cimitir cunoscut la Ordoreanu, anterior construcţiei de zid ( F1·g. 7). 
.. Ceramica este reprezentată de mici fragmente de oale ~i strftchini, ;;vind 
gura cu buza subţiată. în lateral, de forma unei streşini. S-au remarcat ~i frag
mente de ulcioare sau de căni, cu toarta ah"eolatrt în lateral, ori cîte o c;i.nl'lnr~t 
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Fig. I. Cercetarea uuui mormînt <le ÎJJ!iumaţic an t erior lăca ., nh1i de zid, ~urpr in s sub fundatia acestuia. 

orizontală în aprop iere ele baza plată. Acestea an fost accpcritc cu un :malţ 
subţire, Ycrzui-gri ~an prcdcm inant H 'l zui. Materia lul . e date azi în ~ecolr le 
X' III - XTX , atestînd cx i ~tcnţa certă a --., czării in acca5tft peri adrt. 

DiN cele 16 n1ormint ncd<• ranjatc, cl ezY l ite, in .,a pte cazur i, umplutura nu 
a conţinut ş i pigmenţi a i \Tcnnci con trucţii J c zicJ, iar oscmint le au fost g5site 
dedesubtul con trucţici ele zici , da tîndu-.-c astfel într-o perioadă anterioară. T ·ci 
monede otomane elin s colclc XVIII - XIX, dc~copcritl' în c nt cx tnl unor n·în
humări. confirmă funcţionar a nccr pclr i " ehi în acelaş i perim etru. 

InYcntarul funerar se dat ază a tfel înc pînd din . ecolul al XYIII-lea , i 
pînă aproape de zilele noastre. El c te alcătuit dintr-o brăţară albastră cu pa. tile 
de sticlă, cu dungi albe ,i albastre, înglobate în pa ta moale (Fz' rr . 2). La aceasta 
se adaug·ă mai multi nă turci din os si lJortelan . au nast.uri-bumb i. ori, un colier 

' ' ' , de mărge l e foarte mărunte, multicolore şi un11clc unui acopcrămînt pentru cap, 
poate o tichi e cu bumbi din bronz aplicati. Coli erul de mărg le este a · emănă
tor celui descoperit în necropola ~ai. ulu i Pa~telimon<i. unde a fo t datat cu ajutorul 
monedclor în ~ecolul al XVIII-h·a. P ir~e a~cm ănăt ar . -au gă it şi în n rcro
pola satu lui Poşta, de pc malul drept al rge,u lui7 . 

D ..,i, potrivit tradiţi ' i , l ă a..,u l mai Yechi ar fi fost con truit elin lemn , cer
cetării arheologice nu an se s la iYeală materia le de con trucţie antr nate in 
mormintele mai v ehi. În niYr lul core8punzător edificiului de piatră s-au r marcat 
cărămizi cu grosimea ele 30 - 35 mm, un le cu puternici tocit uri, pc care le cox:
siderăm dizlocate din pavimentul aferent construcţiei vechi. Unei au un prof1l 
transversal trapczoidal . i t e. iturile în lat ral,folo irca 1 r nefiind tocmai clară. 
ln acelaşi context au f ~t rc~arcate şi bucăţi de piatră, de gr ie, făţuite, puse, 
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!:t::. 1 llr:1tar[t din "t•cl:t cu l';htil<- ttJ[,,:att· 
inclu:.e i11 pa,ta I:Joah-. 

prohahil. ~ul1 tttlpik din kmn ak construcţiei iniţiaL·. fc:;;in·a Z~..ce::-.tcia din func
ţiune p;Ul' ~:~t fi ~urY('nit după o înddungattt funcţionarl', dczafcctarea fiind dc
tnmin:lt:"i, cu ~~iguranţtt, şi ele dcgr;Hlttrik produse de inundaţiile Argeşului. 

Don;~L c·tapc sint clare: cea a lttcaşului <k zid. din a doua jumtttatc a vea
cului al XIX-ka, ~i cea din scccllde X\"III X.!:\. 1:mctiClnarca lor in accca~i 
:-;nprafaţ;t d:• tl'n·n r'iind doYcdittt şi prin e:-.:btcnţa cr~1cilm." Llin piatrrt anierim~l~l' 
:t;Hdui IS77, dintr<' c!rc· ~'..m n·ţinut un moJd de cruc:· tripl:t, mai puţin folosit 
1·:·m p;nka locului. 

În lumin~~ h'r.ull:1ldor ~~~_· ;)()ah' afirm:l oare ctt prczenţ~~- mZ~..krialelor spora
dic·.' dat:!t~· in ~('CrJkl·· X.\'1 :\.\'1[ c:,t · intimpltdcare şi c:t inceputul locuirii 
nwdi··\:~L· Lt CJ:·dm···:tnu ~~· î:n·,~i . .;tn':l?:'t a~1i:t Îit a tbua jumăL1te a sccclului al 
X\'111-L.'? 

Cc:l:-i,l·.·r:un c.p••rl.u•::t :-;i pnz(•ntan·a ttnn:ttnrului rationament: în constiinta 
locabicil(}r Irtcasul d(· zid'a\l'a numai hramul Sf. Nic~lae. Dar în fatada z{I
~r;t\'ittt :-•.' (·!:stin,!;t·au ,.r:,clurilr· twntrn trei iccanc alt~ ltramului, fapt rcţit;ut şi în 
pi.:;;m it ~el i<t LI 1 S77, :--;pecificîndu-i-:-;e hramul triplu: Sf. l\icolae, Sf. Ioan 
Boll'z:~ttorul ~~i Sf. ~Llrabmhie .. \cl·:-~t l:.tcnt poat~ fi un indiciu nu numai în pri
vinla ].",c::·;ldi i :tnl;·ri( r, ;1l c:\i"tli hram \'a fi fost preluat de cel mai nou, dar 
p.:ni" eLi;,,- ;1(_-,J:t l'Xi.-tL·nţa a dnur1 <bcmctwa lti.caşe de care s-a servit in timp 
:-;;ltul. (Fi_.; .. )}. 

ltt 1··.~:-i't:!r:"t cu numt·k ~atu1u1 şi momentul infiripr1rii lui circulă variate 
kgl'l1d· ·. Tr:• eli:. i:t populartt atribuia numele satului uc.u i căpitan de pc \'remca 
hi \!i!t:•i \"itt-aztd sau a lui Tudor \'ladimire~cu, numit Urdăreanu, după care, 
~atttl ;:r !i n·:,ilJt\l n•tnwl·· _.;~!h ferma Ordoi\·an:! 3 . De:;tul de frecvent, numele 
:..;;;tuh:i :t 1(>:-t lt·~at ck !llU!Wl1tllll~L'\l,1uti::i din !S21, fie crt era VC'rba de Ur-,, ' 

d~Lrcan!t. :.;prijinitorul d(Jrtnrilor lui Tudor \'ladimin·;:-;cu, fit_; <.le o alt:t ramurrt a 
;1.c~·.;ki L~111ilii, car1· ar fi :--;L'q>Îilit ~;atul dl· m:ti multă \Teme. Alteori a fost im
plicat tLr-ct momentul infrin;~crii Revoluţiei din 1~21 in procesul naşterii lLca-

https://biblioteca-digitala.ro



Fi[!. 3. l jiscr.<<I ~ ~ ~ 1 1l u i Orr !(,: ca. I: l in liiupul i;: tt · t.~~t1i,J ,r aiheologicc. 

]j t rtţii, prin stabi lirea ll ll \ r pa ndur i a iCI , În prl clu r a de r malul Arge~uh i. 
după zdrobirea ultimelor inc i-c ăr i el e a opmw r zi. t en Jt. De re ţ im1t rs i faptu l 
că în păclnr a di n a l ropicr . " află 1. n . tcjar ~ccul ~H, cun ~cu t ele loca lnici ~ub 
num.l r de 11 t r j:uul ]n i crlt5nu ~ ;'l " , ~m i ntind r~eTr('k Jwitli: cuh: i Chc rghe C~E 
nuFt din ~rcolu l a l X rx -ka 9 . 

1nd i~:, c ut ahil, numck l ocalit r~ ~ii p 11t a fi prdt, ~·t de } ;-1 act· 8 <d um;i kcu;t or. 
Acesta ~lr fi putut an_'a prcocuprtri militarr , noţiw: a de (•rd ic din (;H<; ;~_ r f i 
deriva t d r nnmirc-a sat ult: i fii n d . i nonimă, în : c-ec l ul a ] ~ "Y! II-ka, cu n'a d e 
ostirc, armată . :: ·u cs 0 x clu_ ca cel ce \ 'a fi d ;__t t numele l oca lităti i ~;i f i fo~ t 
p~rt'cipant b \TCtma din c rdiilc (deci, r .orcan - , şt (a n) din~ coif' lc ~ r \' I II 
- XIX. Chia r t rm cnn l d · rta, d . cmnincl o unit a te rr:iLta 1~t Ja t urci 10 r o;-:tc 
ugcra a ccla, i lucru ::: ;m ş i {apJu l cil . a tu l a 1 arţim a u l l'i cm Cl.l pr 'oetq ·;',I i m i

litat c . 
În a doua jumăta te a ~ ce lului a l XVIII-lea, "\I on: ic:.1 r d ' B (aur ), col ,o

rind el e la T întaYa (Tintowa) r:i'c malul s ting a l Argql: lui, q:1prind( a în fy:-- tn l 
judeţ Ilf \',mai jos d e o .... ·lobozic , ~atul "l !rdurana" ş i Cl , -a ma i la ' ale .. Corne t 
din \\'ak "ll. Sr, tu] era c .n :-:. idcrat mare la ac a da t{t i deci îrlt c m (_i ~ l l , u ru ~ turi 
soli ( c, de mai n1ultă vreme. 

( 'n deceniu mai tîrziu , pc 1 a rta austria ă întocmită de F . J c !-- , l~uhcdorf 
.,i publica tă în 17 8 , în faţa . atului J rc.,cc nii , de pc malul drept ~: 1 lJU1u i, c~ tt~ 
mentiona t :::atu l ,,(>r<l irC'a r", a \ ind 1n parka de v 'S t-n ord-\ · c- ~L U i1 p Jd !-an o 
tr c ·re prin \ ad. 

La mijl ocul s coJulu i urm~it r, 
pro abil, d (• , ' ta tu] Major a u triac 12 , 

hartă a sudului împic i Rcmânc int ocmi t ă, 
a r ,tinut, pc malu l stîn e- :11 :\r!!c ~u Jui , :- a -

' \..} t. , 
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tdl' Tintc~ti. probabil Tînta\·a, Ccdc:-;ch (Tcglw~). pc,:;k ap:t <Il- Buturug<·ni şt 
apoi "Ordorjan din Yall·". Prin Ordorcanu ~pre 1\.linc:-;in (Clinc~·ni), \Tnind de 
}>L':-'te Argeş, de la "Pri,:;iccnii de Jo~- Po:-;t", trcn·a 1111 drum JW car\· cartograful 
l-a numit "nm I~rajoYa" (drumul Crai~>Yci). Situaţia rcţinut:t de cart<'gr;tful aus
triac confirm:t tradiţia popular;'t a acestui drnm de la BncttiTŞti, care trecea prin 
Clinccni, Orcloreanu, Poşta şi mai dc·pa:·tc spre Oltenia, J>l' care locnitorii il mai 
nunu·au1:1 "drumul Craion·i". Pc maltd qîng al aJH'i, acolo un<k :-;,· f;'tcca trc
ccrL·a prin ,·ad, drumul era marcat de o cruce din piatr:t ;tş•,·zat:t la r;'t,:;pintic. 

Harta confirm:t şi obs<·n·aţiik ncac.;trc, la mijkcul \T;tl·ului al XIX-lea bi
~crica aflindu-c.;c la capi""dululiţci din centrul ~atului, :-;pre margitwa lni <il- nord. 
În acelaşi timp, podul }ll'Sk Argeş era, ca şi în Yeand anterior, puţin mai la 
Yl''t decît trecerea pc~tc ;tp;'t din faţa uliţei n· cobora pm·îrni~ul de h Poşta. 

Consi(h•r:ml, asadar, c:"'t si Ordoreanu c:-;ll' unul din satele amplasate in ba
zinul mijlociu al Argeşului, aie c;'trui înc('putnri datcaZ:t elin secolele XV-XVI. 
l·n Yeritabil ~alt ~;-a produs în Ycacurilc X\'II--X\"111, atunci cînd, prin intcn
~ificarf'a leg;~tturilor cconomict' ~i prin activarca Yechiului drum al CraioYei, care 
tn·n·a pe aici, (•x.i:->tcnţa satului a cuno~cut o perioad:t <k a\'Înt evidenţiată de 
edificarea, intr-un interval de un secol, a doutl. l:tcasc dl' cult, dintre care unul 

' din piatrft. 
I\· drumul Craiovci se vor fi îndn·ptat spre Dnn[trc ~i o parte din trupele 

ru:'eşt i, în prim[t\·ara anului 1877, e\·cnimentnl trecerii lor prin Ordoreanu fiind 
COibemna t în pi~an ia lăcaşului ce Sl~ con-.;tru ia 11 . 

.\Iodificarea acc . .;tei artere prin construirea podului metalic ele la \Iihrtileşti 
a rcdns importanţa drumnlui prin Ci incen i şi prin vadul de la Ordoreanu -
Po:7ta, incctinind evoluţia lo:alitrtţii. Ca urmare a sdulerii num[trului ele locuitori, 
aşezarea s-a redus la cîteva locuinţe r[tspînditc în ,·atra \"cehe a satului, pierdută 
în Ycgctaţia abundentă de pc malul sting al Arg,'şului. 

Amenajarea n1arelu i lac de la \llh[t ileşt i a impn~ restructurarea spaţiului. 
Localitatea. a disprtrut, dar cercetarea arlwologic:t ~i istoricrt a reuşit să desprindă 
Yaloroasc mrtrturii din istoria a7ez[trii, conscmnîndu-le astfel pentru viitorin1e. 
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Note 

1 Ha port prezentat Ia cea de-a XXII-a Sesiune anuală de rapo.:trte arheologice, Piteşti,l25-27 

ntartic 191'S. 
2 Pcricghc·7.{t efectuată de Y. Boroneanţ şi Yasilica Sandu. 

3 Extra~ din registrul-in.,cntar al parohiei T('crh~ş-Ordoreanu, comuna Clinceni. 

' Săp<Ht!rile în sectorul Ordorcanu I[ au fost efectuate de arheologul Radu Ciuceann sub conducerea 

directorului mu7enlui, praf. dr. Panait 1. Panait. 
3 Cercetarea antropologică a fost efectuată. de către cercetătoarea Laurenţia Georgescu de la Insti

tutul "Dr. Victor Babe~". 
~ Aristidc Ştefănescu ,Pantelimon 5 ( 1970), în Bucureşti, VIII. Materiale de istoric şi Muzeografie, 

l~l'l. p. 9.'5-99. 
7 Sitpături efectuate de Aristidc Ştefănescu Şl Radu Ochcşeanu în 1986. 
s Informaţie: Marin Pompieru de 80 ani. 
9 Tnfurmaţie H.ăducu Cristache. 

10 J)irmi.'ie Fc!esiarhu!, 1764.-1815, ediţie îngrijit{t de Dumitru Dălaşa, Editura Academiei 

H..S.R., Bucureşti, 1987, glosar, p. 154. 
11 :\lon-;icur De B(aur), ."\feiWJires historiques et geograpltiqrtes sur la Va!aclrie, Francfortet Leipsio, 

17i8, p. 154. 

u In patrimoniul 1\HAMB, inv. 11131 i SF 748. 

13 Informaţie l\farin Pompieru. 

u Pisania menţiona ridicarea lăcaşului de zid in 1877 pc cînd erau ,, ... oştile împărăteşti ruseşti 

în ţară ... ". 
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Ordoreanu 1 

Occasionncc:-; par l'amcnagcnwnt complexe du lac <k rl'temw dt• \1 il1:\ikşt i 
sur 1':-\rgc~, les fouillcs d'Ordoreanu curent pour objcctif priucipal d't'·t:1hlir la 
succcssion des habitats sur la hasse terrasse de la rin· gauclw de 1':\rgcş, du 
cMc nord de l'ancicn Yillage. Elles ont r(·y{•lc l'existvnc<· de tract·s d'hahitab 
datant des IX··--XI• si<\_·ll's, hahitats dont le centre se trou\·ait lors de cdtt• 
{·tapc pres du lit de la ri\·ic·re. 

On ~· a t'·gall'nwnt dccoun·rt des clcments indiqnant l'existl'nce d'un habi
tat datant des X\··---X:\'III·· sic·clcs. 

L'on ~· a constate unL' intcnsification de l'habitation au ct·ntrc du Yillage 
;\ partir du X\'lli·· sic·clc, pour en <·nrcgistrcr un important cssor au sic~clc suiYant. 
A l'emplaccmcnt de l'ancicnnc t'·glise du X\"III·· sieclt·, llll cdifice cn picrre y Jut 
crig<'· dans la SL'CO!Hk moit ic du X IX·' cdifin· qui se supcrposc ~l plusicurs tomlJCS 

d'inhumation affl-rcnil's ~l l'ancicmw construction. 
Jk la sorfe, le \"iJlagt• -- CJUC le:-; SOUITL'S ccrites ct cartographiqucs signaJent 

au X\'IJI• sit'·clc -- s'a\·ere (·tiT plu:-; ancicn, les dcLuts de ~:a constitution da
tant des X\'I·--X\"JI·· sit.'·clcs. 

Explication des figures 

Fz.gurc' 7. Fouillcs d'une tombc d'inlmmat ion ant(·ricurc aux nmrs de la con:-truc
t ion sous laquellc cdte tom lH' ~e troun·. 

Fz.gure 2. Bracckt en Yerrc aux pa:-;1 illcs color{·es integr{·es d~u1s la pfttc mo1le. 

Fz"gurc' .J. L'{·gli~c du Yillage d'Ordorcanu au moment des fonillcs arch2olngiqucs. 
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Ordoreanu 11 

N. · J 1 J f . C 1 l "C 1 :·AN l ·Ţ 

CerccU1 riie de suprafaţă întrcprin~c de colcct iYtd de arhcologi al :\I. T.A. "\I. B. 
pe malurik Argcşulu i, în zona Ordorcanu, Pc~ ta, \I ih?'tilcşt i, Cornctu. Dum it r;t na, au 
reuşit să identifice <lşcz?'tri arheologice rclati\' tntmcroa~:c. S?'1p?'tturik ('Xt'n;t;ltt' au 
aYut toate un caracter de ~ah-arc atît datorit?'t traseului canalului Bucun·sti --
Dun{trc, cît mai ale-s ritmului alert al lucrărilor de cxc:tYarc si indibnuirc din ~onă 

' ' . 
Transformru·ilc u· an urm;,t şi-au pus în mare m{bur?'t amprenta a~upra confi-

guraţiei terenului, cursurilor ;qwlor, ca şi asupr;1 aşcz;trilor um;mc, C<'rcctttril(· 
arlwologicc dcsf{işurîndu-'c a:-:tfel pc intcrYale ~curte de timp ~i !a sclic!t:~rca 
conducerii Canalului. 

Staţiunea ccrccLlt{t de noi în raza fostei comune Ordorcanu c:~te ;-;~fttzi 

în totz!litatc acoperită de ramhlcul digului (cea .:1 m înfdţinw). pe aliniamentul 
( )J dJrcanu- Poşta. Ea ~-.c g:t:--('a pc o tera~ă a Argcşulu i care, cu cît n·a ~ I'Colc în 
urmă, era situat?'t în imediata apropiere a riului, la aproximati\· 200 m ~--E de 
punctul numit "la pod", pc şoseaua Ordorcanu-Clinccni. lkccla.rca ~i cercetarea 
obicctindui ~-au d~1torat, în exclu:sivitatc, ckcopcrtării tc-ra~ei pc o lungime de 
aproximati,· 2 km, la o adîncime de cea 1 m. Apariţia, sub lama I'XGl\·atoa
relor, ~unor \'('Sti~ii arheologice a determinat ~istarca pentru o pcrioad:~ rdativ 
scurl:t a lucrrni]or de indignirc şi dcctuare~ ClrccU'trilor i:.:toricc ~i arheologice. 
În vederea d1 zP·Lrii unor elemente matc:rialc ~i spirituale C<' au ~1p;1rţinut 
\'cehii ~!.scz:tri Ordoreanu, în cadrul unei cercetări limitate a zonei, s-au t·xccutat 

' 
6 ~,ccţiuni şi -l C<lSl'tl', totalizîncl o suprafaţ:t de aproximati,· 200 m:!. S-a prac-
ticat o s{t}):tturrt JW sistemul unor sectiuni Innoi de anroximati\· 25 m si lat:t de 

' ~ J. , 

1,5--2 m. Cu acest prilej au fost cncct<it<.· nou:t cuptoare de dimcnsitmi varia-
l>ilc --- cu diamdrul între 1,40---2,20 m, toate înscriindu-se pc un aliniamcnt 
perfect orientat de la ~ -- ~ -- E - S - S - \" ~i care ar fi core~ptms în prezent 
confit!uratiei tcra~;c-lor Ar!!csului. 

t.J ' (J ' 

Dispuse pc aproximati,· 30 m lunginw, cuptoarele pot fi împ:trţik, dup;i 
aspect şi structur?'t, în două categorii: prima gruprt de 4, ccalalt?'1 de 5. Primul 
set cuprinde cuptoare de mari dimensiuni (C 1 D =-=- 1 ,7.:1 m, d :.:~ 1,5 m; C2 }) =--

= 2,10 m d -~-=--= 1,5 m; c!1 J) -_ 1,.:1 m d _:_c::: 1,35 m; c .. J) c-::-c 1,52 1ll d 1,10 ln 

(Fig. 7); celelalte 5 au dimensiuni reia ti,· rcdu~c. cu un diametru n· \'ariază 
între 1,25-- 1,50 m (inscriindu-sc mai mult sau mai puţin într-un cerc) ~i :-:înt 
concentrate în colţul de :\--- ~ E (Fig. 2). 

Toate cuptoarl'le dc~copcritl' "in ~itu" an gura de alimentare oricntat:t :--prc 
sud, cenuşar('k fiind implîntate în ~olul viu la o adîncime de cea 0,20-- 0,30 111 

2{)5 
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Fig. 1. l'lanul cuptoan·Ior l-4. 
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Fi!.:. 2. (tLptorul ."i. 

-"-gr_oopă 

cJc:> 

in raport cu coLt \'drci. Prima gntp;''t (cuptoarele- mari) :-'l' car:tckrizeazft prin 
gropi de accc:-; dL'Z\'oltatc ~i cn unghiurile aproap .. · dn·ptt-, n·lL·laltc au guri!C' reduse 
şi o\·al i laz<· (Fi[!. .. J). 

O a 1 t;'t d ist incţ ic :-;e poa tl' opt·ra suh aspectul morfologit· i lor: astfel, prime IL
patru cuptoare au pla:-;ak co~uri <h- fum in poziţie dextra faţ{t de axul :!\- S al 
cuptoarelor; în grupa a dona. cuptoarele mici sint lip~ite de un compartiment la
teral, de nnch- pn·supuncrea noa:-;tr;'t c{t ele se înscriu in tipul de cuptor cu coş 
central. ~u s-a putut opera nici o dcpartajare a lor în funcţie ele materialul 
constrncit,·; el <'Sil' idl'ntic pentru toatrt "scria" mai sus amintit:t. 

Srtpfttura a sHrprins pen·ţii cuptoarelor la înrtlţimi rl'lati,· mici, 0,20--
--0,30 m. avînd o dubltt cfunrtşuin·: in exterior, un lut alb-găllml Ll.ţuit, în in-

2fj() 
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Tif!. 3. Cuptoarele G--9. 

teri(,r, calupuri de cărrunid[t care. prin anlcrc puternică, deveni:.;cră foarte sfărî
nl icioa:"e. Duprt grosimea pereţilor, grupele se amestecă. în general, grosimea lor 
provocind Yitrificrca pereţilor şi înro~irea pămîntului. Vetrele cuptoarelor de 
dimcnsinni YarialJilc rclatiY mici (J ,5 cm) au fost ~i ele afectate de căldura Yio
lcntă a focului, deYcnind aclcYăratc oglinzi alb-grtllmi, circulare şi puternic pie
trificate; cuptoarele ( 4 , C6 , C,, C8 au oglinda Yetrei în pantă dcsccndcntă spre 
sud, :-;prc goapa de acces, celelalte sînt orientate în poziţie in\·ers{t cu diferenţe de 
niYcl el·~ maximun1 15 cm faţ{t de centrul ipotetic al cuptoarelor. 

M~tjoritatca Yetrelor au aYut depuse pe oglindă un strat de cenuşă, nisip ~i 
arsur~. de cea 0,2-0,5 cm; sub Yctrc, dincolo de stratul ro~ictic de pămînt se 
aflam:. ni\'CJ de nisip izolator gros de pinrtla 5 cm. înrdţinwa rcdus{t a pereţilor-
datoritrt unDr cauze ohicctiYe -- nu a permis reconstituirea exactrt a unui exem
plar, tot uşi, m{tsurîndu-~e curb ura pereţilor in teriori s-a ajuns la concluzia că, 
pentru majoritatea cuptoarelor, înrtlţinwa nu dcprt~ea o cot:t 1naximă de 1- 1,5 
m, dar nici nn era mai micrt de 0,60---0,50 m, coUt valahilrl pentru cuptoarele 
mari, rn inima fiind impusă de gradul accentuat de curlmr{l. Duprt cum ~c vede, 
marik dirncnsinni ak cuptoarelor au creat nw~tcrilor prohlemc legate nu numai 
de con3i;-;tenta nl1J"loan·lor constructi\·c, dar si de asigurarea unei actiYitrtti de du-, , ..._ ' 

rată. In.t_'X istcnţa unui material ccramic bogat şi concludent conduce în mod impe-
rios la concluzia d't orice utilizare a cuptoarelor, în afar{t de coacerea pîinii, este 
defini:.iv exclu:să. Prin dimensiuni, formrt si folosintrl, cuptoarele feudale din sta
ţiune:r. Ordorcanu prezintă analogii din.·c'tc cu un' cuptor fc·udal descoperit în 
a.scz~'-c~~ :JHtnesti --Buftea, datat în secolele XV -XVI, d(· crltrc arhcolog·ul ' . 
Aristide ŞteUincscu şi net el ifercnţ ia te faţ{t de cele prezenta te de cir. X icolae 
Con::!ta.nt inescu 111 asezarea mcd Îl·\·alrt de la Coconi . • 
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I>ar, di:Kolo de dimt'nsiuni, forme ~i pt'rmancnţc, Yaloarca dc~copcrir·~ ar 
reprezenta grupajul s;m alinitTt·a unui numttr compact de cuptoan·- mijl: ;•et· 

de cxistl'nţf\ direct kgall' d(• ,·iaţa l'Conomictt în Yatra unui sat mcdicY<d <·:·,:;tt 
pc Yaka f_crtil;t a :\rgc~ului ~i în inwdiata apropit.·n· a ora~ului capital;t. An·.::da
:-;an·a unui astfel dt• ct·ntru d<· copt piine de mari proporţii ridict1 de ]a inc· ~mt 
o îr:trcitft înt_rl'IJan·: cînd au funcţionat an·~k cuptoare?; can· a fo:-;t import;";1ţ_a 
:-;ocw-ccur:omH.-;t a ~;atului Ord<Jn·anu ~i a hintcrlandulni s;tu?; si, în ~J::-~it, 
cint' cr;l\1 lwndiciarii acl·stor masiH· concl·ntr:ll·i d<' n:ptoan·? ' ' 

lk:-;copt·rin·;l în gaura dt· ~1cccs a cuptorului 6 a mwi moiwdc pt'rmitr· .)a
~an·a. cuptoarelor cel ruţi!1 la sfîr~itul q•acului al :\.\"11-ka; prin analogii --~,Jr
fologiCl', puil'm a\·;m~a totu~i prc~upmwrca dt ele nau în funcţi<' înrt1 <> Ja 
mijlocul \<'acului al X\"11-l<·a. \Ion('(la <k~copnittt este tm gros ~·aguz;m di:1 :tr
gint ;1urit; }H' an-rs t' rcpn·zt·ntat Cri~t, iar pe rt'\<r~; Sf. l~agttza ~i aJ!td :rj~J. 

Surprindn<'a J)<' nin·Jc de funcţionar<' a unui m;ltcrial ccJ;.mic din p:,catt' 
neconclnd('n1 în zona Cll])to~:rclor C si C~, material d<' factur;! t irzi(· J)ll·<~··ază . ) , ( ~ 

]Wntrnlimitarca actiYit;\ţii ;1ccstui \·a~t atelier de ctq:tuare 1a~.ccolul ;tl X\'III->a. 
J)i~pariţia lui poate fi pu<t în l('g?itur:t cn schimbarea cur~ului :\rKl'~t~lui ::de
plasarea tcra~clor cu atit mai mult cu cit ~tratigrafic apar distinct dcu{t ni··:dc 
de prm1înt purtat, alburiu ~i n·nu~iu, ambele fiind ~aturatc de nisip fin .. -\ ,]rma 
pro]Jkmtt e~tt· strÎI~s kgat{t de în~ăsi Yiata mwi asezări rurale, cu struct~:rile 
~ak sociale, ttTitorial-politin·, mcnt~d-colcctin·, d;n ~i ~ub ~bpccttd pozilici t-.~·o
grafice, ~atul Ordun·;mu f?tcînd parte dintr-tin t-;Lcm <Il- ;Jglcnlcrări Hmanc con
centrate pe ambele p;,qi al<· 1\rgcşului mijlcciu, imhrficînd rîul pc o partl' ~i pc 
alta. An·stt· asczttri au l>l'ndiciat dt• cm~ditii ce au f;l\orizat în mod con,tant 
progresul dcm<;grafic, c11lminînd cu a duua ;.<'populare a ~~1tclcr in timpul l~'-)m
niilor lui ~tThan Cant;1n1zino ~i Const;mtin Brîncon'anu. Tc.t ;1et1m, d:1r }·-·alt 
plan al rd.atiilcr ~ocialc, ~-.c i?;tl'nsific?i procesul de deza!.:'rcgarc a olJ~tii <".t•·sti 
de,·ălm;lşe, c:~ne a fost atestat inctt de la mijlocul Yeaculu'~ al X\'1-Ica', atin:.:it;d 
apogeul la sfîrşitul secolului al X\'ll-ka. Acest prcccs de di:--:oluţie a n1rTi:1~, 
presupunem noi, ~i ~:~li ul Ordorcann cu a~cz;trilc Iim itrofc. 

:\cîndoios ct1 un centru prodncti\· -- l'Vcntual ck pesmet, soli{:itat dt· ;nr:;ata 
otomantt --aşa cum a funcţionat pe vatr;1 satului dcprt~ea cu mult tHC<''-'.it~.ţik 
mwi sing-ure asczrtri rurale :-:au ;de c:hstii <"ltc!'ti localv. Fiind de~tinat un<'i :-.):Ht

laţii r;t~pîndit'c pc arii mai întin~e: prodns'ul rezultat a\ca in c:Hlrul ol:~~;lor 
s[ltt"st i din zon;t si valoare clt· marf;l. 

' ' 
Folosil\'a IH'ÎntrcrnpUt a cuptoarelor de-a lungul mai multor ~ctwraţij im

pl ictt probkmc <il' econom it· f()rc'st icr~l: numai prezenţa ptHlnri i ~ i acn·s1d d Îrcct 
la aceasta au permis obştii întn·ţincrca unui astfel ele centru: o dat~1 cn di~p;~~iţia 
sa se Yor stinge şi focurile cuptoarl'lor, iar zonele Yerzi vor suferi masiYck <)·.'fri
ş{tri atc;;tatc cartografic de istoriografia no~lstr;l în ult inwlc trei decenii ak ·,-,_·a
cnlui al XYIII-lca (cnn1inuat;t pînă la pacea de la Adrianopol, 1~29). 

Rttspunsul la cea de-a tr<'ia întrebare este legat nemijlocit de puţintttah:a' 
izYoart'lor; oricum, chiar dacă satul Ordorcanu nu apare în docunwntc decît tirziu 
s-a dovedit dt asczărilc rurale din Tara Romfmcasd't, ca si cele din ~IoldoYa si 
Transilvania sînt' mult anterioare în. raport cu primele· mc~ţiuni, iar clescopcrin.'a 
unui centru economic pc YcChl·a vatră a ~·atulni Ordorcanu nu face decît <~ con
firme acest fapt. 

Informaţii despre acelaşi ~:at ~~<' g;tsc~·c în izvoarele cartograficL'; o prim[t 
menţiune apare în "\lappa ~pecialis \Yalachiae", editat{t în 178H de dttrc F. Jos. 
H.uhcdorf la Sibiu, unde !-;atul Ordoreanu, "Ordojcni". este pomenit alftturi d<' 
alte localitftţi din bazinul Arg<'şului mijlociu. l·n deceniu mai tîrziu, col. Spt>cht 
realiza în C<'k JOI-\ 1)Jansc o harU't ddaliatft a \lunteniei, în care ~atul Onlor::'nn 

- J , ' 
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L'r~- inc{t înconjurat de pruluri masive ce îmhr~tcau malurik Argc~ului. l'n alt 
izv:· cartografic tîrzin IH' aduce o prcţioas{t m{trturic, dc:-:.chizînd calea cerce
ttu-:: de sp('cialitatc; cu prilejul lucrărilor cerull' de B~1rlm ~tirlH'i, athtriacul 
Fii; 'ly· ridi·c·:t o harU't a \Iuntenici şi Oltenil·i, lucrare ce :-:c ,-a tip{tri duar în 
tirc~nd domniei lui Alcx~wdru Toan Cuza în 1Ro4. Pc lîng{t faptul c{t preia şi 
rcz,_,1,-;l d~..~ data aceasta pc baze modcnw de trian~ulaţi<· problema teritoriului 
di<:~:-,· Ihm:\rc si Cart)ati, harta îmbobuăţcstc Pl'O!:!Tafia l'Conomidt cu {)fctioasc si ' ~ , M ll , , 

ori:..,inah' Îlbl'l1111;ll-i: ac;tfcl, după CC rcd{t Cll minuţiozitate topografia Şi hidro-
11 i :~: i;t zonei, loc:d izeaz{t :-:.a tul Ordorcanu pc "drumul Cra ion•i", drum ce pleca 
di~:_ :-;udul I~ucurqtiului, tra\'cP<t Yctrl'lc saklor Bragadiru, Clinceni, ajungind 
b Ordorcanu ~ i de aici mai dcpartc trecea Argc~ul pc n n pod de Yasc mcn
ţio::::tt pe harUL În fine, 'Ian·lc Dicţionar Geografic al ţ[trii lH' rcdă o imagine 
tîrz.;_. a statutnlui social-economic al satului Ordorcann: "la IS4 de locuitori 
pi:~:tnt 125. ha 320 \'itc mari, 62S animale mici". 

Ikscopcrirca rcccnt:t, în cadrul lucr{trilor de salvare şi cercetare arbcolo
gic_i_ in zona canalnlu i Dnnftrc- Bucurcşt i, a nnu i ansamblu de cuptoare - un icc 
in c im pia muntcan{t prin num{tr şi d inwn:-' iun i îm hogftţeşte patrimoniul c j,·il i
zaţ~·i săteşti medievale, rdc,·înd înc{l o dat{t firul neîntrerupt al existenţei 
nu..t,tre prin cugcrca \Tacurilor. 
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Ordoreanu II 

RESUME 

Dans la ZOI1L' de l'ancicn Yillagc d'Ordorcanu, mainll'nant cnti(\n·mcn~ ::" 0 :-.Ju
Ycrt par la grandc diguc dn lac de ::\Iih;tilc~ti, on ~t idcntifie l'cxistcnc(· <\· rJCuf 
fours de differcntcs dimcnsions. lls ctaicnt am(~nag(·s a memc tcrras~.e dt· j'}·.crgeş 
ct utiliscs pour cuirc le pa in. Lcur disposition en lignc marque mw situat>:: ~1ue 
l'on signalc pour la prcmicTc fois an et·ntrc de la Plaine J(oumainc. l~;·:-:;mt 
d'nnc monnaic (·misc par la Yillc de H.aguse d d'un hicn pau\Tc materiei :.::-~·lJeo
logi<]lll', ccs fonrs ont (·te datcs aux dcrnic·rcs dizaincs d'annecs du XYll· <{'ele. 
Ils ont appartcnn pcut-t'·tn· ;\la collccti,·it(· rurale pour scs besoins cour<.:·_", cu 
bicn ils ont scrYi ;\ la pn'·paration des grandcs quantites de biscuits cu:.r. r~".an
dccs au X\'Il"-X\'111(' si(-.cks par l'annec ottomanc. 

Explication des figures 

Fz· a urc 
b 

1. Plans des fmns 1 -~ 4. 

Fi a urc ,") 2. Le four :1. 

Fz'.f!.urc ~ I.cs fours 6-9. J. 
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Mihă-ileştl "Pod" II 

dr. ;.\1IOARA TURC U 

În partea de , -c -t a local i tăţii Mihă ile,t i, pc malul drept al rîului Arcreş, 
se află s t aţiunea arh o logică l\Iihăilcşti "Pod" II. 

'ondajnl arheologic de salvare cf ctuat în fo te go podării ătcşti :-a impus 
ca un:narc a lucrăr ilor hidrografic din zona lacului ~Iihăile, ti. 

In timpul a\·u t la di poziţic1 s-au tra at ş i cercetat 4 ec ţiuni, lungi fie
care de 14 nl , i la te de cîte un m etru , paralele între ele şi perpendiculare pe cursul 
apei; acestea au permis tabilir a următoare i stratigrafii: pe te un pămînt cas
taniu de pădure - :-;ol Yiu - s-a aflat un trat de pămînt cenu., iu închis , cu 
a~pect zgrunţuros, conţinînd materiale ce aparţineau epocii bronzului - cultura 
Tei, apo i un sol ccnu, iu compact mai deschis la culoare, cu fragn1cnt e ceramice 
el in secolul al III-lea c .n. P c. te tratu l de humus cenuşiu -a uprapus solul ve
getal ac tual ( Pl. 1 ) . 

Complexele ses izate au fost cercetate prin casete adiacente, de ,i lucrările 
de cxcavaţie făcute in Yederea am enajărilor hidrograficc -au desfă,urat într-un 
rihn alert. 

Locuirea din poca bronzului de la Mihăilc., ti "Pod" II a fo:t marcată de 
prezenţa a două locuinţe-bord i, pr cum ,i a _tratului respectiv, majoritatea ma
terialelor f iind de altminteri gă ite in ace te complexe . 

Groapa borde iului 1 conţine humus închi:, ajungînd pinrt la cel ca taniu 
de pădure . Faţă ele ni\·clul de la care pornea, groapa locuinţe i respective era 

MTilHIMJLJEŞFn lPOJD)<"lill 1007 
PB?Otli VESTIC 

r:lr.:JJ "~}'V comf'{lc1 
chirp.c cu (r-o<Jmt!n7 
r:.t!-ron pr q .s e-c . Îii 

Pla'H~a J. Profilul ve-stic al ~·ccţiu nii III. 

Se. -1_/SO 
,~ 

§IDm 
~ 'l ~ee I'l 

(j} 

f!t:..1 ~ ee ;Jl 
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adînc:t dl· 0,95 m.Surprin~ JW latura nordic:t lnng;'t a ~l'cţiunii a II-a, bordt·iul 
avea lungimea de .),20 m. J),•ci, întn·aga suprafaţă a acestei locuinţe depăŞl'a st·c
tiunea a Il-a, fapt pentru care ~-a de:-;cllis o casct:t si s-a stabilit l[ttimea de 
i,95 m, precum şi conturul în forma unui dreptunghi' cu colţurile rotu~1jite. În 
prtmîntul de umplutur;'t al bordl'iului s-au g;'tsit cÎll'\·a huc[tţi de chirpici, p[trţi 
componente din pereţii încăperii. lk asemenea, ţinînd s<'ama dt· faptul crt p;'t
mîntul de umplutură din groaprt conţinea multrt n·nuşrt foarte finft (frtr{t urme 
de cărbuni), e de presupus d't acoperişul a fost con~trllit din stuf sau prqn ri~. 

Bonk·iul 2, la fel ca şi primul, a str[tpun::, hliilltl:-itd n·nuşiu închis, aflîn
du-se la o adîncime de O,XO m faţ[t de nivelul de la care pornl'a grcapa sa. Lun
ginwa locuinţei înscris<' în profilul secţiunii da de 3,XO m. 

Lrtţinwa, forma şi suprafaţa locuinţei au fo:-;t pr(·cizatl' în urma ccrcet[trii 
unei casete trasate parall'l cu secţiunea. Astfel s-a dovedit c{t l;'tţinwa îndqwrii 
era de 1,83 m, iar conturul acesteia forma un dreptunghi. Existenţa chirpiciului 
în p{unînlul de umplutur{t conduce la concluzia c:t pcrcţii ;111 fost construiţi din 
lut pe o împletiturr1 ele nuiele. 

lnn·ntarul ambelor complexe esll' constituit din dou?'t fragmentl' de lamc 
de silex si un bogat si Yariat material ccramic:! care, fiind în~rt mai mult frag
mentar, ~~ determinat' un repertoriu modest de fmmc. 

În secţiunea a IIi-a s-a descoperit un bordci din secolul al III-lea e.n. Con
turul lui se înscria la nivelul solului cenuşiu mai deschis, propriu locnirii din 
veacul al TI 1-lea e.n., faţă de care era adîncit cu O,RO m. Aceastrt locuinţrt (B 3) 
intra cu laturile lungi în malul \"estic al sec~iunii a Ill-a.Fundul locuinţei era 
plat şi lutuit. Inventarul alc[ttuit mai ales elin ceramic{t se imparte în dou{t ca
tegorii: vase lucrate cu mîna şi Yasc lucrate la roatrta. 

Ya~de confecţionate cu mîna reprezinUt mai ales forme de borcan cu fun
dul lat şi pereţii uşor arcuiţi. Pasta lor conţine ciobnri pisate, arden·a fiind 
rcalizatrt neuniform. În cazul vaselor lucrate la roatrt. pasta era omogcn[t, iar 
arderea cgalrt pîn:t la obţinerea nuanţelor ele cenuşiu dcschi~. C:tr{tmiziuu sau negru. 
Decorul mai des întîlnit este reprezentat d<~ dungi lustruite, dispuse orizontal. 
Cele mai frecvente forme sînt dmilc, str?'tchinik ~i vasele de tipul "borcan". 

Formele de vase, precum şi tehnica cxecutrtrii lor permit incadrarea com
plexului de locuit în veacul al lll-lca c.n. 

În profilul vestic al aceleiaşi sectiuni s-a mai semnalat o groap{t care pornea 
tot din solul cenuşiu mai clL·schis. In interiorul acesteia au fost descop(•rit~· 
cîteva fragmente de \·ase datate în secolul al III-lea c.n. 

Aşadar, sondajul din cadrul sitului :\Iihrtileşti "Pod"ll a permis identifi
carea unei locuiri din epoca bronzului --- cultura Tei --- peste care s-a ~uprapus 
o a doua aşezare încadrată - ca ŞI prima --, pc baza ceramicii, în secolul al 
Ili-Lea c.n. 
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Note 

1 Cercet:L-ile s-au realizat cu sprijinul studenţilor de la Facnlta. tca de Istoric-Filozofie din 

Bucureşti, în perioada 26 septembrie - 8 octombrie 1987. 

2 Valeriu Leahu, Cultura Tei, 1966, p. 87 şi unn. 
3 Vlad Zirra, Gh. Cazimir, Unele re:;ultate ale săpăturilor arheologice pc Cîmjml Boja din wrtierul 

Militari, în: CAB, I, 1962, p. 52-53. 
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Le sondage archeologique de Mihăileşti Pod Il 

H I~SUJvi 1~ 

el r. .H 1 O A HA T l_ .~ .i·' C l . 

Dn cl>t{~ mw:-;t de la commutw dt· ~lihrtik~t i, sur la ri\-(' droitc d(· 1 '_\j ~t·~. 
:::-e tronYait la station archt>ologique de '\Iihrtii(·şti Pod l1 ot't l'on a. t'll1l···i1ris 
1m sondag(~ ;\ caract2·re de sann·ganl<·.Dans les qnatres st·ctions cx;l!11ln<··,·..; l'on 
a signal{~ denx demi huttes datant dc l'ftg(' dn bronzl', la cultur(· dt• T, i, u1w 
dt·mi hntk daieC' dn III" sieclt' ainsi qu'mw fo:-;sc ~t proYisions app;trt' i1.::Jt ;\ 

Cl' ml-nw si2~cl(·. L'inn·ntairl' ('Si constitut> dt· pi\·ces d·r;uniqtH·s c:tr;tct,'·ri~1i'pws 
de la cu1tnrl' dt• Tci d dn Ili·· :-;i2·clc. 

Explication des figures 

J>lilJichc' 1. L(' profil mw:-;t (k LI scct ion Il I 
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Cercetări 

pe şantierele 
arhec logice intreprinse 
de constructii bucurestene , ' 

NA nr· CI ( ·cl:-. .JSU, 
r·Nf.'{Tf_·l:Y 1-JI~AcAr·J~-. ...,.CU 

În ultimii ;u;i, or;l~t!l Bucun·~ti a cuno~cut Jl:t;ltijJ<·lucr{tri ,dilitar-urL~
nisticc, amploarea lor afcctînd atît n·ntrul C;tpi;;!l,·i, cit ~i zond(' di11 jurul :·c ~
tt ia. Efectuate într-un ritm alert, marile <'XGl\-;lri an }Wrmi:-; :--ruatn<·a b in
minrt a unor Ycstigii care demonstreazrt continuitat('a dt nwntului ;:muhtoJ·· p~· 
meleaguri}(' Bucureştilor ~i cYcluţia acl~stui~1 în r~Hlrul :--ccidrtţii kudalt· HJL;<':

ncsti.1 
' În matl'rialul de faţrt Ycm consemna unl'l<' ccnst;lt{tl·i arhr< lr;.,;in· f{tc111c ,,, 

cîteva din ~antierek lmcurcştcne în ultimii ;111i. 

1. ŞA!\TlEHl-L -'!ETHOl- -- HD. (~tl. :\IACI-lEHl-

Cu ocazia s{tp;"tturil(Jr efectuate de c{ltn· Întn·prin<lc-r('a "\ll'ln u Bunn,>ti. 
în zilele 6-10 august llJR6, pe Bd. Ch . .:\laghcru, în dn·ptull:kcuJui Patri;l, b 
ini<'rscqia cu strada Pictor \'crona, ~tll fost :-:coa~t· Lt i\·<·aL'l, în a:-.ul Lul<·Yar
dului, dou[t mari construcţii subterane. Vcstigiile :-:c prez<·ntau :--lll> forma mwr 
înC:tperi de cea 14. X 8 m, orientate pc direcţia N-S, U!7or <k\'iak f;q;~t d<' ac;n;Ll11l 
traseu al n1odernului LulcYard. In axul longitudinal al marilor înci"tpt·ri ~c g:t ... <·a 
o succesiune de trei stîlpi masi\'i din căr{tmidă. De o parte şi de alta a an·:.:tora 
se aflau două bolţi sem icilindricc intăritc în dreptul stîlpilor cu a rcc dnl>lon, 
marcînd patru traYcc. D<'schiderca arcdor era d<~ 3,"10 m, iar in:tlţinwa în cht ia 
de holUl de aproximatiY 4 m. _Cele dou{t ~iruri de bnlţi conntnicm întn· cir· prin 
arcade mai scunde. avînd d('~chidcn·a de aproximati\· 2,50 m, con·sJnmz[tto;tJ<' 
dist;tnţ,~i dintre stîlpii nwdiani. Aceste arcade fu:-'t':--crtl_ ohturatc ulkrior. !il 

cxc(~pţia tra\·cei din cxtn·mitatca nordicrt a construcţiL·i. P,·rqii încrtperii purt:n1 
urme de tr·nntială pînrt la o cot[t de· + J ,30 m. 

Pardo~eala era indicată de un decros al zidului, lat de circa 20 cm . .'-;m 
dc:.:copl:rit :..;cînduri, rc~turi tk pan.loscalft p~ grinzi tran~n'r:-:ale ce ~e r<.'zem;in :w 
profilul zidului. Nu :S-au g:~sit etrămizi ~au dale care <t indice prezenţa H!h'i 

pardosdi mai rl'zistentc. 
A pare ~urprinziHor de mare adincimea la care a fost îngropa t{t con~truc1 i;t: 

circa X m L\ţ{t ck nivelul actual (adîncimea maximrt de c:--.caYarc a atin~ 1; !'1rL\ 

de-- 10 m); d;JC-l :-<' aplidi o n·duccrl~ de cea 1,50 m rczult{t o cct{l de apru.:-;i
mativ 6,50 n1 faţă de nin·lul de călcare in momentul cou:-.trucţici, fapt ce ;t Jk'r
Jnis conscrYarca acestei l>olţi f{tr{t umpluhlr{t sub tcra~amcntul hukvardulni, 
confcrindu-i rc:t-istcnţtt. la presiunea traficului rut i'cr. Construcţia mai prczt·nta 
la extremitatea sudiet dou{t ziduri, unul ţcs11t cu zidrtria corpului principal· şi 
orientat aproximativ S -S-E, Cl'lălalC din c{tr{unid;l friabilrt, 1wrpcndicular 
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p · cotblrt1cţia mare. Datorit:t traseului de cxc:n·are si mai ale-; ritmului 
lucr:u·ilor, I_m s-au putut unn{tri traiectoria şi funcţionali.tatt>a lor. 

. 'laknalul de construcţie a-parc diferenţiat, con·spunzînd utiliU'tţii lui: la 
h~)lţt, c:tr{unizi de 9-JO X lS x 3 cm; în parament de 15 .~ 2S ~· 4cm; m 
zalul adosat spre est apare un tip de c;'trămid;L mai man·. de 1() •. n .-· 6 cm. 
În inc:qwri s-au grtsit fragmente cc:·amice din st·colelc X\"111 XIX, cui(·, pi
roant· .. rt•stllri de cloage. 

In concluzie, caracteristicile constnlcti,·c connTg c:ttre ipott·za uncr pi\·
nit,~· h~)ierc~ti cu dimensiuni ampk ~i finisajc Î:lgrijitl', îngropate la o adîncime 
n· le t_:t<:ca practic insensihik la \ariatiile de tempcratur:t, a~igurindtt-le totc
daUt ~~ un sp.x de ~ecuritate. 

1 .cea 1 ::~:trt·a topograf ic;t a am pla:-:anwn t ului a pnm is consu 1 t an·a documcn ta
ţ iL· i cart •lgraf in· d ispon ihile pentru oraş'Jl Bucurcşt i. În ord irw in n·rs cronologic:t, 
I)·· ac,·:-;t ampla-.;anwnt figurcadt: 

-- actualul bulevard ~laghcTu, dc.sclti:-; în anul 1~9(); 
cuq ile din faţa ca~ei lui Al. ~Iarghiloman, con.struiUt in nlt imul de

cc:1iu al veacului trecut ~i marcată în mardc plan ctrtografic din JS9S; 
gr{tdinik Po~tci domnc~ti, gă~~duit:t, p:·esupuncrn, intr-o fo-;t;t casrt Loie

r,y..;c:J, semnalat:t în pl:tnul Pappasogln din anul un 1 ~i în cel al lui Borroczyn 
d t!l U\52. 

. În plann;-ile Ernst şi Purccll, datind d.~ la :-;firşitul \Tacnlui al X\'Ill-lea, clă-
d In·a Po~U·i domnc·şt i nu apan·, ceea C<~ duce la concluzia ctt a fost ridicată în pri-
1twh- dt·c,·nii ale veacului al XIX-ka. 

Întrucît pe o raz:t de circa S0--100 m în jur nu se aflau decît mici locuinţe 
de ~ila ~1ab (planul Borroczyn) care nu puteau a n·a pivn iţe de asemenea proporţii, 
atnlnurca propusă îşi păstrează valabilitatea, admiţînd po:>ibilitatca unor erori 
de cartare comise în unul san altul din documentele consultate. 

2. SANTIERL:L METROC BD. A:\l'L 1848 
' 

. Lucr:trilc de excavare a tunelului pentru metroul ln1cureştcan au ~cos la 
IVt·al~ pe Bulevardul Anul 1848, în dreptul magazinelor "Cocor" şi" 1001 articole", 
o ~-i,.."l'h_~ de Ye:-.tigii ale infrastructurilor mcdicYale şi moderne ale oraşului: ziduri 
~i bolţi de cftrămidă, pardoscli, pavimcnte, conducte de canalizare. Prin confnln
tarea topografiei actuale cu planul Borroczyn, zona re~pcct ivă a fost identificată 
cu o porţiune din Calca Moşilor - Uliţa Tirgului din Afară. 

Ace_astă veche arterft bucareştcanrt, una din magistrah·le oraşului medieval,_ 
p~n:nc:t du~tr-un unghi al pieţei Sf. Anton, pc.~tc dum de Hanull\lanuc. La n~a 1 

ctţ t\'a zect de metri, vechiul trao;;cu al Căii Moşilor de\· ia uşor spre dreapta, Iar 
di1_1 partea opusă pornea tninuscula ulicioarft B~bic (ulterior Pînzari), dînd către 
u,liţde ~epcari şi Borangic. Zona surprinsă in săpătură este tocmai interscc_ţia i_n 
\ tonnată de Uliţa Tîrgului din Afară cu str. Bahic, îrnpreunrt cu frontul et esttc 
-.--: pin1iţele primelor case, lotnrile 2---7 din pbnttl de pc calc·a Moşilor, între piaţa 
Sl. Anton şi această intersecţie. 

A_.;pectul heteroclit al materialelor de construcţie, marcat d(• numeroasele 
juxtaptu1c~ri şi intersecţii ulterioare, este caracteristic \·echii zone istoric~.a o~a
şului. Cu toate acestea, se pot desprinde cîteva trăsături comune: construcţulc smt 
di_-~pnse una lîngă alta,fmmînd un front închis, cu parrelc rclati\' înguste. Acest 
tip de structură urbană, spccif ică .zonelor comerciale_ centrale, co~1trast_ează cu res
tul oraşului in care domină gospodăriile de tip răsftrat,ru lotun man pc care lo
cujn ţa era aşeza tft în mijloc. retrasă mult ck la stradă. 

https://biblioteca-digitala.ro



Ridicarea topograficrt din 1791 (planul Purceii) indic~. în area~C"'t zon;J, o 
~tnwtur[t urbanrt oarecum diferitrt: casele, deşi mult mai apropiate df'cît în rcqul 
oraşului, unele chiar lipite. ~e desf;tşoară pe fronturi mai largi, aYind latura lung[t 
la stradă, nu dispus[t în adîncime2 • Planurile - rectangulare, cu "~co~uri" care 
marcau axa de simetrie, sau in form{t de "L" - au dimensiuni mari, de ordinul 
zecilor de metri. Funcţia rcz idcnţial[t, cu un acut caracter de reprezentare, înc[t 
predomin[t asupra celei conwrcialc. Abia duprt finele veacului al X\'111-lca, c1i"'t
dirilc de locuit ce gravitau în jnrul palotului domnc~c strămutat înl775la Curtea 
Nouă elin Dealul Spirii (ar<t şi aceea în 1812) îşi vor rcdistribui loturilc în fi~ii 
înguste dezvoltate în adîncime, cu un front la stradrt de numai 3-4 m. 

Toate cele 6 locuinţe apărute în săpătură aveau pivnilc a cftror adincime o:--:
cila între 2,50 m şi 4,50 m, argument suplimentar alături de parcelarca îngu~tă, 
pentn1 a le atribui o duhlrt funcţionalitate- comercială la parter şi de locnirc la 
etaj. Doni"'t din pivniţe păstrcazrt urme de pardoscalrt - una din lemn, ccalaltrt 
din căr5.micl:t- şi numai una (cea cu pardo~cală de cărămidft) a fost tl'ncnitri in 
interior. 

O atenţie deosebită mrritrt con~trucţia sitnat[t chiar la intersecţie, în dreptul 
fostei uliţe Babic (lotul 4 din plan- proprietar Luca ~ iculescn). În plan, suprafaţa 
ci - impun[ttoare faţă de cele din jur- acoperrt cchiYalcntul a 2-3 parcele in
guste alrtturate, un indiciu preţios pentru a o considera anterioară parcelării comer
ciale a zonei. Acest lucru este confirmat de materialul constntctiv (mortar alb foarte 
rezistent şi cărămizi de epocă, ~pccificc ~ccoldor XVII- XVIII), de bolţile ma!'i
ve cu deschiderea de peste 6 m, avînd la naştere cîte douft rînduri de cărămic~ă. 
iar în cheie un singur rînd, ceea ce sugerează ipoteza identificării uneia din n-chi
le locuinţe mai avute situate în apropierea Curţii Domneşti. 

În faţa acestei case, la circa 3 n1 sub nivelul actual de călcare, paralel cu axul 
fostei artere, au ap[trut dourt canale colcctoare, de secţiune ovală şi de capacit[>ţi 
apropiate. Unul din cle,rcalizat din bolţari de piatr[t, aparţine reţelei de canalizare 
de la sfîrşitul secolului al XIX-ka. 

Al doilea, din beton, rcprczint[t o suplimentare (~au o înlocuire) a canali
zării datînd din secolul XX. 

La cea 50 de m ~prc ~ud-est, în zona fostei străzi Bazaca, cxca\ arca funda
ţiei marelui bloc ce închide aliniamentul Bd. Anul 1848 (acum Brătiamj)- Splaiul 
Unirii a permis observarea unei reţele de ziduri aparţinînd unei ~llCCL'sinni de 
cl{1diri, datate clup[t matl'rialul constructiv şi tchnicrt în veacul al XIX-lea. 
Evacuarea unei gropi mcnajarc a scos la ivealrt o piatrrt de altar de marmur[t albrt 
bine conservatrt, cu dimcn:-:iunile de 1,52 >< 1 ,02 m. Analiza izvoarelor cartogra
fice, precmn şi calitatea pidrei de altar pledcazrt pentru ipoteza apartenenţei ci 
la fosta bisericrt Sf. Anton. ridicatrt în secolul al XVlli-lca în vechea Piaţ[t de 
Flori. Tot în zonrt s-au dt·~ccperit bîrne de lemn şi stîlpi de la uliţa n· dncea ~rrc 
Piaţa ~Iare (Piaţa l-nirii); direcţia l)Îrnclor justifică ~npoziţia c:1 Bazaca aYca 
un unghi mai pronunţat c:itrc :--ud. 

3. Cl\1 ITIHl- L SF. ~ICOLAE-JIG~lŢA 

Lucr:trik de construcţii din zona Căii Vădncşti, punctul cintmatograful 
Tomis, au dccopcrtat o parte a cimitirului Sf. Nicolac-Jigniţ[t de pc strada n1 
acelaşi nume. S:tp[tturilc executate în zonele de sud şi sud-est au ~ros la iveală 
trei mormint<': dotd d<' b[trbaţ i şi unul de copil. 
"" - Caractcri:-.t icile solului in zona cimitirul ni derivă chiar din ampla~area a
cestuia în apropierea rîului Dîm hov iţa, cuprinzînd depozite de pictri~lni aluv i~ 
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narc Yir~tatc de lentile argiloa~e pe~tc can~ s-a suprapus un strat de prtmînt roş
cat de prtdurl'. 

Stratigrafia, într-o uşoar;'"'t pantrt spre sud, prczintrt de jos in sus un.pămînt 
Yiu - la bazrt, argila cu pete feruginoase, apoi un sol castaniu roşcat, iar în 
p<Hka stqwrioar{l, un r('gist ru castaniu cenu~ in cu urme a rlwolog ict'. Ace~,t strat 
a fost Utiat d<' gropill' Ci.'lor trei morminte amintik. Primul mormint cercetat, 
i;1c:ropat ritual E--Y presupunem ci"'t a aparţinut unui crtlugrtr; su!J craniu s-a 
gr,sit o dtrămidrt cu ntmwle ~i data înlnuni"'trii: 1~51. În inn·ntarul cdui <k-al 
doil(·a mormînt se afla o 11l(medrt grturitrt de argint din timpul lui "\Iuracl al III
le;t (1576--1595) .. Al treilea mormint, r{tYi"'t~it de o rl'înlnunarl', a aparţinut pro
babil unui copil. Asupra lui s-a grtsit un inel de argint de mici dimensiuni. 

Lucri"'trill- de ~anticr nu au permis o cc1Tdarc cxhau:-;ti\·rt în zona cimitiru
lui. a cru·ui cxi"tcnţi"'t pan· a fi încetat la jumi"'ttatea Ycacului trecut, o datrt cun:
Ljc\·n·a l>ist·ririi Sf. \"icolae-Jigniţi"'t. 

4. BI>. CEOIH~E CO~BlT- STH. SF. 10\' ~Ol' 

În spate](' m;1gazinulni l·nirea, în zona d<' intersecţie a Bel. C. Coşbuc cu 
_:-;\ :·. Sf. Ion ~(Hl an aprtrut, în timpul cxcaY{trii fundaţiilor noilor hale, dourt con
strucţii suhkranl' de aproximati\' 3 m, realizate din cru·runizi subţiri, prinse 
intr-un mortar allntrin rezistent; hrubelc orientate "\" --S eran compartim{'ntatc 
prin ziduri transn'rsalc şi an'au golurile de acce:-; şi <il- n~ntilaţic îndrcpt:..ltl' spre 
sucl. Funcţionalitatea pin1iţdor era lcgatr1 de existenţa unui han inert necunos
cut sau a unui spaţiu d<~ depozitare aparţinînd unei familii însU\ritc din cunoscuta 
mahala a lui A~a Niţr1.. Se poate a\'ansa ipoteza crt aceste construcţii ar fi aparţi
nut caselor lH)iercşti ale lui Constantin ~rtstnrel, ci"'tprttatl' în danic de la Marica 
BrincoYcanu, propriet;iţi ce se întindeau pe mari suprafeţe în mahalaua Sf. \'i
I~t'ri. 
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Note 

1 PJ.nJ.~t I. Panait, ÎnscHutiiri arheologice pc şa11tiere!c de construcţii din Bucureşti (I-II), in CAB, .... 
I, 1963, p. 139-170 şi Bucureşti, VI[, Bucureşti, 1969, pp. 29-39. 

~ G. D. Florcscu, Din t·echiul Bucureşti, Bucureşti, 1935, p. 73. 
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Recherches archeologiques sur les 
chantiers de construction de Bucarest 

N .·1 }) l . r . 1 l . r li A.""·; C, 

CNI.\1'1 .·LY nNA.C..f(ESCL' 

Lor:-; de:-; cxcaYation:-; dan:-; It·:-; Z(llH'S Piaţa 1'nirii --Piaţa Homan;·t. ,,. rat
tachant ;\ la con:-;truction du m6tro 1mcart'stoi:-;, on a dfectu{· d'intert':-;s;tJ,~ s ob
sen·a t ions d 'ordre h i:-;toriqut' d arcld·ologiquc. Les anteurs s ignalt·nt la prt'·:-;<'nce 
de caYcs l't de fondations de l>[ltimcnb datant des X\'111(' -- XIXe sil\ch-:-;, sur 
la basc clcsqucllcs ils reconstitucnt k l'L'Sl'aU mecli(~ya} des rlH'S l't idcntificnt la 
place de Cl'rtaincs importantcs propriett'·s de boyarcb. Autour dl' l'cgli:-.:c Sf. 
.:\icolac-Jigniţ;t on a iul'ntifi{~ trois tomlws, dont 1\me est dat{·(' gr[lce :1 1111,. mon
naic ottomanc ("acc't'a") de l'epoqw· du sultan .\Jurat III (1:17(l- 1:19:1). 
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Şantierul arheologic Afumaţi 

IniţiatiYa ~rtpăturilor arheologice din comuna Afumaţi-- întrcprin<"t din 
nevoia cunoaşterii unor Yestigii istorice din apropierea capitaki- poatl' şi tre
buie s[t fie considcrat{t un pa~ înainte pc calea abord{trii judicioa~·e a ccrccti"'trii 
istorice si arheologice a unc i vcch i res<"dinte domncst i din Tara Homfnwasdt. 

Cm~HJna Afumaţi este aşezată pc o 'partt: şi pc alt~ a văii 'pa~rtrca, vatra \T

chc a sattdui situ indu-se spre i\- E. )o::-:caua de azi - de-a lungul c[trcia ::-:e mai 
puteau ob::-:crva, îndt dup[t primul r{tzboi mondial, ziduri ruinate- a fost cons
strnitft dup[t I~RO, simplificindu-se astfc·l vechile drumuri de acces c[ttre Capitală. 

Satnl Afumaţi este pomenit pentru prima oar{t intr-un document emis la 
Bucureşti de către \'l{tdnţ. fiul lui Ylad Cftlug{tru, în mai 27, anul 1.'1 10, voievodul 
înzestrîndu-1 pc "prea cinstitul Ylastclin jupan ~cagoe al lui I>ri"tghici cu fiii 
să.i" cu dou[t părţi din moşia Afumaţi1 . O altă menţiune apare în 11 septembrie 
1525, cînd, în timpul domniei aprigulni luptfttor pentru libertate şi indcpendcnţ{t, 
Radu de la Afumati, se emite un hriso\· "în satul ce se numeste Afumati"~. l·n an 
mai tîrziu, acelaşi 'voievod întărcşAte marelui vi-..;tier ~eagoc 'şi soţiei ~ale Caplea 
înd"t o parte din moşia Afumaţi3 . In veacul al X\'1-lea, moşia Afumaţi c-.:tc atcs
tat{t încă de dou{t ori: pe Yremca lui Petru Cercei, într-un hri:-;o\· din iul ic 1 .5R44 

şi in timpul lui }lihnca Turcitul, in 1589 iulie 5'1 . 

La :-;fîrşitul :-;eeolului al X\'II-lca moşia intr[t în proprietatea stolnicului 
Constantin Cantacuzino, pu1tru ca în veacul urm{ttor Alexandru Ipsilanti (1774-
1782, 1796-1797) s{t o ofere drept zc:-.trc fiicei ~ale ~laria, căs[ttoriUt cu Alexan
dru Schina. În 1828, acesta o YÎhclc lui Stcrc l>nmba, iar fiica ultimului o înstrrt i
neaz{t în 1913 familiei ~egropontc6 . Dar dincolo de aceste m{trturii scri:-;t· rrm1Înc 
cea dfdtuită în piatra mormîntului de la Ct:rtca de :\rgcş al neînfric~tului Radn 
de la Afumaţi: "şi \'{t \·oi povesti \·ouft (luptt·lc) pc care k-am purtat cu. Cel din
tîi r{tzLoi cu agarcnii la Afumaţi, al doika la Cubavi ... ". 

Cercetarea arheologică întrcpriib[t de \lnzcul de Istoric ~i Artrt al munic i
piului Bucureşti şi-a concentrat În\·c:-;tigaţia -- în cadrul unni plan global de cer_ 
cctarc L1 care ar fi intrat si ctitoriik cantacuzinc, posilJil snpraptbc pc vcclwa n.·
şcuinţ;t a viteazului de la 'Afumaţi- numai in zona din preajma zidului nwdicval 
din imcd ia ta \·cc inăta te a şosclt' i Bucurc~t i - Constan ţa, sondajele fi ind dcct u
a te pc terasa superi oară a \'{tii Pa<trea. 

Caractc:.:i:-,ticilc constructiilor identificate, în urma ceiTetftrilor arlll'ologin·, 
într-un teren situat în aval de salba de lacuri amcnajatc in zonrt. sînt rde\·antc 
prin adaptarea la constituţia şi compoziţia solului în can· au fo~t implantatc. 
Alf1turi ck dcpozi te de pietri suri aluv ionan·, tran~portatc d1· cursul apei Pa~·.[trea, 
se afltt alteL~ puternic rulate,' colmatatc şi compactate neuni.form cu \'iituri 
de nisip grosier, s11 prapus de pînze pu tern icc de argilr1 (strat nl argilos variazfl 
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din loc în loc dup{i ncregularit:tţilc dl' teren, ajungînd la gro:-;imi C<' deptt~l':--C 
cîtcodat:t un mdru) de culoan· verzuil', pt·stc car(' s-a depus p:~tn:întul ca~t<miu 
dl· p{Hlnrl'. ~ondajek de pe tcrasrt an mai scos la in·alrt CÎkYa nurll'(' dt· marn1· 
rezultak în timpul st·dinwntrtrii. 

Executarea unt'i casete :\ (plasatrt pe terasa superioarrt a \";tii) d(' 10 . 2 111 

a surprins fundaţiile a dou{t ziduri de dimensiuni aproapl' eg:tl(' ( 1,60 .- 1,90 111), 

dispuse p~·rpl'tHlicular unul pe altul ~i reprezentînd, dup;l toak prohal>ilit{tţik. 
paramcnţii tllH'i înrrtperi orientate spn· \" ~ E. Din p:tcate, stratigrafia in an·ast{t 
casct:t a fo:-;t in parte compromis;'t de cxistl'nţa mwi gropi men;tjl'rl·. Totu~i, in 
imediata apropien· a zidului s-a surprins conturul unui decro~ dl' ;qnoximati,· 
jnmătall' de cttrrunidrt, ce march!'adt, împn·tm;'t cu un strat d1· mortar. nin·lul d1· 
C:tlcan·; nivelul de constrncţit· a zidului st~ înscril·.- bitw rdidat b aproxi
mati\· l/>0 m. Spre E zidulnwdic\·al a Utiat o groaprt de înhuman· (\1 2). Sprt· \" 
stl.ptttura a scos la in·aL~t un mormînt (\14) aparţinînd unui brtrh;ll. oril'ntat ritu
al E- \", adnd depus în zona oaselor sacrale o scccr{t, simbol al înddctnicirii 
sale. Secera s-a conscn·at în conditii lmnt•, adnd muclwa de 3 mm, iar t{tisul d(· 

' ' 
1 mm .. \Iînerul triunghiular prezint{t urme de lemn putrezit. 

Secţiunea B ltmgtt de 11 m şi latrt <le 1,5 m, oricntat{t E--- \", pl'fpendicular 
pc zidul mcdic\·al de la şosea, ca ~i cel situat pc tcrasrt, a rele\'at o :-;tratigrafic si
gur{t: peste stratul de argilrt galben-\'crzui s-a depth un p:tmînt ciocolatin, a\·înd 
în partea supcrioar{t un registru puternic dt· prunînt cafeniu dt·schis, peste ·car<' :-;-a 
suprapus aproape continuu stratul de ptunînt gallwtl închi:~ (p{tmint purtat); ni
\·clele continu{t printr-o pinZ:t dl' moloz m{tnmt carc--spn· \' -\'. în jnH'di;lta 
apropierl' a zidului nwdic\·al-- se transform;'t într-unul gros dt' c:hr11nidrt fragnwn
tat{t. 

Stratigrafia se încheie -- duptt un strat <k pr11nint fin ~i 1<-ntilc de nisip dis
tincte în special lîng:t zidul de pc teras{t --cu un strat \"<·gl'tal subţire împrmal 
cu pietri~ grosier, Stq>tttura a sco:-; la i\·clrt la adîncimi Yariahill'-- nu mai mult 
rlc 2 m, nu mai puţin de 1,50 m -- 16 gropi <k inhumarl', întn· care 8 de b;'u·l>aţi, 
6 de femei şi 2 de copii. Oril·ntak E-- \" duptt ritualul crc~tin, dispuse de mulk 
ori în gropi telcscopate, mormintele, prin fn·n·<'nţa lor, rdlcctrt cxist<·nţa unui 
întin:-; ~i populat cimitir feudal din zona Cîmpiei \luntcrw. I>escop<'rir('a unei mo
nede in M S ne-a permis datan·a "in situ" a n<'cropolt·i: 1:195. 

Conclu:z:z·. Dup{t 1oate probabilităţik, viaţ:t s-a organizat })(' ace~·dl' locuri 
în funcţil' de cek don{t nin·k identificate arlwologic. Primul con·spunde secok
lor XV --XVI şi include şi rwcropola can·, conform informaţiilor d;tk de gospoda
rii locali, ocuptt cea 500 m:!. Al doilea - rcpn·z<'ntat printr-un complex puternic 
~i vast dl' construcţii, t<•s{ttura zidurilor surprinse mergînd la dep:\rtrtri dt· cea 200 
111 spre S şi 30 m spre~. dincolo de firul rîului Pa<trca -apare cînd nwnwri;t 
ci1nitirnlui se stl'rses1~ :->an cel putin se c..;tompas<'. Stratigrafic si cronologic, ni
velul al doilea' ci· locuire reflectit, duprt toat<· probabilităţile, ;1cl'l mom~·nt din 
timpul domnil·i lui ~:~rban Cantacuzino cînd S(' ridic{t "de i..;noa\·ă" prima manufac
tur{t de postav în Tara J(orn;'\neascrt, care va funcţiona mai hinl· dl' un Yl'ac 1 . 

În ce<·a ce priveşte raportul cronologic între cele dou{t construcţii. zidul IlH'

dieval ce străjuieştc ~oseana şi n·le de deasupra tl'rasci. :-:întcm dl· pttr('rc că amîn
douft se înscriu într-o daptt de debut a manufacturii, corcspunzr1toan' unei anll'na
jări a tcrasci, exprimate stratigrafic printr-un nivel aproape continuu d<· pttmint 
purtat ce ar corespunde întinsclor lucr{tri <'Xecutat(' spre T\ -- E în rl'ţ<'atla dt• ziduri 
ce sînt vizibil<~ şi astăzi în fundaţiih~ unor ras<' din inwdiata apropi('rl'. Inainte
însă de accast:t nivelare şi amenajare generală a terast'i ~i tocmai pentru a o în
tări în pantă. s-a construit zidul ale cttrni unne st· mai \"{td cohorîndn-~i fundaţiile
la 6,20 n1 (1.25 m sub nivelul actualei ~osel('). 
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I:1cxi~tenţa unui strat sau urmi't de incendiu exclude posibilitatea - cd 
put;n nin[l acum -- unui sfîrsit dramatic al acestor constructii, iar prezenta unui 
rcg.[:<~-~1 superficial de moloz' sau de c[tr{unidrt fragnwntarrt 1:ididt legitim<~ între
bare- - in faţa unor ziduri de mari proporţii 'pe care le g{tsim prcs{tratc de-o parte 
şi de :-tita a Vrtii Pas[trca. pc întinse suprafeţe- un<lt· s-a transportat ~i YÎnturat 
imen:-\a cantitate de piatr{t şi crtr[unidrt rcznltatrt din demolarea întinsdor construc
ţii?! ~Iaterialul constn1cti\· parc unitar: c[u·{llllizi 13--14/2~---30>~3-4 cm, 
cu a~:.:~.:·:: rcL'ulatc si rosturi de cea 3 cm. ~\Iortarul este allH![tllmi si foarte rezistent. .--. ' "-"' , 

Limitatrt la un singur obiectiv, campania arhcologicrt din raza comunei 
Afm::L\ţi a reuşit s{t descopere un întins cimitir mcdie,·al p('stl' care s-a suprapus 
o Y;:t<.~t const rucţ ic aparţinînd probabil primei manufacturi de posta,. din Tara 
Rcr~:c.i:wascrl. Se pr('conizcază ca ccrccUtrilc ,·iitoar<' <t r{tspund{t la cea mai im
po::t~_::tă întrebare: unele î~i aYC·a n·~cdinţa domnitorul celor 19 b{tUdii, Hadu 
de L. .\ f nm a ţ i : 
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Note 

1 Dll<, B, Tara Homall('asc~"'t. veac XYJjl, p . .'59-60. 

:! Ibidem, p. 193. 
3 DJl<, B, Tara Hom{I!Jcasdi, veac XVJf2, p. 15. 

4 Idem, ·tcac :'\. \ lj.\ p. 165. 
5 Ibidem, p. 417-41:-\. 

6 Arhi·r. fam. ::'\egropontc. 
7 ::\Ianufactura de la Afumati deschide scria stabilimeutelor de acest gcn în Tara Homâncască. },j]ată. 

în posesia Cantacuzinilor, va trece la o productie de posta·1uri Licromc (catcnii ~i ail <Jstre) 

utilizînd lînă de hun{L calitat<', ceea ce va asigura prodn!'clor un mare succes. J.a îr.d·put, 

manufactura a folosit un personal de specialitate compus îndeosebi din germani ce '/{if parăsi 

Tara Hom{ul('ascrt o dată cu conflictul ruso-turc din r-'68- 1770, cînd, din moti·re înc{. J,n:-Ju

cidate, manufactura işi va inchidt· porţile. 
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Le site archeologique d' Afumaţi 

Le:-; fouille:-; cntreprise-; au point de jonction de la roulc Bucare:-;t - Afu
xna~L- Constanţa a\·cc Yalea Păs{trii, a un cndroit Olt, a ce jour cncore, se 
con·.:: :rTent ele~ fragments de rcmparts tncdievanx, ont permis l'idcntification d'nn 
cim:tierc fcoclal du X\'Ie sh..,clc. L'antcnr du rapport emct l'hypotlu>se selon 
laqu::llc cet C'ndroit rcprescntcrait l'emplaccment du noyau initial du village en 
que;tion ot't se trouvaicnt les proprictes du Yo"ivode Radu de la Afumaţi, ;'t sa
voie- sur la hautc terrasse de la ,·allec. Au-dessus des Yestiges plus ancicns on 
a e:·:~e \"CfS le fin du xvrre siecle les bâ t iments ele la lllanufacturc d 'Afu
maţ~.- Y sont signales des murs ele fondation commandes par des nwml>rcs de la 
far~~tLt•,· Cantacuzene, proprietaircs de ccs tcrrcs. 
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IV. CERCETĂRI 
ARHEOLOGICE 
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Ce·rcetările arheologice de suprafaţă 
din nordul Sectorului Agricol Ilfov 

FA51LICA SANJJU 

Lucrarea de faţ{t prczintrt fL~ztdtalele perieghczdor efectuate în anii 1986-
- i 9.')7 1 , în n'dcrca a ,·izrtrii unor proiecte de îmbunf1. t{t ţ iri funciare, h iclroamel io
ra ti,.,. ~au pi~cicolt- (la scara 1 : 25.000). Ik la încqmt :-:e CUYinc ntcut{l preci
zal\';t c?'t nu am inclus decît descoperiri proprii ~i cft nu ~-a strftbătut întreaga 
:-:uprafa~ft, acţiune pc care ne propunern sft o continu{un în \'iitor (Pl. 1). 

Zon:t situat?'t între rîurile Ialomita, la nord, si Cocio,·alistca (Pocio\'alis
tca)~. b ~ud, numitft Cîmpia Snago\'ult~i. se aflft în 1)artea nord~estiC:t a Cîmpi~i 
YUt~il·i elin Centrul Cîmpiei H_omânc. Prezintft o înclinare ~labft de 0,5 m la 
1 km, pe direcţia Eşi SE, a\·înd aspectul unui podi~ cu altitudinea de 90-95 m, 
<k ,·îrst?'t p<btloessianft3 . E:..;te stri"'tbătută de o reţea dcn<t de ape: Brtltcni (Lacul 
~I{m{bt iri i), Snago,·, Ylăsia unită cu Cocim·al iştea în lacul Cfddăruşan i, afluenti 
ai Ialomiţei, pc.· malul drept. Cursurile acc'stora -- foarte sinuoasc, a\"Încl Inaltii 
dn·pt poYÎrnit ~i malul stîng cu panta mai domoal{t.- au fo~t transformate în 
lacuri de lunc{t din cauza innfunolirii gurilc1r de Y{tr::;arc, comunicînd astftzi cu 
Ialcmiţa prin canale. Deşi cu izvoarde în cîmpie, au un debit constant aproape 
tot cnp;ul anului, datorat pînzei freatic<' afiah· mai la suprafaţ{t în accastrt parte 
a Cimpil·i \'l{t:;iei. Terasele sînt sccţionate ele numeroase ,-îlcck, majoritatea se
eate, can· formează cu tra~;;cnl principal boturi ele teras{t. Pc intcrfluvii alterneaz~t 
grinclllrilt·, ramificaţiilc vîlcclelor secat(', precum şi crovurilc, unek dintre ele 
de dattt rt'ccnUt, formate prin. tasarca straturilor d<· loc·:-;-.; în urma dizolv{trii car
hon;ltulni de ctlciu4 . În Cîmpia Snagondui t•xisttl. nn sol l>nm roşcat ele p{tclure 
d<' :-;t<'jar, p('stc· care este în curs de formare un sol de antestepft. în apropierea 
p7ulurilor, ~an de ::;tcp{t în rest. Prezenţa solului brun roşcat tr{H_lcaz{t existenţa 
mil(·n;u-{t a ~~rtdurii si a unui climat umecl, situatie confirmati"i si de harta aus-

! ' ' , 

triac{t din 1790, care consemneazft întn· Ialomiţa şi Cociovaliştea o suprafaţrt 
aproap(' cont inu{t ocupatrt de codri, ce se menţine şi la mijlocul secolului al 
XIX-lea (harta anstriac{t elin 1853 şi cea rusească din 18.57). pentru ca la înce
plltul ~ccolului al XX:.-ka (harta prtdurilor din 1904)5 limitele ci să se restrîngrt 
la() ~uprafaţ{t apropiatft de cea contemporană . .,Vlăsia", toponim datînd din tim
pul Y<·nirii slavilor în Cîmpia ::\Iuntenici6 denumeşte astăzi o diviziune a Cîmpiei 
Rom[uw, un rîu, o p{tdure, o comunft şi un cătun, ultimele patru situate exclusiv 
1n zona noasir{t ele refcrinţ{t. 

În lumina celor enuntatc n1ai stL-i constatăm cft regiunea a oferit conditii 
priclnicl' pentru stabilirea 'comunităţilor omeneşti ce şi-au întemeiat aşeză~i. 
protejate cit~ perdeaua pădurilor pe care le-au părăsit temporar în vremuri de 
n~-;triştt·, aflîndu-sc în permanentă legătură prin văile rîurilor cu Dunărea, dar 
rn:ti ale•:-; cu dealurile şi munţii Carpaţi. 
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REPERTOHll'L J)ESCOPERIHILOH 
\"ALEA I.ACt"L \!.\~.\STIHII 

1. Comuna ]Jen·ş, satul Buriaş ( 41-XXX III-4-A) 7 

La 1 7 50 m S de şo~eaua ce trece prin ~a t, 1 000 m E dt· ~o~ca ua Bu1 i. ':" 
-Ciocrmari, pt· arabil, în marginea Yc~ticrt a pttdurii fluriaş. Staţiu1wa ~t· :Li 
într-o zonă de fmmarc a ramificaţiilor YÎlceldor Cl' odinioară ;tlinwnt;m cn :~nrt 
"Băltcnii", undl· altcrneazrt grindurile aluYionan· ~i cro\·urik. Ct·a m;1 i 1:.: ·IT 

parte a a~ez[trii (de 1,5 l~a) ~e întinde pc suprafaţa unui croY, dt· form;wl c\·; L~t, 
cu axa mare oril'ntată E\', ce Ya fi strrqmns de C.E. 31 8 . S-au oh:-:t·rY;il :)t 

pete de culoare twgricioasrt, aproximati\· rotundl', cu diamdntl dt· pînr1 la lt· ;1. 

:\Iajoritatca ~c întindeau atît pe platou, cît şi în zona de l)rdtir(' a ;qwi ~: :n
dicau crt lrtsarea terenului s-a produs duprt încetarea locuirii aici . 
• 

.Fragmentele ccramice recoltate sînt lucrate cu mîna dintr-o pa~ttt fin:t -,._ 
gricioa<t, conţinînd pJea\'[1, decoratt1 CU m{d.urica, ori din pastă Cll pil';:n ·. ~i 
pi~·tricelc. Cele mai Inulte fragmente; de culoare cenuşie, ncgricioa:-tt ~;Il\ (: <t
mizie, sînt dintr-o pastr1 în care s-au folosit ca degrcsant numai pictricekk: -~:1t 
decorak cu crc::-;ttlturi oblice pc lmzr1 în exterior, impre~iuni rotunck, brîu ;:L··)
lat :-;uh lmztt ::-;au cu mătnrica. Car;:cteri-.;t ici le n·ramicii datează ~~~l'zan·a dt ;; :ci , 
într-o faz[t timpurie a culturii <~lina 11J!'. 

2. CumWltl l'cn·~. satul /)uriaş (41-XXX111-4-B) 

La 200 m E dc so:-:caua Burias- · Ci(;r{tnari, 50 m \Y de prtdurt'a lL:·>s 
ŞI 650 m SY di~tanţ[t 'de punctul 1: pe direcţia 42° ?\E~ .. 222° S\'S. ' 

Aşezare din <·poGt mijlocil' a bn)nzului, ~ituat[t pe un grind ce Ya fi ~-:-~t
puns de C.E. 33. Suprafaţa: circa O,Î5 ha. Fr;1gnwntl'lt· ceramicc recoltat' in 
general corodatc, pro\·in din corpul ,-a~clor, moddatl' dintr-o )1;1st;\ aYin'. )a 
compoziţie ciolmri piqit' ~i puţinl' pil·t.rin·lc . 

. ). Comuna l)«'n·ş, satul l)cn·~. punctul "1.crll"a .\hcltin",·i" (41-XX::\.111- -/\) 

La nord de satul Buri;1~, în margiiH·a ~udic;'t a p:'tdurii Buria~. pc an;·, k 
maluri ale \'ttii Sticlttrici, dar mai ak::-; pe cd urcpt. Staţiu1wa, cu supr;::. :a 
de cea 9,5 ha, s<· întinde din marginl'a t•::-;tictt a ~atului Cioct1nari pin;~\ in ;: -,l

pierca cttii ferate Bucurqti -- Ploie~ti, pc o lungime dl' 1 .'100 m. 

- Aş<·zarc din sL·roll'lc \'---\'1 t·.n., cu :-:uprafaţa dl' 0,50 ba, situat: ~n 
partea \'e:-;ticrt a staţiunii, JK· malul dn·pt, intr-o l>llcltt form;\1;-t dt· rin ~prl' r.· ·.1. 
aYÎnd tl'rasa cu panttt domoal{t ~i pn·hmg:L Art1tura a :-cos la i\·t'altt lmr{tţ i r~ ·ri 
de chirpici ce ptt~t rl'az:i urmele nuiddor ~i numeroase fragml'nk n·ram in· ·~in 
pastr1 aspr[t 10 , de cul();tn· maronil·, lucratrt. cu roata rapidtt, provenind dl' la 1.: >
borcan decorat<' ru :--triuri ::-;implc ori în l>andft. 

-- .A~Pzare din epoca l>rcnzului, cu :-:uprafaţa de circa 3 ha, situatr1 b .'t 
de aşezarea din :-;ccolclc \·-·-\'I <'.11., întinzindu-:-:e pe amlwk maluri ale vrtii, l; :•· 

în acest sector arc pantck n·\·a mai po\ îrnitl'. l·nnck d(· lncuirc, atît pt· pL· ·~1 
cît şi pe pante, sînt reprezentat<· mai alvs din fragm<'nte de \a~(' din pa~L~t ·- !1: 

pleavft (a\'Înd în spt1rturtt mijlocul n<'gru ~i exteriorul rttrtuniziu); pidricde 1;.:-<t 

la c<·nusiu-cftr[m1iziu si dl'coratrt în cikva cazuri cu mttturica). ' , ' 

-- Asezare din ~ecolclt• II-1\' c.r1., localizat[t la est de a~czarea din ('1" o: a 
bronzului, 'pc care o ~i ~upr;qnnw paq ial. Resturile ::-;:-au ob~cr,:at pc o supraL1~;~1 
de circa 6,5 l1a, mai ales pe malul drept al văii. In partea ci vest ict1, tcr;.-..;.t 
este înaltă si trtiaUt de o vîlcea secatrt, ce \'a fi străbătutrt dL· CPE 4n, în ti::H) 
ce spre est ·~1 nord-c~t, pînr1 în marginea pădurii Buria~, panta tl'ra~ci de\· ,;:.t· 
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domoală. Ceramica zgrunţ11roa:-;ă, lucrat:'i la roată, ~tr<t reducător la cctm~iu, 
pron~nind din corpul 11nor Y;t~e. ~-a găsit în cantitate mai mare în jumătatea ,··e:-::.
ticrt a a~cz;'nii. Este <ls<~ciată cu nT;nnic:t fin;'t Ct'llll~ic ~au gttllmie, proYenind de 
la rccipientc cu !)uza lată, orizont;tl:i, nri profilat;'t în exterior, pnTum ~i cu frag
nwnte lucrate cn mîna, din rast;'t cu ciolmri pisate. S-au recoltat ~i două fr;tg
mente tic amforc: nnul fin, căr;Jmizin, cclrdalt caolinoid. La circa 100 m '\,in 
pădurc, există un hot de tcra~·:t, pe malul drept al rîului, pc suprafaţa c;'truia, 
datorittt unor săp;'ttnri recente de interes ~ihic, 1111 s-au constatat n's1uri ;trlwo
logicc. 

- Fragmente ccramicc feudale, dt' culoare maronie, din p:1stt1 cn ni~ip 
~~ flntura~i de mică, lucr<1tc la rcată, pro,·cnind de la oale cu pereţii subţiri. 

4. Comuna l)az·ş, satul 1-Jâltcm·, ţuuctul ,.La Turcu" (41-XXXIJl-2-A) 

La 100 m :\ de drumul Bălteni - Buria~ ~i 600 m Y de calca fcr:1tr1 
Bucureşti - Ploieşti, 1w un b(it de l<'ra<t format la confluenţa ,;tii Podişarn cu 
o vîlcea ~ccaEt, de pc o :--up;tf;!ţil de 0,25 ha s-au recoltat fragmente ccramin· <k 
la sfîrşitul ~Tcolului al X\' Il I-lt a ~i îr~cq utul ~ecolulni al XIX-h-a. Duprt infor
maţiile oamenilor în YÎr:-;tă diu lnltt ni, aici fu:-:e:-;e 1111 lcc de refugiu al s;'dcnilor 
în timpul incursiunilor turc<'~ti. 

5. Comuna Pat·ş, satul IJâltt1zt. (41-XXXIII-2-B) 

Pc latura \T:-:ticrt a :-:atului, îutrc \"alea Jzyorului !"i \"alea Hosic, la circa 
' ' 350 m E de calca feraUt Bucuresti - Ploiesti. 

' ' 
- Asezan' din ~t·colde II--I î.e.n., cu :-;uprafaţa de circa 1 ha, situatrt în 

partea de 'nord a staţiunii, l~L' l:ll h>t Cl' tn:1~·ă, fonn;lt pc malul drept de 1111 

nwandrn al \'ăii Ho~ii cu o 'îlna ~ceată, st1:d~tttuttt in pn·zcnt dt· 1111 drum de 
acces în ~at. Jk p· platmd adnd panta aLrupt;'t !--J'IT Jl<ird ~i t•st ~i donwaltt 
!--prc sud, c;'ttrc YÎlcca, s-au rl'coltat fragment<' n r;imin' cu butoni ;t!n·obţi, pro
filul unui \as miniatura], cu picior lucrat cu mina, din 1 a:-:tr1 c11 ciolmri pi~atc, 
precum şi fragmcntt' din corpul unor Yase lucr;1 k la rc.a ltt, din p<~st :1 ccnu~iv, 
fin{t. De asemenea, !"-a gttsit un "mnbo", cu nl·nurtt, pru\cnind dv la o ;tmfor{t 
de culoare dnrunizic. 

- Aşezare din secolul ;d \'-lt·a c.n., pc o suprafaţ;'t de circa 3 ha. Supra
pune parţial aşezarea din St'coldc II- 1 Î.l'.n., în zuna YÎlcclei, şi se întinde :--rrt· 
sud pîntt la \'alea Iznlrului. Este documcntat;'t de n·r;nnic{t a~pr;'t, marcnic, lu
craL"'t la roat[t, decoratrt cu benzi orizcntalc din striuri înguste. 

o. Comuua l)cn·ş, satul 11âltou· (41-XXXlll-2-C) 

Pe amlwlc maluri ale \";iii Podis;.uu, tra\l·:·~at:t d(' edea ferată, la 1wrd dl' 
halta Scru,istca. Su]nafata: circa 9 'ha. , ' 

- A~<'z;ln' din ~ccolclc II-III e.11. al C:trci Cl'ntru de greutatl' :ce ;tfltt p· 
malul !->tîng ;d Yăii, mai înalt spre calca fcraU, ~i segmentat de cÎi<'Ya \Ilcdc· 
::ccatc. l~l'sturik a~czării au fost tnm{trite spre est pîn{t în marginea pădurii 
Hcreasca (cknumirca Ycclw: Ciogîia), ek continuînd probabil ~i în pttdun·. ~-au 
constatat ;tglonwrări de chirpici ~i ceramicrt lucrat{t cu mîna, din pasU'1 cu cic)huri 
pisate; la rcat;~t, din r;bttl ("( nu~i(• fiu;~t (fr;lgnwntc de ~trăclJini) ori n·nu~ic· zgnm
turoa:-;{l (fragmcnk elin buza bUt si din curpd um1r YaSl' de proYizii). 
' - Asezare ele la sfîr~itul ~Tc~,lului al 1\"-lca !"i din ~-:.ccolul al \'-lea c.n. ~u
prapunc aş'ezarea din sccoic le 1 I -· 1 1 1 e .n., rcmarcindu- :-;c prin prczcn ţa f ragmcn
telor cenuşii-ncgric ioasl' ~i maroni i, lucra te la roată, din past tt aspră. 

- :\ şczarc din ~ccolde lX --X c. n. Supra pune P' am Leh" maluri a~t'zrtr~l.c 
anterioare si ~e întinde 1mt in si la \C~.t de calea fcrat{t, J;e malul drcpl al Yău. 

' ' , 
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Ccramica, proYenind de la oale, ~'~te din pastă aspr[t, lucratrt la roată ~i decorat{t 
cn hcnzi de striuri orizontale şi în Yal (Pl. 1 X, 1-2). ' 

S-au grt.~it dou{t fragmente din pastrt fin{t, lncratrt la roat{t, unul ccnusiu
gftlbui ( [Jf. IX, L/), celftlalt negricios ( fJf. L\, 3), decora te în tehnica lustru
irii, cu Lcnzi di"pu~;e oblic unde faţrt de altele, cu analogii în aşezarea de la 
Brmeasa --Sat u. De pe suprafata stat iun ii au fost recoltate si cîteva lmdt ti mari 
de lupe din fin. ' ' ' · 

Aşezare feuclal{t, sitnat{t PL' n1alnl dr:,pt al văii, începînd spre vest 
d . .; calea feratft, cu centrul spre est-sud, c{ttrc Ji,·a<l:t şi Yall'a Creţoiu. 

7. Comuna J>criş, satul Băltcni (41-XXXlll-2-D) 

La extremitatea nord-cstic{t a satului, bot dl~ terasă la confluenta \'{tii , 
Podisaru cu Lacul ~l{tntl.stirii. 

J 

-- Aşezare din epoca bronzului, pc o :~uprafah{t de circa 2 ha. S-au recoltat 
fragmente corodatc din corpul unor vase modclate elin past:t aspră, cu pictricele 
sau cu pictricclc şi cioburi pisate. 

8. C onm n:1 C r'ol pa n z'. s:zl ul C z'ol pmn·, />It 11 ctu l ,)l â nii stirea Ţigăneşti" 

(41-XI-1-A) 

La N\" de sat, între şoseaua ce duce la măn{tstire, din:-;pre pădurea Scro
vişka, şi drumul peste dig, dinspre Ciolpan i. Bot de tcra~;;t jca~{t pc malul drept 
al Lacului :\I {m{tst irii, la confluenta cu Valea Sch itului. Asezare el in secolele 
III-IV c.!1., cu suprafaţa de apr~ximati,· 1 ha. ' 

VALEA L\LO:\IITEI 
' 

9. Comuna C!.olpani, satul {igăncşti, punctul ,.Sae" ( 41-XI-5-A) 

f.a 250 m N de soseaua spre Silistca Sna~oYului si la E de sere, bot de 
' , LJ , 

tcras;t înalUi cu pantclc abrupte, pc mahtl drept al Ialomiţci. Pc o suprafaţă 
de circa 2 ha s-au obsc'rvat resturi deranjate - C:trlnme, cenuş{t, chirpici cu urme 
d~ nui<·k, ceramică- ale unor locuinţ(' am~)lasak pe o fîşie lată de 30 m ce 
în:-:oi.ca mt;chia terasei. 

\.::,_·:.r:arc din ~-<'colnl al IY-lea e.n., ru fragmente de Yase lucrate cn 
mina, cli!1 jJ;J.st;l cu cioimri pisate; ceramiC:t lucraUt la roat{t, din pastrt cenuşie 
fin:t s,w z:.y~mtnroaS:t, cn pereţii subţiri, clccoraţi cu benzi orizontale de striuri. 
S-a g{tsit un fragment din pastă aspr{t de culoare roz ce proYcnea de la o am
for{t. 

-- A~~czan' din secolul al VI-lea e.n. De aici proYin fragmente. din corpul 
unor oale lucrate la roata rapidă, elin pasU. asprrt, ar:->{t la 1naronin sau C:trămiziu. 

10. Comuna Ciolpmâ, satul Ţigâ11cşh (41-XI-5-B) 

La 200 m :\ de extremitatea nord-estică a satului şi 250 111 NV, pc di
rectia 1.13° SES--.133n NVI\ de la colţul p;Hlnrii Snago\·-Parc. Bot de terasă pc 
malul drept, înalt, al Ialomiţei, la \" ele CP E 13, cu material arheologic aflat 
atit pc platou, cît şi pc panta domoal:t, care se intrerupe brusc, coLorînd aproape 
vertical spre lunea inunclabilă. Suprafaţa: circa 1 ha. 

--- Aşezare hallstattianft, concentrat{! mai ah·~ in extren1itatea nordic{t a 
staţiuni i, unde an fost găsite fragmente din două vrtsuţe bitronconice, modela te 
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cu mina, din ptstft fin[t- aspră, ar~ă ruh:căicr la 1:cgn1. Alte h<1 fl1~~ Ltt- u~:u 
din pastă cu pietricclc. 

- A~cz<nc din s<coll'lc II-III c.n., cu cerami<.:rt G:l<lctcri~tică.. 
- ;\~czarc din ~tcdul ;:] \"I-ka c.n., cu frat:m<nie de c;dc c!<ccr;:-.tc cu h·nzi 

de :-:. i riuri. 

11. Cvnwua Gnn·u, satul ,'-,·di.Şfca S11agm'1tlui (41-XXY-3-A) 

La 1 nco m ?\ de so~'c<ma Til'[mcsti - Gruiu si R50 m ?\\" 1:c direct. ia , .. (.") , , 
l 4Î 0 SES -- .)2Î 0 i\\"?\, de la fîntîna din centrul cîrr.r11lui. Bct de tcra~ă îr1altrt 
pc malul dn·rt ;Il Jalcmiţci. Suprafaţa: circa 1 lJ<l. 

- .:\ş<?.arc din CFCCa bn:nzului, <,b~cn <ll>ilrt de 1<: dist;:nţ[t <!;dorit[t }'l:lclor 
de culcare ncgricicas[t atît re platcu, cl;!r mai <des r(' pm1a dinspre răs[lrit. 
Prcdcm i1~ f1 f r;-~ f.:lllCn tele ccr;nn icc din pa~:trt cu piet ricck, h1c1 ai [t cu mîna, dcco
raUt cu măturica sau cu impresiuni triunghiulau .. · sub huza Yel ticalrt subţire ~i 
rotunjitrt, ars[t la marc;niu-c[uărniziu. S-au recoltat ~i cîtcYa hapn<nte din raq[t 
cu cioburi pisate. 

12. Comuna Gnn·u, satul Sd1.ş!t'a Snagm·1tl111. ( 41-XXY-3-B) 

La 600 m N de soscalla Tigrmcsti - Gruiu si 250 m J\ de fîntîna din 
centrul CÎnipului, pc ;u{lbde pă;.ţi ale 'unui drum ag~icol c.Je acces spre terasa mij
locie. Staţiunea este .:-;ituai[t pe terasa înalirt, sq:mentată de o Yale sccatrt, pc 
care trece drmnnl agriccl, ~i ocupă o supr<1faţr1 de circa 2 bt. 

-- 1\~czare din ~ccolul al IY-lca c.n., de tip Sînt2.na de Murcş. S-au cules 
fragmente de crmi, strtl.chini, Yase de prcYizii, lucrate la rcatrt, din pastă cenu~ic, 
fină, ~;i Ya~c de proYizii din pastă a~pră. Ccramica zgrunţuroasă, cenuşie, este 
plTZcllt[t printr-o scrie de fragmente de oale, dccorate cu benzi de striuri orizontale 
~i in 'al. ~-a descoperit şi un fragment de arnforă, din pastă aspră de culcare roz. 

13. Ccmwza G nn·u ,. Sd t Z! l SI.hş/1 a Snap,c t. u lzn· ( 4 1-XXY-3-C) 

La ); de sat si la 250 m ~ de so~eaua Th~ăncsti - Cruiu. Bot de tera<t ' , . \.) , 
înaltrt, pe malul drept 0l Jalomiţei, ce ~e ~mpă pennancnt în colţul nord-estic, 
unde lipseste tcra~a mijlccic. 

__: A'şczare din t reca L1enzului, pc o snprafa ţă de circa 1 ha, ccupind 
platoul, dar m2.i ales };<;nt< le r~ordică şi c!-tică. S-au JCccltZlt frap11<.ntc ccramict· 
din pastă conţinînd: plca\'[t şi pictricclc sau nisip, duc1~d[1 cu m[tturica; pidri
cclc, decoratft c11 m;'ttluica; ciolmri pi~atc. 

14. Cc1llHJta Giln·u, satul Sihştra Snagcutlzn·, u:tz.utl JJ:Jlt!fz'(~I-:XX\'-3-D) 

La 350 m 1\ de bi~nica din centrul ~atului. (la inicr~ccţ ia ~;n~·dci ce vine 
dinspre c[d unul Pesccni cu şoseaua Tig{meşti - Gruiu). Tera~ a inalt [t, înconj11ra tă 
spre ); şi E de tcra~a mijlocit>, iar spre SY de crcYuri. Suprafaţa: circa 1,5 ha. 

- Aşezare din ~·ccolelc 11-I î.c.n. Arrttura dcctuatrt de curîcd a deranjat 
resturile cîton·a locu inţ c ucfin ite de aglomerări de chirpici şi ce ram iert. S-~! u re
cuperat mai multe fr~1.gmcnte dintr-un vă~uţ cu piciorul trc'nconic ~i ccrpul semi
sferic, modelat cu mina, din pastă cu cioburi pisate, fcarte friabilrt, ar~r1. nxi
dant, precum şi fragmente din past[t cCimşie, finrt, lucrată la nati'i. 

15. Comuna Gnn'u, safl!l Sdistca Snagorulzn', jwu tu! "Fundul -~'!6mt" 
(41-XXY-3-E) , 

În marginea nordică a cătun11lui TurlJaţi, la 250 111 1\ de !-C~l ::ua Tigft
neşti - Gruiu. Terasr1 cu pantă dcmoală şi prelungă, pe a d1rci '!--UJlrafa~·;~t de 
circa 1 ha prtmîntul este n:ai închis la culcare. 

- Aşezare din epoca bronzului. Ceramica are în pastă plcaY:I ori pietri
cele, fiind decorată cu mrlturica sau cioburi pisate. 

- Fragmente ceramicc feudale. 
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16. ('()JJl/tJitl 1 1ai~. sallfl fJt'l'i~. />lfnctu! J;n.•;jFidtrri,t Jlo!do;•t'aJ/11 I.ucrt·{ia" 
(41-XXXIll-1-B) 

Bot de t<'ra<t pe malul sudic al Snagovului 1:1, <klimital la \" dt· o vale 
::-:.t·ctt;"'t, adînc[t ~i tra\"C·rsat de calea ferată Bncure~ti -- Ploit·~t i. SupraLqa: circa 
1,5 ha. 

-- Aşezare' dacică din secolele ll---1 i.<·.n. S-au r('coltat fragnwnl,. <il- vase
borcan, lucrate cn mîna, din pasUt cu ciolmri pisatl', <h-corate cu brîu ;th·colat; 
fra~nwnk d<· vase cu fundul inelar, din pasL"i cenuşie, fin:t, lucraUt Lt roati\, 
pn·curn ::; i fragnwn te din pa sUt aspră ce con ţ inca n i:-;i p cu bolml maroniu. p!-ovt·
nind dt' la rccipientl' clenisticc. 

-- "-\şczarf' din secolele V-VI e.n., ollsen·at[t mai ales la ,·est de calca fcrat{t, 
p(' malul dlcelei, de unde s-an recoltat fragment<' de borcane lucrate la roaUt, 
din pa sUt aspr;\, arsă cărăm iz iu-maron iu. 

li'. Co:nzuw Pcrz"s, satul J>t'/'1·~. jntnctlfl "(':m!nnu! C.F.R. 11r. 29" 
(41-~XXIII-1'-C) 

Lt 700 m S de tnalul drept al lacnlui Snago,,, ck o parte şi de alta a 
Ctll ft-rat~· Bucttreşti -- Ploieşti, pe malul :-;tîng al \"{tii Pe.-;cttrit·i. Suprafaţa: circa 
1 o tu. 

:\~t·z<~re din :;;<·colelc IX---X c.n. ale c{trci urme au fost repcrah' la ve:-:t 
d(· cldL":t kr;\l~~~. de unde s-au recoltat fragnwntc d<· oak-1>orcan, lucrat(' la roat{t, 
din nasttt a.-;l)r:t si dccoratc cn bcuzi de :-.triuri })araldt· ~i in 'al. 

l • ' 

---Asezare feudal[t ce st· intinde mai ales la <'-"'t de calea flTa1{t. În 
' 

part~·~t ci \'('stic{t au fost oh..;L-r,·atc ~i fragnwntc· de c:i.r;"'tmizi avînd ţ.!ro:-;inwa de 
4-5 cm. Ct·r;tmica provine de la rccipicntc cu pereţii subţiri, marontt. 

IS. ComuJul Pen·ş. satul J>az·ş (41-XXXlli-1-D) 

La 4:10 m E de drumul Peri~ - Ostratu, pc malul drc·pt al burici pe care 
YCl.h·a Pc...:ci'tri('i o face spre SE. Suprafaţa: circa 3 ha. 

--- ;\şezarc elin epoca bronzului, situaL"'t în partea sud-n·st iC:t a buclei; în 
profilelt- unor casete şi secţiuni sfqxttc pentru montarea unor conducte îngropate 
s-;\ con:'tat;JL p!Tzt·nţ:t unui strat cultural gros de 20----30 cm, dC' culoare ne
gricin;{S:t. conţinînd rc..;turi arheologice (ceramic{t, chirpici. oase) . 

. \~L·>':LI\' din ~l"colul al V-lea <'.n., amplasat[t în partea csticrt a ~taţiunii, 
pc l:~tur:1 ~udic;t a lntclr·i '';\ii, de unde s-au recoltat fragmente de oale elin pasU1 
m~~rotlÎt', lucr:tll' la roat{t. 

19. r·omuiu Pen·ş, Silflfl l'aiş, plf/zctul "La ,'-J"ai(htc" (41-XXXIII-1-E) 

La 500 111 pl' dirccţ ia E de calea ferată Bucure~ li - Ploicşt i, pc un bot 
<k L• ·ra~;~t ce :;c termină spre sud cu o şa aluvionară, format de malul drept al 
SLz-,gontlui cu \'alea Pe::;crtrici. Suprafaţa: circa 10 ha. 

--- A~vzarc din epoca hronzulni, ~ituat{t în jumrttatca vesticr1 a :-;taţinnii. 
Fr;!~·ncntt·k n·ramice au ~upr~tfaţa corodat[t şi :;Înt modclatc din pastă cu-: 
pleot\-{t, decorat[\ cu mttturica, :tr~;~t neuniform C('nuşiu-ncgricios; plcav{t şi pietri
ceL-; pidricf'lc puţine, dccor;ttă Cll mrtturica atÎt În exteriorul, CÎt şi În interiorul 
''~L.;ului: ciohuri pisate. 

:\s,·zarc din sccolcll' ll---Ill c.n., situatrt pl~ latura csticrt a staţiunii, 
cHrt• \';tk~~ (\·scărici. S-au recoltat fragnwntC' de vase lucrate la roatr1: str{t.ehini 
c3_ni. ,.:t:~c de pn>\·izii din pa~U't fintt s<tll zgnmţnroa:;ft, ar:->tt la n·nu~in, precum 
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~i u .,_ fragment din corpulmwi oak din pa~trt aspră, ar<t la ci"trămtznt. cu dt·cor 
imi: li duptt ceramica sannatic\ (f>f. 1'11, 3) . 

. -\~czarc din secolek Y \'1 t·.n., cu n·r;unici"t asprtt. maronie, lucrati"t la 
ro~.:· Ltpid;~t ~i dccor;tti"t cu lwnzi ori:~.ontale de striuri. 

20. Contlflta J>ai~. sdlu! Coct.oc, punctul .. .1lllrgz'nt'tT t'shcâ a satului'' 
(41-~~~111-5-.\) 

La circt 100 m SE dt· drumul n~ tra\·erscaz{i Snago\·td, pe un Lot de terasi"t 
;tl; .dulni sudic al Snagondni. d(·limitat la c~t de o yzdc ~l·cati"t, ci"ttre care panta 
er;1_ ::.1ai domoal{t. Suprafaţa: circa 1,5 ha. 

- Aşezare din epoca bronzului, cu fragmente ceramicc n1ăruntc şi corodate, 
din pastrt cu pidricek. 

-- Aşezare fcudalrt; s-au gi"tsit fragmente de oale cu pereţii subţiri, ma
rar;:·. lucrate la roati"t, din pastă cu nisip fin şi fluturaşi de micrt. 

21. Comtt.Jl'l Pcn·ş, satul Codoc, punctul "La C lz"nccanu" ( 41-XXXI II-5- B) 
La 500 m E de sat, terasi"t înalti"t, între două Y{ti ~ccatc, pc malul :-;ndic 

al :-,,:~lgoYttlui, Suprafaţa: circa 5 ha. 

- Aşezare din epoca bronzului, cu fragmente cerarnice mrnuntc, din pa~trt 
n~ ~- :••tricele, unele decora te cu tnrtturica. 

-- Aş('zarc din secolul al YI-IE'a e.n. care ~uprapunc aşezarea din epoca 
ln·(''.<ului. S-au recoltat fragmente de oale-borcan, din pastă asprft, lucraUt la 
re·:-.~·,. arsrt cărrtmiziu, precum şi zgură de Inineren de fier. 

-- Fragmente ceramice feudale, întîlnite pe toată suprafaţa staţ innii, 
n p:·(J\. in proha bil din aceeaşi aşez an' menţionată la punctul 20. 

22. ('olllltlllf J>er/.~. s,lful Cot"L.oc, j>wzctul .. IA T"ani'.'icd" (41-XX.Xlll-5-C) 

La 1 250 m E de ~ar, la limita tcritori:d-admini:-.trati\·tt cn comnna Snago\'. 
}; .. ' i·.: tcra:<t cu poziţie don1inant:1 intre Jou:1 \':ti moarll', pc malul drept alSna
.~.:-. :lui. Suprafaţa: circa O, 125 ha. În partea dt• :\E se afli"t un pinten cu înăl
ţi.: l .. •. mai mică decît a platoului, separat de act·~ta printr-un şanţ. Pe suprafaţ~~ 
prr,fr~nului, prtmîntul era argilos-gălbui şi nu conţinea nici un fel de restun 
a:-1.-.<·•Jlogice. E:-;te probabil că a suferit o rftzuin· r('centtt ori crt el în;;u~i este o 
d~-p~.wen· recentă, deşi nu ne-am putut da seama ch- unde ar fi fost adn~ pămîntul; 

-- Asezare neolitică, cultura Gumelnita. Ar:ttnra a ~cos la suprafatrt o mare 
GiL1~itatC' d~ chirpici ce prtstr(·azrt urmele nt~idclor şi fragmente ccrami~e, mode
la_[(· din pastrt cu cioburi pisate, arsă oxidant la gălbui-cărămiziu şi d.ecorate 
H:c;i,,:·ii.atL·a, în tt'hnica barbotinei, acoperind atît corpul \·asnlui. cit şi butonii 
oi r:.:·m·nbli ( 1)1. 1 !, 2, J). Printre forme mcnţion{un: apucrttori di:-;coidalc sau 
;:-;[r·:·_··· tnrtitc dl' la capace (Pl. 11, .>), nn fragment ele c{q>i"tcel cu buton (Pl. 
Il, .. ;}, un fragment de suport de Yas dt· fornd cilindriC:t, cn ambclt' margini 
t'Vd.i.ili' (/)!.Il, 1 ), un profil de Yas bitronconic, precum şi nn perrutor din 

, . l 't C!lt';~:·, CJO ll . 

:\~czare din sccoll'lc 1\.- V c.n., cu fragment(' ele Yasc lucrate la roat{t, 
c ;. : p;b 1 :i zgnm ţ nroa<t, arse la cenuşiu-maroniu. 

2.). Coutunu Snagov, satul V lâdiceasca ( 41-XXX \·I-.'1-A) 

La 1 250 rr1 pe direcţia 270° V de ~osl·a na Bncnreşt i --- Ploicşt i şi la E dt· 
graniţa teritorial-administrativă cu comuna Pcriş. Bot de terasă inalt~t pc malul 
drept. al Snagovuln i, ce se termin:t spre E, dl'asupra hnajuln i piscicol, într-un 
ptn.tf~n de terasă cu pozitie dominantă asupra zonei înconjurttioarc, ddimitat la 
S dt· o \'ale cu aprt ce S(; vars;l în Valea \'lăsi(·i, aflw·nUt a Snagontlui. Pintenul 

2~15 
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are l ătin1 a 1 c platou d cir a 50 1n, u malul nordic înalt, aproap v rtical, 
uprapnnîndu- - ' p n11an nt , iar c l c tic , i udic u pant le P? irnite ătr ' ' Îl a, 

und -au b rvat mult oa. d animal, fra n1 nt ram1 , i hirpici. :upra-
fata: circa 4,5 ha. 

' - Aş 'zare din 'poca bronzului, cult. ura lina III. În pari an rd-v ~ ică 
a taţiunii au fost r coltat fragm nte cramice cor date, din pastă ar · ă n uni
fonn la caramJZ m-c nu iu, de ora te cu brîu alveolat . au cu m rtturi a. ntrul 
a, ezării c află pc pint ~~ unde -au gă . it fragment din buza unor Ya din a. tă 

- ~ 

1~ ... ~'"'!'·..,-·-·-·tr"'~~~~rl 

•).) 

Plansa IT. c ramid i: 1- G. Cultura Gumelniţ:. ( 1- 5 punctul 24, 6 punctul 6 ) ; 7 . ultura 
Glina III (punctul "'9) ; - 12. Cultura Ti ( -9 punctnl 7 10 punctul 60, 11-12 

punctHl 65): , ll - il xuri. 
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asprrt, cenuşie-negricioasă, decora te cu găuri-butoni, caracteristice acestei culturi, 
precum şi fragmente din pastă fină, cenuşie-ncgricioa~ă. 

. -- Aşezare daci că din secolele li -1 î .e .n., ~urprin~ă pc toaUi ~11prafa ţ a qa-
ţiunii. S-au recoltat: fragmente din corpul unor oale-borcan lucrate cu mina, 
din pastf't cu cioburi pi~ate; fragmente lucrate la roatrt, din pastrt fină, ar~;t la 
ccnnşin, pron·nind de la forme diYcr~c, printre care şi un \';Js de proYizii, (kco
ra t cu bcnz i de striuri. 

-Aşezare din ~ccolele V-VI e.n., cu fragmente de oale din pac:.L} a~pr;l, 
lucrate cu roata rapidă, arse la dtrttmiziu. 

De 1)e SU}JI·afata statiunii s-au recoltat si două aschii din ~ilc..\. 
' ' J , 

24. Comuna Snagov, satul V lcldz'ccasca ( 41-XXXV f-5-B) 

La 1 125 m pc dirccţ ia 270° \' de şoseaua Bucurcşt i - Plc i<'~t i, în 1 iY~cla 
fermei nr. 12 a I.A.S. 1\Iogoşoaia. Bot de terasă la S de ptmctul 2.~, între două 
YÎlcele aflucntc, pc malul stîng al \'[tii \'l[tsiei. Suprafaţa: circa 1,5 ha. 

- Aşezare din epoca bronzului, cu ccramic[t din pasUt cu 1llllltc pidric~·lc, 
decorată cu m{t tnrica şi arsă la cenuşiu-căr[nn iz in, precum ~ i fr;1;.:mn:tc dintr-o 
pastă cu pietriccle rare de aspect ~.cmifin, unde dintre ele de dimen-.:i1mi n;ici, 
decorate cu butoni. 

-Aşezare din secolele H---III c.n., cn nelip~ita ccramic'l cc-nu~ic, z~nm
turoasă, lucrată la roată. , 

S-a găsit şi o greutate fragn1cntară din lut, uc formr~ pir~unid;,tl;t. 

25. Comuna Snagov, satul Vlâ(lz'ccasca (41-XXXVI-5-C) 
La 850 n1 pc direcţia 270° V de şoseaua Bncureşt i - Ploicşt i, in l i\·;,da 

fermei nr. 12 a l.A.S. :\Iogoşoaia şi pc arabilnl de la E de acea:.:ta, pin~: in dreptul 
digul ui. Tera~ă joa~ă, cu pant{t domoal[t pe malul dn·pt al \'{li i \'lă:.:it· i. ~~u) ;r;t
fata: circa 2 ha. 

' 
- Aşezare din secolele II--III e.n. 
-- Aşezare din secolele 1\·-Y c.n., cu fragmente elin corpul unor o:lk-bor-

can, lucrate la roată, din pa~t{t aspră, ar:-;ă la maroniu. 

26. Comuna SnagUt.', stttul Vlâdiceasca (41-:XXXYl-5-D) 

Imediat la V de ~oseaua Bucuresti - Ploiesti, tcra<t mL·die 1~c malul drc1)t 
' ' ' al Snagovulu i, cu aspect de mamelon (pri\' ită din:-:prc \'). Suprafaţa: circa 2 ha. 

l{c:-;turilc arheologice ~dmnd{t' către centrul ~i marginea nord-c~tic:J. a ~taţinnii. 

- Aşez<n-c din ~:.ccolnl l î.c.n., cu material rn{tnmt din corpd ya-.:clcr. 

-- :\sczarc din sL·ccldc II-III c.n. Între ~tccast{t asezare ~.i cca din 1n;nctnl 
nr. 25 cxi~tă în tl'rcm o suprafaţ{t de circa L-'10 m lungi;11c pc ~-;,n· r:~.mîntul arc 
culoarea castanie şi 1111 conţine d<'cÎt r;1rc fr~f!nwntc feudale. A \'Îiid în 'l'<!t-rc 
distanta rl'lati\' mică între ascz?lrik din secoll'k 11-III t'.l1., crcdl'lll ctt este 
Yorl>a 'de un fenomen de "roi{·c". 

-- Aşezare de tip CiurL·l, cu fragnwnte de o~dc lucrate Lt rc;~ta rapidrt, 
desprinse cu bcţ igaşul. 

-- Aşezare din perioada feudal{t pîn{t acum cîţiYa ani cînd ~~ttu1 a fu:-:t 
demolat (mult moloz, pi('triş şi fragmente de c:J.r{unid{l, crttrc: ~csc:l). 

27. Comuna Snagov, satul Tincâbcşti (41-XXX\'I-4-A) 

La 1 000 m pc direcţia 270° V de la ~oscaua Bncurqti -- Plciil·~~i, .}-c~-
pcctiv extremitatea norcl-\·c~tic{t a :-:atului, pe marginea sudic;\ a prtdurll ~cro
Yiştea, teras{t cu a•;pect de grind alu\'ionar, strrtpun~~rt de CE 47, pe malul drept 
al VJii Tiparului. Suprafaţa: circa 0,5 ha. 
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-- :\~ezarl' din epoca bronzului, cultura Glina III. Pe ~upr;lfata ~lati11nii, 
p{unîn_t ul puţ in închis la culoare este pigmentat cu cărbune, cb irpic i ~·i fr:tg.nwntl' 
ce ram !ce mărunte. 

Fra~mcntcle ceramicc erau din pasUt: fin:t, de culoan· n·nu~ic-nt·gricioa:--;·,; 
~tspr{t; cu cioburi pisate; cu pietricele, de culoare cenusie, dccorat{t sub lntz{t cu 
t!{mri-hutoni. S-a gi"bit si o aschie de silex. ' 
\.--. ' , 

2S. romuna CJ"olj>aJ/1·, satul ("z"nlj>all/·, Jhrmctul ,,/_a CoJIIOt!rtl" (-11-XI-1-B) 
La cxtrcmitatl·a cstidt a p{tdurii Scrovi~ka, bot d,· kra:-;;, intrr· \"aka 

Lacul Ciurii şi \"alea Teiului, a\·ind o poziţie dominant;\ asupra zonelor jn;t:-;(' 

dinspre ~ şi E. Staţiunea cstt' vizibil{t de la distanţ{t prin culoarea ncgric.in;•:--{t 
ce contrastcaz{t cu fondul castaniu din jur. Partea ci sudic{t este acop('riUt dl· 
pădure. Suprafaţa: circa 1 ha. Resturile se g{tsesc pe panta r:t-;\ritL·an:t ~i pc 
platou. 

Aşezare din secolele II---III e.n., cu un bogat material arheologic scos la 
suprafaţ{t de ar{ttură, dar mai ale-.; datorittt procesului distructiv de phn·iodvnn
dare, în urma diruia ~înt antrl'natt· la Yal<' importante \Tsti~ii. S-au reCtl}H:r;,t 
fragmente din mai m nltt' borcatw lucra k cu mina, din pa~.;L\ cu c ioburi pi:-a Ll', 

ars{t twunifonn la n·nuşiu-gălbui. Pcn·ţii sint gro~i. fundul plat şi coq;ul u~or 
arcuit. l>in catq._;oria c··ramicii finl', <-enu~ii, lucrat<· la roatrt. s-au recoltat cît<·Ya 
fragmcnk dl' !--trăchini, \"ase de pn)\·izii, o c;m{t bitronconic;I aYînd rwrvură_apla
tizatrt b b;tz:t gîtului ~i pe gît linii nTticalc ln:-'truit('. lk a~f'm('lH'a, ~-au g{tsit 
si fracnwnk cu "coa:-;te", aYÎnd exteriorul !!{tlhui si inkrinrul n)z:diu. f.'H)\Tnind 

' \,.} .. , • 1 

de la ;unfore de imnort. 
l 

--- :\s{·zan· din :;l-cokle IY---Y c.n., cu ceramic:t Ct' n ntint::t :rad!· i:1 locuirii , . 
prcccden t c. 

29. Comuna Cz.olpcmz·, satl!l J:,•onun·, jmnctul "(;râdina de legume" (41-XI-2-A) 
La 300 m Y de sat, teras{t joa<t cu panU't domoală, segmt·ntat[t de trt'i 

vîlcele secate, puţin adinci, pe malul l'~tic al \'{tii Lacul Cinrii. Staţiunea e'.tl' 
vizibilă de pe malul opus, înalt, prin nuanţa negricioas{t a pămîntului. 

Se întinde pe o fîşie de 50-100 In l~1ţimc ~i 1 500 111 lungime, de-a hmgnl 
1nalnlui meandrat al Y{tii. 

A~C'zarc din epoca hronzulu i. cu material ceram ic mărunt, fr1r[t prof ill· 
şi decor, incadrarea cronolog icft fftcîndu-::.;c numai pe baza caracteristicilor pastc'i. 

-- A~czan· din ~ccolc k 1 [ -- I î .c .n. Fr~1gmcntcle rccol tate pro\ in de la: 
oale-borcan lucrat\' cu mina si dt>corate unele cu brîu alveolat; o can{L cu fundul 
inelar, lucratft la roat:1, din j)astft fin{t, ar~{t la n·nu~iu; un fragrncnt din corpul 
1mei amfon· de fact ur[L elenist iC:t. 

Ascz~tro· din secolul al \"li-lea r·.n., cn fragrnL'nlc elin corpul unor oale cu 
pcrc~ii :-'tll>ţiri, lucratl' la roata rapi<L"i. din pa-;t{t a~pră. ars:'t oxidant. 

-- A~c·zar(' fcudal{t ale cru·ci r·.':'turi sint collCl'!ltr:tlo: in _ium;uatca nord iert 
a staţiunii. 

30. Comuna Sna!:,o'i.', satul 'l'incâb1'.~1l" (41-XXX\"I-~1-D) 
'-

La l 500 m ~.pc dirccţi~t 10° ~E\" 1')0'; S\"S, d·· l'xtn·mitatca c-.;tic{t a 
~atului. Bot dL· tcrasi't pe malul drept, inall, la ronflucn\;t Yrtii Tiparului cu 
Valea Lacul Ciurii. Resturile staţiunii Sl' întind ~i la SE d~_· \Îlceaua secatrt 
ce \'a fi strftb{ttntrt de CE 52. Suprafaţa: circa ~ kt. 

Asczan· dacjctt, :--t·colul l i.t·.n. Între materiale :-,t· n·marcă un frag
nlent proiibt din buza ~i corpul un<'i fructierc şi o lntz;'t Lttt1. oblidt, d.e la o 
~tracllin:t, :unlwlv lucrak la roat:t, din pa-.;t;t fină ars:t la n·nu~nl. 
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J 1. Com!llllt .\JILT<Ol', satul Tincâbeştz:, J>ltncful "!,tr O:.:,rt'st"/' ( 41-:\:\:\.\. 1--1-C) 

La 1 250 m E de extremitatea estică a satului, pc directia 33° \"E\ 213° 
SV''· Pe malul \"e=-'tic al Văii Lacul Ciurii, hot dt· tcras{t el·· mici dimt'nsiuni 
pu~t:l mai înalt decît zona îm-onjur:ttoarc, <It-limitat dt· dou{t dkelc :-:ecatc. 
Sut· :·:lfaţa: circa 1 ha. 

-- A~ezarc din epoca bronzului mijlociu. \latcriallll ct·ramic ;tlnmdcnt :-:cos 
la i'-.t'al{t de lucr:trik agricole const;'"'t din fragnwntc de \·ase la moddarea c:trora 
s-ar_: folosit următorii degresanţi în pasUt: pka\·{t, ars{t rcduc{ttor, aYÎnd în sp:u·
tuL: mijlocul negru şi pereţii cxtcriori cenuşii. Din aceast{t specie s-a recoltat ~i 
un iragment din fundul plat al vasului ce aYea . corpul uşor arcuit; pidricdc, 
de culoare ncgricioas{t, ceramică cenu~ie ori c[trrmuzie dccoratrt in majoritat~';t cazu
rilo:· cu striuri oblice, realizate cu mrtturica; nisip, de culoare negricioasă, decora Ut cu 
1nă~arica (adesea, striurilc se interscctcaz{t, formînd unghiuri sau cu impn·siuni 
triunghiulare); în exemplul nostru, amplasate pe um[trul vasului ( l'l. 111, 1): 
pa_;;;~·t. finrt, negricioasă, cu pete cenuşii, dccorat;t cu cîte doutt ~iruri paraldt· de 
inr·.:··_·..;iuni disptbc orizontal ( 1'1. III, 2) sau n·rtical ( !'!. l 11, 3). 

În ceea CL' pri\·t'~.;k prt'z.t·nţa pa::;t·,·i in can· :-;-:1 folo:-;it ca d!·,~n,:..;ant pleava 
in <.:·l.J'(' verde, astfel de frag-nwn1T :.;-au <k:-;coJwrit :;;i în nin'lnl 1 al ascz[trii Tei 
de t t Chitila-·- C;'trtunidări,c 11 • {)<'corul intîlnit ne. ac•'a::;Ut ccramicrt 'arE' unPle 
a~c: ::·m:tri cu cd din asezarea c.k la CH!'lu \ou 1··,,' din faza I a culturii Tei. , . 

32. Conz;ma .. 'in.:rs.;ov, satul Ttnc~I!Jt·~,·h. (41-X.XX.\'f-4-D) 

La L 250 In XE de extremitatea t·..;Jictt a satului şi 750 m de la gospo
\lă~·::;_ lni ,.\litu al lui Bclu", pe din·qi:t 52'1 E\E.- 2.·no Y~\T. Bot d!' tcra<i 
nw'L'·, ce va fi str{tpuns de CE 51. 1w malul ,·e;-;tic la confllwnţa Yttii Lacul 
Ciu.:·:i cu Sna!!o\·td. ~tmrabt:t: cin:;1 2 !:a. 

\"l .1 • 

-- AşezarL· din p•_-rio:ub d·· ,fir~it a l'pocii hronznlai, nt m:ttl'ri:d cr'ramic 
tn;l_:·'...::lL ~i corod:d. PI\·domin:'t pa~ra cu cioburi pÎ-<ltl', d!'coraL"t cu hriu aln,olat 
sau C!l lmloni mi,c·i. ~<tu g{hit *i cÎtL·\·a fr:tgnwnt<· din pa:-;l{t cu pidrirck ~i nisip. 

}.). Com!lil:l .\it.t~o;·, s.tfuf F/nu'ikş:.!i, fn!ilclul J;osf'odâria fu,· Jlitu ,tf lui 
Be!.:t'' (41-XXX\'I--1-E) 

La 7.10 111 \:E de sat, tt.·r:h{t m·.·di~, într•· dourt \Îkl'k sccatl', pl' malul 
nordic al lacului ~n:tgo\·, tL· jnr impn·jurul ~o.~pmL"tri(·i mai :-'lts amintitl'. Su
pra~:< ţa: circa 2 ha. 

-· :\şczare din epoca hronzulni. În p:1rtf•;1 d(· \"E a staţiunii s-au C'Oibtatat 
re.<·Filc (leranjatc a tn'i locuinţe. Pt· supraf~1ţa solului. la una dinti\' d<· <'ia 
pr• .. ':':ll;t ~i o nnrc cantitat:· d~· chirpici prm\·nincl dr· la o \·atr:t ~an ctlptor, 
di:-;t:·ih('. În ceea ce priveşte ccr~tmica, ap;tr, ca ~i 1n cdclaltt· a~czrtri. fra~mcntc 
in c:~r,· s-a folosit pkava ca dq . .:rc~ant, frag·mcnte ;trsl· 11L'gricio;-;-g{tllmi, unul dintre 
~k fiind d''-Corat cn impr(':'iuni n-rtical!' ampbsah' imediat ~ub ln!;,:t ,·as11lui 
(/'/. III, J). Din grupa pastci fine, arS:t grtlhui, mcnţion?im nn fragment din 

cor:--:! unui va-; miniatural gloindar ckcorat p· um;u· cu dou{t siruri orizontale 
de 'i:n ;m~_.; iuni obl ict•, reprodt~cînd mc;t ivul vcg,·tJ.l al frunzei de :-;~·tlcim ( 1 )!. III, 
5). Rl·:-;tul vaselor au fost modclate din pa-;Ul ;unt·stt-cat:t cn nisip, pictricdc, 
pit<:-icdc şi ciolmri pisate sau numai ciohuri pisate ~i dccoratL' cu prucnnncnţc
butn:1i l'l'<tlizatc prin împingerea peretelui vasului din interior spre cxt<'rior, aco
per~z1:lu-;;e apoi totul cu striuri (Pl. Il 1, 9), l>riu aln~obt aplicat ( 1'1. 111, 
b, Î) ori ohţinnt din împărţirea Luzci va~nlui. Caract<.>risticik pastei, pr('cum ~i 
rap;•rtul pastrt-decor dateaz{t aceast:t aşezare in cultura Tei. într-o fază twpn·ci-

1 . ' ' l l t ~ .za11 ~u < ·.~oc::trrL :t a. 
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4 

8 
] .J !all ,w JU. eram ică din epoca bronz·ului ( l - 3 punc tul 3 1,1 -9, punctn l 33 ) 

34. Co1rmna nagov, satul Tîn că ;tşh, p unctul "Jfara1·nea csh di a satulw:" 
( 41-XX lI I-4-F) 

La circa 100 n1 l:<.. de m Qrginca :atulu i, bot de : 'ra5ă pc malul· ~ tîn o- a l 
Snago,·u lui, format b confluenţa acestuia cu Valea l\htu -:.l h.i B ln. ~ nprafaţ a: 
c irca 2,5 ha . · 

- i\şezarc din perioada mijlocie a pocii bronzului. Mat ri alul c r n1 i , 
mărun t .,i c rodat, es te d in pa tă a · pră ·au cu cioburi pi ate ~i pr Yln din corpl1l 
unor Y::t. ncdec ra t . 
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35. Comu1u Gruz·u, satul YUz.~l .t .)·n.rgovultâ, fHmctul "Valc[l Boului" 
(4 î-XXV-4-F) 

În n1arginca nord-vcstic;t a c:itt•nnlui Coadclc, de o parte şi d·.:? alta a drn
m.ului săte:.;c. Pc ambele mahni ale \':'\li Boului, afluentă a Sn:1.r_:·m·ului, dar mai 
aL~~ pc cel sudic s-au observat pde mari negricioasc cu chirpici şi fragmente 
ccr;:unice. Suprafaţa: circa 4 ha. 

- Aşezare din epoca bronzului, cu fragmente ccramice ran·, corodate, din 
pa.<~ neagră, conţinînd pica vă, san cărăm i~:iu- maronie, cu ciolmri pisate. 

- Aşezare din secolele V- \TI e.n. Fragmente de oale din pastă asprrt de 
cuk·~tre cenuşic-negricioas~t şi 1naroniu-căr~unizie, lucrate b roata rapid{t, deco
r<J.tc cu benzi de strim·i orizontale si în val. . 

36. Comuna Grztz'u, satul Silzştea Snagovului, punctul "[.a Co~arJJâ" 
(4l-XXV-4-G) 

În partea sudică a dttunului Coaclele, pe malul stîng al Snagovului, hot de 
tcrZ~.:lă cu panta abruptă spre ~E. către Valea Tigăncii, şi domoal~t spre :-;ud, 
cH:-e Valea Cosarnci. Suprafata: circa 5 ha. Statiunea se întinde pc o fîsie de 
5~1 -75 111 nţirr{e, de-a lungul 'malurilor, ocupînd 'panta şi puţin din platm~. 

- Aşe~arc elin epoca bronzului. Fragmente' ceram icc din pastă cu pictriccle 
dccorate cu brîu alveolat, adăugat sub buza va-t:lui. 

Aşez:tre din secolele III-I\' ·.:.n., c.:ituat~L spre Yalca Coşarnci. 

YALEA RÎL'LCI YLASIA 

37. Comuna Paz·s, satul Cocioc (4 1-XXXIII-5-D) 
La 600 m SE de calea fcrat{L Bucuresti - Ploiesti, bot de terasă cu asl)CCt 

1 • 

c~ ~:lztmelon, intre don{t vîlcde sccate, pc malul drept al rîului \'lrt~ja, Supra-
faţ~l: circa 1 ha. 

- Aşcza;·r· L·u,~aU. din secolele XVU-X\'II!. 
.., ') r· 1) . t l c· . (41 x···xrrr - 1~) .)r'). t OJ:il!llc? .'J'i.~, Sa lt OClOC ', -" A c.> '.. 

La 1080 m SE de calca L·ratCl Ducnrcsti- Ploiv:.;;ti si 500 m V dt• drumul 
P\~.··is- ()_..;tratu, rJc t(?ra..;ă. J·o::ts~t. Zona e.oL' a'!Jroap,· de 'ohî.r:.;i:t rîullli, lle malul 

' 1 J. .. , 

d:-,'()t al Vl:1.:.; ici. Suprafaţ2.: circa 2 k1. 

- .-\~c-:arc din epoca bronzului. I\· suprafata ci ... -:~u constatat zone cu mult 
ch:_·pici şi ciolmri mărunţitc, de culo;1n· nc~~rici;.Ja.;Ct, din pa..;t{t fin~t. asprft sau cu 
p: -~ricde, ftagi1wntdc din ultimele dOL!{t SIJt>cii fiind dccoratc cu m{d.urica. 

:)f). Cr)iJZ!tJza J',·n·ş. satul Coci~x (41-XX.Xfli-5-F) 

Lt \.si E r.k inter::(~ctia drum11lui Pcris- 0.-;lratu cu \'Et:iizt, [K' amlK·lc 
' . . 

,,_, 'f ·· ~ , •· ; ,, l <, ' 't tll tt 1. ...:: ; 11 )'"l"" t 'l · c 1·1·c a 7 '1 l1 't - . ~ .. l -"' . ' ( l. l • ... 1 .. 1 ( l ( l . (. • (. - '.. (_ . 

- Aşe~ar'-· elin t~pocJ. brom:Ltlai, cultura Glina lii. Ceramica din pa~trt asprr1 
(_',.' · dccorat{i CLl i>Litnni, brÎLl alveolat, crcst{tturi verticaL_, pe huz{t, în exterior, 
:::e_ -.triuri oblice realizate cu mJ.turica .san cu dourt şiruri orizontaL·, paralcll', de 
I''-·~oraţii ampL.t.-;atc la 2 cm sub buz{t (!)!.Il, 7). 

40. Comuna l),?Y1·.~. s,ctul Cocioc (41-XXXllf-5-G) 

La circa 500 m E d~ dn1mul 1\~ri:-; -- Ostratu. pc~ ambele malu_ri aL· rîului 
(~.~~ nordic fiind mai inalt si cn panta mediu înclinată, iar cel sudle, cu panta 
cl-nnoal{t, conţinînd rc~~turi a~heologice pină la 2-3 tn distanţ{t de ap~t). Arftturile 
~.,Jinc i pcricl itează integritatea resturilor de locuire de pe rnalul nordic. Snpra
brl.: circa 7 ha. 
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--- A~t·zan• dacic:i din ~ecolelc II-I î.e.n., cu materiale CL~ se intîhH~- si 
în ~Tcolul l c.11. Printn· foJmclt• ccramicc menţionr1m: un fragment cu hutor: ci
lindric din pcrl'tclt• lllH'i o::k-l>orcan, lucrată cu mîna, din pastrt cu cioburi pi--ele. 
crtc~tm iz ir·. <kcora t :t in tdm ica barbotint·i ncorganizate ( I)l. Vi, 8), decor ct:-··-şi 
g:1sc~tc ;malogii la Pi..;n:l Cr:t:-::milor, pl' Ialomiţa10 ; un fragment din corpul L"'Lj 

oalc-lJoJT:\11, lucrat:t cu min;l, din c:~n· :--t· pt1~tn·a;d un buton dublu-alveoL~ şi 
o lini<· inciz;:t;J. m<andr;tt, b IJ;l/.a au·:--tui:t ( /'/. 1'/,.)); fragmente de fruc:.~·re 
cu profilul poliLtţl·tat, lucratl' ;ttit cu mina 17 ( /'/. 1·1. f):J, cît '~i la roatrt, prc :m1 
şi fragmente de Ya~c de proYizii. 

---Aşezare din st·coklc 11 JJI L'.n., cu material ceramic fragmentar ct· -:-n·
zint;'\ ~~~emtm:tri cu de~copt·ririlt- r:~cutl' }a Coloncşt i --- .\L.irunţei; profilul 1.:::ui 
Ya~ lucrat cu mîn;1, dt· form:t cilindric:t (1 - -~.5 cm), cu lJ;lza platrt şi buza '~~or 
e\az;IU"l În l'X1LTior1H: Strachina ]ucr;\t:l ]a rcat:t, din rastrt fin:t,ar<tgăJlmi-c.'r[t
miziu, ;1\·înd fundul in<'lar, corpul bitronn nic şi buza profilatrt in cxteri(,r19 ; 

cana cu nt·rYur:t JW umăr ~i linii Yt·rticalc lustruite pe gît; Ya~ de provizii ll' co
rat cu benzi de ~triuri orizontale ~i în Yal ( 1>1. 1 ·1 1, .) ) . Ceramica zgnmţuH,;:<'t 
t'St(' pr<'zent:t prin fr:tgmrnte din l):lz;! eri corpul mwr calc-l'<'lT;m. Ik cxct·~ tit• 
cstl' un frapncnt din partt·a infcrioar:1 a mwi oale, lucrat:t 1a roata rapid;, în 
manitTa rcramicii zgrunţnroa~c (cu pidricek), dar dintr-o pastă cu cioburi pi<.:e. 
ar~:t g:tllmi. Din categoria rcramicii de· import ~-au recoltat: o tcart[t de amf.c_,rrt 
~i alta de amforct:t, rotunde în sL·qimw, din pasttt fin[t, căr[nnizic, prcc\lr:; ~i 
alt<' fragnwntc a~pre, roz-g:dlmi. 

-11. Comuna fJ(.n·ş, satul Con'o( (41-XXXIII-.1-H); CoJllltlla Balotcsti, '.uul 
Sâfhca ( -11-Il-:~- .-\) 

La 2 250 m pe direcţia S de :-atul Cocioc ~i 750 n1 ~E de rttdurca Or; -~n. 
imediat la snd-e~t de nTsr:ttoria de pc~k Dalotcsti, într-o znn:1 unde cursul ri1:>ai 
\'E'tsia are mai multl' nwandre. atît ~p;·p '\'.cît ~i spre S. Staţimwa, în supra: .. ~:t 
de aproximatiY 12 ha, ~t' întimk pc ambele maluri: cd ~tîng· c-:tc jos şi~'~~ u~ 
inundatiilor, a~a încît n·~turik dt· locuirc apar la o dist;mţr! dt· :'10---100 Ir ·!L' 
aptt, în funcţie d<' în;tlţ;:rca terenului, în timp n· pL' malul dn·pt, mai înalt,:-·.'
turile deranjate ale unor locuinţe :-;l' g{bc~c pîn:t la cîţiva mt tri de cursul rîu>:i. 

-- .\şL·zarc din ~cco](3]c II -III c.n., cu o ccnrentr;\n' p· n~alul drcrt. :n 
partea nord-Yc~tictt a ~taţiunii. c:ttrc crl'~cttU•ric, unde tf'r;1~a :nl' a~rrct de m:.:·_,._ 
Ion. Fr;1gnwntde ccramicL· au ~upralaţa corodat{t ~i proYin din <.<-r}'lll unor :-•·:.'i
pit·ntc cunoscute, dintiT care unde dccoratc prin Instruire. Cnamica de im}-•(1rt 
c~te donmwntaUi prin fragmente de amforc ori Yase 1nai mici. 

:\~czarc din scroklc \·---\'1 t'.ll., cu ccramidi din pa:--t:t a~;pră, luc:-;Jt;t 
la ro;1t:t rapidtt, dcrorat:t cu lwn1.i dL· striuri ~i arsrt manmiu-g:tlbui-cttrrm1i:- ~li. 
Jk a-.:.t'll1t'lH.':L ~-a rt·coltat ~i un fr:Igmcnt dl'corat cu C(;aste n· }'1'0\UHa de b o 
amloL~l dt• import. J,izantintt:!0 . (J'l. 1'111, l ) . 

...; 2 . Con u" z"' IJ u 1 o t, -~li , .... .t 1 11 1 :-.. 1 jli c, r ( --! 1 -- Il-:;-B) . 
La 750 m \' d(· LI culţul \\.al Jlttdurii \L\sia, pc l~ll het de tcra<t in;.>:!. 

între doutt Ytti ~l'C:<tt·, J'l' malul drept :tl rîului omonim. :--;tq:r;tf;qa: circa 2 ~ .. 1. 
-- :\~czan· din tjHHa I'n 11zului. cultura Tei. Fragmcntdt· cnamicc sînt .. ill 

pa~ttt ame~tcca1:1 n1 Jlit tricd,·, dt·corattt cu lJrÎu ah·eolat adttugat ~au cu cic~ l~:-t 
pi:-:.ate a\·ind briu ;;htld:tt rt·alizat prin ~-q~n1l·ntarca lmzci. 

·B. ConWJltl I>alu!t.~li. s,rtul Sd.fhca (-il-ll-3-C) 
La 50 m V dt• colţul ~\" ;1} p:tdurii \'l:tsia, bot dl' tt·ra<'t în~dt~t, ir1:-c 

dou:t 'iln·k dt' cit ziuiw, pt· m;llt:l drept :11 rîului . 
. -\~('Z:IH' din t:p{JCt },nmJ.ului, cu material diferit de cel din punl 1ul 

nr. 42. Supr;IL!ţ;J: 1 irc;t 2 L;t. 1~(·:--.turi ;:rlwologin· mtnuntc atit pe platou, ci~ şi 
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Plan, a TI '. C'rami că din epoca b ro nzului ( l - 4 punctu l 52, 5 - 11 puucLul 67). 

pc pantă, con i.înd din chirpici, ceramică, un fragment dintr-o dăltiţă de gre i 
Pasta d in care au fo t mod late vasele conţinea: pietricelc ; cioburi p i ~· a te ş i 
picţr iccle;. c_io blni p i:ate; nisip. E ste ar ă reducă tor la cenu ., iu ori cnu.,iu-rna
r n1u-negn cws . 

44. omuna Snagov, satul Vlădiceasca (41 -XXXVI-5-E) 
. La 500 n1 N de colţul NV al pădurii Vlăsia, 100 m E de limita tcri torial

admin i. t rativă între comunele nagov si P eris, de o part si de ali a a unui 
' ' ' drum agric 1. Grin d fonnat la ccnflu nta a d u ă vîlcele seca te, odinioară aflu-

entc \ ~ l rt. ie i . .'uprafaţa: circa 0 ,50 ha. ' 
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P aHşa V. Cc ra mid ctin epoca bro nzul u <( t - 5 pun ct ul~GS ) , 6 - ll - Cultnra Tc i , punc tu l 69). 

A ~czarc din cp ca bronzului. Pc rna.rg in ilc rcccn t ara te ale drumului au 
f o: t obscn ·atc cîteva conccntrăr i d chirpici şi ccrmnică din pas lă cu ciobur i pi ·a te 
ş ~ ._)uţ inc pict riccle . Fragm ntele se caracterizează prin gradu l mar d e fr iab ili tal . 

45 . Co mltJU nagov, satul V lădiceasca ( 41-XXXV 1-5-}) 
La lOO 1n E de drumul agricol dintre satele ăft ica ş i ocioc, e trav -r

. ează rîul în co l ţ ul NV al pădurii Vlăsia. Bot de tera · ă înaltă pe malul s tîng al 
Vlă. ici, la confluenţa acesteia cu valea ce coboară de la punctul arheologic nr. 
44 . . 'uprafaţa: circa l ha. 
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~~/ 

Plan ;<;a V I . Ceramică . 1- 4 Cultura Tci, punctu l 75 ; 5 - LO geto-clacică (5 , 6, 
7 punctul 67, 9 pu nctul 69 , 10 pun ctu l 60) 

pun ctul 40, 

şezare din epoca bronzului, cu ceram ică cenuş i e con ţ inînd multe p ie
t ricelc în pas tă . 

46. Comuna nagov, atul Vlădiceasca (4 1-XXXVI-5- G) 
La 1 000 m V de Şoseaua Bucureşti - Ploieş ti şi la 

terasă cu pantă don1oală, de o parte , i de a lta a unei văi s 
al rîului Vlăs ia. uprafaţa : circa 1 ha. 

de pădurea \'lă ia, 
eate, pc malul stîng 

- Aşezare din epoca bronzului . S-au recoltat fragmente ccrarn ice mărun te, 
corodatc, din pastă cu: pl a vă, arsă la ce nu, iu ; pica v ă ş i pietr iccle av înd in spăr-
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htr{t mijlocul centt~iu ;t pt'rt'ţ ii c.xtnic·ri c{u-{lll11Zll; nl:clp, <k eul< an· nq.:ric~( ;1<1; 
cioburi pisa tl'. 

47. Comuna .\llap,O<', satul l-/,/di(t'ctstcl (41-.X:XX\'I-:1-H) 

La circa 200 m \' d<' )osc:tua Bucun sti-- Ploit·sti, tt-ra<t n·latiY .:::·altrt 
pc malul stîng al \'lttsit'i, la \; dt· p:ulun·. 'suprafaţa:' circa 1 h:t. 

- :\~t·zarc din <·poet bronzului(?). P<· arf\tur{t s-a obstT\·at o usoar{• c·~lo
rare a pttmîntului, iar umwk el<- lccuin· sînt ran·, constînd Jin fragr.;wntt ::nici 
d<·. <:1Jirpici ~i n-r:unictt Iucr:tt{t cu mîna, din past{t cu ciolluri pisat<', arsi'i b d.·:,rrt
m tztu. 

4S. r·vnwJia .\naţ,o'i.!, satul Vlâdict'trsut (41-.XX.X\'I-.1-I) 

De la circa 300 m E dt• Şos<·aua Bncurc~ti - Ploicst i pîn{t în aprol:]<Tt'a 
prtdurii \'l{tdiccasca, pe malul sting al rîului \'lăsia, înalt si scgnwntat l~·· vrti 
scrate, în jum{datca YestiC:t a staţiunii, ~i jos, cu pant{t dm;1oal:t, din zona in 
care rîul S<' îndrt·apt{t nwandrat spre S, apoi spre E. Suprafaţa: circa l."l La. 

- .:\ş('zare din secolele III--1\· e.n., situată în partea sudictt a stat.~nnii, 
pc terasa joas{t formată de meandrele rîului, întinzîndu-se pînă la 100 m V ele 
la marginea p{tdurii \·lrHliceasca. Ocuprt o suprafaţrt U(' aproximati\' -1 ha. Frag
nwntcle ceramice sînt majoritatea din past{t cenuşie, fin:1, lucrată la ru:!t·~·. cu 
suprafaţa corodat;-'1, iar la cele din past{t aspră, cenuşie, s<' mai p{tstreaz[l d· '':rttl 
din benzi orizontale de striuri. 

-- Aşezare din secolul al X-lea c.n. Suprapune parţial aşezarea din St'tcîdc 
III---IV e.n., în partea ei de \'V, către can· s-au constatat, pc rigolck hrazddor 
de arrthtr[t, orientate :\'S, la circa 30 m distanţ[t de apă, pe panta domoaH., Ţ('S
turilc dl·ranjate a don~"t cuptoare de redus minereul de fil'f. Fi{·carc mmă .. :•' in
tinde pe o lungime de circa 20 m şi conţine pc suprafaţa ei multrt zgnr[t, chir
pici şi fragmente nTamic<·. Distanţa dintre rl'stnrile celor dou:t cuptoare l-~;,,• de 
15 m. Ccramica din accastrt a~(·zarl', cu suprafaţa de circa 12 ha, pro\'Înc, ?~ ge
neral, dl' la oall'-horcan din past{t aspr[t, dccorat:t cu benzi de striuri oriJ.t;:,tale 
şi în \·al ((f>l. l.X, b-8). Pt· un fragnwnt de oal{t cenuşic-negricioasft s-~, ~·on
statat prl'zcnţa decornlui în reţea, realizat prin Instruire (1)1. 1~\, .J). t·rnv r~ut· 
ale acestei a~czări se găsc..:.c ~i pe malul drept al rîului. 

49. Comuna Balotc~tz·, satul.','/ifhca (41-ll-3-lJ) 
La circa 100 m E de Soseaua Bucuresti - Ploiesti, in marginea d·· NE . ' ' 

a satului, pc malul drept, înalt, al rîului Ylăsia, la E de o YÎlcl'a secată. Pc ară-
tur{t au fost obscrYate urmele a dou{t locuinţe, pe suprafaţa c~trora t'ra n uare 
cantitate de ccramic{t măruntită si de chirr)ici. . ' 

---- Aşczan· din epoca bronzului, cu suprafaţa de circa 1 ha. Fragm' ntcle 
ceramin·, corodate, erau din: pastă finft cetnt~ie; aspr[t (o lmz{t Ycrticant rotnnjit:i); 
cu pietricelc; cn ciolmri pisate, arsă neuniform, cu zone negre, hnuw, gaJllcn
cărămizii. 

50. Comuna Halolt'şh, satul lJum &nlvc:n i ( dnumz irr ~_·cehe -· 1 on l.tlh! .. 'l.:eri) 
(41-ll-2-A) 

La 1 000 m pc directia ?\ de la extremitatea nord-Yrstică a satnlni. Te
rasă înalt{t între dourt văi sccate, adînci, pc malul drept al rîului \'lăsia. Su
prafa\a: circa 2,5 ha. 

- Asezare dacică din secolele 11-1 î.e.n. Arătura proaspăt cfectuat{t a ~~cos 
la suprafaţ'rt resturile unei vetre sau cuptor, unde, pc lîngă ceramica autol~1onă, 
s-a găsit şi un fragment de la o toartă de amfor[t elcnistică. Ceramica lucrat~t ~u 
mîna, cantitativ mai multrt, este din pastă cu ciolmri pisate, decorat{t cu Lnu 
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alveolat şi ar~ă la gallwn-căr{uniziu. Ccramica fintt, ccnu~iu-ncgncJOas:l, lucr;iî;!. 
la roată, provine din corpul unor strttcl!ini. 

51. Comltlhl lJifloto;h, stilul Ilalott·~h (41-I T-1-:\) 
La circa 100 m E dt· punctul arhcolcgic nr . .10. pîntt la 2.'10 m \' de )ost~llla 

Balotc~ti --- Sanatoriul TBC, la sud de p;idurt'a \'ltt<licca~ct. Tt·J a::rt îna]L~t JW 
malul dn·pt al rînlui. Suprafaţa: circa 7,5 ha. 

-- Aşt'zarc din secolele 11- III c.n., situatrt in partca de \' a st;tţilmii. 
o~·upînd atît ]~latoul, cît şi p~nta tcrasci. J>c suprabţa t·i (·ra o caJJlitalt' :iprt·ri:;
hiltt de ceramică zt'runturua<t n·nu~ic, lucraUt la rcaUt, utH'k fr:tL'nH Illt· fiiud d~·-

ll • , l ~ 

coratc cu ~triuri. 
-- Aşezare din ~~·colcle lX- X l'.n., ;tmpla~;tttt ctttiT rtt<tritl.d staţin:1ii 

unde este si un mic l>ot de terasă. , 
--- A~czare fcudaltt, ale cttrci l.llllH' ::t' gtt~c~c ctttrc ~atul actual ~i pe lcrfnul 

ocupat de acesta . ... 
:"2. Conwna lJalotc·şh, sal11l I>alotrşh (41-IT-1-B) 
În mar.:-;irwa de \E a ::atului, )H' drt'~l}>ta ~o~Tlei Balotc~ti --- ~;ln~ltt•rin] 

THC, terasă cu panttt domoal:t, pe malul sudic al rîtdui, ~rgmentat:t de o' 1k~\t 
~ceată. Suprafaţa: circa 3 ha. 

- Aşezare din epoca bronzului, cultura Tei, conccntratrt pe malul dn·pt :t.l 
YÎlcclci, întinzîndu-se :-.prc E pîn[t în marginea pădurii Paşcmi, pc· o supraf~q;t 
de 1, J25 ha. Caracteristica materialului ceramic este dată dt· prezenţa fragmcnlt lor 
negricioase din pastă conţinînu: puţ in nisip (Pl. JV, 2); nisip mult ( 1)1. Il', i); 
pietricclc; cioburi pi~atc ~i pictricele (J>l. JV, ./) dccorat1· cu m:ttnrica. Pc· unde 
frag1nentc din past[t a~prtt ap~ne Lrîul cu crt'::U'"tturi chlic1· (J>/. 11· .. >), i~lr F' 
altele, sub acest a:--pect l>riu s-au aplic;;t ~triuri obţinut .. · rn mttt11ric:1. 

-- Aşt-z:trc dacictt din secolele III---Il Î,l'.ll., :--ill.;attt la\' de ,i]n·a, }''ro 

suprafaţ;-'1 cu aspt'ct d1· m~mwlcn (pri,ittt din~prc E). :\hnţion{lm un fraţ.!mt·nt dt· 
fructicrtt, lucrat:t cu mîna, din pasttt fin[t, et·nu~iu-nl'gricioa~5. ~i o h1.~ztt orizc!l
tal:l de oală ]ucrattt la roaL1, din past{t fintt, cenusie, ce ~~·:<m{mtt cu 1.111 excnnJ;.q· 
descoperit la Cărpiniş:! 1 . ' • 
-.... 

--- Aşezare din secolele li--lii e.n., ce suprapune aşez~lr('a din ::cCt•h1t· 
III-II î.c.n. Fragmentele cerarnicc provin de la următoarele furnw de Y;l:-~·. 
lucrate la roată; str('curătoarc (Pl. VII, 7): strrtchini cu lmza lattt, nna dinnt· 
clt• fiind dccorattt prin Instruire, cu linii orizcntal<~ şi Îrl \al, ampb~att· -1~h 
buză, din pastă fintt cenuşie; oak ~i \'~L-T dt· provizii, (kcoratt' cu ~triuri dm 
pa~tr1 zgrunţuroaS:t, cenuşie. Ccramica tk import ~·r;t pn·zt·nttt printr-1 111 fL•.u
nwnt de amforă dccorattt cu coaste (Pl. VII, 2). H<:--turilc :t~t'7.tn·ii s1· intihw~c 
~i pe stînga şoselei. 
'"". -- Asezare din secolul al X-lea e.n., cu cer::micrt a:--prt1, aYind intt·ri~,rnl 
peretelui n~gricios, iar exteriorul c:J.rtJ.miziu, lucrată la 1c:t:t ~i dc·C<l);lt:i cu 1 ';~zi 
de striuri (Pl. VIII, 3) . .. _ 

53. Comwza Halolt'~h, 5-·atl!l Halo!tşti (41-ll-1-C) 
La 350 m E df' Soseaua Balotcsti - Sanatorinl TBC, pc malul drt'pi ;!] Vl;i

:-;iei. Staţiunea a fost ;Jh~TfYal:t pc o 'fî~ie araEt de 0,5 ha, dl'limitattt b \ ~i E dt' 
p;tdurca Paşcani, n·~tul intinzîndu-:-t~ c:ttrc ~E, în r:tdure. 

- Aşezare din secolele 11-111 e.n., cu material ccramic m:tnmt, dar ::.u
ficient pcntn1 a pe1mitc încadran'a cronologică. 

- Aşezare din secolele V- VI c.n., cu fragmente d~ _cale _cu pc1:e\i subţiri, 
din past~'t ;1spră lucra t:l. la ro a t :1 şi ar!'ă maron in, crtrtun Iz m on nrgnc10~, 11D{' 1c 
dintre ele dccorait' ru :-:triHri criz<.ntalc. 
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Plan ,w 1'1 1. Ce ramică .. co1clc II - 1V e.n. ( 1- 2 punctul 52 , .l r unctul 2 1, 4 punctu l 75, 
5 pnn ctul 40 , o-7 pun ctul 59 ). 

5-1. Comuna naaov, sai1tl Ghermâncşli (41-XXX\' I-3-A) 
La 2 500 m V de podul peste \ l ă ia a l c{tii ferate Bucureşt i- 'nagov, în rnargi

n <:a d · E a pftdurii Paşcani, p 1nalul drept al rîlJlui. Staţiunea .'-a obs rvat p 
ara bilul dep ambele 1na luri a le unei vîlcele sccatc ce .pătrundea în. pădur , unde 
forma un bot de terasă, la confluen ţa cu Vl{t -ia. Suprafa ţa cercetată: 0 ,5- .ha. 

Ş l;'Zarc din epoca bronzului, cu frao·n1cntc rn{truntc de '~as din pa tă 
cu: pka , -ă. ar::e b ce nu, iu ; pietr ice le decorat cu 1nătur ica; u nisip;· c iobtJri. pi
_ate (la u nul din t re fragment e pă .- trÎţ1du-sc ,i o apudtl a rc). 
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55. Coniuna Snagov, satul {;lzermăneşti (41-XXXVI-3-B) 

La 1 500 n1 Y de podul peste rîul Vlăsia al căii ferate Bucureşti-Snagov, pe 
la tura de NE a unui bot de terasă al mal ului drept al rîului. Pc o ~u praf a ţ{t de circa 
1 ha s-au constatat rare fragmente ceramice din secolele XVIII-XIX, f{tr{t chir
pici sau fragmente de cărămidrt. Este posibil ca resturile ~ă provin{t (le la o aşezare 
umană de ~curtă durat{t ori J1oatc de la o stîn~i, zona fiind şi în JHCZ(nt dcstin;-ttft 
păşuna tuhu. 

56. C onzzma Snago'L', sat1tl Glzennăneşti ( 41-XXXVI-3-C) 

La 900 m V de calea fcra tă Bucureşti-Snagov, bot ele tcras{t pc ma Iul drept 
al rîului. Suprafaţa: circa 0,5 ha. 

·_ Aşezare din epoca bronzului, cu urme rare con~tînd din chirpici şi frag
mente de vase din pastă aspră cărămizie şi pastă cu ciolmri pisate, ar<t neuni
form, cenusiu-cărămiziu. 

J 

57. Comuna Snagov, satul Glzcrmăneşti (41-XXXYI-3-D) 
La circa 200 m E de podul peste Vlăsia al căii ferate Bucureşti-Snagov. 

Bot de teras{t, pe malul drept al rîului. Suprafaţa: circa 0,5 ha. 
- Aşezare elin epoca bronzulni. Fragmentele de vase au buza vcrtical{t, 

rotunjită oblic sau uşor evazată; predomină cele din pastă aspră, decora te cu mă
turica, arse fie la că.rămiziu, fie la ccnuşiu-negricics. S-au mai recoltat fragmente 
din pastă conţinînd pietricele eri cicLuri pi!:a te, unele decora te cu m{tturica. 

5'8. Comuna SJZagov, satul Glzernulneşti (4 1-XXXYI-3-E) 
La J 750 m E de calca ferat{t Bunlreşti-Snagov, în colţul de ?\V al prtdurii 

Surlari, pc malul drept al rîului Ylă~ ia. Terasă cu pantă domoalr1 forma trt de un 
meandru spre N al cursnln i rîu lui. 

- Aşezare dacică din secolele II-I î.e.n., observată pc o mică ~uprafaţ{l 
de pe arabilul elin marginL·a pădurii (probabil că centrul aşezării se află în partea 
de NE a buclei), acoperită de p{tdnrc. S-au recoltat, printre altele, un { ragmcnt 
din baza inclară a unei crmi, lucrată la roată, din pastă fină, aEă cenuşiu, prccun1 
şi o toartă gălbui-c{trămizic de la o amforă clenistică. 

VALEA COCIOVALISTEI 
- ' 

59. Comuna Corbemzur. satul Co1'bwnca, punctul "Blocurile p{ntru sp{ciahşti" 
(41-XIV-1-A) 

În centrul satului, pc ambele mah1ri ale mcandrulni pe care-I face rhJl::~. cel 
nordic fiind jos, cu panta dcmcală, iar cel sudic, înalt şi cu panta roYîrniUt. Supra
fata: circa 3 ha. 

' -Asezare elin secolele III-IV c.n., faza tîrzie a culturii \IiliLtri-Cllilia. 
Resturile ci sînt rare pc malul nordic. însă abundă pe cel sudic, m~~i ah s in apropi
erea muchiei tcrasci, fiind întîlnite ~i pc panta acesteia, r~rccum ~i ~rrc ~. pîu:t la 
soseaua comunală. Fragmcn tele enam icc recoltate provin de la: c ~J( -lwrc<n Iu
~rate cu mîna, din pa~tă cn CÎ('lmri pisate ~i puţine pidricdc; strrtchiDi. 'a~c de pro
vizii, căni cu buza inclar:t (Pl. Vii, ()) lucrate la rcaE1, (lin pa~t:i fini"'~ ;tr<t la 
cenuşiu; oale şi vase de provizii cu buza lată, crizcntală, decorzttc cn ~tri1:ri în ~·al 
pe umăr (Pl. VII, 7), din pastr1 zgrunţuroasă, ccnt1şie, lncrată la roată. CcramlGl 
de import este dovedită de tln fragment fin. roşcat, din corpul unei ~1mforc şi d(· un 
altul roz-cărămiziu, cu nisip brun, din gîtul t;nei amforcte. Dnp:1 informaţiile 
dr. Gh. Bichir, materialul din această aştzare prezintă a~cmănări cn cl'l din aşe
zarea de la Udcni23. 
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(lO. Coill!!IU Corb,·,111ca, salu/ .Hcch:,w.z (41-X.l\'-2-.\); Com.u.Na U,rf.ot·.·.~ti, 
Si!lul .-..·tijhca (41-11-.1-E), f>!t!lt'tlll ... '-;taţia d,· j>omj>arc" 

În partea de SE a ~atului \f<·cheana, p ·arabil. Lt limita lt'ritorial-admini::= 
tntiv:t dintre cdc dontt comutw. Staţiwwa ocnptt jnmtttatl'a rtl-'ttrit<·an:'t a hucki 
riului. cu panttt domoal:t, situattt l.t \' tL· ~;ta[ i:t d · J>:>m;>:tn·. La E de staţie, În:'{t, 
nmchia tcra-;<'i în:tltc S<' apropir· ck cursul rîttlui, dn·l'nin 1 aproapL' po\·Îrnit{t. Su
p:·:,hla: circa 10 Ira . 

. -\~r·;:an· din qlOca bronzului, sitnaU't Lt E ~i \' d~· ...;taţia dl' pomparc. E:->te 
cr>ilc··ntr;d;\ JH' lotnrik în folo:-'inţtt ale stttcnilor din ~IL·clwaua, und<· a ap;"trut un 
m;ltt"rial corbtînd dir1: p:t:-'ttt fintt. ck culoarl' nl·agrtt; pa-;t;t a.;pr?i c:\r:unizie sau brun 
n•·:,:ricioa<"'t, dvcoraL't cu mttturic;t, ~i p:hUt cu ciolHJri pi~att·. ar~{t gttllmi-cărămi
zi!J ~i dt·t·orattt cu l>rîu ahcolat din care s-:n1 nwddat ~i Lutoni (/'/. 11, 10). La 
25tl 111 E dr· ~taţ ic, în profil tii <·...;( ic al unui drum agricol, in <h·hku n· tra\'CTseaz;L 
rin! JH':o-ll' l>ar:tjul dt· ni\·d nr. 7, ~-:tu ohc;<'ITat rt':-'turik unei locuinţt· dt· ~.;npra-
1:1!:·, r;·tscolil<' in partea snpcrioartt. Intn· 0,30 ~i 0,.'10 m, p<· o lungime d·· 6,.10 
m. :-;-a constat:\ t o mare cant itai<' <il' chirpici, ~i fra.~nwntl' Ct'ramice friabile din 
p;~-;t{t cu ciol>t1ri pisall', arstt la gall>en-cttrttmiziu. ~Iatnialul ceramic provenind 
din acca...;t;t locuinţ{t se datl'aztt în epoca bronzului, dar nn c.;tl' contemporan cn 
cd din p;trtl'<t \'t':-'t ictt a a~\·z;trii. 

A~l'Z:tl'l' tbcic:t din secolele 11-1 î.c.n., situattt în part~·a <h' V a~staţiunii' 
111 t,ona cu pant:L domo:tl:t, nc:.;nprapunînd a~cz;tn';t din epoca bronzului. Menţio-
11:\mun fragm;'nt din lmz;t ~i corpul unei frncline (/)/. r·r. 70) lucratttcumina, 
din pa:-.ltt fintt, ar:-'tt l'l'dLtctor, ;n·ind în sp:trtnr:t mijlocul rw~ricios ~i exteriorul ma
ronit~, yrecum ~i cit<·\·a fragnL·nte din p:httt fin:t, lncraUt la roat{t, arstt n·:nrşin
nc>gncws. 

-- A~l·zan· din st·colcle \·-- YI e.n., ce supraputw a~L'Zarea dacic;t. Ccramica 
di:1 pastrt asprtt, lucrat:t la roata rapidrt şi ars{t maroniu sau cttr{uni;:itt. pro\·ine 
d·· la oale decorate cn buni de strinri orizontale, precum şi de la un Ya...; ch- provizii 
~(\·ind buza lattt, orizontaltt. 

-- Aşezare din secolul al X-lea e.n. Ocuptt colţul dl· SE al buclei riului ~i su
pr:t ptuw sprt• \ ~i E a~(·zarca din epoca bronzului. Rl·marctun un fragment din par
\1-:t superioar{t a unei oalt•, d<'coraUt cu benzi de striuri parall'it·, orizontak,supra
p1ht' spre gît ck şintri oblice din cite patru imprcsiuni realizate cu un hcţigaş cu 
,-irful rotund (J)l. J'/11, !). Tipul acr~sta de decor :-'-a de . ..;coperit şi în aşezării<., de 
Ll n;uH·asa-Sat:..! 1 şi Bragadiru:..!·'. E...;tt- prezent ~i decorul din striuri fine (J>l. VIII, 
h J. precum ~i benzile de striuri orizontale supraptbe parţial de benzi în val ( /)/. 
1-1 /1' .) ) . 

-- Fragmenk c<'ramice din Sl'Colul al X\'lll-lea, can· desigur trebuie puse 
1;: lq~:ttur:t cu incepnturik satului \lt·chc:tua. 

lk ]H' supraf~tţa staţiunii an fo...;t cull'sl' şi cÎk\·a lup(' dr· miner<'tl de fi<'r (l'l. 
J "III' ,\ ) . 

61. Con11tl1d 1-Jcdo!t'~ti, satul /Jttlnti'~h (dc'll!tlnir,·a rcche I)r,·otc.~li )'!.6 , />t-tnc!ul 
,.J>,(dllrt'a l'~·trt'.~·ti'' (41-11-1-D) 

Între p;"tdnn·a P<·trl'şti, la\', şi cl:tdirik ICPB-Balote~ti, la E, pt· malul drept 
al Cociovalistl·i. Stlj)rafata: circa 2 ha. . . 

- .:\şczare din !'j)()Ca bronzului. l·rmde tnwi 1\)cuinţl' de suprafaţ;t, di-;prt
rutr· prin inc<'ndiu, au fo_..;t ob..;t•tTat<' in profill'le din colţul de SE al Ulll'i gropi de 
nuri dim·~n...;iuni, s{tpaltt in pttdurl' pentru îngroparea unor resturi d(' dcmolarl'. 
~1 ra t igraf ic. situaţia ~1.' pn'z<'nta a ...;tfd: :-;u b stratul Yegdal gros de 20 cm ::;c afla 
str;d ul antic, n·nu~in-tH·grici<h, dl· 20 --25 cm gro.;Îm". l{l·;..;turill' locuinţei nu co
lwrall ~,tJl, limiLt inferioară a stratului cultural, lh' care il cL·p{tşcau În;..;{L în partea 
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supe~·ioarrt cu cîţiva cent imctri, deasupra lor terenul avînd o uşoarrt ridicăturrt. 
O l·ntit't aproape continurt de ccnuşrt, groasrt de 5-8 cm, suprapunea o depunere 
de 1 :') --20 cm grosime compusrt din lemn putrezit, prun înt, cărbuni şi fragmente 
C<':~· :n in· puternic a fuma te. din care lipsea însă chirpiciul, indiciu dt locuinţa fusese 
COi!-' ruit:i numai din bîrnl' ~i acoperită cu stuf, de un<h- se dcclanşase probabil fo
nd :·;n~c· nu rcu~ise :<t anl;i totul dup;t pr:tlnt~irea construcţiei, restul putrezincl. 
GL"••.•jn. S:tpată ocazional, a distrus 6 mp din suprafaţa locuinţ(·i. Între fragment(·
le .:: \·ase recoltatt- din arsura locuinţei nwnţion:un unul cu baza plaî:t şi corpul 
u~~~:- arcuit, modelat din pastă conţinînd pkaY{t mult:t şi pietricdt•, cu interiorul 
peiH_elui cenusiu si extl'riorul negricios. Cddalk fragnwntc rccoliak si din stratul 
cul~:.ualerau din i)ast{t cu: pidricclc; nisip; ciolmri 'pisate şi pictrin·l;·, de culoare 
ccr:·i-Îc-nc~ricioaS:t, tllH'k decorak cu m{tturica. . '' 

62. ('omuna !Jalotr·sh, satul -"->Afhca (41-Il-3-F) 
La 250 m S dl' cl{tdirilc fermei avicok ~i 300 m \. de barajul nr. ş.j, pc malul 

::-.ti:·>· înalt, al Cociovali~tl·i. Suprafaţa: circa 4 ha. 
-- A~ezare din epoca bronzului ce ocupa mai ales panta tcrasci. orientatrt 

sp:·( E\. (cxpustt la soare ~i protejat:t d(· \-înt); au fost ol>S<Tvate resturile mai multor 
lo.-·_:inţf', deranjat<- de lucr;hile agricok. Locuirea a fost constatată şi pe platoul 
te:--~.- ·i. Fragmentele ccramice m?'truntc erau din: past;"i cu ciolmri pisate; cu pie
tri!· l,· ~i ciolmri pisate ori numai cu pietrirck, mwk dintre ele fiind dccorate cu 
hri·~ aln·olat. cu butoni sau cu m{tturica. ~latnialul de aici S(' apropie tipologie 
d(· r·.·l descoperit în locuinta din partca estic?'t a a~(·zării din punctul nr. 60. Din 
ctt!7.1 c{t pe malul rîului ('Xista o fi~ie de aproximati\· 300 m lungime, între cele 
dw:·, puncte. pc care nu s-au constatat urme de locuin·, k-am considerat sta
ţiur:: diferite. 

fi.). Comuna nalohşiz". satul StUhca (41-ll-3-C) 
La\. si E de Soseaua Bucurcsti--Ploi<·sti, avind limita n:stict1 la ultimele 

ca.'' ele pc Şoseaua 's;Ht ica-- .\l<'cl;eaua, iar' cea cstic?'t b sud de grajdurile fos
tu!::: C.\P Sttftica, pe malul stîng al Cociovali~tei. Suprafaţa: circa 20 ha . 
.. - -- f)ltnctul .Ja cz·m.a/r" -aşezare din c·poca bronzului mijlociu, cultura 
Tei. faza III. Topografic cstt· situaUt pe stînga confluenţei unei vîl~ele cu un pîrî
ia~. al c;'trui curs (VE) este paralel cu şoseaua SJftica--"\Techeaua. Incadrarea cul
tur;,ltt s-a f{teut ru ajutorul unor mici fragmente de ce~cuţe, de culoare neagră, 
nw(klatt- din past:t fină, decorait' cu motin· geometrice în tehnica împunsăturilor 
succ-.·;.;in· şi lustruite în interior, recoltate de pe suprafaţa cimitirului s[ttesc. 
,.. fJzmctul .. fa 1-:la:" --- a~(·zarl' dacic?'t din secole!<- Il-l Î.('.n. Ocup{t par
te;t rtt<tritcan{t si sudic{t a botului de kras{t format la confluenta ])Îriiasului cu Co-' . . 
ciovalistl'a, inwdiat la \-(·~t dl' sos(:aua Bucuresti--Ploiesti, precum si malul drept 
al an·l;1iaşi riu, la E dt· ICPB 'nalote~ti. S-au' recoltat lragmenk d~· fructicre din 
pa.-.LI fin:t, cenu~it·, Iwgricioa<t, lucrate cu mîna sau la roat:t. . 

Aşt'zare din ~(·col('k lll-l\' e.n., situat:t pe malul nordic al pirîiaşultu, 
Ct.;. p;u1ttt domoală. la \" de punctul "La Cz'mz-tz"r"; o parte din suprafaţa ei este aco
pc·cii;'t de o staţie de sortare a seminţelor. Se diferenţiază cronologic prin ceramica 
zgcmturoa<t, cenusie, lurrattt la roatrt. 

· Aş<"zare di;1 secolul al V-lea <'.n., amplasată pc latura nordidt. a _hotului 
de t.·ra.<t. dt'ci pc malul dn·pt, înalt, al pîrîiaşului;suprapune ~i aşezarea dmcpoca 
hmn1.ttlu i, înt inzînd-se dttre E pc malul stîng al Cociovaliştei pînă in dreptul 
t;n jdnrilor fo~t ului CAP. Se· caract<·rizează prin ceram ica aspră, maronie, cu pe
reţ(: relativ groşi, decoratrt cu strinri. 

-- Aşezare din secolele IX-X t·.n. ce ocupă aproape intreaga suprafaţă a 
:,taţiunii (fără aşezart'a din secolele II-I î.e.n.). 
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. - l!r~gmentc ceramice f:u~lal_e care atestă c~ satul se întindea pe malul 
apei, depaşmd cu mult spr<' 1<... limita actualrt (n'z 1 punctele următoare). 

De pe întreaga suprafaţă a staţiunii au fost recoltate fragmente de zgurrt 
rezultată de la reducerea mincrcului de fier. 

64. Comuna Balotcşti, satul .._'-,'l~(t!"ca, punctul "La J.Yz.s1}c'iric I" (41-ll-.)-ll) 
La 500 n1 E ele soseaua Bucuresti- Ploiesti si la SE de ~raJ· durile fost ului 

' , f , '-J • 

CAP Srtftica. Bot de terasă înaltă pe malul stîng al Cociovaliştei, fonnat de un 
meandru al acesteia cu \'alea Pblari~i. Suprafaţa: 4 ha. 

- Aşezare din secolul al 1\'-lca, c.n., amplasată în special de-a lungul nnt
chiei tcrasei, pe panta acesteia. Fragmentele ceramice provin de la str;\chini si 
căni lucrate la roatrt, din pastrt cenu~.ie, finfl. Ceramica zgrunturoas{t cenusie t·ste 
cantitativ mai puţină, în cadrul ci diferenţiindn-se o pastă ~n mult nisii1. 

- Fragmente rare din secolele IX-X, ce aparţin aşezării din punctul 6.). de 
asemenea fragmente feudale. 

65. Conzzma Balotcşti, satul Siifhca, j>u11ctul "La Xisz·pc~n·t' I 1" (41-II-3-l) 
La 500 m E de marginea satului, bot de terasă pc malul stîng al CocioYaliş

tei, între \'alea Pîslari la S\' şi o altft Yale secată, ce-l delimiteazft la :\E. ~upra
fata: circa 2 ha. , 

- Asezare din epoca Lronzului tîrziu, Cultura Tei, faza \'. ~Ientionrtm un 
fragment din corpul unui vas miniatura} globular, modelat din pastă fit~ft şi d<'co
rat prin incizare cu motive romLoidalc hJ.şuratc, ars la galben-cftrămiziu ( fJl. 
II, 12), precum şi un fragment dintr-o lamă de silex (Pl. II, 11). 

- Aşezare din a doua jumrttate a secolului al VI-lea e.n., cu ceramică lucratft 
cu n1îna, elin pastă cu cioburi pisate, arsă la maroniu-cărămiziu. Fragmentele de' 
oale au pereţii groşi, buza teşită, puţin profilată spre exterior, încercînd sft imite 
formele lucrate la roatf1, şi pftstrează amprentele olarului atît în exterior, cît ~i în 
interior. 

- În partea de SV au fost recoltate fragmente din secolul al IV-lea ce ţin 
de aşezarea din punctul 63, precum şi fragmente feudale. 

Staţiunea este supusă procesului de pluviodenudarc, n1ai ales în extremita
tea ci răsăriteană, unde panta este abruptă, antrenîndu-se o cantitate mare de r<'s
turi arheologice. 

66. Comuna Baloteştz", satul Sâfhca, punctul "La S2"sipiiric III" (41-11-.)-J) 
La 750 m E ele sat, tcra<t înaltă în partea de V, pentru ca spre E sft aib~'i 

înălţimea mai micft şi panta domoală, în dreptul unui meandru spre ~ al Cocio
valistei. Su1xafata circa: 2 ha. , ' 

- Aşezare dacidt din secolele II-I î .e .n., 28 , datată pc Laza mwi toane 
torsadate provenind de la o cană, lucrată din pastă cenuşie, fină. 

- Aşezare din secolele II-III c.n., cYidcnţiată prin marca cantitate ck ce
ramică cenuşie, zgrunţuroasft, lucrată la roată, precum şi a unor fragmente fine, 
cărămizii, lucra te la roa t ft - imitaţii sau importuri romane. 

67. Conuma Ualote~ti, satul lJumbrâ~.·cni, j)ztJZctul "La ~7\.risipâric IL'" (41-II-
2-B) 

La V de l)iserica cu cimitir ~t ~·atului, terasă n1edie pe malul stîng al Cociu\a
liştei. Suprafaţa : circa 6 ha. 

-- Aşezare din epoca bronznlui, cultura Tci, situată în partea de V a staţiunii 
unde t~rasa arc panta mai clmnoalft. Arfttura deranj ase cîteva cmnplexe, scoţ ind 
la suprafaţă o ·mare cantitate de chirpici şi fragmente de vase, lucrate cu n1ina, 
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de culoare ncgncwa..;ă, cn zone cenuşii-roşcate. CîteYa sînt din pasUt ce' conţine 
plca\'ă ori nisip fin ( J>l. IV, :) ) . \fajoritatea an în cantitate mare, ca dcg1-c~ant, 
pictriccle ::-;au nisip cu bobul mijlociu. Decorul constă din butoni mici, striuri o
rizontale, ol>licc şi vcrtic;dc, H'~dizatc cu măturica ( J>l. IV, (), 11); deasupra Jor, 
sul> buz{t, ~:-a apli•·at un brîu cu crestături unghiularc ( l 1 l. Il 7

, !O), romhoidalc 
(J>I. IV, 8), cu alveole mai teşite (Pl. IV, 9) ori mai reJiefatc (J>l. IV, 7 ). 

- .Aşezare dacic:i din secolele 11--~I i.c.n., ce suprapune parţial a~~czarea din 
epoca bronzului şi se întinde spre E pÎn{t lîngă gardul cimitirului. S-au recoltat, 
printre alte forme de ,·ase, un fragment din toarta torsadaEt a unei c{mi din past{t 
cu puţin ni:.;ip ( J>f. T"l, Î ), ele culoare ccnuşi('. şi o parte din profilul unui c:'tp{tcd 
cu lmton, Incrat la roaUt, elin pasti\ fin{t, cenuşie.· 

-- Aşezare din secolele IY-V c.n., cu ceramică fină, ccnuşiu-~::-tlhuic, pro
venincl de la vase cu fundul concav spre inelar, cu buze late orizonL:k ~;m ingro
sate si cu s{mtulet în exterior, la baza bnzei, lucrate la roat{t si ar~(' 1111 iform la 
gallw'n-dtră'mi~iu. 'ne asenlCnca, s-a găsit un fragment cu exterior~! alLuriu. dccr>rat 
cu coa:-;te, provenind de la o an1foră bizantin{t, asemăn{ttor cu cel <ll'~-:copl rit în 
aşcz~rea contemporană de pe rîul Vlr1.sia, din staţiunea nr. 41. 

68. Comuna Baloteşti, satul Balotc~tz". punctul "J!argz.nca (Stiu! a satului" 
(41-II-1-D) 

IInediat în marginea satului, pc malul stîng al Cociovaliştei, terasă medic 
cu pant{t relativ clomoal{t. Suprafaţa: circa 4 ha. 

- Aşezare neolitică, cultura Gumelniţa. Este situat{t pc un mamclon, în 
partea vc:-;t ică a staţ iunii, către sat. Ceramica conţine pica vă de cereale usca te, 
este bine frămîntat{t şi arsă galben-cărămiziu, decorată cu măturica în exterior 
şi lustruită în interior (Pl. II, 6). 

- Aşezare elin epoca bronzului, ce suprapune aşezarea guml·ln iţean{t, înt in
zîndu-sc şi ~prc E, pc terasa cu pantă domoală unele au fost sesiza te urme mai rare 
de locuirc, respecti\· cîteva complexe deranjate, cu mult chirpici şi ccramiet m{l

runţită. Jlaterialul ccra1nic era din pastă: cu pleavă şi nisip cu bobul fin, m;t i ~la b 
frămîntată decît cea neolitică, arsă la negru-gftlbui în exterior ~i negru în intnior 
(Pl. V, 7); cu pictricclc rare, avînd aspect, fin, arsă cenuşiu-negricios (!)!. V, 
.I); cu multe pictricclc, galben-cărămizie (Pl. V, 3); cu mult nisip, maronie
negricioasă (Pl. V, 5); c~1 ciolmri pisate, majoritatea fragmentelor din speciile 
enunţate fiind dccorate cu n1ăturica, cu brîu alveolat adăugat sau cu butoni cilin
drici ( ]Jl. V, 2). 

69. Comuna Balotcşti, satul Balotcşh (41-Il-1-E) 
La 800 m pc direcţia E de marginea satului, între pădurea Paşcan i ~ i Coc io

valiştea. pe un bot de terasă format la confluenţa rîului cu o vale aflmnUt. Supra
fata: 12 ha. 

' - Aşezare din epoca bronzului timpuriu, cultura Glina III, documl·ntatrt 
cert prin prezenţa {ragm('ntclor <ll' ,-a~~e din pasUt cu ni;.;ip şi pidricdL·, lkcCJratl' 
sub buza verticală cu g:wri-butoni. 

-- Aşezare din epDca hronzlllni mijlociu, cultura Tl'i, faza ru~~). Cii matt-rial 
bogat con.stînd din fragmente de Ct'scutc si boluri din tJast:l fină, neagrtt, dccoratc . , ' ' \ 

prin Insiruire si împunsături succesive cu mot in' spiralice ( J>l. r ', 10) :-~:w cu triun-
ghiuri haşurate (Pl. V. 17 ). În cîteva caz1.1ri, decorul geometric a f(l_-,t aplictt şi 
pe buza vaselor. Pc vasele nedecorate, din pasCt fin{l, tortiţele ponH'~C d" :;ul> lntz_a 
,·asului (Pl. V, 7). Ccramica Jin pastă cu pictriccle sau nisip (a:,pr;t.), w:gn
cioasă, e:-;te dccorată în majoritatea cazurilor cu rntl.turica, Ia can· ::(· a~.ociaz:'"i' 
imprcsiunile rotunde, în exteriorul lmzei (l)l. V, (j ), tort iţele false n·rt ica 1t- :-:au 
brîul alveolat (Pl. V, 8). Lneori, sub buza alveolată, în exterior, s-a ad:lllgat-

3l:J. 

https://biblioteca-digitala.ro



miiH'r<'u de fwr: 1 punclt!l -t 1, 2 punctul 75, 

B 
\1 1' 11: ) ..., ~~-· t>l<-lc 1\. \.; ."<. Turt:'t dP 
pundul 52. 4 ~fl. S pundnl (ti\ 7 punctul 7S. 

Ull brÎU dt• ~hl'llll'lll';t ah·t·olal ( f'/. 1·. ~)}. t:rnll' Llrt' dt• lncuirc ~tlt• a~l'Z~hÎior din 
epoca bronzului apar şi pt· malul vt·:-;tic al 'ilct·ki. 

- .\~~·zan· din st•cokk Il -1 Î.t·.n .. Ct' ~upr:q'tllW ;:~t·z;"trik <'pC'cii lq-(1l1ztdui 
şi cstt- data!:\ cn ;tjuttJrtll tmui fr;t.~lllt'llt di11 p:bL-t lint1. n·nu~in-g-:·tii)ui,·. r,·pn·J.t·n
tind o imita~it· locaL"t dup;"t CllJWit· dl'}i,·n,· (/'/. 1·1. l)). 

~ - A~~·l.art· di11 :->t'coh·lt· Il ~III c.tl., CI' :-,ltpraptm·· paq ial a1i<'1.:1rik <tllltTi

oan·. dar centrult~i d·· grcutatt~ ~{· :tfL"t c:'Un· r;h:tritnl staţiunii. cu materiale eera-
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m.i~' ho.~ale, printr,• care se disting cele din pa,:-;tă zgnmţuroa<t. n·nu~l<', Jucr;tL"'t 
L. i ·,·tt:'t, şi fragtn\·ntck dn ~unfor;'l. 

-- Aşt•zarc din secolul al X-lea, C!' suprapune a~l·zarca din sccolclt· IJ- -III 
,· .. t ~-au recoltat fragmente de oale din pastft a-,pr:t, cu inllTiorul negru ~icxtcric
I·ul c:trfuniziu-maroniu, decoralc cu lwnzi de striuri orizontale si în val. 

' 
70. Com•tna JJotJ.rtt I·Us/·(·i-111

, .•;.tful Ct'iciulafi (41-XX.VIl-2-A) 
De o parte şi de alta a ~<hell'i Ct' travl·rs<·az:t rîul peste barajul nr. 16 ~i m<T~t· 

-spr·' X, în p;tdurca Pa~cani, lll' malul sti11,~. înalt, al Cociovali~ki. :Suprafaţa: 
c i r ._: 3. 2 , 5 ha . 

-- Aşc~z:Ht' din <'p:>ct i>ron1.:..llui. D~ pc suprafaţa ci s-au I'!'Collat fragmC'nk 
lu;;·_:·uik d~ va->t', arsl' la ne<ru in interior !;>i cenuşiu In exterior, din pasU'1 fin:t. 
D~ î.~em·~n·-~:l, CÎt~~V;t fLtgmenk din p:.1st:l aspr;t, majoritatea din past:t conţinînd 
cin·:_,,_u-i pi->:tle, d ·~:t>Ltt~ cu bria neted ori alveolat sau cu m:tturica. 

71. Co·n·t·u .l[JPd Vlisit'i, stfttl Cââu!:rtr· (-ti-XX.\'If-2-D) 
La~ de c:)lţnl ~\T al salulni şi la 7.10 m J>l' dirl·cţia E dt· b ~os!·aua ce· merge 

in ~r{tdurea Paşcani. Pc m:dul stin~ al Cociovali~tt-i, tnastt cu pant;t domoal{t ~·prc 
ve<ul staţiunii, c{ttre o ,·ale cu ap;t, p<'ntru ca sprl· est an·asta s:t aih:t- spre 
o \'·ale sc:::attt-aspl·ct (h• bot (il- tcras:t. SupraLtţa: circa 5 ha. 

- Aşez:tre din epoca hronznlni, cultura Tl·i, concentrat:t mai alt·s pc l1otul 
d1: -_ ·ra-;ă din rth:trit,unde ar:tturile dcctnat,_· au scos, dl· pc o s11prafaţ;t mic{t, o can
tit:t.~·~ aprcciabiltt de fragmente ccramicc ~i chirpici. Prcdomi1d pasta cu ciolmri 
pi-;·ttc, cLxoraU cu batoni amph-;aţi oblic 1w nm;hnl vasului sau cn brîu ah·colat 
<>h;inut prin s~gm ·ntarea ktz··i-IL_ Va-;dc an fnndnl plat sau profilat c{ttrc inelar ~i 
cm·t1ul glohalar. A,·înd în \'('lkfL' caractcri~ticilt• materialului descoperit cn·dcm 
ci .:tşe1.area acca..;ta s-ar putea data mai preei..; în faza final:t a culturii Tci. 

72. Cont'tn.l Jf o.rr.c V lâsr·ci, satul Câcr'ul:r{r· ( -t I-XX \.11-2-C) 

La N de sat, în nrtrginea \'(~stiC:t a p;Hlurii Pa~cani, tl·raS:t înaltft cu p;mta 
:m_·,·:i~. }W malul sting al ('rJciO\·ali~t··i. ~upr;tfa1_a: circa 2,5 ha. 

- Aşezare din secolul al X-It-a. )),· pc supraLtţa l'i :-.-an rccolt;tt nn fra~nwnt 
ti. :Otp:t din fier şi ceramic:t ,:-;pt•cifictt !kcor;lttt cn :--;triuri orizontah- ~i in ,-;d. 

73. Comull:l Jfo.lrcl Vl:lsr't·r', s,rtul C'âcJ.nl,rfi (41-X.X.Vfi-2-1>) 
La~ de sat, între marginea l'stictt a p.~tdurii Pa~rani ~i call'a fl·rattt BucurC'~ti

~!H-!OV, teras:t înalttt cu pant:t Jw•dit· pt· malul stîng al Cocio,·ali*tei. ~uprafaţa: 
ci~ _ l 4 , 5 ha . · 

-- Aşezare din epoca hronJ.tdtti, sil11aL\ in parlt·a ,-L·stidt a st;qiunii. pl' o 
~u: :-~tfaţ;L d~ 150 x 150 m, paraldft etl drumul din margint·a p;t<Jurii. P~· ar:\t11r:t s-a 
o·--:.,~tatat o mare cantitate de chirpici ce p:t-;lrl·aztt nrnwk nuil'll'lor, do,·;tcL~t a dis
}J;;_::ţi<·i <'i prin incendiu. În ciuda proporţil·i mari a chirpiciului, fragmcntdc n·r;t
n::. _. sinl rare (din past:t Ctt ciolmri pi-;;dt', lucrat:t nt mina ~i (lt-coraUt etl J,rîn al
y·.<at). indiciu C:t ast.•zarea nu ftht'sc 1)n·a mult timn locuit;!. 

' . 
-- As:·zan~ din St'Colt-le 1 r -11 I l'.ll. - la l':->t dt• asl'zan·a din l'i)O(';l l·ronzu-. ' 

it:~. pin:~t la calca feratrt --ocupind ~i panla l<·rasei. ~-au n~coltat fragm,·nh' de,-~~-
~~- lucrate cu mîna, din pa..;t:t cn ciohuri pi..;ak ~i pil'tricl'k; lucrall' la r~,at:1, dm 
p.-L-.t.i fină, aspr:t san zgrunţuroa-;tt, cenu~i(·, decorat(' cu striuri, pro\-('111\Hl de la 
c:ir~i. strttchini şi vas(' d<~ pro,·izii. JHt•cum şi doutt toarte C:tr:unizii (una l.tt:t, pron·
n~{'Vl de la o amfortt, cealalU rotundtt, de la o amforcttt). 

--Aşezare din secolele IX-X, ce suprapune aş<•f.al'l'a din sc·cokk II _ll~ 
e.c< . insă continu:t si la E dr· ctlr~a fcrat:t. Fr;.t~m;·nt!·k dr· o:dL' (kcoratt' cu strmn 
in 'x·nzi paralele sa{t în val. intL·r=--(~dalf', î~i g:·b(':-.C an;dogii in a~<·zan·a B:uwasa
~d.~1~ de pe rîul Colentina. 

315 

https://biblioteca-digitala.ro



74. Comzm!l J!oara Vlăsiei, satul JJoara Vlăsz'C'i (41-XX\'II-1-A) 
. Î~tr~ că tunul \'l~1sia şi prHlurea Snrlari, terasă înalUt pc malul ~t ing al Cccio

Yallştei. Suprafaţa: circa 4,5 ha. 
- Aşezare din secolele II-lll c.n., ce prttnmdc spre E în pădure, tmd·_' în 

rupturile malurilor s-a constatat prezenţa unor resturi de lccuire. 

75. Comuna Gruiu, satul Lz"ftia (~tl-XX\'-2-A) 

La 750 m SV de podul peste Cociovaliştca al Ş05clci .\loara \'l{t:-;ici-Lipia, 
pc direcţia 60° E~E - 240° \'S\', ~i 250 m E de limita tcritcrial-administr;niYrt 
dintre commwle :\loara V1rtsici şi Cruiu. Tt'ras{t înaltrt cu panta abrupt?i ~cgmt·ntată 
de YÎlccle sccate, pe malul drept al rîului. Suprafaţa: circa 5 ha. 

- Aşezare din epoca l)ronzului, cnltnra Tci, situată în centrul staţiunii, 
între dou{t \'Îlccle, zonrt în care locuinţele (pete r.cgricioase cu di;~n:ctrul ele ;lpro
ximativ 10 m) erau cli~.puse pc 1111 şir raralcl cu muchia tera~;ci, la 15-20 m dis
tanţă de aCl'asta. S-au recoltat CÎtt'Ya fr;1~~mente din pastrt finrt ce ccnţinea in can
titate micrt plca\'ă şi nisip, arse oxid;mi şi dccorate cu m{tturica (J>l. Vi . .3). 
Cele mai Inul te dintre rccipicntc indic{t folosirea ca degresant fie a nisipulu i, fie 
a pietricelelor. Decorul consta din striuri realizate cu măturica, impresinni rotun
de în zig-zag, către buza vasului ( 1 >!. T • J, :/), butoni mici, l)rîn ah·cola t obţinut 
prin segmentarea Luzei (Pl. VI, 1) ori adflllgat sub buză ( J>l. VI, 2) .. 

- Aşezare din secolele IV- V 1 c .n .. re suprapune aşczan'a din epoca llron
zului, dar este conccntrat~1 în partea vestică a staţiunii, mai ales pe malul drept, 
cu pantă domoală, al unei vîlcele sccatc. În privinţa materialelor recoltate cnumc
rrun: la grupa ceramică fină, lucrat~1 la roată, funduri inelarc, de culoare cenuşie 
sau cărătnizic (Pl. VII, .1); la grupa zgrunţurcasă, cenuşie, fur.durilc uşor conca
\'l' de oale; la grupa aspră, cenuşie, un vas de provizii decorat cu benzi de striuri 
paralele şi în val, prccmn şi alte fragmente de vase cu pereţii mai groşi; la grupa 
aspră, maronie, cărămizie sau negricioasă, fundurile lucrate la roată sînt groase 
la unele rccipicnte, iar la altele p< reţii corpului sînt subţiri şi decora ţi cu striuri 
grupate cîte două (J>l. T'l/1, 2). 

76. Comuna Gr·uiu, satul Lipia (41-XXY-2-B) 
La 300 m V de podul peste Cocio\'aliştca al şoselei :Moara Ylăsiei-Lipia, ::ot 

de terasă înaltă cu pantrt abn1ptă pc malul drept al rîului, între dourt YÎlct>h ~c
ca te. Suprafaţa: circa 1 ha. 

- Aşezare din epoca l>ronzului ce ocupă o fîşie de circa 25 m l[tţime, pe pla
toul tcrasci unde s-au oh-n\'at si cÎte\ a resturi ale unor locuinte deranJ· a te. :-;-au ' , ' 
recoltat cîteva fragmente din pasirl cu: pleavă, arsă nrgricios; pastă cu rictricck 
dccorat:t cu brîu alveolat adrlllgat şi cu măturica; cioburi pisate - un fravn:rnt 
din corpul unui \'as ce p{tstreazrt lmtonul orizcntal lat. 

77. Connma Gruiu, sLitul L1}1:a, punctul "La Pod, 1" (41-XXY-2-C) 
Pc stînga şo~elci ~loara Vl;tsiei-Lipia, bot de tcras{l înaltă pc malul 1::-:nt 

al Cociovaliştci. Suprafu.ţa: circa 1 ha. 
-- Aşezare elin ~ccolclc II-lll c.n., de pc suprafaţa căreia, pc lîngă nra

mica auiohtcn;t ct:nc:-;cnU'i în litcr~.t~Ira de ~pccialitatc, s-:1 g{t~it ~i un frapl1•:nt 
din pas1:1 aspră, gall~cn-c:tr;tmizie, p:·o\'cniEd de la un 'as c...k import. 

'iS. Comwza Grut·u, satul Lipia, punctul "La Pod, Il" (41-XXY-2-D) 
Pc dreapta şo~clci Moara Vlăsici-Lipia, bot de tcras~t înaltrt pc malul ''~d

vestic al lacului Căld;Iruşanj; delimitat pe latura sudidt de o vale adîncrt. S11~ :ra
fata: circa 4 ha. 

' - Asezare din epoca bronzului, amplasaHi. în colţul de NV al staţiunii. ( {1-

trc sosea. S-au recoltat cîteva fragmente dintr-o past:1 ce conţine pleavă avînd '-'X-
' 
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P lcm,,a IX. Ceramic;:'t din scco le'e IX - _- l - 4 pun ctul G, 5 - R pu nctul 4~ . 

t eri ornl t('l ! ni ş i mijlocul perete lui negru, unul din c1c fiind d coral cu mătur ica . 
Ace laş i d cco - ~~-a cons ta tat ş.i p e fr agm ente ele va~e , modclatc din pas trt cu n i ip , 
pietricelc (Pl. 1 J , 9 ) . au c ioburi p isa i l' . 

Un fra{"mcnt din pastă cu pict r iccle ' ra decorat cu un -,ir oriz ntal c1 lmprc
iun i l'l'a li zate cu bc ti ţrasu l. 

• M ' 
şczare dac ică el in ccol le ll - I i. c .n., i tuaEt in ex tremitatea nord-

est ic ă a botul u i de tcrasrt, dar ş i pc lat ura estică a acestuia. mint im un fragment 
lin corpul unei fr uc t icre d in pastă cenuş iu-n e •r ic io' :-; ă, modclat~t cu m în;~_, prec um 
,i cîteva fragm ente de la o amfo ră f' lcnistic{t. 
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-- .:\~t·zarc din ~ccolde JX- X ('.11., n· ocur:t btma ~talic~t înaltă a staţi·,-..;L~i, 
c{ttre valea aflucnt{t, fiind documcntat~1 prin material n·ramic caracteri~tic (Pl. 
V/11, i). 

-- Aşezare fcudal:t ---pc latura e~tict1 a ~taţiunii. 

79. Co11l'ltlla Gr/11·11, satul L1'jia (41-XX \'-2-E) 
La 900 m })l' uircq ia E de la SOS(';ll!(l ~d(;;l]a Yl:t~ici-Li]>i;t ~i 600 m N tJf ~~0-

, ' ' 
scaua \loara YL"tsit·i-Crădi~tt'a, l>ot de 1lTa::{t înaltft JT malul ::l1<lic al lacului {'rtl-
dăru~ani, pc stînga ~oscki d'itre st;tţia ).fl'tco. :--;uprafaţa: circa 3 ha. 

Aşt·zarc dacic{t din st·coldc li III e.n .. '\r:durill' adînci dcranja~t·rft c,m
ph·:\.ck dt• pc ~uprafaţa c{trora s-a recoltat matnial n·r;unic din toatt· catq.''·:·iile 
CllllO~Cllll', JWlltru ;t(t•;t:.;tă \T\'IlH'. 

XO. Lolllttlla (J'ruiu sa/ul L1}1·a, jtotc!ul , .. \lu/1-.t .llt'ho" (41-XX\'-2-F) 
Lt (>00 m :\ de satul Crr-~.diştea, pt· tcn·md undt· estt· ;tmplasată staţia L: ... ti

tutului de .\ktcoro]ogit· ~i Hidro1ogie Băn•·as;J. Boi <k tl'ra::ft 1nal1{t, mult ah:::~·~it 
pc malul sudic al lacului C;ddăruşani, dc1imit;tt 1a S de o Yale cu ap~t. fiitl'l -:.m 
exccknt punct <k ohstTY;lţie asupra zonei inccnjtll-;tt<;arc. Suprafaţa: circa 3,5 !:a. 
t ·rmclc de locuin' se afLi pe platoul 1l·rast·i. re o fî~ie de 50-75 m lftţime. 

- - Aşezare din q>oca brcnzulu i33 . Cer am ica, de culcare negricioa~r1 ren
ţine in pastă p1caY;'; (unele fragm('ntc fiiwl dt'corat•· cu m~tturica) ~an pk;:vă 
~i concrctiuni calcaroase. S-au recoltat ~i fratnHnte de \a~-e din 1:-a:-:t:- cu , ' ) "-· 

pict ricck, dccorată cu mttturica. 
--- Asezare din secole](• Y --VI c .n. Fragnwnicle de 

aspră, lucr~tc la roata rapidă şi ar~c ncgricio~, an pereţii 
cn st ri11ri simple sau în lwnzi. 

oale-borcan, din r-;~.::.t;l 
subt iri si sînt d• (J·7 att:: 

' ' 

-- Aşczan: din secolele JX- X, ce suprap1mc aşczărilc anterioare, rr mar
cîndu-~e prin fragmente de oale-borcan cu buza îngro~ată, dccorate cu bnuJ ~.ri
zontak ~i în Ya]. 

Fra~nwntc ClT;mJicl' ft·tHlak. 

S 1. (·om una L'rc!dl·.~lt'.r, sulul (;n;(/i'~·tca, ftnidul ,.LLl _\' tit' t'011acul 1Iu.~: '.F~t
dorLtcl:c ('onst.mhn ;1· Ustrila . ...,J. l-llltn'" (41-::\Xl\'-1-i\) 

Bot ck tcra<i pc malul q:dic al iandui Cfddftnl~ani, delimitat de \'alea Cea
da de ]a cl';lir ~J1l"t' \'şi de() alttt Yikta ~('Ct.tlrl ('(' pfdruuk în :-at. :-;pre E. ~"J>I:l.
tala: circa .~ •. ') ll;l. 

' -- A~czan· din l pcca brcnZlllni, cu fJ:lglllLllll' nramicl' din rastă Cll -r.:~.)p, 
sau cu ciolmri pi~atl·, dt·cor;ttl' cu 1 ut•ui < ri cn hiu ahcclat. 

--- .A~t·zarv din ~ l'Coldt' Y --- \' l t'. n. F1 ap1H n t ,. de oale din pa::- t ft cu pictJ >~'le, 
lucratfl ]a roata rapid:!, cu pereţii grc~i. :n:-;\ marcniu. Pl' malul \T~tic ~:] \·r1ii 
Coada dl' la Ceair :-;-;m gf1~it fr;tgm(;ntc rfuf:mizii, mai ~ubţiri, din :-ccohd al 
V 1-lea t' .n . 

-- A~czarc feudală- Yatra \TC}H' :1 ~atului, situatft 111;1i ah·s 1~c n:.dul 
vestic al \\iii Coada de la Ccair. .Act>asta ~;llptapmwa ::-:pre ~ a~czările ant iu llin 
punctul "La Ccair" şi t·stc suprapo<t ~prc S şi E dt· actualele go:-:pcdru·ii. 

82. Comuna Grâdiştr,r, Stditl r;râth;;lr~r. ţ-lf1,'Cilll ,,l.a .\'}:' de Pn'n:/·Ji~-/~ 
(41-XXlV-1-B) 

Bot de lt'ra<t ~ituat la \E tk dr.dina Prim:1ri(·i, delimitat la E de o \;~._ta~ 
pe mallll sudic, Îna]t a] ]anJlt:i C;dd:wtlU~alJi. 

-- Aş··;.an· din epoca bronzului, cultura Tt·i, din care mcnţionfun un fr&~;..····.•_nt 
din partea :-upninar:wt a unui Yas modelat Jin pa~t;t rn pil'tricck ~i decorat n.t ,;~~ut~ 
brîuri ain ola It', paralele, ~mplasate ~ub huz:1. 

"\~t:;.an· din ~t·cokk Jl--- J î.c.n. Supraf~qa: c1rra 1,5 ha. 
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Staţiunile depistate sînt ~ituate în special ling{t cur~ul apt·lur, ocupînd in 
tt-rt·n o fî~ic a c[trei Ir1tinw Yariază intre 25 şi 100 m de-a lu11pd m11chit·i tcra~·ci, 
amplasată de n·gul{t JH' platou, precum ţi pe pantelc mai p<;\·irnit<' ~au mai do
m o a le ( Pl. 1 . ) . 

E:xi~t:t zone pt' malurill' CocioYali~tci, \'l[tsit'i şi Snago' ului undl' urrnelt· :-;înt 
aproape continue, cn grt'u putîndn-sc face deos('hin~a întn· o ~taţim](' ~au alta, 
adoptindu-se în an·st(· situ~tţii criteriul cronologic. In celelalte cazuri, distallţa 
dintre staţiuni nu t•stc pn·a mare, oscilînd Î1Jtre 200 ~i 1 000 m, intl'rY;tl in c1n· 
pignwntaţia caractcristic{t ~i urnwk matcriall' lipsesc. 

Aşezărilc par a an·a un caracter modest, pentru majoritatea ~"pccilor suprin
~\·, judecînd după calitatea resturilor :-;coase la suprafaţ[t de c{lirl' ;ll:durik adînci. 
:\1 a tcria lul arheologic recoltat const {t aproape in C'xclusiYi ta 1t' din fr;lt:lll\'11 tl' CtTa

min~ de mici dimensiuni, ;n ind suprafaţa corodatrt, datorit:t diftTt·rtţtlur dt' tcm
pl'rat ur{l şi umiditate la care au fost supuse prin antrenan·;1 lor Ţ"ll'llll<lllt·nt{t in 
cadrul stratului aral>il, in timpul multiplelor operaţii de pn·~;\tirc a solului, C),;T

ctttatc de-a lungul anilor. Ct'le mai multl' fragmente sînt f{nă dl cor, pn)\ cnind din 
corpul vaselor. 

Din punct de \·rderl' nctwlogic, în cdt· ,\2 ~t:1ţiuni prezentate aYcm 1:12 a~('
z{'u·i datînd din: 

t"JKC<l neolitic{\, cultura Cunwlniţa- 2 
epoca bronzului ... _.=;i2, din c~1rc cultura (~}in;-t 11 I S; cultura Tt·i-

10 ~i 37 pc care am tzitat <""t k incadr{ml cultural, a\'Înd in vcdtTC mica Y:nictate 
de fra~mcntl' n·rJmic(', mai alcs a ckccndui, insistind din acc:-:t motiY }lt' de~crie
r( a caracteristicilor pastci. 

A"înd în n·d('l\' ct1 fr;Iţ:.l11l'lltl'1l· pru,int;""t :t~cm:u~:lt i cu n::..tu-ialc inctdrak 
cert în cnltura Tl'i. precum ~i faptul c;""t intreaga Cîmpie a ~ll~!~,u\·nlui face parte 
din lcag{mul act'stt·i cuhuria~ cn dcm ctt cck mai mulic dintre cde .17 <.k aşez;tri 
îi pot fi atriLuik. · 

-- Hall:-;talt -- 1, ~itt,;tl{t pc riul lalcmiţa. 

-- Lati·nc -- 1S, din can·: sc·colclc 111-11 Î.c.n. -· 1; S\'colck 11-1 i.c.n. 
l:l st ='Ccolul l i.t·.n. -·· 2. 

' 
)likninll al erei noa:-;trc ·-- (~.'\. astf<'l: sccoklc lf-111 -- 18; sccoklc ll-

1 \' --·· 1; srcoldc lI l-1 \' - . 5; ~ccolul ~d l \'-lea -· .1; sccokk l \·-V -···· 5; secolul 
al \c-Ica-- 3; ~ccol<·k 1\·-\'r 1; :'t'cokk \·-\'1 -· Y: '-:t'colul al \'1-l,·a ·- 4; 
secolele VI-\'11- J; ~~Tolul al \'II-lea-- 1; ~ecolck IX-X-· X; st·colul al 
X-lea - -· 4. 

Perioada f( udală -- 16 aSt·z;-tri a c-tr<;r corolJOLlll' cn izyp;ndC' :-crise 
~i cartografiCL· ~de t"pocii o ,·om fac;· într-o lucrar(' viitc;1n·. 

Ne exprim:m1 SJHTanţa. că ]ucr[irik ce :-v \ or r·xecuta \ ur :-ccatl' b i\·cală noi 
a~czări, mai ak:-; pc intcrfluvii, ~i Yor contribui la l{unurirt'a mwr ao..:p·c1t· in legă
tur:t CU ct•lc uescopcrite prin n·rccL-tri de <nprafaţ{t. 
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Note 

1 Î"rt h';Tn am fost însoţită de studenţii: Căpiţă Carol, Toadcr Alexandru Dan, Stan Gal)l·icl, Zaharia 

Paul Daniel, Opriş I. Ioan şi Muller Florin de la Facultatea de Istorie-Filozofie din Bucureşti, 

aflaţi în practică, precum şi ele cîţi·•a ek,,i de la şcolile generale din Baloteşti; Ci.olpani, 

Corbeanca, (;rniu şi Periş, cărora le mulţumesc pentru colaborare. 
2 C.!. I .ahovari, C. T. Brătiann şi Gr.C Toci !eseu, ,1J arc le dicţionar gcogr:zjir al l.'omân it:i, "J"(Jl. 1 

llucnreşti, l89S, p. 219. 

:l Yintil:"t l\·lihr1ilescu, l"lăsia şi Jfostiştea, Bucureşti, 1925, p, 3-GS. 

" Cr. J\,~c:a ~i colah., Ccomorjologie, Bucure~ti, 1976, p. 173 - 175. 
5 \~iuti]~ Jllhttilescu, op. cit., l"4"'ig. 12-1.1. 

G * "' "' I>ic{ionar de istorie veche a României, Bucurc·~ti, 1976, p. 61S. 
7 Cc,dificarL' după Al. Păunescu, P. Sadurschi, Y. Chirici't, R<pcrtnriul arhcrlogic a! j!tdc(ufui flofo;<;ani, 

/OI. r, Bucureşti, p. 1~. 

3 CL Cl!~al pentru t"<acuarea excesului de umiditate. 
9 I.a detnminarea cronologidt şi culturală a materialelor am fc•st ajutatii de dr. Y:1sile Iloroneanţ, 

dr. Eugen Comşa, dr. Sebastian ::\Iorintz, dr. (~!wor;{IW Bichir ~·i dr. ~td:t!1 O!tc3.nu, cărora 

It- !llulţumesc pentru sugestiile şi precizările făcute. 

10 l't·r1tru prescurtare am introdus termenul de pa:-;ti't aspră ,.la pipăit" pentru o specie ceramici'l 

<nîrHl în compoziţie o mare cantitate de nisip cu bobul mijlociu, bine frămîntatrt şi arsă, 

intilnită ele noi atît în aşezărilc din epoca bronzului, cit şi în mileniul 1 al erei noastre. Frag

IIH'lltclc ccramice din epoca bronzului an în marca lor majorit::~.tc angoba clistrusl;, pereţi 

mi"icinindu-sc Îll continuare, aceasta fiinu mai stabilă la cele din mileniul I e.n. 

11 Cl'l~ canal principal pentru evacuarea excesului de umiditate. 

1:! .:\f;ugarl'ta. Constanti11iu şi Panait r. Panait, O a;;r;ure fcudală timpilrie la lJăncasc~-.')at, in CAB, 

ll l!J65, p. 122, Fig. 40--t,G. 
1:; Jknul!lirea .,(·chc a acestui sector al lacului, în dreptul satelor Brătulcşti şi Cocioc, era Yaka 

Tutunantl, .,('Zi G.T. Lah<rlari, C'.I. Brătianu şi Gr. C. Tocilescu, op. ât., vol. 1, 1898, p. 

(J.)4 !;'i 'tol. I 1, 1899, p. 542. 

14 \·asik B(lrorwanţ, Cercetările arheologice privind c11ltura Tci de la Chitila-Cărămidărie,. in CAB, 

111, I!JSl, p. 197. 
1:i \-aleriu Lcahu, .\ăpăturile arheologice de la Căţc!tt Sou, în CAD, li, 1965, p. 28-41, Fig. 16. 

16 .\lioara Turcu, Gcto-dacii din CÎmpia }\1~tnfcnici, Bucureşti, 1971), 1'1. ::\.::\. Ill, .1. 

1 7 I<.an Horaţiu Cri~an, Ccramica gt:!o-dacicii, Bucureşti, 1961J, l'l. LI, 1/. 

1~ Clworghe Bichir, (;cto-dacii din .\fzmtcnia în epoca romană, Bncure~ti, l9X4, 1'1. ::\.:'\.YI, 10. 
1\l ldt'lll, 1'1. ::\.:'\.\"1, 5. 

:!o Dan (;b. Teodor, Tn·itoriul est-carpatic în veacurile l' -XI e.11., Ia~i. 11J7.S, p. 221, Fig. 62, nr, 4-5. 

:!1 Ioan Horaţiu Cri~;mn, op, cit., Pl. LXXXIX, 3. 

:!:! Între satele Corbeanca şi Balote~ti, acesta se numea Yalea Călugi"nului; ·•ezi C .l. Laho'tari, C.I. 

Brătianu ~1 (;r.C. Tocilescu, op. rit., voi. II, 1899, p. 634-635 ~ivoi. Y, 1902, p. 95. 
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:J:; \ 1'7.Î .:;i Gheorghe Bichir, of'· cit., p .. 12 şi nrm., Pl. XX V[f. 

!4 Margareta C'on:-;tantinin şi l'anait r. Panait, op. cit., p. 116, Fig . .l6,J. 

~:; Mioara Tu reu. Cercchiri arhcolo~ice la l?mgadiru, în CAB, III, 19~ 1, p. 46, l'I. Il 1, 9. 

Z8 Denumire desfiinţatft prin contopirea lui cu satul Balotcşti. 

2 ~ (~.I. Ldw·,ari, C.I. Brătianu şi (~r.C. Tocilescu, r'f!· rit., voi. n·, 1901, p. 7."U şi 'Jol. Y, 
J!J02, p. :no. 

211 Informaţii privind existenţa unei a~wziiri dacice în zona .,La :\isipărie" mi-au fost oferite cu am 

în urmii de ciHre arheolognl Cristina Crăciun. 

:u Valeriu l.eahu, 5)ăpâtllri!c arltcolor;icc de la Otope11i, în Bucureşti, VI, 19o~. pp. 27-41. 
31> Pin[t in anul 1981 s-a numit ~loara Săracrt. 

3L Vasile Horoneauţ, op. cit. 'p. 200, alin . .î. 
32 Margareta Constantiniu şi l'anait 1. Panait, op. cit., p. 121, Fig . .19,6. 

n La r[ts?'trit de staţiunea semnalati de noi, în punctul "La Ceair", este o aşezare dacic[t din seco

lele lJ --f î.c.n .. Gt!·c suprapune in partea de est aşez<'iri din epoca lmm7.ului (culturile Glina 

][[şi Tei1, cercetate prin s?'tplturi !le sondaj in anii 1971 ~i 1!177; ·rezi George Trohani, Anca 

P?'tunescu şi Li·1iu Pctculcscu, .'iâpăturile al'lzcolo~ice efectuate de J.fw:cul de Istorie al Repu

blicz:i 5iol ialiste România 1969- 1973, in \Iul.etd ~aţion:tl, f, Bncn1c~ti, 1974, p. 290; Augustin 

Ulanici şi George Trohani, in Cerct·Utri arheolo~iC(', \Il H.SH., 1, 1<J7.1, pp. 77- 100; id em în 

Cercetări arheologice, Mll{SH., Iri, l<J79, pp. <) -26. :\InlţniHcsc d-lni GeorgcTrohani pentru 

amabilitatea cn care mi-a pus la dispoziţie matnialul C('ramic recoltat din aceste săpături. 

1-1 VJ.lPriu I.eahu, Cultura Tci, Bncur('şti, f.a., p. 24. 
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Recherches archeologiques de surface 
au nord du Secteur agricole d'llfov 

RESCl\IE 

VASII.IC.-1 S..J_::nu 

Cct OU\Tagc prescnk les resultat:-; des rcchcrchcs archcologiqucs pan idlcs 
de surf ace cffcctuees aux annee~ 1986 ct 1987, du cote nord du Scctcm· Agrjcole 
d'I lfo\', rccherchcs rcndues neccs-:aires par 1 'a \'is demande ;\ l'Off ice de la 1 ):-~:·qT

Ya t ion du pa trimoine cultnrd national dC' la '"ille de Bucarest, ponr les p~ojets 
d'amclioration foncicrc, hyurauliqucs ct piscicoles. La zone ~e sitnc cntrc le:- ccmrs 
ele Ialomiţa au nord ct de Cocio,·ali~tca au sud, du cote nord-est de la plaine c!t· \"l{t

sia du centre ele la Plain~ Roumainc. Y ont etc dcpistces 82 st~îtimb arcL{·olo
giques aYec 152 habitats, datant de l'epoquc ncolitiquc, la culturc dt· Gmnclni~a-

2; de l'Agc du 1Jronzc - 52 (5 ele la culturc de Glina III, 10 de b cult urc c:~· Tei 
ct 37 qu'il est difficile cl'cncadrcr cn l';-;.bsencc d'elements car~i.cteristiqucs ,Jans 
tellc ou tcllc culture; pourtant, par analogic :1\"('C le xnaterid des autrcs hah:~ats, 
encadre~.; aYcc certitude dan:; la culturc ele Tci, tont comrnc parcc qnc la ZOlh ~out 

cntiere fait partie de cctte m(·mc cultnrc, nous pcw;ons quc la plupart des c·..: 37 

peuvent y ctre attrilme . ..;); de l'cpoque de HallsLttt - 1; de l'eroquc de L~·~Z·ne 

- 18 (III·· -Jic siecle av. n.e- 1; II·· -I·· sic·ck a\·.n.e- 15; Jrr sic·clc aY. L {'·-

2); du I n1illenairc --63 (Il" -Ilie siecle- 18; II" -1\Te siecle~-· 1; III'-~\"(' 
siecles- 5; IVc siecle-- 3; IYc -\'c siecle- 5; \'" sit~clc- 3; 1\·,. -\·r·· sic·(·~ 

1; yc -\'le siecle- 9; VIe siecle- 4; VI'· -\'Il" siecle- l; \'Ill ~ieclc - 1; 

IX·' -Xe siecle- 8; xc siecle- 4; ck I'{·p;)quc fec dale- 16. 

Les habitats dccou\-crb ~ont generalt-mclit situes prt.·s ucs conrs d'c~n: rJl·

cupant une bande de terrain large dL~ 25 ~l 100 metrcs qui longc la c·c·tc de L. ·:t·r

rasse, etant de regle placct~ sur le plateau mai . ..: anssi sur les pcnks phh ou r ;ins 
inclinees. Il \'a des zoncs sur les bords des ri\·ic·rcs de CocioYalistca, de YL"t-..:,! d 

~ , 
de SnagoY ou les rcsk:-1 sont prc;-;que continl!L'S; la delimitation cntrc deux ~:a-

tions etant parfois difficile, 011 a aclopte dans de telles situations le critt·rc cli!(•110-

logiquc. Dan~ les autres ca~, la di:::.t~mcc cntre lcsstations \'a ele 200 ~t 1 000 nh·:rc:..:a 
intervalle ou la pigmentat ion caract{·ristiquc ct les tracc~; matcricllcs font dtLt:ut. 

~ous nou:..: proposons de parcourir la surfacc tont entiere, y compris cl'll~ c(
cupee par les forcts, dans l'cspoir de mcttrc an jour de nouYeaux hahitab, sou:-tout 
dans les intcrf}U\'t'S, ce qui contrilmcra ;\ clucider d'autres aspcds d'ordre CUltl:!'cl

chronologiquc <'D rapport a\"CC les UeCOU\'Crtcs rcalisecs grâce aux rcchcrchc~ de 

surf ace. 
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Explication des figures 

Planclte I. La carte des stat ions archeologiqucs. 
Planclze II. Ceramiquc: 1-6 - culh1n' de Gumclniţa ( 1-5, point 22; 6, point 

68), 7 - cult urc de Gl in~ III (point 39), 8- 12 - cult urc de T ci (8- 9, point 
78; 10, point 60; ll-12, point 65) R, Il- silex. 

PlaJZclte III. Ceramiqnc datant ele 1'.\gc du ln·onzt' (l-3, point 31; 4-9, point 33). 
Planclze IV. Cerainiquc de l'Age du bronzc (l-4, point 52; 5-11, point 67). 
Pla11cllc V. (eram iq11e de lÂgc du 1JI ci;ze ( l- 5, point 68), 6- 11 - culture de 

Tci, point 69. 
Plancilc VI. Ceramiquc: 1-4 - cnlttnc de Tci, roint 75; 5-10 - geto-dace 

(5, 6, R, point 40; 7, poi1~t 6CJ; 10, point 60). 
Plancl!c VII. Ceramiquc: Il· -1\··· :-;j(\clcs (1-2, point :'12; 3, point 19; 4, point 

75; S, point 40; 6-7, point 59). 
Planclze VII 1. Ceramiquc: i --2 - les yr -\' I· si re les; 3-7 - les JXc -Xc siecles; 

8 - galcttc de mincrai ck fer: 1, point ~ 1; 2, point 75; 3, point 52; 4-6, 
8, point 60; 7, point /S. 

Planclzc IX. Ce ram iq11c da tant des JX· -Xc sieclcs: 1- -'1, poin t 6; 5-8, point 48. 
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Coiful de la Budesti 
' 

. În raza localiUtţii Budc~ti, rîul DîmLo\'iţa îşi cll']Hll1l' unda in albia Argl~ll-
lul. Am hdc cursuri de a prt ~~tră bat o luncrt largrt de CÎ\ i,·a k ilomctri. mttrgi11 it tt dt• 
tl'ra:-;ck înalte ale cîmpil·i. In prezent, pîkuri ck Zlrbori :-;parg înHiţi~;1n·a 1111iform;!, 
iar lucrrtrik canal~llui Jhmttrc-I3ucureşti impun pcis~~jului ch·mcntc ;d(· unor con
strucţii moderne. ln a\'al de podul non de peste Dîmhm·iţa, din sudul localităţii 
Dudc~ti, an prin:-; contur compmwntck Pnnctnlui hidmtchnic 2, turnak din 1H
ton. Cartografic, aici :-;c marchcazrt kilometrul 2S, măsurtttoarl' fttcu1tt dt· la conflu
enţa Argeşului cu Dunărea în amonte. Pentru marile lucr{tri m·cl·sar~· mn1i nod hi
drotdmic a fost :<tpat{t o albie tcmporarft de scurgere a apelor Argc~ulni. C1;rsul 
\-cehi a intrat în amcnajrtri, fapt pentru ca·re s-a procedat atît la Llrgirca ;d!Ji(·i, 
cît ~i la adîncirea ci. :\şa se face dt, în dreptul actualului baraj, cupa unui ('\.C<t\'a
tor a scos la i\'eal{t, în Yara anului 1988, un coif antic. Se lucra la 2 m sub p;du] ;d
hici, într-un strat de ni:-;ip1 . Imediat, piesa a fo:-;t trimis{t ele c{ttrc ing. 1. l r;-;u, la 
.:\Iuzcul dl' Istorie şi Art{t al .:\Iunicipiului Bucureşti, unde a primit şi prinwk 
intern·nţii de reparaţie. Ccrcctrnile efectuate la locul descoperirii:! nu au putut 
surprinde, pc nici unul dintre n1alurile Argcşul u i, la locul respecti\·, urme d1· ,. ie
tuirc umantt Yeclw. Strati12Tafic t•ste ,·orba de un J){unînt cenusiu-castaniu L'Tos 

t (. J , ~...., 

de 0,50--0,60 m, lipsit de materiale arheologice, sub care :;;e aştcnw stratul ca;-;-
taniu care acoper{t cuatcrnaru~ albiciosa. Zona respcctiYă este totuşi cuno~cut:L de 
mult timp ca fiind predilect c{mtat{t de ci"dn· colcctiYităţilc autobto)w·1• \'aka _·\r
gcşului a fost considerată de saYantul \'asih· P;'\rYall ca important culoar de p{ttnm
dl'H' a produ:-;dor greceşti în lumea gcto-dadt:i. Siturile arheologice din LttL'l1t' 
:-.c însiruie de la Bucuresti la Popesti, \'uei, Buciumcni, Budcsti, .:\cgoicsti. ~ol
danu: Rado\·anu pîn:t 1~ Olteniţa,' ca <t urm{trim exclusi,· ti·ascul Argcşul,ui 6 • 
La Budcşti ne g{tsim practic într-o zon{t de putcrnic{t locuire gcto-dadt, strins k
gaUt de marea acropok de la Popeşti-.:\oYacii. 

Coiful de la .Budcşti a fo~t g{tsit in albia rîului, fiind purtat :--an pindut lk 
purtătorul lui cu prilejul trecerii prin Yaclul Argeşului. 

Piesa a Jost cxccntatrt dintr-o foaie de lJronz, prin cioc[mire. Suprafaţa extc
rioartt este mai atent fasonat:t, în interior p{tstrindu-Sl' amprentele loviturilor prac
ticate de mestesugar. Grosimea ta1Jlci este mai mare în zona infcrioar{t, inclusiv 
la ap{trătoarc'a ('le ceafă, ~i mai n·du~{t spre creştetul calotei. Î n[tlţ imea pit:~t· i este 
de 25 cm, dia metrul longit ud in al de 25 cm, iar cel la tcral de 17 cm. Coiful arc o 
form{t clipsoidală, cu calota ce sngereadt doi lobi care st· unesc în dreptul apăr{tto
rii de nas, în unghi ascuţit (FI./!,. 1). Toat{t aceastrt parte superioar{t esk uşor ie
sită în afar{t, diferenţa faţ{t de porţiunea din lJază fiind marcată printr-o nerYur[t 
~ai ridicatrt spre frunte şi mai coLorî1{t spre ccaf[t. Hegistrul al doilea al coifulni 
este confecţionat din foaie de bronz în care se înscriu golurile ocu]arc, sep~natc 
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Fig . 1. oiful ele la Budcşti , secole! 1\'- II[ î .e .n . \'cde:·e d in faţă . 

de apărăi.oar a de na. şi lăca,uril pentru ur ehi. Tot elin acea'-> t ă parte porne.,te 
apărătoarea de ceafă, cu car face orp nn1n. E . t de fapt part a c a mai put r
nică a coifului. F aia d br nz îşi pv ·tr ază grosimea iniţială, ă ătînd hiar un l 
îngro,ări . Goluril ocular ', d ':xcmplu , poartrt cît o muchie , o sprîn ană, ar 
dublează gro: im -a tabl i. ccst 1nucb ii pornc_ mai îngust , lrLţcs . pr urbu
ra maximă, p ntnt a se ont pi cu apărăt arca d na . . ~- i i cal ta , i nici porţiu
nea d bază nu au motiv dccora1.iY . părătoar a d na este urtă d 2 cn1 , i 
lată de 1,2 cm; put mic îngro,ată şi îrnpinsă la Yîrf . pr xtcrior. Lăca,cl p n
tru urechi înt rotunjit (cu diatn tr 1 de 4 şi respectiv 4, ~ cm ), u 1narginilc tra e 
spre ceafă (Fig . 2). Din rtd r a lor form ază aprtrătoarca de ceafă, lată d 6,5 

326 

https://biblioteca-digitala.ro



F ig. 2 . oiful de la Budeşti. Partea d in stînga cu a'raria prod usă de exca?ato r. 

ctn, c u colţurile rotunjite şi rnai coborîte . Apărătoarea are de as mcnea mar
ain ile coa e pre exterior, îmbrăcînd d tul de bine ceafa luptătorului. Între ar
bite e ocular ş i lăcaşelc urechilor înt fixate, l rin nituire, apărătoar le de obraz 
- pc ragnatidele . Ace te a au fo t prinse în aşa f l incît ă a igure o mai bună protec
ţi a gîtului. Obrazierul dr pt est e o placă uşor trapezoidală, din bronz, prinsă în 
tr i n itu r i (Fig. 3). Distanţa între aceste orificii es te de 2,4 cm şi re pectiv 3 
cm . Toate c 1 tr i laturi care se văd au margin ile zimţat neuniform. D chide
rile zimţ ilor laturii mici, de jo , sînt mai largi d cît cele d p laturi. P faţa 
văzu ă , placa ac a ta lată d 6,5 cm şi înaltă de 7,5 cm ş i re pectiv 8,5 crn pre
zin t~ în lungim a muchiei din spate două şanţuri paralele . La muchia din faţă, 
a e t şăn ţuiri pornesc de . us , dar e pi rd pre mijlocul laturii. 
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F ig. 3 . Coiful ele la Buc1 şti . Partea elin lrcapta. 

Pa rar.rnatida stîng{t a re I ăţip1ca tot de 6,5 cm, iar părţii lat ra lc de ,4 i 
r pcct iv 8,5 c1n . :Niturilc cu care e fix ează au pa unifonn d 2 , cm . În colţ~l 
din fată- . us apar c le dou{t ăntuiri paral l ar r gă , c putin . i la baza n r-

' 7 • ' ' 

vurii o ular . În coltul din spat '- us r apar pe numai cîtiva milim tri ăntui r il 
' ' 7 ' 

r e p cti ve, fără a- ,i găs i core .. pond nt pe coiful J ropriu-zi -. D fapt, motivul cd r 
două şănţul ' ţc nu r 'apar în ni i o altă parte a coif ului. Ca i apărătoar d in 
dr -apta , , i c a d in :tjnga ar tr i latur i zi1nţat n uniforn1, dar u dinţii en ,i. 
Prin dimensiunii lor sp ' ial t ă iate , apărătoar 1 d braz au coltul d jo --patc 
mai coborit, a pro1 iindu~ ·· d ota rnu hici r tunjit a apărătoar i d cafă . P u 
în poziţ i ' norm a l ă, c ifu l .· u::; ţin pc el două xtr m ale apărătoarei d 
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,i pe -olţul de jo -spate al paragnatid i din dreapta (F1j; . ./) .. prnătoana de 
obraz din stîno·a st• uş r mai ridicată În fine, dourt orificii (cu eliam trul de 
- - 6 mm) făcute mai u: d' pun tul d fi:\.ar a apărăt ar lor de olnaz, în :patc, 
permit ·au legarea un ·i cur le pc . ub bftrl>ia purtătorului. 

Coiful de la Bu le, ti c:->tc extrem d s[tra in mot iYc de ora t iYc, el ·s i f rma ' , 
sa est' elegantă. El s-a pă:t r·11. intact, a,a um l-a purtat ultimul poses r. Din 
ncfcri ire, cupa xca,·atorului i-a spart al ta în 1 bul . tîncr, pc care l-a :fî., iat 
din reştct pînă aproape d' urc hc8 . \lt mici p • rforaţii apar spre cr 'astă, unele 
fiind fă ntc din Ycchime. După pctcl' elin int 'rior rczulirt dt a fost căptu.1 it cu 
piele. 

~ 
~ 

\ 

\ . · ~ 

·~ ' 

Fi~. -1 oi ful de la BlH ' eşti . \'ed<'rc din . rate cu apărăt oarca de n a f?i. 
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Fonua acestei piese de factur~t grerPascrt este tipică, înscriindu-sc în categoria 
coifurilor corintiene care au cunoscut o largă circulaţie atît în Peninsula Balca
nicrt9, cît şi pe teritoriul patriei noastre sau în nordul l\Iării Negre. Cea mai 
apropiatrt analogic o oferrt ca~ca de la Făc{tu-Mihrtileşti, descoperită întîmplător 
în 1967, pe Inalul stîng al pîrîului Ilfov{tţ din ba;r.inul Argeşuluil0 . Aceasta făcea 
parte dintr-un mormînt din care s-au mai recuperat şi alte piese, toate permiţînd 
datan'a coifului de la Frtcău- }lihăileşti în secolul al IV-lea î.c.n. 11 . încă de la 
descoperire nu i-au fost cunoscute paragnat idele, coiful fiind completat în prezent 
printr-un act de reconstituire clasidt, dar discutabilă. 12 . Coifurile de la Făc{nt 
~i Budesti ~înt identice, singura deosebire L.Yrtsindu-sc la a1)ărătorile de obraz. În 
, ' (. l.J 

n10d Ct'rt. coiful de la Budcşti a cunoscut intr-o a doua etapă a folosirii lui cele dmd 
paragnatide pc care le poartrt şiactml. Este un adaos de epocă de certă factură localrt. 
Mot inll marginii zimţa te se regăseşte la coiful princiar de la Agighol, la cele de 
b. Porţile de Fier şi Perei u, piese }uera te în a tclierc traco-geticc13 . Desigur, diferă 
c::ditatea obţine1 ii J.cestui motiY. In timp ce la coifurile princiarc ondularea este 
lar;..:rt, cXt'CutaUt cu atentie, la obrazicrelc de la casca din Budcsti ele sînt nerc~u-

~ . ' , L"1 

lai.c, acoperind toate cele trei laturi Yizibile. Este clară opera unui meşter mai pu-
ţ in obişnuit cu acest gen de lucrrtri. I s-a comandat şi a executat zimţuirea pc toate 
cd(· patru btnri ale unei bande drcptnnghiulare pc care apoi a t~tiat-o în doutt' 
oL!_inînd a~tfel paragnatidele actuale. Act'asta este una dintre calităţile deosebite 
al1· coifulni de la Bncleşti. În al doilea rînd, este prima pics~t ele ace.--;t gen P'-' care 
o ~c·mnal:,_~ll 1w cursul unui rîu. Duptt cum st' ştie, atit b noi, cî: ~,i i:1 aH·_, rC:rţi, 
coifurile l·pocii rcspcctin~ an fost gttsitc în Inormintc, ele cele mai m1..11t(' ori tnmn
lare. Este cazul coifului ele la Zimnicea, pro,·enit din n1ormînt~1l unui aristocrat 
local din ::;;..-colul al lV-lea î.c.n. 11 , al celui ele la GC.i.\Zlni (c()mtma CcmcncL·, 
jucle;ul Br{tila), dzttat tot în secolul al IY-ka î.c.n.L>, ~~a~1 al (.-~·hi clir~ r:ccropola 
tum11lartt ck b Popcşti Xovac i ş.a. Coiful de la :\ o\·a Zag ora ( Bulr;ari<t), identic 
cu cclf' de b FăC:m si Budcsti, provine eL' ;1 '~C'rnf'nca dintr-l~ll monnint tnmuL:r, 
fiinclula~;at în secolul al IV-l~a î.e.nY1 La Dt:.dcsti csle bn•·cu dr.' :<rt'.lll11 1,'l11at unmur-

1 ' ) 

n1înt, adnd i:1 vedere locul de ~cmnalan' a pic.;ei. f),~sigtu·, c:-;tc p:;si1)il:t ~chimba:·~_·a 
all>it·i Arh·:~nlui pc' parcursul cdor peste 2 300 de ani. D.tr adincimt'<l la care ~-a 
grbit coiful nu b<t nici un dubiu et d proYinc.~ din matca rîului, culmatată pc 
p;ucur~;ul ac(~:itor ultime milenii17 . :\n ('Xi_~tCt nici tln in-~icin a.-;upra eYcntualclor 
pie . .:.c sau o . .:.crninte car~: ar fi putut prm·eni d,, Lt un l'urmînt. Afirmaţia condu
cerii şantierului l'."tc fL'fmă în ceea ce privqte faptul c:t acest coif a zăcut într-nn 
strat gros dc nisip. Toate acestea plccleaz{t pentru ele punerea accidcntalrt, proba
bil drzunaticrt p,·ntrn purtJ.tor, a coifnlui dt' la B~1dc~.ti în apclr> Ar&;C'~ului. În pri
vinţ<l. (latrtrii s-a optat pentru secolele IV-III î.c.n.l 8 , 8.\"În<.h~-~;c în vt·dcrc atît pla
san·a în timp a produselor de act:st gen ale import~1~1tnlui ccnt~·i.l nH'~tţ şu,~ttre:-:c 
în l>ronz, Corintlv, cît şi durata de folosire a piesei. '\n put(·m şti dac{t a urmat 
cur~ul uanzacţiilor cmncrciale întreţinute ele negustorii greci cu c~ipdeniilc gctice 
sau îsi clatoreaztt prezenta în nordul fluviului uneia dintre c:---.:pcditiile n~accdonenc 
de la' sfîrşitul secolului ;1 I\7-lca î.e.n. şi începutul veacului nrmi1tor. C:rt, coiful 
de la I3ndcsti se constituie ca o mttrturic a însusirii lui de dttre un lccaln1c care i-a 

' ' conferit înfrttisarea })C care o Yedctn astăzi. 
' ' 
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Note 

1llnfcnnaţie primită de la ing. I. Crsn, şeful lucrărilor, şi confirmată de d"ttrc ing. Gh. Tabacu, 
ambii specialişti la r\ntrepriza Construcţii Hidrotehnice Şantier 32 Bnclcşti. 

2 Periegheză efectuată împreună cu arhcologul Aristidc Şten'tnescu. 
3 În raza oraşului Dudeşti sînt totuşi cunoscute mărturii din epoca lJronzului, Latcne, şi din mi

leniul I c.n. Done Şerbănescu, J[uzcul de .--l.rheologie Oltcnifa, Harta descoperirilor arheologice, 
Gliid-albu11l, Bucureşti, f.a. 

t Vasile Pinan, Getica, ed. Radu Florcscu, Bucureşti, 1982. 
5 Idem, Dacia, ed. Radu Yulpe, Bucureşti, 1967, p. 95. 
6 Harta este expus~t în frumosul ::\Iuzeu orăşenesc Olteniţa; n·zi şi Dinu l\Iarcş, Oltenifa, Bucureşti, 

1985, p. 2i. 
7 Radu Yulpc, Aşezări getice din Jfzmtcnia, Bucureşti, 1966, p. 36. 

s Reparaţia provizorie a acestl'i avarii a fost făcută în laboratorul 1\Iuzcului de Istoric şi Artă al 

~Iunicipiului Bucureşti ele C:Hre Dan lliescu şi Gh. Ionescu. Lui Dan Iliescu ii datorăm şi 
fotografiile ce însoţesc acest text. 

9 Coif identic descoperit ele arheologii bu!gari la ::\o·tozagorsko, ::\. Koice·r, în lzvestiia fHstitut, 

tom. XIX, 1955, p. 57, Fig. 4. Alte piese ptwtin din Tracia, Hristo ::\L Dane)'!, Tracia antică, 
Ducureşti, 1<J7G, Fig. 99, 100. 

lu Margareta Constantiuiu şi \'alcriu 

19, 1968, 2, p. 196 ~.u. 

11 Iuidcm, p. 204. 

Lcalm, .1lorliiÎIIt ~etic în prca;·ma Bucurestilor în SCIV, tom 
L ' 1 

1:! Aşa apare in albumul lui Ion :\Iiclca şi l~adu Florcscu, Gcto-dacii, Bucureşti, 1980, Fig. 9, deşi 
in studiul din SCI\' imaginea surprin<lc piesa aşa cum a fost descoperită (Fig. 5); vezi şi 

Mioara Turcu, Geto-dacii din Cîmpia Română, I3ncnrqti, 1979, Pl. IX, 3, 4. Bineînţeles că 
in 19R(l coiful de la Fiicău n'u mai era inedit de mult, lui Radu Florcscu scăpîndu-i inexpli

cabil contribuţia :\Iarga.retei Constantin in şt a lui Yale riu Leahu. :!\u este singura omisiune 

din aceste albume. 

lJ D. Bcrciu, Arta traco-getică, Bucureşti, 196R, p. 87. 

lf. Radu]Vnlpe, Aşezâri getice, p. 25. 
15 N. Harţuche şi F. Anastasiu, Catalogul selectiv al Colecţiei de arheologie a ]\[u::eului Brăilei, Brăila, 

1976, p. 191. Deşi autorii menţionează anul descoperirii 1972, Raclu Florescu, în Dicţionarul 

enciclopedic de artă veclze a României, scris în colaborare cu H. Daicoviciu Şl Lucian Roşu, 
Bucureşti, 1980, p. 165, consemnează drept an de descoperire a coifului respecti·r 1974. Cu to
tul cronaU şi trimiterea LiLiiografică făcută în acelaşi voluin de Radu Florescu. 

16 N. Koice·r, în ''Izvestiia Institut, tom XIX, 1955, p. 57, Fig. 4, p. 58. O piesă similară este 
consemnată în l\[uzeul din I<ie·r, yezi şi n.z. H.abinovici, Otdelo istorii, Leningrad, 1941, 

l, p. 142. 
1 7 Într-un intcniu de popularizare din "Flacăra", an XXXVIII ( 1963), 7 aprilie 1989, p. 16. 

se aprecia adîncimea la 8-9 rn, a·dndu-sc în vedere atît matca rîului, cît şi grosimea depu

nerilor ele nisip şi mîl care s-au sedimentat pc parcursul timpului. ~ . 
u Aducem şi pe această calc mulţumiri dr. Valeriu Leahu pentru competentele lămuriri pe ca.re ni 

le-a oferit în legătură cu coiful de la Budeşti. 

u En cic!opedia civilizaţiei greceşti, trad. de Ioana şi Sorin Stati, Bucun.·şti, 1970, p. 153. 
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Le heaume de Budesti • 

l~I~SU.M ~= 

dr. l'.·JX.-111' 1. l'ANAIT 

~ur ](' ch:mtier du canal });nwlll'-Bt:carc:-;t, an point 11\·drokclmiqnt' 2 <k 
Bl\(k:-:-ti, < ,! :1 d{'COU\Trt 1wndant l'{,t{· 198S un llc'<lllllll' en l>ronzc. La pi<-.Cl' :-it' 1r~m
,·ait thn.' l.il1 1 ' couchc· de ~:lh]c' de ]':mcic·n lit de 1'"-\r~cs. c·('~·t llll lwamnl' corinthit•n 

' ' c:-.:{·cut{· t!'nrw ft·uilk <.k ]Jwn~:c Ll<~omH\· n:1r m<lrl<'bge. 
L1 cdott<' <·llip:-;oidak <·n (':-;t continur:· p<lr b ,·j:-;ic·re, rcnforcc·e par de:-:. :nt'r

' tm :-; c .1_ rt·lid, p:tr le cou,·n·-mHJlll' raiJ;Jttu nT:-; l'c:-.:tcTÎl'tH ct par un na~:îll· mrt 
<'t fort .. \ l 't ndroit des on·ill<· . ..; k h('annw l'St arrondi et pn~~l'nte ck:~ Lonb {·pai~='is 
c·t n·tron..;sc.~. I.es p<lragn:lthidc..;, :ljout{Ts ulterit·un'nH·nt, ~ont conkctionl-<.' . ..:; cn 
tok d<· hronze ;mx c(Jt{·:-; <'11 dc!1h de ~c~c. \'u la manit.·rc :-;pc'ciJiqut· dont :-;ont Hai
te:-; h·:-; par:tt-!n:tthidcs dl's lwaum<·s gc'•to-dacc·:-; d{·cotl\l'rh ;\ .:\gighiol, :1 Pcrdu ct anx 
Portc:-; dc· F<·r, on c:-;tinH· qu<' le:-:. par;lgn;lt]Jidi.'S du lwaunH' de Bude~ti sont l'ocuvre 
d'un arti:-;an autochtont·, un (;{·te. La pil.·c<· acte utilis{·c, lor:-; de sa dnnien· pl:riO<k 
de fonctionncl1H'llt, par 1111 l;{·tl' dt' la Plairw H.oumainc. l.t· heaume dl' Budcşti 
e:st dat{' des 1\'• -III• sit'.c}e-; a\·.n.t'.. 

Explication des figures 

Fz':..:,urc' !. Lv lH'aunw de Bndc~ti -·- 1\·· -III·· sil.·de a\'. n.{·. Yn<' de face. 

Fz'g 11 Yt' 2. L(' bea tll11l' d(' Bndc~t i. Le ctJt e g:HlC lw a\'( ·c l' cndommagt·nwn t cause 
par l'cxca\·:ltL'nr. 

F7 .. !},.lll't' .3. Le lwatmH' de Bndcşti. Le cCHe clroit. 
Fz'gurc ./. Le hcaunw de Budl'~ti. \'ne de do:', du c()te du con\Tc-nuqtlL'. 
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Descoperirea monetară de la Cocoşeşti 
(comuna Păuleşti), judeţu l Prahova 

RA D OCHE~ EATVU 
' 

În colecţ i a num ismatică a ~Iuzcului de Istor ic , iArtă a l r [unic ipiului Bucu
re ti se păstrează într-un pl ic, pc care se află.scri · " ~ e iunea muzeelor 1965 / vrz i 

CIV 1966-7 / B. lV(itrea / Tezaur j Cocoşeş t i, Păulcş ti ", un număr de trr i monrdc 
romane republicane de arg int. A upra descoperirii num isma ticr d ' la Cocoşcşti, 
comuna Păulcş ti, jude ţul P rahoYa, nu aflăm nici o , t irc poz iti ,-rL consemna UL în 
l iteratu ra noa · tră de spec ia li tate1 . Astfel, cronica descoperirilor moneta re d in a
n ul 1967 , alcăt uită de Bucur .Mitra , ce era amintită pe plicul deja menţionat 
pent ru afl{trilc mone tare care au drept ur ' ă de infonnarc comun icarca preze ntată 
de Iulia Con. tantinc cu cu titlul "Contribuţ ii la cunoaşte rea c irc ula ţi e i moneta re 
în timpul l ui Bureb i ta, pc baza colec ţiilor fv1uzeului oraşu l ui Bucurc ,ti", la cea 
de a doua ses iune a muzee lor din decembr ie l965, inregi trează a lte localităţ i din 
zo ~ n1untca n ă~. 

' um noi nu avem posib ili tatea de a ma i aduce in discuţ ie ş i alte informa ţ i i 
ia dosa rul descoperirii de la Coco eşti, în a fara datelor consemnate de Iulia Cons
t ant inescu pc plicul în care se pă tr ază cele trei monede d arg int , condiţiile de 
de'copcrire ş i numărul m oned -lor găs i te iniţia l la ocoşeşt i rămîn necunoscute . 
Totus i, în pcranţa că în v iitor c vor adăuga poa te noi informa ţii, ne grăbim să 
. mn~lărn a un1 aces t fragment de t ezaur. Cele t re i monede în discuţ i e sint de
nari romani republicani (F ia. 1 ). Aceşt i a, foarte toc iţi - unii pîn rL la aproape 
tot la d is par i ţ ie a re prezentărilor de pc aver · , i r \'Crs, ceea ce poate indica o în
deh nga tă răn1înere în ci rc ulaţ ie , iar fe ţ ele lor poartă num eroase urme de lov ire 
-a t aceeaş i pat ină neagră, do ,·adă a cond i ţ ii lor identice de conservare . 

1 2 3 

Fig. 1. Dc- oa ri ro111ani rc-publi an ~ din depozitul mo u te r de la Cocoşeşti 
comuna P::'ltl lcş t i , jurlc ţul 1 rahova . 
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C. ~IE~BII C.F. 
Crawford, p. 451, nr. 427/1, H.oma, a. 56 

Denarius, .--, .1, 15 g, 19 mm 
L. PLAYTI\"S PLA~CYS 
Crawforcl, p. 46S, nr. 4.11/1 t.,r..;., Roma, a. 47 

2 Denarius,-+,3,37g, 19mm 
L. AE~IILl\'S B\'CA JllVII~. 
~1. :\IETTI\'S, P. SEP\'LLI\'S \L\CER, 
C. COSSYTI\'S :\IAI~I DIA ~\'S AA.AFFF 
Cra\\'ford, p. 490, nr. 4KO/ 1 O, Hllm:l, a. 44 

3 Denarins, j, 3,02 g, 19,5 mm 
Tezaurul de la Cocoscst i se înscrie în rindul dcsCOJK'ririlor de monedă ro-

' ' n1ană republicană de argint, cuprinse geografic între cur~ul superior al Ialomiţei 
la vest şi sud, iar la est al Cricovului S~1rat. Pentru rcginnea ce ne preocup~l ;~ici, 
literatura român[t de specialitate c·onsemncaz[t un num[lr relativ redus de tezaurc 
şi aflrtri singulare. Astfel, descoperiri izolate de dcnari romani republicani sînt 
semnalate în şase puncte, şi anume la Crttunu, Corncşti, judeţul Dîmboviţa, în 
aşezare getică3 , la Drajna de Sus, Drajna, judeţul Prahova, în aşezarea civilrt 
şi în castru4 , la Ghcrgh iţa, judeţnl Prahova-", Răzvadu de Jos, Rrlz\·ad, judeţul 
Dîmbo\·iţali, la Sinaia, judeţul Prahova 7 , şi la Yrtlenii de ~Iunte, judeţul Prahova 8 • 

:\Ioncdclc determinate şi cu anul precizat, conform cronologiei Cr~ndord, ce pro
vin elin descoperirile izolate ploieştcne, permit şi pentru aceastrt zonă a lumii 
get icc observarea tendintei de formare a '"îrf ului histogramei frecventclor rcla t ivc 
la nivelul anilor J 00-80 î .c .n. !1. Frecvenţa rclat iY[t 2umulează pcnt'ru cele două 
decenii, cu patru denari aflaţi în tot atîtea locuri, un procentaj semnificativ de 
57,14°'0'. Cei doi dcnari en1i~i în secolul al II-lea î.e.n. 1)rovin din asezarea ~ctidt 

1 ' , '-

de la crttunu, iar ponderea fn~C\'Cnţei lor n·latin~ reprczint[t 28,57°;). Se obscrY{l, 
de asemenea, în graficul descoperirilor singulare, lip~a moncdclor de argint cmi~e 
în anii '60 şi '50 ai primului secol î.c.n. 10 . Situaţia din lumea getidt, unde numcra
rul pătnlll~ către 75 î.e.n. în Dacia parc <t nu mai fi fost snplimentat decît în can
tităti foarte scrtzute de denari cmisi în perioadele imediat urmrttoare11 este ascm{t
nrtt~arc celei surprinse pc diagra1;1a fn·cYcnţelor relatiYe Întocmifrt pentru des
coperirile izola te din Scythia .:\1 inor, 1mclc traiectul rcdcvinc ascendent abia cn 
anii '401:!, deşi pc diagrama frcn-cnţelor relative în funcţie ele matriţe pentru des
coperirile izola te dobrogene :111 ii '60, '50 şi '40 ~c plascaz{t în cadranul nq:a tiv 
al graficului, anii '40 înn·;.~istrînd chiar cel nni impcr1.ant minim. 

Făcînd abstracţie de moneda neprccizat~t ce are pc a vers cfigia lui Cî.( ..:ar, 
dcnar emis probabil în anul 44 î.c.n., doar un singur dcnar pentru legiuni, care, 
cronologic, aparţine nlt imilor ani de emitere a monedei rqml)licane, a fost ;li lat 
în această zonă gco{-::rafic~t. Trcbt!ic <t ~ublinit·m îns[t dt cei doi dcnari m~j sus 
amintiţi au fost aflaţi la Drajna dt· Sns; .în mediu rcman ce se cbtcaz~t la înccrntul 
celui Je al doilea secol al erei noast re13 • 

Din aceeaşi a rit· geograf ic~t ~înt cnno~cn te în l itcra t nra ele ~·pccialita te trei 
tczaure: Chiţorani, Bue<Jv, judeţul Praho\·a11 , Yl:Ldcni, D~Lrm{mcşti, jnc~cţul 
Dîn1bovitalf), Rîfcn·, ilH:etul Prahovaw. 

Tcz'aurelc de la. Chiţ,orani ~i 'Vlrtdeni ~c incheie, primul cu un dcnar t·m_is 
de Brutus în anul 54 î .l' .n., iar cel de al doilea cu un dcnar b;'ttn t în BlOIH tăna 
ce a însoţit în periplul lor prin Peninsula BalcaniC:l şi apoi prin Asia pc asa~~in_ii 
lui Caesar în anii 43-42 î.c.n., deci cu moncde de argint emise de monct{nm 
romană republicană în ultimele sale decenii de funcţionare. Tipologie, cele două 
tczaure pot fi atribuite unui al treilea orizont de depozite n10nctarc romane repu
blicane din Cîmpia Ron1ân~, J\luntenia III. Analiza structurală defineşte tr{tsătu-
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riie caracteristice ale orizontului ele tezaun· ::\Inntcnia lii ca fiind a~·cm;m;ttoarc 
cu trăsăturile stabilite de curînd pentru orizontul Transilvania J Il1 i. Astfel, 
tezaurul de la Chiţorani înregistrează pentru indicatorul frecvenţei rclatin· urmă
toarele cifre: 22,22~~ pentru secolul II î.e.n.; 11, 11c~,~ pentru anii '90; 33,3Y>~ 
pentru anii 'RO; 11,11~~ pentru anii '70 şi în final un 22,22~/0 pentru anii '50, 
Jar tezaurul de la Vlădcni oferă, în liniile sale esenţiale, procente a-;cmrmătoare 
pentru anii '~O ai ultimului \'cac î .c .n. cu 30, 76°~~, iar pentru anii '40 cu 15 ,3S 0,-~ 
În schimb, în tezaurul de la Vlădeni aflăn1 un f~arte ridicat procentaj rwntru ;c
colul li î.c.n., cu 53,84~~- Denarii care cronologic apartin emisiunilor foarte 
Yechi şi \"cehi sînt numeric majoritari în ceh· două tezau're, iar pc hi~togrZtme 
se deta~cadl un 'îrf de rnax inn~m constituit pc emisiunile anilor '80, Yirf care 
de altfd era cunoscut pentru grnpclc de teza urc .\Iuntcnia I ~i :\Iuntcnia II. Pro
centele calcula te pentru da pa finală a celor don[t teza urc din ceea ce consiclcr;ml 
că ar constitui orizontul ~Iuntcnia III (înc;t statistic nematerializat) ar fi nca~tep
tat de mic în comparaţie cu cifrele inrcgi~trate pcntn1 etapele sim ilan· ale celor 
două grupe de tczaure ai1terioZtre, :\Iuntenia 1 şi II, dcnarii anilor '60- '40 ad;m-
gîndu-sc în ranort cu numerarnl cronolog·ic mai Yechi în cantită.ti mici ma~ci de c 1 • 

n1oned;t tezauriza tă 111 . 

Scrtdcrca cantiUtţii de denari din emisiunile de după anul '70 ce penetrcazrt 
în Dacia, la. epoca în care statul lni Burebista se afla la apogeul său, nu c~tc 
de explicat numai prin simpla obturare a drumului de pc Yalca SaYei, datorit{t 
confl ictclor romano-ilirc şi, cleei, în consecinţă, la reducerea comerţului italie 
cu toate urmttrile salc19 . Avatarurile denarului roman republican in acest deceniu, 
cn micşorarca cantit;tţii de moned[t emis[t pînă sub limita de 2(;~ din Yolumul 
monedei în circuL:.ţie, cantitate necesară compensării pierderilor anualc20 , oricn
tarc·a efortului financiar al republicii către occident, pentru a cuceri Gallia, şi 
apoi cmbecinţa, criza creditului din anul 49 î.e.n.~ 1 , an du;; la o imobilizare 
parţial;t a structurii mmwrarului de pc pieţele monetare elin ::\Ieditcrana oricntalrt 
si din B~dcani, rczcrvorul de numerar din care se alimcnta Dacia22 , al C:lrui co
;nerţ, în m;tsura în care acesta aduce denarulla nord de Dunăre, Ya fi fost in primul 
rînd bale an ic şi oriental. În acest context, problema denarilor rcpnbl ican i ~i 
iulio-clandici imitati în Dacia arc o cu totul altă semnificatie. 

În inclw icre, c.on~idcr[un e1 fenomenul penctr{tri i denarilor' romani re pul >li
cani în Daci;~ în :-;tmw con:;tituite, a~a cum a fost acceptat pcntrn etapele antc
rioare23, contimd să ~;e manifeste si în anii '.:10 si '40. Si, în co11sccint;t. 1111 mai 
l':;tc~ ne,·oic :-:;t plT:->1.1pl.nKm c;t pia{a dacic[t Ya fi fo~;t i~ acea \Tt'Il1<' ;·,1iJ~l!T1Ltt[t 
doar cu cantiUiti foarte limitak de mogc·d:l n~ ar apartine num;ti nni::;iunilor con
temporane l)[th~tc la Homa, iar intcn~itaka com<..Tţn!'ui cu lumea greco-roman[t, 
comerţ ce con:-:titni·· miul dintre mijlo;1cdc ele obţinere a monecki rumane de 
argint, ele\" ine sc:.;iza bil;t pcn trn pninada anal izaUt prin mm1{trul ~ i m;trimca 
depozitelor 1nonctarc ce aparţin acc:-:tni orizont de tezaare din Dacia. Dar pnce~ 
pcrca fcnomcm.Jlui c~tc infhwnţat:t ncgati,· pt~ de o parte dt' :-cdistrilmirik de h1n1 
efectuate de autoritate, iar pc de ;1lt:t parte de sumele, probal>il clckc 11cglijallile, 
ce ajung la nord de J)un;n-c cbtorit;\ tmcr cauze cxtracconomicc. Datorit;t imohi
liz;trii ;.:lrndtirii nnm('raruJui la mijJccul :;ccolulni Ţ Î.t'.i]. Îl! 1:0J::1 h:lcanic;t, 
aşa cnm (''ilc pcrccput{t sitnaţia din dc::coplTirik din D~1cia ~i ~;cy:.lli<t .\li!H;r, 
cxist{t ncplăcuîa posibilitate ca tczanrdc anilor '.:10 ~i '40, di:-:pcrsatc de dc:-:co
pcritori şi ajnn::-:.c fragmentar la cnno~tinţa cercetătorilor, in condiţiile pienl•-rii 
moncdclor mai recente, a c;tror pondere :-:pecifică în economia tezanrclor de Ci)c;c{t 
c;;te n·clus;l, srt fie statistic atribuite orizontnrilor mai vcchi~ 1 • • 

Cel de al treilea tezaur, depozitul monetar de la Rîfo,·, dispersat ~i rccup,·
rat doar parţial, este un tezaur mixt, alc;ttnit din clenari romani republicani ~i 
imperiali, ponderea c{tzîncl aici pc ultimii, ctn· ofcrrt o frccvenţ[t relatiYrt de 80(~,0 
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Pt·nlru pt-eocup:'trile noastre, o obsctTaţit• esenţialft prin·~tl' structura moncddor 
romane rqml>l icanc din tt·zaurul de la Rifo\·. Aici, douft moncde din tr<' i aparţin 
t•mi-;iunilor tîu:ii din anii '40. Astfel, se contun·azft statistic o nouft grupft în 
Il ac ia, g rup;'t a c;'tre i structur;'t t'\" idcnţ iaz;'t pentru mmwda rqml>l ican;"t pondt·rca 
sul>StantiaL\ a denarilor cmisi in ultinwle trei decenii de functionan· a moneU't
riei n·p~tblicane, pondere ce ~kpft~e~tc clar ponclt-rea dcnarilor t(in emisiunile mai 
vechi. A:;;a cum s-a demonstrat recent, restructurarea cantitati\·ft a compoziţi<·i 
pc dt·cL·nii a d<·narilor romani republicani, cu ptTYalcnţa masi\·ft a dt·narilor tîr
zii. an· loc ahia in \Tenwa domniei lui Augustus:!''. ({cstructurarea numerarului 
roman rqml>lican in secolul 1 l'.Il. este confirmatft în liniile sale t'st·nţialc de celt
~ast• kzaurc de cpoctt aflate în Scythia \linor, cu menţiunea spccial;"t cft pondcrt'a 
mmwdclor im pt'rialt- incepe sft dt ·\· in;"t hoL\ri toare în econom ia teza urc lor dobro
getw ahia cu depozitul de la \iculiţeP6 . Emisiunilt- lui .Angustus se întîlnesc 
mai puţin în depozitell' monetare din Scythia \Iinor, cel'a n· dt· altfel nuesk cl<-cît 
vizibila reflectare a cunoscutei sak politici mmwtart· ddlaţioniste:!-;_ 

Întorcindu-m· acum la fra~mentul de tezaur aflat la Cocoscsti, am remarcat 
lJ ' ' 

ci\ loail' cek trei monecle aparţin emisiunilor anilor ':10 :;;i '--!0. Cum probabil 
în acest fragment :-;Înt prl'zcnlc' t·misiunilc cu fn·nTnţa n·a mai mare în eco
nomia tezaurului nTntual dispcr~at de către dc:-;copcritori, se poate pn·supmw 
di depozitul moneL1r dl' la Coco~e:;;ti aparţine kzanrdor in care pondcn·a emisiu
nilor rcpuhlicuw tirzii e:-;tc foarte mare, deci unde este clar marcatft restruc
turarea numlTarului roman republican ce c:-;k de datat in epoca domniei împftra
tului Augnstus. Deoarece nu an·m dcnari din emi-;iunik imperiale, indiciu al 
frecvenţt•i reduse a acC'stei categorii de pil·se in structura tezaurului de la Coco
şeşti. trebui(' sft ne limiUun a urca în timp data de incheiere a tezauriz{trii pînft 
cel mai tîrziu în primele douft decenii ale secolului l c.n. 
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1 7 Pentru orizontul Transibania lll, ·1ezi Ch. Poenaru Bordc•a, ;\·laria Cojucitn:scu, up. cii., ;-· (,5_ 
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adauge comorilor dt•ja. alcltuitc in anii '70 !;ii '(,(),vezi Gh. J>m:narn Bordea, ;\·lotria Cnjo,·;'pc:,.,cu, 

op. rit., p. 7.1. 

1!1 lstoria l?on!(Îiliti, 1, 11)()(), p . .21JO. 

:!O Ch. Pocnaru Bordea, :\1aria Cojoc;hcscu, op. (it., p. 71 !;ii nota 75. 

21 H. Oche~eanu, op. cit., in Ponlica, XIX, 11)1-i(J, p. SI, nota 6. 

22 H. Oche~eanu, op. cit., în CAB, III, ICJSJ, p. (>..?; ldt'ln, op. cit., în Pouti<a, XIX, J•JSt'i, p. Xl. 

23 Idcntl, op. cit., in CAB, 111, 19S 1, p. (d. 

24 Gh. Poenaru Bordea, Citc:•a da.'t: noi pn>iwl cir.:~tlafi{l d,'n.uilor roauwl rtpuulic:cllll in JJobt.,t;c<,, 

in Pouti(a, \'Il, 1974, p. 2.12- 233. 

~5 (;h. l'oenam Bordea, :\laria Cojoc:irescu, op. <il., p. 72 !;il nota X2. 

~~~ Con"it. De~:ulescu, Uu /t''::aur di' .•!cn tri, romani din timpul imjxiralllllli Cloudius 1, dr-.;;(uj-lnt Îtl 

IJobro~fa, în SCIY, 17, .1, I<JM, p. 577 '>92. 

:!i' Pentru act~st fenomen de politic;\ monl'tar:i, ob~el"labil ~~ in tez&tulek din Hom;'}nin, ·;• :t.i H. 

Och!-~'l·.anu, Ch. l'apu1~. op. (l/., p. IJS. 
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La decouverte monetaire de Cocoşeşti, 
comm. de Păuleşti, dep. de Prahova 

N.·ll ){. Uf "/ //:'.)/:'.·J.\ /' 

Dan:-' ]a co]kction du ']u-.:t\· d'Ili:-;tuirc t·t d'.\rt du \im:irip(' de Bucart·q "'' 
troun·nl troi~ <kni«·rs romain~rt'·pnLlic;Jin:-. apartt·nn;u1t ;\ un d\'·pbt in\Tllt(· :1 (o
coscsti, comm. P;~wksti, dt'·p. de PralHAa. Le-.; conditions de ]a d(·cou\·tTic ~ont in
co;1l;tH'S. Les monn;Ji~:-; :-:ont dt·s {·missioth tit-:-; annt'l'S 50 <'t 40 du {·:· :-~i{·clc av. n.t•. 
Etant donnl- qn'cll 1\oumanic Jcs cknit·rs frappt'-.; dan:.; ]t·:-; d{•n·nnit•s :,•·---7' du ]•r 

~i(~clc av.nF domint·nt Lt structurt' de~ tn'·.;or-.; dt'~-, l't'·poquc d':\ugu-.:tc C't quc dans k 
lot rccupen'· il n\ ;[ p;1s de:-; nwnnai«'" imp{Ti;tll·s, il t·st trt'·s prollablc <JlH' k tnsor 
soit t•nfoui ;\ll plus t;~rd pt'll<bnt k..; prt·Init-.rt·s dt'·cr·nnit·s du ]•r ~i(·ck dt· ll.ţ··. 

Explication des figurcs 

Figurc 1. Iknicrs rom;lllb rt')Hll,licains du d(·p(Jt m,,n,··Ltir,· dt· C•,co~c~ti t't,n~m. 

de P:mk~ti, dt·p. th' Pr;dlo\-;1. 
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Note privind cercetarea arheologică 
a necropolelor din secolele XIV- XV 

de la Măn esti- Buftea~·: 
' 

Inn·stigaţia arheologică a ultimelor decenii din zona Bucureştilor s-a carac
teri.;:at prin extinderea cercetărilor privind feudali:1mnl rorn~î.nt·sc şi in mod deosebit 
prin aprofundarca cunoaşterii aspectelor satului mediL~valt. S-a mers pînă acolo 
incit multe din trc informa ţi ilc pri\·ind începu turik şi prim de faze ale urban is
mulni medieval rom:u1esc <i fit· cull'sc prin .:-;{tp{tturile arhl'ologicc efectuate în 
stat,iunile n· a\·eau în n·dere \'dre <ttc~ti:.!, din preajma marilor centre urbane. 
~i acest lucru a fo:.;t indrcpt{tţit, dat{t fiind intcrdqwndcnţa raporturilor econo
mic· dintr~· oraş :;;i ~ar1 . 

În an·la~i timp, ampla campanie de citire a docunwntdor şi de aldttuirc a 
UIHJ:· impun{ttoarc· culegeri a stimulat conturarea unui tal>lou de ansamblu al 
satului romfuw~c în clif(·rite dape. În raport cu acc·stea, ccr-ceUtrii arheologice îi 
revine sarcina de a corecta, confirma şi concretiza în teren şi prin m{trturii mate
rial·· chn· informaţii de:-;prinse din documente, ce n-au avut aproape niciodat{t 
in \'•.·dnl' direcUt a~pectele ce m· intereseaz{t asUtzi. 

Din ~lcl'st punct de \·eden·, ccrcdan·a arhcologic{t hucurcşkan{t ~ia centrului 
Cimpivi I~omâne a concluzioJiat C:t, de~i extrem de preţios, documentul ce mcn
ţ imwaz{t în ~cris 1wn tru prima da t{t munelc u1w i aşez{tri nu este decît rareori 
doc:.lllH'ntul de intenwicre a acesteia. ba este de:1tul de tîrziu (un secol-- un :;ecol şi 
jum:ttatc) în raport cn moml'ntul infiripării saklor şi ora~elor in vatra medievală . 
.\c(':·;ia t•sk cazul Bucurc:>tilor, al \l{tic{tncstilm-1 sau al satului :\Euwsti de I>e Co-

' ' ' leniina, cel mai vechi :>at nll'nţionat în raza actualului oraş Buftea. 
:-1-an stabilit reali parametri ai procesului de nrl,anizare nwdÎl'\·ală prin iden

tilican·a un<'i ampl(· reţele de sate ce gravitau in jurul unui tîrg, la Craiova;;, 
Zimnicc;t, Cimpulung. Bncureşti6 • Tîrgo\·hte 7, \'aslui. Tîrgu Trotuş. SuceavaH etc. 

S-an U'tcut serioase eforturi si :-;-au obtinut rezultate notorii în directia cunoas
terii comnOIH'nklor unor asez{tri s;Hcsti ~iin secolele XIV-XV. iar atunci cîn'd 
k n>m ~t·i jH' toatl' an·stl'a' \·om putc;t înţelege. probabil, cu mai mulUt u~urinţ{t 
Îthtt~i aspt·ctul a~cz{trilor s{ttl'şti, cu mult mai vechi, din perioada în care satul 
eLI . ..;ingur;t form:t de organizare social-cconomic:t şi administrativrt a staton1icilor 
loc1 i tor i ;ti ace:-, t 1.1 i p{un înt. 

E\·idl'nt, toate· acestea sint faze ale unui larg proce:-; de cunoaştere, fiecare 
~;\.p;HurtL aducîndu-~i contribuţia sa "d(~ culoare" la tabloul pc can~-1 dorim cît 
m.1, amplu, mai edificator ~i mai real al istorici noastre româneşti. 

F{tr{L prl'tenţia unui bilanţ asupra rezultatelor săpăturilor arheologice de 
la Buftea, mt·nţi<mtun dcZ\·elirea a cinci locuinţt~ din secolele XIV-XV, din vatra 
satului \l{uwsti. Cit de mare a fost acest sat, ncaservit pîn{t în epoca lui Vlad 
[):·Jcul, în <~et·st moment înc;! nu ~tim. 
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Ştim doar dt locuinţele aYcau şi unele amcnajări de tipul gropilor de bucate .. au 
pentru adăpostirca şi îngrăşatul animalelor. Pînrt acum an1 putut dcz\'cl i nurna i 
o asemenea groaprt, ce servea la depozitarea rczerYelor de hrană. Se pot ad;"mga 
aici cuptoarek aflate în afara locuinţelor, ce sen·cau la coptul pîinii, din rindnl 
cărora la .l\1 ăneşt i-Bnftea a fost cercetat unul singur. 

Se cu\' in apoi a fi menţiona te în rîndul componentelor aşezării instal;q i ilc 
mai sin1ple sau mai complexe folosite de gospodari, mergînd de la ahtm;ttorilc 
de poame, carne şi peşte (o ascnwnca amenajare a putut fi cercctat;t ]a :\J;m('~ti
Buftca) şi pînrt la mori, pi\'c şi cuptoare de redus minereul, despre care ştim c;t 
vor fi existat, dtci întîlnim num<'roasc lupe şi zgură nwtalică, dar nu le-am putut 
încă dczvl'l i în teren. 

Se adaugă apoi constnicţiilc ~i locurile publice: biserica (de lemn sau 1)(>r
dei), cimitirul sau cimitirele de. Din acest punct de vedere, în staţ iunca <k pc 
malul drept al Colcnt inci, in\'cst igăn1 de mai mulţi ani două cimitire din sccnh le 
XIY-XV, ce vădesc în mod clar practici şi ritualuri creştine, pc deplin cristalizatc 
ce presupun existenţa unui lăcaş de cult, a cărui prezenţă n-am putut înc:t <t o 
localizăm. Cea de-a treia nccropolrt este grupată în jurul unui interesant l;tcaş 
de cult, din zid, de a cărui funcţionare este şi legată (secolele XYI-XYll). 

Din cuprinsul documentelor poate fi cuno~cută şi moşia 1\Hmcştilor. Din 
păcate, în afara Colentinei, pînr1 la noi nu s-an mai păstrat toponimicelc Ycchi, 
îngreunîndu-sc identif icarca lor. 

Nu ştim prea multe cle~pre viile, livezile şi pomcturilor ce vor fi fost, nun 
nu ştim nici cît şi nici cum era folosit cîmpul. 

Pădurea şi lacul ~e mai prts1 rează şi astăzi, dar în epoca medievală dimcn:- iu
nile acestora erau altc>le, iar ro~tul lor era edificator pentru însăşi înjghcbarca ~i 
percnitatca aşezării. 

An1 schiţat numai o parte dintre componentele aşezării, fărrt a discuta pon
derea fiecăreia în viaţa aşezării. Acest lucru ,.a fi posibil numai dupr1 incheinca 
cercetării, ce se dorc>şte exhaustivă, terenul întrunind toate condiţiile pentru ;tşa 
ceva. 

În ceea ce priveşte obiect ivcle urmări.tc de noi, am stăruit asupra celei de-a 
treia necropole medievale, din secolele XIV-XV, în speranţa dobîndirii unor r<'pcre 
cît mai exacte privind funcţionarea ci şi surprinderea unor elemente de amănunt, 
care ar putea să dcpartajczc folosirea celor două cimitire, în care s-au practicat 
înmormîntări concomitcnte. Putem de pc acum concluziona dt dispoziţia terito
rială a necropole lor din secolele XIY-XY este subordonată unor nccesităţ i locale, 
fiind situate în centrul aşezării, la o marginc> a acesteia sau la o distanFt de aces
ta. Asupra semnif ira ţ ici cxistc>nţci mai multor cimitire răm înc să mai reflcct ram, 
unele indicii fiind sugerate de rc>alitatca socialr1 a prezenţei cetelor sau poat(' a 
roirilor de sate, atît de des semnalate în documentele perioadei. La Coconi ~-au 
putut distinge grupări ale monnintelor avînd la bază criteriul fa1niliei!J. La !\Elic;t
neştil0 şi la Măneşti (cimitirul Il) au fost surprinse sectoare ce grupau copii ~(·
cerati de \'reo molimă. Desi~ur si acestea sint criterii demne de luat in seam;t. 

' u , 

ln campaniile arheologice dcsfr1şnrate s-a um1ărit şi repertorizarca unui in
ventar ce prezintă indicii ale intcrdcpcndenţci economice dintre satul de pe Cokn
tina si tîrgul de la Bucureşti, ştiut fiind dt există o reală discrepanţă intre raii
name~tul ce caracterizează piesele inventarului funertir şi cele, mult mai simple 
şi destul de reduse, ce alcă tuicsc inventarul casnic al acestei perioade. 

În ceea ce priveşte in\-cntarul funerar descoperit mcnţion{rm frumoa~c 
podoabe, printre care inelele aparţinînd scriei cu chaton discoidal sau elirsoid;tl, 
avînd veriga cu capetele lipite sub p!;tcuţa chatonului. Într-un caz, venga e~te 
aplatizată, prezentînd două ~ilnţuiri longitudinalc. În cel de-al doilea, cu greu 

~44 
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se poate b~mui forma rotnndrt a vcrigii, dcoarcn· este puternic tocită din cauza 
purtatului. La inele, chatonul mai mult ~au mai puţin elipsoidal este graYa t { ie 
cu moti\·e gcon1etricc aYînd la hazft romlml (M 3 055) şi inciclenţa la centru a 
mai n1ultor linii, fie o Yariantă a motivului florii de crin înscrisi'i într-un ch('nar 
cu linii imperfect radiare ()! 3 05i) :-;au combinaţii ah· altor demente fitomorfc. 

Complet ind inventarul funerar descoperit mai reţinctn: humhişori !-'feroidali 
(\1 3 055), un ac de prins mara ma (1\I 3 051) şi urmele unei bîrne carlJon iza te, 
aşezate pe partea stîngft a schelet ului (M 3 054). 

l~n număr de patru moncdc ar fi putut încadra perfect întregul inYcntar 
(\1 3 05l; 3 054; 3 056; 3 05R). Din păcate, o singurft monedă !'-a pft~trat in 
condiţii optime idcntifidhii. Este \'orba ele o piesă emisă de monctrtria lui \Iircca 
cel B;arîn în prima parte a domniei, făcînd parte din primele emisiuni monetare 
ale domnitorului muntean, dintre anii 1386-1394, anterioari"t luptei de b Ho
Yinc11. 

~i de aceastft dati"L avem prilejul sr1. constati"nn aceeaşi identitate a matc;-ia
lului ckscopcrit şi aceeaşi proporţie sporitft (peste 64~/0 ) a tnorminte]or cu inYcntar, 
Stăruie întrebarea ce a frftmîntat şi alte generaţii de ~pccialişti în kgături"~ cn 
discrepanţa 1nanifestatf1. între modcstul inventar casnic şi rafinamentul innnta
rului funerar. O ipotczt1. ar putea fi sugcratrt în legfttur?i cu folosirea îndelun~atrt 
a inventarului ca~nic şi transmiterea acestuia din generaţie în generaţie. La Buftea, 
aceastft ipotezft ar putea fi justificat~\, nici una dintre locuinţele descoperite nc
(iind pftrttsitrt în mod fortuit, ci premeditat, după recuperarea întregului in\·cntar. 
In faţa acc!-stui bogat şi frumos inventar funerar se ridicft din nou probl('ma 
semnificaţiei sau semnificaţiilor sale. Cum principala piesrt de podoabi"'1. o con~t i
tuie inelul, semnificaţia sa lasft loc, încă, multor discuţii. Faptul cft foarte multe 
dintre inelele descoperite la Străuleşti-Mrticrmeştil 2 sau ~Vlăneşti-Buftca au urme 
evidente ale unei îndelungate purtări anterioare decesului exclude posibilitatea 
depunerii rituale a inelului, prezenţa sa în inventarul funerar implicînd a>tfcl 
momentul decesului. 

În aceeaşi măsură, scmnif ica ţia sigilară a acestora rrunîne o prohlcm;t pc 
care o Yom discuta mai jos. 

Semnificaţia magicrt de purtrttoarc de noroc a inelelor ar putea fi luat:t in 
discuţie pentru perioada purtrtrii lor în timpul vieţii, dar n-ar putea just i( ica 
întru totul prezenţa lor frcc\·entă în morminte. 

Aşa cum an1 mai afim1at şi cu alte prilejuri, socotim că inel(·lor descope
rite la ?\Ifmcşti-Buftca sau în situaţii similare li s-ar putea atribui o semnificaţie 
mult mai simplft, mai umanft pentru perioada în care sînt purtate, deţin:1torul 
fiind în viaţă. Considerftm astfel că intreaga scrie a inelelor de acest gen con~tituie 
podoabe personale, curente, reflectînd În5.ftşi moda epocii. Dar nu numai atit. 
Si în acest sens sînt de luat în discuţie cîte\'a demente ale rationam('ntului: , ' 

~u se cunosc cazuri cînd în acelaşi mormînt sft fie prezent ca inventar 
f uncrar atît inelul, cît şi o monedă. 

- ~u s-au observat situatii în care în acelasi mormînt s[t fie de~~CO}Ilrite , , 
şi verigi (de nmnnic), dar ~i inele. 

--- Nu se cunosc cazuri în care mormintele de copii să conţină, ca pi(·~( de 
inventar, inele de tipul cunoscut; cel mai adesea, acestea au moncdc. 

-- Extrapolînd semnificaţia monedei legate cu o sforicicf1. de deget, c;;;t;t 
fiind forma chatonului, dar mai cu seamă materialul inelului, identic cu cel 
al monedei, credem că prezenţa acestor inck în mormînt pt~tea avea şi idcnt ica 
semnificatie a monedei sortite tra Ycrsări i St \'X11111 i sau vrtmllor trecute de sufJc
telc ch~ce~Jatilor, in conformitate cu gîndi"rt'a meclievalr1. , 
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Rn·t•nind asupra St~mnificaţiei sigilare a inelclor st· imputw întrebarea: 
sint inelele din secolele XIV-XV inele sigilare. decorul graYat pe chaton asind 
,·;doare heraldic;t, putîndu-se aplica inelul acesta în cear~l ~au chinoYar, ca orice 
pecete? :\Iulţimea cercetătorilor parc s{t admită acest punct de Ycdere. Dar faţ;\ 
<il- JM trimon iul dobindit JJrin sftilăt urile de la Bucuresti (St răulec.;t i-::\1 ft ic{mest i la ') ~, ~. , 
l\l{meşti-Buftea, Bucureşti-Dealul Piscului 11) se nn·ine a lua in di~cuţie accas1{t 
che:>tiurw, a\'Îndu-se in vedere cite,·a rcalităti: 

- - ~umai în s{tp{ttura de la ;\l{mcşti-Buftea mulţimea lor este o clwstiutw 
cart• pune sul> semnul indoielii faptul c{t fiecare al treilea locuitor al satului putea 
fi purUttorul unui sigiliu. 

--Sigiliul era şi un însemn al familiei n· nu se stingea prin decesul unui 
mem l>ru al s{m şi de aceea firesc ar fi fost s{\ se mo~tf'Ilt'asc{t şi numai in cazuri 
excq>ţ ionale srt se dcpunft în mormînt. 

-- t:nele dintre exemplarele descoperite la \l;'"'uw~ti-Buftea, printn· care ~i 
unul dintre exemplarele campaniei 1984, sînt atit de fragill' ~i liL· subţiate prin 
purtat, încît s-ar fi putut rupe la prima aplicare în ccar~t n;~ie. 

- \foti,·ul decorativ gravat pc chaton înfăţişeaât ckmente dt· mare gl'l1l'

ralitate, aria de răspîndire a acestora fiind extrem ele larg{t, tn\'rgînd din Europa 
mcrid ional{t şi ccntral~1. pîn{t în cea estică. 

- Apariţia acestui gen de podoab{t, ca şi raritatea tipului de inel cu cltaton 
di::;C"oidal în veacul al XVI-lea ar putea sugera o rcalrl e\·oluţie a unui tip de po
doab{t realizat{t mestesug{lrestc, în functie de cerinta l)ietci ::;i dl'ci de !!Ustul si 

, , , ' • • ' (.1 ' 

moda \'femii. 

--- În rîndul puţinelor documente din secolul al Xl\'-ka Illl cunoaştem 
vr4·un sigiliu ce ar fi putut fi aplicat cu un inel de tipul celor d(• la \Irmcşt i-Buftea. 

- r nsftş i prezcn ţa unor inele grava te cu (' kmcn te d(• lwrald ic?i moldovl'a n{t 
(capul de bour) în Tara Româncască15 poate fi interpretaUt ca ~i existenţa acelor 
elemente gravate, observate la Bucureşti, pe piese din \laramure~ 16 ~i Transil
van ia de sud, a hstract ie f{tcînd clcsco1)eririle s im il a re din Tara l{omânca~crt si 

' ' ' 
Moldm·a. 

Fărrt indoialrt crt uncl(' indc infătiscazft si elcmcnk emblematic(' (ntlturul 
' ' , 

biccfal, grifonul) în trat{tri locale, foarte probabil dezgolitc de ,·aloarea lor sigi-
Larrt. Ele au fost văzute de argintari locali pc piese preţioase din moda \Temii, 
de provenicnţft occidentalrt sau balcano-hizantină, de unde au fost pn·luatt· şi 
tran . ..;pusc în argint, pentru un public local. 

E,· iden t, Inarile teza urc sau piesele scum pc executate din aur, cu nwştc~n
gită. lucr{tturrt. cum sînt cde de la Dinogeţia, Cogoşu, Prteuiul lui Soare. \'oinc~ti, 
Cotnari, Trifcşti, Cotul 1\lorii-Popricani, Iaşil 7 , sau mai recentul tl·zanr de 
La Schinetea Dumcşti 15 , conţin pic:-;c \·aloroase ce rcflect{t capacitatea utwr clase 
de a dobindi, de a acumula şi Je a tezauriza asemenea ol>iccte. E ade,·{trat dt acea 
clasrt era nxlus{t nnmcriccşte. Poate tocmai Je aceea pieselor de tipul cl'lor de~
copcritc la \Iruw~ti-Buftea li se cuvine o şi mai mare atenţie. Ele n·fkcL"t o rl'a
litatl' socialrt CI' dispare o datrt cu ,·cacnl al XI\'-lea, int'lde acelei perio:1dc a\·înd 
cu totul alte rosturi si alt(' sl·mnificatii. ' , 

Ele \·rtdesc forţa l'Conmnicrt şi contactele ccki mai largi clase sociak n-tn:t-
nqti, con·ctind tabloul static, închistat al economiei nwdit·Yak. 

Sînt piese lucrate art izanal Je meşteşug-ari anonimi, pt·n l rn un coihU!11;1l or 
local extrem de numeros. 

Sînt lucrate cu mult gust, impunîndu-se ca reale Yalori arti.-;ticL', reflt'ctind 
capacitatea artiştilor anonimi de a sintetiza în desenul an·stor picst· îns{L~i atît 
de generala noţiune de frumos. 
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Sint pies(• accesibile, din argint, ~i cu signranţ{t hu vor fi fost nici foarte 
scumpe la Clunp{trat. La dobîndirea lor putenl admite chiar tranzacţia simpl{t 
sau :-;ch imlml de m;hfuri. 

Erau comode la purtat, îng{tdnind chiar efectuarea unor munci specifice 
locui tor i lor. 

Ele rcflect{t gustul populaţiL·i majoritare, putinclu-se socoti ca manifesEtri 
de ~trt{t populară specif icc secolelor X 1 \'-X\', ilustrînd nu numai un varirt t pokn
ţial artistic, dar şi o incontl'stabil;i corelare a manifesElrilor de acest gen cu gîn
dirc·a artisticft a mulţimii locuitorilor sat(•lor, în contact ~i cu arta gennal{t izn>
di t 2, ne al te meleaf..'u r i. 

4 ~~ 

https://biblioteca-digitala.ro



Note 

* Comunicare prezentată Ja cea de a :X 1 X-a Sesiune anuală. de rapoartC' privind rczultatck cer
cetărilor arheologice din anul 1984, Tirgo·,i~t<', 22-2-4 martie 1985. 

1 Aristide Ştefănescu, Ccratarra llrheolo~ică a satului di11 Ţara Româucască, (sa . • YJV-.. \T ), in 
SCI\ . .-\, 31, 1980, l, pp. 1.11- Hl. 

z Panait 1. Panait, 1nccputurilc ora~ului Rucurt·;~ti Îll lumiua cacrtărilor arhrologicc, în "Bucmr~ti, 
1\Ja.tcriale de istoric şi muzcografie", Y, 1967, pp. li- 23. 

3 Aristide Ştefănescu, Interdepcndo~ţa raporturilor economia dintre ora~ si sat În lumi11a de!u jcrz-

1'ilor din m.:a Buwre~tilor, Îll "H.n. 1\Iuz., Mon. Ist. Artă.", 2, 1978, pp. 17-19. 
"_Panait I. Panait, Dc.:voltarea ccrmomică ;~i so.:ială a a5c.:ărilor din ba::inul mijlociu al.4rgr,sul;,i in 

src. X -XV, Rezumatul tezei lle doctorat, Bucureşti, 1975. 
3 Cornel Tătuka, Săpăturilc arheologice de la Pvrtărcşti - Giurgiţa, Haport prezentat la Sesiunea 

anuală a Institutului de Arheologic Bucnrcşti, 9- 11 martie 1978. 
6 Panait I. Panait, Cercetarea arhsologidi a culturii materiale din Tara Românească în secol~tl al 

XlV-lm, în SCIV, tom 22, 2, 1971, p. 251. 
7 Gabriell\1ihăescu şi Eugc11 Fruchter, Tîrgu<,(~lr, Consideraţii asupra înrcputurilor oraşului medi

eval, în "Rcv. Muz. ~Ion . .I,st. Artă", 2, 1978, pp. 25-.35. 

s Mircea D. Matei, Prcmi.:cle jormJ.rii ora,Htlui medifva! Suceava ,~i 1'0lul aşezării pînă la mi;J(>cul 
secolului al XIV-lea, în SCIVA, 1, tom. 28, ianuarie-martie, 1977, pp. 8-4-85. 

11 X. Constantinescu, Coco11i. Un sai din Cîmpia Rom1Înă în epoca lui J1Iircca cel Bătrîn, Bucureşti, 

1972, p. 70. 

1o Panait1I. Panait, tJp. cii., 1n SCI\', 2, tom., 22, 1971, pp. 250-255. 
11 Identificarea o datorăm cercctătorn1ui Octavian llie~cu, căruia îi mulţumim ~i pc aceastA ca.le. 

12 Panait 1. Panait, op. ctt., în SCIV, 22, 2, 1971, p. 250. 

I:J hlcm, op. cii., în Bucurc~ti, V, 1967, pp. 18-19. 

1& Cercetări efcctunte în campania 198-4 de către arbcologul Radu Ciuccanu. 
15 D.\'. Hosetti, Te.:aurztl de podoabe mcdirvalr de la Olteni (Teleorman) ~i cleme11trle lor ui:antmc, 

111 Bi\II, an XLI, 1972, nr. "i, pp. 4-5; \"ezi şi Alexandru Dărcăcilă, Moncdc, prodoal·c fi 

fragmente ccraJJ<ice de la fermele Drobetci, în .. ~Iatcrialc", V, p. 779. 

16 Hadu Popa ~i :\lircca Zdroha, Ctitoria cnr:ilcr giule~twi. Fn 110H ,monw1unt românesc di11 f'•ahă 

în JI aramzcrc,,, în SCJ\', 2, tom. 20, 1969, pp. 280-285. 

Ii Eunenia Xcam1u Obiecte de 1·f>odoab.l din lt;:;aurul medieval de la Cotvtl1\1orii, J>opricami (la 1~J), b . ' 

în Arheologia ::\loldovci, I, 1961, pp. 281-287. 
Is Tezaur comunicat de ce-rcetătoarea J{uxanura. Alail.Ja în cursul Scsim1ii annak tlc rapoarlt' ar• 

heolGgice desfăşura1{t la Vaslui. 
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Notes:~~ sur les recherches archeologiques 
aux necropoles des XIVe; et xve siecles 

de Măn esti- Buftea 
' 

Vu qul' l'inn·:-;tigation arch~ulogiqu·-: du Yillage moyen:1gcux a pnmis l'accu
muhtion d'tm·,· ricl1c documentation sur la ci\'ilisation n1cclie\·alc roumainc, 
l' ~u t•.·nr fa it la rcvuc dt· certa ins clt:'~mcn h de l'agglomerat ion de \Irmest i-Buftca 
(X n··~-x Y·~ siecle) elef in is du point de \"HC arcl~~ologique. ' 

t'nc realite archeologique s'cst imposec ;'t l'attcntion: il <agit dt• la \·a
rietc·. de l'abonclancc ct ck la frrqtH·ncc de l' inYentaire funcr~in· decounTt lors 
(k.-; fonilles ele la necropole, par contraste an~c la modestie de:..; ol>jcch d'usagc 
donFsti(lllc tron\·(~-; lors ele l'cxamcn des habitations. 

La signification tk-; piccl·:.; de· l'inn·ntairl' funerairc est de la sortc de· nou
Ycau rcmi . ..;c ._:n qucstion. f~a pratique de~ dcposer dans les tomlw~ des hijoux (des 
bagu,_·:--) ~t cuactl·rc ritud est exclu~(', YU que l'on a constate qut• ce..; objds pre
senbicnt pour la plupart de~ traC'C'S prouvant qu'ib avaient et{~ portcs. De JllL'IllC, 

ce~ t~agth'." n•.' pcnn·nt pas:-;cr ni pour de~ porte-honhcur, ni pour dl' ann('aux sigil-
l 'ttr· · l. ~ r, __ ... • 

P.tr un ra i..;onncmcnt fonde sur 1' o!J.:;cn·at ion at knt Î\'c de~ pi0ces clecou\·crtcs 
dan:- la zotw de Bucarest, l'auteur cstimc qw~ la prcsencc de ccs l>agtw." en argent 
peut a\·oir b mem1' ~igniiication qtw cdk de la monnaic d'argent dont on muni
ssait k dCfunt pour lr· fain· franchir k Styx. 

L'autcur con~id(~re cncore que b multitudc de ces bijoux, decou\·crtc~ dans 
le 1nilicu rural ct d{~pourntes ck~ caractere sigillairc, rcfkte la fm'Cl' et les rela
timb cconomiqtws dt· la paysanncric, la plus largc coudw dL· la socicte roumainc 
au.'~ X l\'e_X \''' s il.·cll'~. Il t i(_.~n t ces 1 Jagtll' . ..; comme rdeYant de 1' art popula irc, 
COI11:11l' etant des hijoux. personnd..;, aCCL~sibiles, Îllustrant }c COllCC'pt de beaU 
d~~.tb l'c·sprit <.k . ..; \·illageois roumain.-; des Xl\"e ct XVe sil.·cles. 
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Un dirhem otoman fals din a doua jumătate 
a secolului al XVI-lea descoperit la Bucure~ti 

I>irhcmull 1lmninal otoman de origine arabo-iraniană, a intrat rdatiY ri'C('llt 

în atenţia CtTcctării numismatin· rom[mc~til primele contribuţii c~t·Hţi;lle apar
ţinÎ>ld deceniului al şaptcl<'a al secolului nostru. :\stfl'l, analiza unor documente, 
din ~-t·colul al X VI-lea a fost înnmtmati't, între altele, cu identificarea mow·de]or 
numite in act·stl'a }):tdi~ahi, sahî, ~ahini sau saini cn cJirhcmii si cu dczv:tluirca 

' f ~ , ' 

unor aspl'ctc importante pri\'ind perioada ~i nJcc;mismnl pă.trunderii Jur în regiu-
nile ·carpato-duni'tn'lH', atît de departe de ct·n1rek emitentc 1 . Pt'ntru T:1r;1 
R~___Hnânca-;c:t. cditart'a tczaurdor descopcritl' Ia T:u·iceni, judetul c-dttra~il. ~j 
Rîmnicn \'ilcca:3

1 cn care prilej an fost menţionate şi alte cîtc\'a dt"scopt>riri. ~~ 
comp1dat în mod fericit datele cunoscute din docnnwntc. Tot p('ntrn Tara J~omft
nc~htrt, publicarea tezanrului de la lkrcioiu, judeţul Yilcca, a fo~t i11~oţ ittt de dt"
finirca unui orizont dt' tezaurc conţinînd dirhcmi, a:-;nmsc la incqmtul domniei 
lui 1\lihai \'itcaznl, ~i dt· propun('rca a dou[t mari etape dt' p~ttrundnc a dirhemi1or 
b Dnni'~n·a de Jos 7 . Toate an·o..:.te contribuţii au dus la c:"':plic:lrt'a prt"zcnţ('i dirhc
milor în Tara Hom[uwa.c:c;l. si \IoldoYa ca o con~ccinti'i a izbucnirii ri'tzhoiului . ' ' 
o:-.Jnano-iranian (157S. 1590), care a fost cauza intreruperii ~chimln•rilor et ntn-
cialc dintre cck uou;-t p[trţi. Jl[ttrundcrca lor a dt'\'(•nit deosebit de intcn<t o dat:l 
cu devalorizarea oficială a asprului în anii 15S3 -l5X6, in till'pul c;-trcia an 
inceput :1 fi fulo-,iţi îu pl:1ţ ik oficiale pfectuate de cele dou;-1 Yoicn><latc. pin;\ 
in anul 1.190 (ind. datorit:t marii cantiUiţi de mmwd{t falS:t, Poarta a intcrzi~ 
tr;nnactiile oficial(' ctt ace~t nominal; ultimul monwnt, coint izînd si cu încf'ta
rl·a conl.lictulni din Orient, ar incheia prima ctap[t de pi'ttnmdcrc. Se con:.:id("r;vt 
c:l o a doua etapi't ~e leagă lh· dl'plasărill' de trupe dinspre Asia în pi'trţik cnro
pt'ne ak Imperi11lu i Otoman. _în an ii 159J-1.194, în \'ederea înfnm t ări i cu anqri
ecii, şi că ca a fo~t înclwiat?'t o dată cu izbucnirea conflictului Jintrc ţ;irik ro
mftne si otomani:-,. 

1 

O prolJlt'm{t carl' nu a fost inc:t atin<t de (Tl'Cl'tarea numismatic:t este st"mna-
lan~a d irhcm ilor fal~ i 1 a c[tror prczenţ[t masivfl pc pia ţ ;l a ~cn· it de mot iva re mrl
surii )uatt· d(· Poart{t în 1590. F;dsificarca lor, în multe pnnctc ale Imperiului Oto
man, este mr·nţionat:t in documentele deceniului al nou:dea al secolului al XVJ
I('a6. dar. din c îtc cunoaştem 1 asemenea piese nu au fost publica tl'. Pentru rq.::in
nile rom;îrwştil ~ituaţia ~c c:"':plică prin faptul că s-au publicat in special t('zaun', 
in care dirhemi fahi nu au apărut şi este foarte puţin probabil :.:rt apară. Jk a
st~menea. au fost comunica t<o puţ inc c;.,.cmplare din de~·.copcriri izola te. nrrc ar ţlH
tea completa cunoştinţele noastre în acca~t:'t din'cţiL·. În ~~ccst ~ens nu ~înt ck n:·
.~1 ijat nici pit·se le fr1ră proven Îl'nt{l cunoscuti'i, dc~tul de n nnH·rca~e în marile noa~ 1 n· 
colecţii. ldt•ntificarea lor t•_-;lt' cîtcodati'l dificil~t~ datorit:"t "barl>ariz.?'trii" lcgct~<.l' lor 
~i mrl.i Cll ~;eam:t st{nii ~Jalw de con~cn·arc. 
' Jn ceea ce prin·~te ora~nl Bucu:-c~ti şi împrt~jurimile :.:ale, Ltl>loul gt'ncral 
a:-;upra circ11laţiei mont·tki otoman<', intocmit cn <Kazia publicftrii tt';,;ll!ntlui d, la 
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î.;lc şt i 7 , cînd nu cunoaşt au încă d coperiri de dirhcmi, a fo t îmbogătit u 
o s inrrur{t .· mnalar , cea a pi · i d coperite la Măn sti - uft a11 , ar a.'i ură 
în _1 n rct prez nţa peci i n1on tare în zona în dis' uţi . La ac a t a adăugăm 
n t acum un xmplar de coperit în apropi re, pe t eritoriul oraşului Buft a, o 
cm is iun c.lin \T m'a lui l\'{urad al III-1 a ( 1574- 1595), bltut ă. la an a . ca ta 

1 rcz in tă a_ tfcl: 
\\'. 'ultan l\Iurad / bin sultan ' elim han f lb rri v 11Jahr. 

O floa re cu cinci pctal pc ini ţ iala cuvîntului han. 
H_, .. 'cntral : duribc , us ; an·a, jos; în cartus mamcntal. 

Marg inal-c ir ula r: H a ll da llah t:1 mulk hu v' ultan hft s ne 9 2. 
/ 31 1 g ; 2 1 n1m 

.... :ur i Pe r , 285 

Fig. 1. Dirhem de la Iurad al III-! a bătut la auca, 
descoperit la Buftea, Sectoru l . grico l Ilfo·r . 

E. N icola , G. Custurca, B ulehnttl oâetăţi·i numt'smat-ice rom âne, 77- 79 
19 "'- 19 5, p. 3 11 , t ip Af, cu numele atel ierului scris uşor diferit. : 

Dirhcmul fal care a prilejuit seri rea ac stor rînduri a fost de_ coperit în 
cur. ul rtprtturilor ef ctuate în ectorul Radu vodă în anul 1954; nu cunoaştem 
arn~ nunt în 1 gfttură cu contextul în care a fost aflat. e păstrează în colecţia 

ab in tnlui nmni_ ma tic .a l In. titutului .de Arheologie, cu numărul de inv ntar 
572/ 5, unele figur ază ca monedă neprec izată. Se prez intă după u1n urmează: 

L\y. ( u) ltan ·fur(ad) / ... 
R\·. Central: duribe, su , ser i- "in 9glindă"; jos , neclar ; în cartuş ornan1 ntal 

· ca la pie a d la Canca d ser i · ă mai s · . Marginal-c ircular: ilizibil. 
AE, cu urme d arg intarc l,ll g ;' 19 mn1. P e'rforat. 

f. uri P ere, 285 
f. E . Ni olac, G. usturca, loc. cit., tip 1a-.Af. 

Pic·a fac part din· categoria falsur ilor cu lcaenda "barbarizată·' (:n mcd 
evicl._·nt pc rcv rs) , i parţial "în ogliridrt" , ce 'a ce ar putea indica H"lliz~r a. ··i in 
părţ ilc "'uropcnc a le Imperiului Otoman. Prototipul îl rcpr zintă cn1i::- iuni l bă
t u te la ·an a sub l\1urad al III-le~L fapt a. igurat în primul rind ele cartuşu l fo l 

Fi~ 
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Dirhem otoman fal · u copcri t la Radu Vodă 
J3n cureşti (2/ l) 

Fig. 3. Dirhem ot oman fa t 
de- cop rit la Radu V dă 

Bu urc .. ti (de en). 
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~it pC' H'\·er:-;, specific monedelor notate cu A în catalogul tezaurului ele la Bercioiu, 
categorie din care face parte şi d irhemul descoperit la Buftea, prezentat de noi 
1nai sus. Tipul imitat arc o frccYenţrt 1narc pc teritoriul Tru·ii Homfmcşti, el fiind 
cunoscut, în afarrt de tezaurul de la Dcrcioiu, în componenţa celui de la Tăriceni, 
ca şi în descoperirile izolate. 

Dirhcmii hrttuţi la Canca nu au fost singurii care au scrYit ca prototip pentru 
Iabificatori. Pentru moment, semnalrun existenţa unor exemplare imitînd emisi
uni ale a telicrelor de la Hakb, 13agdad şi ])imaşk10, ccn tre de asemenea bine re
prezentate in descoperirile de dirhcmi din Romfmia. in procente apropiate sau 
dcprtşind pc ceh- înregistra te de monctrtria de la Canca. 
' Pină la înmulţ irca ma tcrialclor publica iL', se poate rcţ ine ex is tcnţa unui 
tip de dirhcm fab pe baza pi(~sei descoperite la Radu Yod:t (tip care ar putea fi 
eYcntnal numit Radu YocL\ -- Bucureşti) ca prim pa:' in schiţarea unei imagini 
a~upra acestei categorii de moncde. 
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Note 

1 O. Ilicscu, Une monnaie oricn tale pcu co1muc signaU tn V alac/zic 'l:crs 1600 în Studia l1 Acta 

Oricntalia, 3, 1961- 1962, P~,' 197-200; idem, Cu privire la haraciul ţărilor roma1;c {n se
colul al XVI-lea, în Hevista ele istoric, 21, 1979, 2, p. 558-559; M. Maxim, 0 luptă 

monetară în secolul al XVI-lea: padi1~ahi contra aspnt, în ,.Cercetări numismatic<.:'', 5, 1983, 
p. 129- 152, cu bibliografia. 

2 Elena lsăccscu, în Creşterea colecţiilor. Caiet selectiv de informare, Biblioteca Acad<:miei, Ducurqti, 

13-14, 1965, p. 60-86, nr. 396-1738; cadem, Les monnaies ottomanes en Valachic au Xl/le 

siecle (Le trt!sor ds Tăriceni, district de Leltliu), în Studia et Acta Orientalia, "":, 1968, 
p. 263-271; vezi şi observaţiile H'tcute de E. 1\icolae, G. Custurca, Tezaurul mc-nl :ar din 

secolul al XVI-lea descoperit la Be1·cioiu, jud. Vîlcea, în Buletinul Societăţii Xumi~maticc 

Române, 77-79, 1983- 1985, p. 325, notele 11 şi 18. 
3 Elena Isăcescu, Tezaurul monetar din a doua jumătate a secolului al XV I-!fa,descoperit Zel Rînmicu 

Vîlcea, în Buletinul Societăţii l\umismatice Române, 70-74, 1976-1980, p. 331-339; 
vezi şi E. Nicolae, G. Custurea, op. cit., p. 3,25-326, notele H şi 28. 

• E. Nicolae, G. Custurea, op. cit., p. 309-327. 

li Ibidem, p. 322-324. 

' M. Maxim, op. cit., pp. 149- 150, nota 85. 
7 H. Dj. Siruni, J>.I. Panait, Tezaurul de la Gîşteşti şi unele probleme privind ciroulaţia a alei pe 

teritoriul oraşului Bucu1·eşti ~i în împrejurimi, în Bucureşti, 2, 1965, p. 189-204. 
8 .A. Ştefănescu, Cercetarea satului medievalii,Jăneşti de pe Colentiaza (sec. Xll'-XVI ), in J\.luzeul 

Naţional, 2, 1975, p. 388-389. 

s Piesa a fost dcscoperitft de un clc·1 din localitate si adusă pentru identificare la Institutul de 

Arhcologi<.'. Mulţumim cercetrttorilor C. Preda, Gh. Pocnaru Bordea şi E. Xicolat: pentru 

ajutorul dat. 
10 În colecţia Institutului de Arheologic; monetlclc au fost examinate ~i de E. ~icolac, ,.rmînd 

a fi publicate în colaborare. 
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Un dirhem otoman faux de Ja deuxi€me 
moitie du XVJe siecle decouvert ă Bucarest 

L'autuu· pre~cntc un dirhun ottcman fourre trouve ~t Bucarc~t au cour:-; des 
fouilles archeologiqucs de 1954 dans le scctcur de Radu \"odă. C' c~ t llllC f alsif icl
tion ayant comme prototype les ernissions de !'atelier de Canca du tcmps de ~hn;Hl 
III. La legende du revers est visiblement "tarbarisec" d particl1cn~cnt "retrogr;Hlc" 
(duri be). 

On drcssc un brcf apcn;:u sur les donnccs concernant la circulaticn des dirht ms 
ottornans au Bas-Da nu be, on pu lJl ie un dirhcm trouvc a Buftea (?\1 m ad 1 II, Cmca) 
et on rncntionnc d'autrcs dirh<ms faux imitant les rmi~sicns des atdins de Halcl), 
Dirnaşk et Bagdad. 

Explication des figures 

Figure 1. Dirhcn1 de l\Iurad Il I frappee a (anca, trouve ;\ Buftea, :-;( ctcur Agricc~le 
d'Ilfov du Munic. de Bucarest. 

Figure 2. Dirhem ottornan faux decouvert a Radu Ycdft - Duc arest (2/ 1). 
Figure 3. Dirhcm ottoman faux decouvcrt a Radu-Ycdft - Bllcarc~t (de~~ in) . 

• 
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Descoperiri numismatice pe n1alurile 
Dîmboviţei bucureştene 

C(·rcctărilc arheologice intrcprin:-;(' in ultimele dcccn ii în Capi t~tl;l au ~ce~~ 
la i\'cal;t mru·turii ce atc:;t;t continua dez\·oltare cconomic{t pc care a~c;,;tr\·a de J''<' 
ma lurik Dîm bo\' iţei o înrcgistrcazrt încă de timpuriu. 

Pla:-;arca fa\'orabilrt a oraşului la întrcirticrca unor importante drunuri co
merciale a permis atît ncgu~torilor autohtoni, cit şi celor străini :-.rt întrcţin:1 
un schimb prosper de lmnuri. Creşterea producţ ici locale ~i a cirn; Ja ţ ici mrtrfurilcr. 
<kzn>ltarca legrtturilur ccmncialc :n1 du:-; la intcnsifican a circubt ici Lruwsl. i }in.-. ' , 
Cl~S semnalat atît în interiorul aşczru·ii dt• re Dîmh,\ iţa, cît ~i în împn·jm·imi. 

Descoperirile numismaticc acupn:t o pcrioadrt înddungată din i~tm ia OJa
şului, începînd cu secolul al lll-ka i.t'.Ii. ~i mergînd pînrt în a doua jum:ltatc a ~t
colului al XIX-lea. Este cazul dc~copl ririlor de la Ciulcsti, Ciurcl Crinc:l::.i [{adu
\" odă, \1 ihai-Vodă, Curtea Yecltc ct c., unde s-an gfts it V~l'lorca-;c pi~'sc tn;~n·i~ 'mat ice 
care sînt izvoare esentialc })cntru cunoasterea l'\·olutici ::<JcidiHii omtTil::ti de JW , ' ' ' , 
acest tt~ritoriu. 

Rcţ irv_· atenţia în mod deosebit nn atit cantitatea pieselor tk~·colwriil', cit 
continuitat<-a utilizării lor în timp, de 61.tre o populaţie autohtonrt <:]JÎ~nuiti"i cu Jo
lu:-;irca acc.-.tui mijloc de schimb. 

C.dc In ai vechi moncde de~coperitc la Bucurcşt i aparţin gctc-d~~c ilor. ..-\ccşt ia 
incep :<l folo~ca:-;că d<' timpuriu mmwda în rdaţiilt' <k ~chin~b. Dac;t la inceput 
ci:·cul:tnwmdc de impc.rt din htnwa ckni;tic:t, incq>ind cu ::L·colul al 111-ka î.c.li. 
:-;c \"a trece la bakrca unci mc1wdc proprii care imit:t tctradrahmL·ll' lui Filip ll, 
în această categoric intcgrîn"clu-:-:c pic~;i. dc:-;copcrit;L la PopL'~ti-LcuJ<kni. Totu~i, 
meşterii locali nu s-au limitat la an·st tip~ i in curind ,.<Jr trece b cxccuţ ia unor pic~e 
cu caracter propriu, in numlTO<hc Yari~ll1ll' ~i tipuri înrudite. La Bucureşti ::-au g{t
sit 1nai ales piese (k "tip muntean" cum sînt ccJc dL· pe malurile Dîmbm·iţt·i, <k 
la fostul :-;pit~ll Brftnco\TIW~C ~i Hadu-\"od;t. lk a::cmt·Iwa, la \Iilitari s-a g{tsit un 
valoros tezaur compus din 94 pil'~:c, imitaţii dacice dup;t tdradralmwlc ~i dr::lnnc·lc 
oraselor Thasos, }laroiwa ~i })yrrachium, ('mi:-;c în :-:.ecolul al III-lea î.c.n. 

J v 

O import;mţă aparte prezint:t tezaurul de la \"irtcju, ]W malul riului Sah;tr, 
format din 299 piese, care dt' fapt a d;lt şi nunwk unui tip de mmH.:d:t 1

. 

Î nc('pînd cu :-;ecolul 1 î .c .n. nJlul principal în rela ţi ilt' comcrc ia le din lnnw;t 
dac{t Îllcl'pc· ~:{l-1 deţin:t monula J"(;mană, găsiUt în tot cuprinsul oraşului, Jit· pn:
\"('nind de la twgustorii ~au trupck rcmanc în trecerl', fie ajun<t prin plata UIHJr ~:1·r
Yicîi adu~e impl'riului. Sint elon entc dl'~·copcririk f:tcuk de-a lungul Dimbo\·iţ<·i, 
cum sint cele ci<' la Crîngaşi, Cink~ti, .\lovila (~urgani, Palatul J>rimr,!·ici \Iunici
piului Bucur('~ti, Caka ~L·tL~n-\"cd:~- Iklln. J)udl·şti--Ciorlca. In a~u.aiT;t 
de la (~iuk~ti :-:-au !!.tt:-:it n~cnedt· ct· ~~· j)Ja~raz:1 intn· ;n1ii 117 ('.Il. ~i 249 ('.Il. Cdt· , ' 
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Inai importante de~coperiri aparţin epocii împăraţilor Hadrian, Gordian, Aurclian, 
Constantin cd :\Iare, Yalentinian s.a. 

Dup~t o perioacEi în care, dat~rit{t apariţiei populaţiilor migratoar<', acti\'i
tatca monetar{t !"l' restrînge, începînd cu a dona jum{ttah· a secolului al X-ka -
perioadă care con~~spunclc rcn'nirii armatelor impniale la Dun{tre -- se constată 
o intcn~ificare a circulaţiei mmwtare bizantine. Sînt edificatoare d<'scopcririle 
dimLo\'itene de la Ciurcl, Podul \lihai-Yo:i{t, Sf. :\icobc )elari, Bl{lllari, CaLro
,·cni, Piaţa ck Flori, Podul )erhan YocUt, Glina, emisiuni ale împ{traţilor Yasilc 
II şi Constantin VIII, Constantin X D~lCh, Isac Il .\ngcl, Akxios II Cotmwanul. 
Aceşti l>an·i SL' ,-or afla în circulaţi~.· o pcrioad{t înddungat~l cuprins~t între secolele 
X-XIII. 

În sl·colul al XI\'-lea circulaţia mcmctar~t a căpătat pc teritoriul Bucures
tiului o notd tr{tsătur{t, legaUt indisolubil de prcfacerile politice care au a\'~t 
loc în !"Înul !"ocictăt ii româncsti. Paralel cu n1oneddc din sistemul morietar 
bizantin, apoi cu cel~ autohton~, încep s{t circule moncde pron·nind din alte sis
teml'. Situaţia circulaţiei simultan~" a mai multor emisiuni pro\'eninc~ din centre 
diferite se nwnţine pîn{t în secolul al XIX-lea, ştiut fiind că "una din tr{tsă.turile 
economiL·i fcuclalc c~.te circulaţia concornitcntrt a tot felul de moneclc, atît e~nisiuni 
alt> autoritrtţilor locale, cît şi :-tr{tine, adesea pro\'cnincl din monctru·ii foarte înde-
p{l.rta tl'" 2 . · · 

În a doua jumrttate a s(·colului al XV-lea, or~1şul de pc DîmboYiţa dc\'enisc 
nu numai o piaţă de desfacere a diferitelor produse, dar şi un centru de trapzitarc 
a m?lrfurilor între sud-estul Europei şi oraşelc occidentale. Acest fapt reiese clar 
dintr-o ~crisoarc trimisă de Laiotrt Basarab (1474-1476) negustorilor braşo\'eni 
pe CHl' îi anunţă ctl. a sosit aici "un negustor turc cu marfă bunrt şi mult{t", 'îndcm
nindu-i " <t se tocmeasc~t si !"?l se În\'oiască cu turcul în cetatca Bncuresti"3 , în ca
drul acc,..;tor schimburi utilizîndn-sC' atît moneda autohtonă, cît si ~ca str{tină. 
În Bucureşti. moneda aut ohton{t e!"tc reprczentat{t de cms iunilc lui l{adn I şi Mir
cea cel \Iare, asa cw11 atcstă descoperirile mai recente de la :\l{mesti-Buftea, 

' ' Străulcşt i, iar pe malurile Dîmboviţci cele din Dealul Pisculu i. 
Tot pc I )îmboYiţa, la Sf. Gheorghe Nou, s-a descoperit o emisiune Despot

Yod:t, clataUt 1563, la H.adu-Vod{t un dinar de la Basarab II, din 1442, iar la Tîn
ganu un 1/4 gros Alexandru cel Bun al .Moldovei, fals după o moned:t de la Matei 
C . 1 or\'lll s .a: . 

' 
Încetarea L'tnisiunilor monetare ale domnitorilor Trtrii Romfmesti - ducatii 

lui Basaral) Laiotrt fiind ullimcle emisiuni regulate -'a f{tcnt ca în \·eacurile ~r
Inătoarc <i circule în ţarrt moncde străinf', aşa cum o atestă şi multiplele descoperiri 
monetare f{tcutc pc malurile Dîmlxn·"iţei. Deşi în circulaţie se afl{t monede diYerse 
ca pro\·cnicnţ{t, se rcmarc~t preponderenta pc' care o capătă cele ale Imperiului O
toman. Fenomenul a cunoscut o e\·oluţie asccndcnt{t din prima jumătate a· seco
lului al X\·-lea ~i pîn{t în a doua jumătate a ~ccolului al XIX-lea. Cercetările î~
trcprinsc la :\1 ili1ari5 , Cinre 1, Cru·rnn idari i de J o~6 , Grozăn'şt i, Calea Plenwi, M t
hai \"m]{t, Zl{ttari, Curtea Ycclw, Sf. Gheorghe ~ou, Ri~l·rica lUtz,·an, Fl{tmînda. 
Hadu-Yod;'t Foisorul Jla\Toconlatilor Bîrzesti au dat la iYcal{t un număr mare de . ' , ' , 
monecll· otomane, cmi~ii ale sultanikr l\Iahomecl II (1451), Raiazicl II (1481--1512), 
Scli1n l (1512--1520), ~'lurad III (1574), !\lahmud I (1730-1754), Osman II (1754-
1757), ~ln~tafa III (1757--1774), Ahdiilhamid I (1774--1789). Selim III (1789-
1807) ~i }[ahmud II (JROS-1839)'. Impunerea monedei otmnane, a asprului, a 
con:-'tituit o formă suplimentar{t ele cxploatare a trtrilor române de către Înalta 
Poart~t. Dar :;;i în aceste conditii, moneda lmpcri{tlui Otoman nu reuşeşte să eli
tninL· din cit-c~Ilaţ ic celelalte mo'ncclc strrtine. Faptul se datorează, în anumite e~oci. 
l1oliticii unor \'OÎc\·ozi ai Tării Homâncsti ca ~'[atei Ba:-;arab, Serban Cantacnzmo. 

' ' ' 
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Con~tantin BdncoYcanu, rcccptiYi la tranzactiile cu TransilYania si cu diferite 
ţ{tri occidentale, de und~ Ycncan împreună cu ;nărfnri şi emisiuni m'onctare. O 
moncd;"'t care a circulat, de asemenea, în secolele XV-XVI a fost dinarul unguresc, 
surprin:' în s[tpăturile întreprinse la Vădtrcşti, l\Iihai-Vodrt, Curtea V ceh~, Sf. 
Gheorghe ::\ou, Biserica Flrnnînda, :\ToYila Gorgani, Tînganu, de unde provin 
piese de la :\fatci Con·in (145R-1490), Ferclinancl I (1527-1529), ::\Iaximilian II 
(157-l). H.udolf II (1589) 8 în emisiunile pentru Ungaria. 

fncq1înd cu prima jum[dak a secolului al XVI-lea îşi face apariţia o moned;'t 
de m~n(· circulaţie, şi anume groşul polonez. Descoperiri de asemenea moncde s-au 
f:tcut la :\Tihai-Vodă, Podul ::\[ihai-Vodrt, Curtea Veche, Radu-Yoclă, cmisii de la 
I~a~1 I _\lbcrt (1501-1506), Sigismund I (1511), Sigismuncl II August (1562) şi 
Sigisnnmcl III \Vasa (1624) 9 • 

O altă monecl{t care s-a impus în circulaţie în secolele XVIII-XIX a fost cea 
austriac{t, găsită în num{tr mare la ::\iihai-Vodă, Podul 1\Iihai-Vod:t, l\ToYila Gor
gani, Curtea Veche, Tînganu etc. 

Începînd cu secolul al XVII-lea îşi fac apariţia în schimburile comerciale şi 
emisiuni ruseşti. Cea mai veche piesă este o emisie a ţarului Vasile Ivanoyici 
( 1606- 1610)1° descoperită la Sf. Gheorghe :\ou. Alte descoperiri. s-au făcut la l\11hai 
-VocH, Podull\lihai-Vodă, Curtea Veche, emisiuni cuprinse între 1732 şi 1873. O 
ultim{t scrie ele moncdc care au jucat un rol în viaţa cconomidt a Bucureştiului pînă 
la înfiinţarea sistemului n1cmctar naţional a fost napolconul francez. În împreju
rimile Curţii Vechi s-a descoperit o piesă de aur emis{t sub :\apoleon III ( 1852-
1870). 

"-\.pariţia în 1867 a primelor moncde romf1neşti a dus la elim inarca t rcptată 
din ci~-culatie a hanilor străini. 

' 
Iz\·oarcle numi~maticc surprin~e pc teritoriul Capitalei şi îndeosebi pe n1alu-

rile Dimbovitei se constituie ca mărturii directe ale unui proces de continuă afir
mare a ccono~it'i romflnesti, de consolidare a structurilor urbane ale oraşului Bu-

' curcsti . • 
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Note 

1 Bucur J\fitrl'a, L·n !c"aur de n:un-cdc dru·icc dtscopait la Bucure;~fi, Editura .'\t:ad('Jlli(:i, Bucm·P!;iti 

1954, p. 290-302. 

2 Octa:rian lliescn, JI oncda din România, Editura 1\lt'ridiane, Bucureşti, 1970, p. -17. 
3 Istoria orarului Rucw·c5ti, ::\Tuzeul de Istorie al Ora~ului Bucureşti, 196.'5, voi. J, p. 81. 
4 Panait f. Panait, "\lioara. Tnrcu, Iulia Constantinescu, Paul I. Cernovodeanu, Complc:rultl~l(he

val Ti:ptţ.Iauu, in CAB, IT, Bncurc~ti, J9G5, p. 277. 
r» Octa·1ian Ilie<=cn, l 'n le::aur de aspri turC1';1-!i de la încrputul saolului al XY:I-lw gtisit la Hun~-

1'tşti, in sex, 11 r, !960, p. 2fi3. 

G l\Taria Crigoruţă, Tr::uurul n<ollt'/ar de la Cârâmidarii de }o,,-, 111 Jz·1oare arlleologir!· bucurf~~1uw, 

lT, Bncurc~ti, 19~5, p. 57- (>2. 

7 Buwrt"şlii dl' odini<>ani, Fditma ~;tiinţific;'l, BJHUJ<'~1i, 1959, p. I"!S- )65. 

8 Ibidem. 

• Ibidem. 
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Decouvertes numismatiques sur IEs rives 
bucarestoises de la Dîn1bovita 

' 

Les fouillcs archt'-ulogiqm·s de B11carc~ t cnt mis au jour <k:-; tran·s mat{riellcs 
dont font egalcment partic des monnaies attestant de la sork la continuite des 
habitats dans cdtc zone ;\ part ir du Il I· ~ ÎLTk aY .n .<'-. d jusq1w dans la s.ccond~~ 
m n it i e du X I X· s i <.'·ele . 

Iks hahitats situes sur les riYcs lmcan·stoi~TS dt• la J)îml>o\·ita ont etc recol
tecs des pil·ces hcllenistiqPe'i d'importaticn (III sit\·k a\·.n.l·.) ~ thr<tdraclmws 
d drachmcs pron-nant d1·s Yilks dt' Tha~.os l't dt· I>yrr<lchium -. dl>nt il conYit'nt 
d1· mcntionJH·r cl'lks trou\ {-cs <!ans la zo1w d1· H.adu \'udi"t < t de l';mcitn JJ(>pital 
BI:uKoYcJwsc. Datan\ du t·r:--it'·clc aY.n.{·., de~ m<.nnail's nm;tint·s r11t {·t{·mi~~·s 
;m jour le l<:ng de la I>îmlHAiţ:I, dans ks Z<J11t'S de Crîn;_:;1~i, <1<- Ciu],·~ti, de \IoYila 
Corg;1ni, <:~·Calc.·<! ~erhan \'()di"t d d<· Dudt'~ti-Cioplt<l. 

P;!rtict:lit'-n·nl<'i:t inteJTs~antcs s'a,<.'·rn1t ~c~ nwnnai<s t-mi~cs Jur~ d1·:-: n'.~-:n<·~ 
de~ empctTur:-:. D":-.ik II, C< n~t;q~tin X Ikuh~~. L;,ac II Angc, :\Jt.:xi:-. II Ccmncnl·, 
monnaics ayant cirndi· au:x X" -XI 1 I· s.it'·clc~ d dcccu\TJt('s d;lns le~ zc ne·~ dt· Cill
rd, de Podul :\Iikti-\'c di"1, de Sfîntul :\in1lac-~clari, dt· BL~tll<lri, dt· (;;!lnon·ni, 

' de Clina etc. 
De 1'<-pc)quc f(·cdak, il conYit ni de rl't<'nir: nne Cmi""icn d;ttaJ 1 t du rt'·;.:rt· 

<k I>(_'~pot \'odă (dans la zone de ~fîntu Clworglw \'ou)--- l.~(d- , 1'11 dinar da-
1:lnt de 1442 (dans la Z<'lW de Hadu \'odi"t) ct un p-o~cll\'n dn 11 mps du pri1~n· rt'·.~
nant Alexandru cel Bun (dans la zc•Jw <[,. Tînganu). 

Sont, <'nlin, ~~ :--ignalcr ks pil·c•'s ot1cm:!I1<'s (df'~ X\'' -XIX' ~i<.,rll·:-:) mi<t·~ ;m 
jour par les f<~uillt'~ pratiqucc~ dans les Z(J}H'S de :\Iilit;lri, d(' Ciurcl, dt' r;u-i"llUidarii 
de Jo-:, <k (;rozi"tY<'~ti, de Calea Plcnwi, de .\Iib<li-\'cHU"t, de Zli"tt:1ri, de Cult< a\'(
chl'.l'll'., tout comn;c ks diEars ll<>ngrois, le grosclH'n polonais (dt:'·s k X\'l :--it'.ck), 
des monnaics antrichicnncs (X\'III·· -XIX' sil·cks) ct des {·mis~-ic.t::-: rus~t·s (~t p:tr
tir dn X VIle siecle)- toutcs misc~ au jour dans ks ZPlll'S dt· Fl:mJÎLda, dt• 'l(J\ ila 
Cor;~<ll1i, de Tîng<tnll, de \Iibai-\'cdi"t d ck C1:r1ta \'cehe. 
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Cronica cercetărilor arheologice 
(1981- 1989) 

- f~·r-cd{triL' arheologice din pnÎCli Lt ~m ilor 19X 1--- !9SfJ ~-au dcsf{tşura t pc 
1n~u t:ntltc planuri: continuarea n·rreL"trii pe şantien·k dcsc1tise anterior, iniţierea 
1mnr ~ant icre noi, pn'cnm ~i dc~f{tşuran'a lllH_!r ample acţiuni dt· ~ah~lH' pl' ~antic
rele <L· COibtrnctii din oras si împn·jurimi. In acc:~t conkxt putem aminti santi
crclt· ele pe rîurile Argeş ş'i 'Dîrn1)()Yiţa, unde în ultimii ani s-au executat ~{mplc 
acţiuni de amenajare a aCl·:-;tor cursuri de ap{t. 

C>rcctrtril<~ dcctuak ~i-au adus o contrilmţ i1· ~uh:'Ltn\ i;tl;t la completarea 
inlnrnZtţiilor ~i la sporirea patrimoniului cultural al Capitah·i pairic·i. 

ŞA.:\TIERLL R!SERICA ('OLŢEA 

f'·-rcl'Utrik :-:-an axat p~· inn'stigarca ;! p:11n1 secţiuni (iri('ntatl' c:-;i-n'st; 
d1· a:--r·:n,·twa, >-:tu făcut <.;cndaj1· arhulogic·.· in zonl'l,· SlHlic{t şi <~tic{t ale bi:'<Ticii. 
Cu r:·il(·jnl <tp{lturilor s-au dc:-:COJWrit trei nin·ll' de locuire, llll cimitir de inlm
Jnarc :;-i \·cchilc fundaţii :dl' ctilOrir·i hli t·dn·;l Doice~cu. ln\·l'ntarul cuprindt· cc
~·amic:~, .) nlotwde şi o pcrcch" de· Ct'TTl'i nwdir·Yali. 

ŞANTIERUL CLRTEr\ SOLA 

19SI- Colccti\·: .dr. l)anail !. l)c!l:"t!l.t, 1 ('rz.shmz Tic"o 1 
r·. !JorO?lc'([J//, Ţ',rsihca .\andu 

S-a pron·da t la const·n·J.n·a n·~ ti~ i ilor Palatului domnc·.-.c. Pîn;t în 19S 1 an 
-Jo~t el ·zn'liţi 2 040 mp din acf·:-;t Ya:~t edificiu, r;tmînînd sn1> cru:-;ta de l)('ioaJw şi 
1nolo~: îndt circa 500 mp. 

ŞANTIERUL STRAUI,EŞTI - MAICANEŞTI 

!981- ColcctiY: dr. Panm'l !. I)mu11·f, J[ur;;artfa Consfautim·u 

Au fost cercetate: o locuinUi feuclală datînd din Sl'colul al XYI-lea, gropi 
Jiwn;tjerc şi cinci morminte c<~ ap;trţin 11ccropolci II a satului ~I:ticrmc~ti (sccokl~ 
XV-X\'1). Ca inventar arheologic s-au găsit fragmente de Yasc, cahle, cataramc ŞI 
altek. 

3()3 

https://biblioteca-digitala.ro



~.:\p..;TJEIU'L VAC\IU·.:~TI- Dt>\IXL 1\IAH'fl~Olt 

19S 1 Colt-ct j,· : A risti",/, .~·lcjt"illt·.'-,(1:, 1\,rd 11 C iuc,·,t illt 

<'<·t-cd;\rik :ll·lh'ologin· ;:u compktat h:trta i~toricft ;1 municipiului Bucun·~ti 
printr-o nou:t ~taţinth' din epoca fiL·rului. Totod:ili"'t ~;-a id< ntificat \atra 11111.;ia 
dintre C('lc tn·i ~;ltl' \':tcttrc~ti CI' t'\olu:nt în an·a~.t;-1 zoni"'t. ln\t'lltarul cuprind• 
lr;tgnwntl' nTamin· ~i un fra;~m,·Jtl dl' nuct·-patH~:mli\· din ln·<'nz. 

~1\ NTI ERl' L MA 1\' t·.:~TI - IH FTt.:A 

lfJS 1 · - .ln·.,,.IJ'd( .~·l<:f<tii(.'i(lf 

În cur~ul ccrcdftrilor au fo~t de:--cop<'riu·: o anwnajan· datind din epoca hron
zulni, trei locuinţe din secolele 111-1\. ~.;i patru locuinţt· din sccokk XIY-XYJ. 
ln\'entarul C<'ramic este fcarte fragmt·ntar ~i apaq itw culturilor TC'i ~i Clin-a.. 

r 9~2 ... ·1 rislidc· -~·lcjt'il!<',<:(li 

Ccrcdftrik arheologic<' :ut ~cus Lt in·;d[t patru morminte de incincraţie din 
~~ecolul :1ll\·-lea ('.11. si 17 rnormintc d(• înhun~atie din ~l·colcle XI\'-XY. lnYcnta-

1 • 

rnl fttnlTar cuprind(' indc di~coidalc ţi o mcned:i. 

S-:1n efectuat oL~l·natii })crict.•hctic(' si lil' <t}J;itllrft ;1:-:unra n·trci lccn.ik =~ 
• .._--.. J 1 

~atului în zona nccropol( i de incincraţic (secolele 111-l\' c.n.) ~ia r:ccrcp;Jci Ill 
nwdil'Yall' (~l'colclc XI \·-x. \"). J nn·ntarul fmwr;tr cuprinde fragmente ccr~unic' ·, 
moncde, inele, oa~:c calcin<1tt' 1 ace, lmml)i~ori etc. 

1 

~AI'IITIERl'L MILITr\RI- CIMPUL BOJA 

19Sl -- dr. Jhodl'i! Turcu 

Cont innînut!-st' c~Tc< Utrile, au fost <tpate clourt secţiuni în care s-:~n aflat 
tiTi gropi menajere cu material ccramic aparţinînd culturii Clina III. In stra
tul ccnu~iu de c11lturft din <:.ccţiuni s-au recoltat ~.i fragmente cnamicc din ~ccolclo:~ 
Il-li I l' .n. 

19~2 -· dr. Jhoara Turcu 

S-an cercetat locuinţe şi hordcic din epoca hrcmzuhii (C;}ina II) şi de :O:lcold':> 
11-lll ('.11. lincntarul cuprinde fragmente cera.micc ~-i dv :ilcx. 

19S..J.- dr. Jf1·oar1t Turc;t 

S-au trasat m:ti mnltc :-o(·cţiuni parakk ~iau fo:--;t cercdatt· douft locuinţe în
grop<ttc în pfunînt şi o locuin1Jt dl' ~upr:1Ltţ:t (:.:,Lcolck 11-lll).lnn'ntarul_cnprinJe 
ceramică, filmle, obiecte (k rneLil ~i un fragitH·nt dt· moncdi"'t romanft dm bronz. 

19x.'1 --- dr. Jlioar~; J'urcu 

S-:111 continuat lucrtu·ilc <1nkrio:1rc prin noi :-:ccţinni şi ca:-;de. S-a :-:urprin~ 
o a~1':-:arc din epoca bronzului (Cultura Glîna III) suprapusft ele alte dou~t locuiri 
rur.tl•' din ~ecolcle II-111 c.n. ~i ~ecolul al \'1-ll'a c.n. Inventarul clPscopent con:-:.t:t 
în fraţ!,nwntc ceramice, o f11~a'iol:~t, fragmente de a~chii din silex şi dontt ...;cJwkt·~ 
d·.· cîini. 
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~,\:\"TIEHl'L JJIV\G \DIKl' 

[1).1.) l --- dr .. Hirhli'd Furcu 

Au io.~t continu:tk ccrcctrtrilc ne a doua ll'r:1.<'t a rîului Sabar. Cu ~~n·a:.;Ut 
''Gtzie au fost ccrcet:l.tc' donrt gropi n;c·najert' în can· ~-au aflat fragnwnic cnamicc 
;:do-dacice (~ccolelc II-I i.c.n.), precum :;;i n·:-;turi (k oa~e de animale. 

Cu ocazia lucrrtrilor la conducta <1-· aduqiutw a apei din Lacul \lillrtikşli 
in Lacul \'rtc:ir<'sti ~-an tnm:u·it b!cr:hilr· d1· exCt\·atii mecanice cu car<' prilej 
::--au dt"1 li:~t~Lt ~.;i c'crcctat cinci ascz:tri în kcalit:ttik Br~tL'adin..t si P;)}X'Sti-I.cordcni. ' . ..1 f , 

Fragmentele n·ramicc şi de chirpici alc~Ut locuir<'a zonei începînd cuepccile 1>ron-
/,lllui (Cultura Tei), halbtattian{t, ~:do-cl~tcic;'t :;;i mr·rgîncl pînrt în kudalistnlll dcz
\'Oltat (sccolelt' X\'II-X\'lli). 

ŞANTIEUlJI, YIT.i\~-DIRZEŞTI 

19S2 -- Cokcti\·: dr. Vn::n·t !. ,n,t::r·it _1n"sl:·d(· -~-~~l{!Ji,·scu, 

rz:-:/;i;;;~_,n:~) ~ 

~-au continuat intlTd·nţiilc <k :..;alYan· Îi1Cl·pute în >l'ptl'mi>rie 19S2. prin cn
cctarea locuintclor asez:u·ii Bîrzest i. a rwcr<Jp()l,·i. a gropi lor de cereale si a Ydrclor 
deschise. În c~le 20 ;le locuinţe ~crcdal.~·. inn·llUt;·td a constat din oaie, crmi, pa
hare, străchini smrtlţuite. Inn·ntarul fnncr~tr ~~· compune din monede, cercei, 
inele s1 nasturi sfcroidali. 

' 

Ş,\NTIEHl'L BIS.EHICA SCHITlf M/\ICILOR 

!982 -- l',!sdica .'-iaudu 

Cu ocazia lucr{trilor pn·grttito;tn· in n·<krc;t tr;ur..;]aţici ~-;w surprins ~lrati
.~rafic dourt importante n·_..;lallr{tr1 al<- monnme!1htlui cmbtruit în 1726, precum ~i 
fundatia \'cehilor chilii. S-au identificat 1.1 inmormînlrtri si s-au n·ntpcrat 13 mo-
nedc, 'majoritatea din ~ccolul ~tl XIX-ka. ' 

Ş/\NTIEHliL IJISEHIC\ OL.'\HI 

I9S2 - l't~sz'hciT .c;audtJ 

La e,·acuarca prm1intului din intcric,:ul ~i cxtcri<Jrul l>i~lTicii, con~truitrt în 
1758, ~-a constatat dt acca,;ta fusl·;-;c ~imrla.-attt r(··,k cimitirul ,.maktlalci Olarilor" 
din care s-au identificat 29 mon11intc şi mm•cn :t~(· ~chdete rcinhumate în gropi 
comune, în exteriorul mcnt:nwntului. Au fc~t n·cup.·rak 7 monede din ~Tcclclc 
XVI pîn{t la jumrttaka :-:ecolului al X\'III-ka. :\lt(_' patru înmormînU'tri fu:-,('~l'rrt 
practicate în timpul funcţion{trii l>i-Tricii. 

Ş:\~TIEIU~l. ('iliTll.I\-FEHMA 

ICJS2 

În cele don{t ni\·l'le de locuin· ;tpartini.nd culturii Cumelniţa s-au găsit trei 
rînduri de Yctr(' de locuinte cu platf()rmtt de chirpici şi un rînd de n•tre tot cu plat
fonnă de chirpici, aparţ i1;înd culturii Boian. Inventarul cuprinde fragmC'nh' cera
micc si o brrttară d<' aratnă cu cal>Ctcle cn·~tatf'. 

' ' 
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1 9X4 - dr. Vasile Boroneanţ 

. . S-au continuat ccr~~c.t[trile întreprinse în anul 1982, prin tra~arca a nuu;-1 ~t c-
huni p<-:ntru cyoca ~1coht IC[l. De asemenea, s-a surprins o locui re de 1 ip CL~t il a. 
În locumţdc mYcstiga.tc ~tu fo:-:t des~opcritc \·a~T şi statuctc intregi, pic:-c c.:n si
lex, l>ronz, os, corn ~~ J)]atr:t, gropi de lmcatt', oa::-c de animale l te. 

19X5 - dr. l·a.qft' lioronwnţ 

S-au Ct'rcctat mai multe h)cuinţt' de tip Bolintincanu ~i Ciulc~ti. ~-au :-t'col
tat nlmwroase fragmente ccramicc, figurine antropomorfc de lut ars, mwltt· ,, os,. 
corn, piatr:1 şlduitrt şi ctTnwlw. 

ŞANTIERUL DEALlJL PISClJLUI 

1 ~X4 --- N.(/d/1 Ciuct'allu 

În cursul <tp:tturilor a ap:trut \"~ttia unui nou :-at feudal din :-ccolt·k :dY
X V II, precum şi o înt in<t nccropolrt [ cndal:t de înlmmarc. Ccrcct :trilc arher'1('ţ_:in· 
au })Cnnis obscr\'arca si a unor lUl1lt' de loL"uire din neolitic, hronz si H;d]~~;'.tt. , ) 

ŞANTIERUL AFUMAŢI 

J9S4- Radtt Ciuceanu 

Campania arhcologic:t din raza comunei Afumaţi a reuşit s:t descopere 1.:::1 în
tins cimitir de înhmnarc autohton, suprapus de o Yastă construcţie aparţ jnînd 
primei manufacturi de po~ta\· din Tara Homftnt'asc{t. Srtpăturilc an scos la i,·eală 
16 gropi de înhumarl' datate pl' baza mwi monedc ca aparţinînd Sl'colului al XYI
lea. Într-un mon11int s-a mai dc:--:coperit şi o scccr:t, simbol al îndeletnicirikr din 
Zf ntl .. 

~ANTIERUL BISERICA SF. ILIE RAHOVA 

J9S4 -- ~·.rsdi(a .r..,·mzdu 

În interiorul actualei bist'fici, construitrt în UUR, cu ocazia translăr)i au 
ap:trut fundaţia şi o mic;t coC\ din dcYaţia bisericii construite în anul 173S, precum 
si resturile nnci fundatii din c:trtlmid:t. anterioar:t secolului al X\'III-lca. S-au des
~operit 49 morminte şi.s-a recuperat o moncdtL ~lajoritatc<~ înmonnîni:trilor au iost 
practicate în secolul;:} :X\.lll-lc:t, cînd in jurul bi~tTicii funcţiona cimitirul "Ca
licilor". 

CliJINI..\ MANASTIRI ANTIM 

Cu ocazia tmn:--lttrii culmit·i ~-au <k~.copcrit l111 lighean Şl o farfurie, ;t:-nl,dc 
din cupru, prodn:-:e în :-t·colul al XI:X-ka. 

COMPLEXUL Mf~DI.EVAL COTROCENI 

i9S4 
. . 
llllllt' 

În eubul anului !CJS4 au fost reluate s[tpttturik efectuate în 1977 de dr_ Pa
nait l. Panait si cdc din 1990 ale dr. \"asilc Boroneanţ şi Aristidc ~td;uwscu. 

Conforn1 <;rdinulni CCES :-:--au rduat <tpăturik in interiorul bisericii JHOCc
dîndu-sc la.ccrccLtn·a monnintt-:Jor famHil"i.ctitoriilor. Cu o singurrt cxCC}l'ic, 
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toate aceste morminte au fost grtsitc profanate, inclusiY racla lui Şerl)an Cantacu
zino, ultima Yiolarc producîndu-sc la acesta în 1963. ~umai cn·oul Sm{trănditci, 
fiica lui H.adu Cantacuzino logofătul, nu a fost jefuit de profanatori. lnYenta'rul 
funerar se compune din obiecte de podoabă, resturi Yestimentare, aplice ornamentale 
din os, sidef, fildeş, fragmente de candele din sticlă, pietre cu moti\· traforat ş.a. 
Întregul inYcn tar este preg;u it pcn tru muzeul ce Ya funcţiona la Cotron·n i. 

ŞANTIERUL ZONA CURTEA VECilE 

19X5- ColectiY: dr. ]Jmzait !. Panm·t, Constanhn Jiandacl!c 

ExcaYaţiilc făcute pentru fundaţiile blocurilor din zona Piaţa Lnirii au pcr
n1is identificarea unor construcţii din piatrr1, căr[tmidrt şi bîrne elin lemn, priYitoare 
la un zid de protecţie a Curţii domneşti, pe malul edificiilor YoieYodale. Zidul este 
cu certitudine ridicat în Yeacul al X\'1-lca, de către domnitorul "Ylircea Ciobanul. 

Tot cu ocazia lucr{trilor urbanistice s-a descoperit o construcţie din bîrne 
de lemn la circa 30 m nord-est de altarul ctitor ici prinţ esei Brdaşa. Construcţia 
din lemn a fost amenajată în prima jumătate a scecolului al X\'I 1 I-lca ~i a 
aparţinut 1narii gospod{trii bucureştene a boierilor BrâncoYcn i ( ?) . 

ŞANTIERUL MIHAI VODA 

1985 - Vasilz'ca Smzdu 

Cu prilejul translaţici l)iscricii, pc fostul ci amplasament şi în profilcle căii 
ele rulare s-a constatat existenţa a 12 gropi de bordeie şi a 3 gropi geto-daciccc. 
De asemenea, s-a descoperit o groaptl. n1odernr1 de mari dimensiuni, ce conţinea 
oase umane reînhumatc. 

ŞANTIERUL LACUL DIMBOVIŢ A 

1985- ColectiY: dr. Vasile Uoroncant, Vasihca Sandu , 

În timpul lucrărilor pentru amenajarea lacului au fost depistate trei staţiuni 
arheologice: 

1. "Cimitirul lui Lrtptaru", cu urme de locuire din epoca bronzului, secolele 
YI-- YIT, şi 4 morminte aparţinînd unui cimitir de la ~fîrşitul secolului al 
XYIII-ka ~i începutul ~ccolului al XIX-lea. 

2. La "Institutul Pasteur" ~.-a dczY{tluit existenţa unor fragmente ceramicc 
elin epoca bronzului, gdo-dacic:t, precum ~i un bordci ~i un cuptor de la începutul 
~ccolul ui al XIX-lea. 

3. Pe un grind situat în mijlocul luncii Dîml)oYiţci, cu oc1zia efectuării 
unei săpături de ~ondaj, s-au <k~COJ)('rit o locuinţ{t din secolul} î.c.n., 2locuinţc 
şi o groapă mcnajcr{t din ~ccolclc li I --1 Y e .n. 

ŞANTIERUL PANTELIMON-INSl'LA 

19S.'1 - Colccti\·: Radu Ciucea nu, Cristz.an nrâcâccscu 

Cercd{trilc an fost prilejuite de amenajarea complexului l10telicr Pantelimon, 
în cele şapte secţiuni deschise (3 cxt~·amur~)s. şi 4 în interiorul incintclor _J )Î li) 
an fost de~copcnte fragmente ccranncc, cani, un Yas lJorcan, o strachma, 1111 

ulcior ('te. 
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J 9?\6 -- Colt·ct i,-: Nadu Ciuce,llllt, Cristia1t Rrâcâccscu 

S{tpăturilc cfL·ctuatl' au ckpistat vechiul palat domnc:-;c- al lui Gricrorc al 
II-lea Ghica, ridicat la mijlocul n·acului al X\' III-lea. ]k asemenea, s-au t•fcctuat 
:-;ăp~turi în. nc~Topoi:t yrinciar{t.. Printre al.te obiecte ccram ice s-au descoperit 
doua lanţuri dm vengt de aur şt o cruce dm metal. 

ŞAl\TIEIU'L BISEIUCII SF. 10.\~ ~OC 

19S(> - -' 1'crsl'lica .\andt: .. 
~ S-a constatat c[l. actuala l>i~ericrt a fost înrtlţat:t, in cea mai mare parte, 

pe fundaţiile bisericii construite în 1818. În interior :-:-au ck~coperit fundaţia ~i 
(J parte din elevaţia cu frescrt a l>i~cricii din 17.16. Stratigrafic. în timpul transl:u·ii. 
:;-au sur1>rins nivek de constructie si restaur~lrc ale celor 3 montmwntc l)JTcum si 

' , ' ' 
citeva morminte. 

f;AXTIERt:L OIV\Ş{]LLI Bl:Cl!HE~TI (PIAŢA l!NIIUI, SF. YINEIU, 
1\EGUl'-\'OD~\. ZO~:\ Mf~THOC, DD. N. HALCESCl' -A:\'.\ IP~\TES(T) 

1 Q86 - Radu Cz.uct'IJJ/ll 

Lucr:triL· ch- ccln>trucţi.· a metroului, în zena ci1wmatografului Patria, au 
permis de:-;coptTii·L·~t unc:r lwciuri datînd din a doua jl!mittall' a veacului al X\"III
Ica. Tot cu acc:-;t prilej ~--~l\1 executat ~i dour1. ca:-;<'11' care au ~cos la in·alrt un com
plex de cl{tdiri datind din ~l·colul al XVIII-lea. 

Cercetrtrile cv·cutak în zona bisericii Sf. ~icolae Jigniţ{t au an1t ca rezultat 
precizarea nin·lului d,· c:dcare initial şi dc:-.coperirca a doui1. moncde din Yl'acnl 
al XVIII-lc~t. 

~.'\~TIEHCL MIHAILE'jTI POD 

19S(>-- dr. l'ast'lt· JJorolll'i!Jtf 

CtTcditrik cft.ctuak [)(' t•.·r:t ;:t lilalL~t ;t riului Argeş, lll apropierea fo:-;tului 
pod de fiL~r. au :'CO:' la in·;tL~t mrtrlw.ii (k locuir\_· i;Kcpînd CU epoca bronzului 
şi cul~ninind cu sL·colul al X.V-L-a. \lakrialnl arh\'oh;gic cuprinde fragmente 
n·ramtn·. 

~.'\STIEHl i 1, PO~TA-!H 'Tl·l~{ "GK'\I 

19f-l{> dr. JTio:rrLT Tu:-o! 

Stq>rtturik au permi.; oh~ervarca unor unn · dl' locuirt' din llallstatt, secolul 
al IY-lca e.n. şi f~._·ndali-ilnul dez\·oltat (..;l'colek X\'11 -X\.III). Exist<'nţa un<~r 
urne dl· incitwraţi~· confirm:'t exiskn\~t un·1i cimitir din prima epocă a fwrulnt, 
fiind pîn:'t acllm al duika din acca;t:t cp.>''~t surpri;1; P-' nwlr·agurik l>uctliT~tcJW. 

19)6- An:shd..: Ş!{i.n·sot, Hrftt O:fz·ş,·lllll-1 

Cr~rcdăril~· a·.1 avut în Vt~d ~r·· cimitirtd satttlui Po~t:t, U!U din lre cde peste 
200 d(~ as·~l~lri ~emnalat~~ in balirtUl mijlo~:ia al :\rg!~şului în epoca medievală. 
Inventar{tl funerar e-.;te comptbi din mo!Wdl· otomane şi romJ.rH·~t i, mici obiecte 
de podoab~t, c .. ~rarnicJ. uznalrt ş.a. 
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Ş/\NTJERUL DRAGANESCU 

1 YX6 --- Arz'shdr Ştefănescu 

Amenajarea viitorului lac de acumulare de la Mihăileşti a impus cercetarea 
7.0Ilt'i nrrtgănescu, unde într-o s{ipătur:"t ocazional[t au fost cercetate cinci gropi 
locuinţe din \'atra unui sat d~ttînd din :--ecolele XVI-XVII. 

IYS7 -- Arishde ."('trfâncscu 

C1mpania arlu·olog ic''t a constat în cunoaşterea ~ i sal\'area potenţialului 
::ul1t·ologic al terasei din p:Lika dt· \'t·:--t a hfdţii. 

Tn ct·le douft şanţuri, de-a lungul unei secţiuni dt' peste 200 m, au fo~.t des
cop<Titt· 7 locuinţe adînciit' în pămînt ~i un cuptor menajcr, datînd din a doua 
jumrttak a secolului al XVII-It-a ~i începutul secolului al XVIII-lea. In\·entarul 
consEt in fragmente ctT~tmiet>, o turE\ nwtalică, oas<' de animale s.a. 

' 

ŞANTIEHU L MIIIĂILEŞTJ-POD Il 

19k7 dr. AI l·oara Turcu 

În cele patru secţiuni cercetate au fost semnalate două bordei~ din epoca 
bronzului, cultura Tei, un bordei încadrat în st'colul al III-lea, precum şi o groapă 
de provizii (secolul al III-lea). In\'(~ntarnl a fost alcătuit din ceramică specifică 
culturii Tei si veacului al III-le:t e.n. 

' 

ŞANTIERUL OHDOREANU 

14~7 - An'stide -~·te(ânescu 

Săpăturile s-au efectuat în nccropula satului şi au constat în deschiderea 
a trei secţiuni. Au fost dez\'elite 16 morminte şi Il grupări de oseminte apar
ţinînd unor reînhumări, tc,a te datînd din scrolell' X VIII-XIX. ·Materialul arheo
logic constă în nasturi din os ~i porţt'!an, nasturi lnunhişori, un colier de mărgele, 
monede etc. 

ŞANTIERUL DOBEŞTI 

19RX - dr. Vasz'le Horrmeanţ 

Săpăturile au fost prilejuite de amenajarea, pentru navigaţie şi irigaţii, a 
rîului Dîmbovita, în aval de podul Vitan-Bîrzesti. Cercetările au dus la identi
ficarea unei aşdzări din epoca bronzului şi a un~r urme de locuire dacică (seco
lele I î.e.n.- III e.n.). Ceramica sf'mnalatft este lucratrt cn mîna sau la roată. 

Ş/\NTIERUL DE/\LUL VACAREŞTJ 

J9XS- Colectiv: dr. JI.Uoara TurC1t, Radu C1'ucramt 

Au fost deschise două sectiuni şi tn·i casete, studiiJ1du-se o aşezare din epoca 
bronzului (culturile Glina III Şi Tei), o aşezare geto-dacică (secole!~ II-I î.e.~.) 
si locuiri din secolele II--III, VI-- \'II ~i IX-XI. Inventarul cuprmdc ceramică 
iucrată cu mîna si la roat{t, un cutit, un vîrf de săgeatrt, fnsaiolc, o gresie de as-

' ' cuţit, o lamă de cuţit din silex ş.a. 
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ŞAN~L;DOIMNE$5fUJONA:C 

,19,.88 \rţ,\.1--ri~id.c. 1 ~5tejă'kM'9Ut 

L'Ju; lSăpMarn.r rdestăŞtţnHA.rl t:H. sek:torulr riDomrwştiJromici :~J r (j(}'[\ţit:tttL'ÎiflL ~rwiJf~tlct iun i 
şi~ J<donăi prof ile r îhtf1.:0) să:p>ătm.ră okmz-ii>naM. ,-Ari<! i:'~ril· fost 1 f;jtilq1)!rin~c. :urn'lft1't: :d~t (IIodu h~~·" 
continuă, începînd cu d}hdci btonznhii• ~(cul~ilid_~r(î;.llriha) '·şii l<!ttlmdnfJifld rri~r st,<!cilchd 
XVII-XIX. Fragmentele ccramicc recuperate reprezintă amforc> lor~ll<·. frurti<'JT 
etc. 

[rr!Jrlr.tlrl·•l• "1 ŞAN~JIERUL DOM~EŞ'Ii'Ir ._ rBISFJRIUA ·SF. 11AR-~SCH.IJV.J\r.i,: '·'JrrlJ. 1 

19~~ C 1 t . ~~l·,l·t·j ·'j>·,J, ·r''''f,ldiJil.r.)iJ·,,r;J·•1 lr. ,, .. ,,,j(,.,:J,~. - o ee IV: rana~ . ana1 , a u L r tfSi'itmt · f 
"Jjl l·•ol IJ:; ,III ( ( 5.. ·d··J•J .,j, 11!11~ 11' 1'11111 irJ':,IIi:l J: • 1 ,1\J!IJll.-( 'J.Il!l!o ·oi' 1 Il 

Lllu!J~; r1ill..,l>,11i tLli .,.~·~jr;rr·•.rrt. t<.llqrr' ~III i~· lrirrrlr-:'1 Jll. ·lli 11tii!J: ·Jfrti!J 1:d ';"' ·1)i I.H!(), 

1 r ~ 11: 1hl1~fT#a5~lţ flf4 ·~Jflt J}l,q\y~jl/jl;ţq. ,dc1 .l(H1ţ~),C,H!a [lUf-:1~~ rpJofflq ,~·egpl~~\-H.<fJC, ;a .• ~l4B~W.j f 
Sabar-Cwrog~rJa,,r ~~~~<;lP,-j~1~ . ,<lfl1c?~qgj~q_:,. fiii~ 1 1 ~ 1t1rţ~a .,,ş~; 11<fh~ jt iNH, 1 ~<;>;IH111H'Ift~h-J j,, 
au scos la ivea'lă nunleroase monedc şi fragmente ceramicc, prccizînd\.1-~c c]pment<
de cunoaştere a tehnicii de construcţie a hisc>ririi fcndalP. 

1 1 (J O •t 1'1' ~: 1.1 U\ 11 lfll . ! : ~ 1:11 T 1' f. ~ 

r;·>,H['' r1il) ·..,i·Ji>I<hl t;r~.d> .,}~~~tiTI·drr.-Jfat~rz~?c.,fifVP!f.litpziţrrr;iJ·I·>~ rrrlL<J ·d·l'> eri 
j;ljL•JI:~. •1 i;: urrn·>rq ,L d III !~: lrrlo·l·J.- rtr JJ;rl11: 'fii i·ol1 11,d rr:J ,i·1T J:IIJ!lrr > ,iJJ!il.\!l<J·i<l 
r:·>i îi ·~Fcmăiliil~ rs-aui făout 1 totr:Clll·i}lriJcjulrl!IJcr~dlo~ 1d~ ttmci1ajlatfcl)·~i~~·cgulaniz{lt'<cl, 

a rîului Sabar. S-au executat săpături în rgrădinal şcolii pat~n6:lic~ar·pe flriuntro 1 
terasei. S-au dezvelit locuinţe de tip Lordci cu gropi de bucate datînd din seco
lele III-IV .e.n, fragmente cera,rnicc din sec9lţ~e X-XI, precun1 şi alte mate
riale din secolele XVIII-XI~" t6\l~~tb~'dr~n'JI.~h1 tld~riilc din punctul conac. 

\1 ~;·,\\\\\ ,\·~ ,\11\r'1'\l·. \'Y.P 1 

t.'>t'Jl>irh<·>l> llf )I;J.-rr•IJ rr~J\~'lj'HHH-~~ ~V~~Fft~~~R~~~~'~rl l'lh 111; ~ ·>lillrlt:ql:~ 
IL<Jt; ·>frtirrr·>'() ·>!1 iJI\qrrr.t98~-i..:'1989i~.+~t,J.{usillca•r.$1a-itdul• ~~~~·1 rrl .irrJJi)·>·~~ i·~tl L 

>~'>dtJ: lrrlLiJ·•JLl/ ./1/lll'//. .,j.,j,,·~·· rtil, !H:ilL!1 '1)1:111 ,irl:rtlllrlr!Î·Jr torrrl llrrirriJ 
.. ,, · ~:~.rfucră~i!e'ipentiu dtW~h~j1archi Hitu1llii · 'V'~c'ăte'şti ·~au ·a~bbhre r Ybrott1i-tllc 1 t~1-:t~ă~.~ 1 

Pentru investigare şi salvare s-au trasat secţiuni de sondaj şi c:t~ete'. )')S~~11 

ajuns l.a con.cluzia e::ciste.nţei v.p.~\ 11rHfCf~'tlffrşl.~t~aşezări din epoca bronzului 
(cultunle Ghna III ŞI Te1, fazele· rr_:rv), secolele II- IV c .n., secolul al VI-lea 
e.n. şi secolele XVIII-X\J,Xi~~\''''~~ \ 1\,~.,,·1 ,,\, rY.P 1 

. S-au. i9enţific~t: gropi de bon}.eie, mcnajcr~ .şi .pentrq))ăstr<,tt ~!-o\jziile, 
ldpliriţ:~Wd!e 1 sup'ritf~~~~;r~cil'ptt?âlie ·fu1~n.a'f&li!'fJr~fuiti' ~f>Hrl<icn}Wo 1 pettfilU. ~lfKcerea, 
miirer~H~.i d~ > H~r '(~e~dttil 1 ' a1 V~1ea1 ~~.fi ~}-'.f'M!!f~~~~lui 1 dth'eolf6ţ,.i~; ilet~8lHH( bdn~ttfl 
di'!,\ > t'tklmi~~' şr·I~it>e~a· ·~ie5{f' tl in°JSiiţx ,'~o~~~ rHrowz.( 'şFI'tltf) (V~i fvroltlriiuPtW. faţ~ă~>.' 1 

1 ; 1 ' ; : 1 t r; 1 r r 1 ; / 1: r r 1 rr t 1 n 1 : t r : r · 1 1 d · il ;- · 1 r : t r ; 1 r ; r r r rt v 1 ; .r lfl r ; t · , ) . ( . r 1 • 1 1 Il r r . · 1 t 1 · •1- d 

l.f".P 1 

r: J:JqlYI, Pf?N~~~~ Jpnu~ŞR-'!~ i$~p<J.t ~~ ;LOEtaj ţ::q.-;..ŞJ1'~~1 )prpfjJttl~~ a~4~~ă-,ţ~f~C,l}ţllt~·u 
e.t.t:.-acv1a nisipUIJ.JJ.~;~d~s<}hl~:ide> IJ\CERD'lr:au ~aJtut) "Ylgr<i}.plltrlcnbJ~rd,JJ1tj) hdJidmo,d 
6r~:oitptoane dnmr€nMer&r;şi Junw1ldd ihs iSai~, 14l'locuinţd ldc ~uprb.fuţăl/ S;.dn i·ciaolc1Jhti~ 
fra~ente-· .(!eram idei ·dinl Hrullstră-tt ;'~ ep~Q:ar r gc.tb-Jcloci~ă,. t~b0m~cU iVI~iVr111· 1ettt ,::I~(J! 
secolele XVI-XVIII. r:,.., ;·,It,.., rrtl1 ltllll ·d1 ,-:rrtr:l r1 .lt,lJ.J 
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SANTIERUL T'ffilflr9'iV'§F'Af~TJl:Rfi~ps- DASCALU 

1989 - V asi li ca S an du 

Pc xantterul de hidroamelioraţii situat între localităţile Otopeni, Tunari, 
Ştef~n~şt11 de Sus: Dasddu şi calea ferată Bucureşti-Urziceni, secţiunile săpate 
rnec~nt~, pentru ~ngropa~ea conductelor de apă, au străpuns 16 din cele 22 de 
~tatmnt arheologice depistate în acesată zonă. 

Car~derul cronologic. al staţiunilor este următorul: 12 aşezări din epoca 
hronz~l~lll (3 ·- cnltnra Glma ~II, 9 -- cultura Tei), o aşezare din perioada de 
tranziţJC de la epoca bronzului la Hallstatt, 9 aşezări geto-dacice, o necropolă 
plană de in.cineraţic (secolele II- 1 î.e.n.), 2 aşezări din secolele II-IV e.n., 
o. aşezare dm secoh·lc IX-X, 3 aşezări din secolele XVI-XVIII, o necropolă 
dm secolul al XVII-lea şi un mormînt izolat din aceeaşi perioadă. 

. Materi.H.l,\fl .. Hr~eplqgiG re,co~ţ~ţ,ţ1q~1sţ~ .4h?,:fragnlente ceramice neîntr,eg\pi,ţ~, 
c: kva aşch 11 ~ţ~',"i.!~c,~.r-, .~ .. YM,t .~tă, ,y5pi .nir:fJ~ .rŞ.\; o fusaiolă. · 111 î\\ 

1 t -.: ' 1 l r ' 1 r ~ 1 , r f '.' · ' 1 l 1 1 11 : l 1 1 r • J • • , ' 1 ' '· r 1 :-.:. 1 1. , ! J t ' 1 1 · ' ) ·, \ 1 .) 

r' '/ ',,, ,,,, \ 

În '(Je!jfb'~da 'aX1i'IISr~ 11986 1 ~ t9'~9' ~1~·· los't''Gft:~ttuatc pe raza municipiului B~.~U
rqt i ~i a Secto1Jtil'Ui' AgHcbl 1 1Ilfd\"';:'1t1 1 ~tbptH' a~"izării unor proiecte de îmbm:\~t~
ţ iri f unciarc, h idr~xun~l ib't~t't~\·~·~ş~ 1 fir dy-p~\tbti~~re 8 nnor cursuri de apă,. o s~:+'ie 
de cercetări t-:dl~' 'sliprafa't 1ă':" 1' L ' 1 1 h ,., ' r-: · ·' r.r · · 1' !r , \\.,~\\In H 

:Jg'n_lf!IJ\r rrd1:.r·!r·,r;<!rl''l!r
1

,\/'.;IÎ/. •·< .,,,,,Jl-!Pd·IJ.r·•\rrif. l f ~ B :','\\\i;1 ;,~'..f.\'.\.V. 
r ~o \ a~~~ .1ca :")anc,V;,·,~~ S~ţrc }:t.~•\••Jfl~f~~~~r~t ca ea erat~ ucureşti~LcifPC~t?;I 

::-~~1, 1f,o~.,d~1~f~>~~~~~~~~p 7
1 
.. ~s1\~tt,t~W ~~rhf'? .o~WR ~lm.\ 9J?oca bronzul,tt~. g~to~.df,.ciţ~ 1 mf*-

run 1 e .11. s t f euc ausm. . 
' i 1 '. ! 1 ' i ) 1 '~ i {, t ! J. 1 i ! 

,; , , , , 1 )QŞp :> 1.9,Ş,7.~ (V~sUicil, ŞlţnJ.u),., J)~ r.c~iw:t~~k dintre rîurile Ialon~iţfl,. ~ Cq'(ip~ 
,-aliştea an fost (lescopcritq şi,s~u;-,tatc, 8,4. stqţjqni arheologice cuprinzînd aşezări 
din neoliti~ .. ,ş~ p~n~t . .în . .fqp~{~li~m.,{:\:,r.?-i. yolmPJul de faţă). 1 ,,., 

19R7 (Vasilica Sandu). Pc malul drept al Colentinei, în raza cmnunei Chitila, 
l!ll fost idt'ntificatc );i cartatc 3 aşezări din epoca bronzului, geto-dacică şi secolele 
IX --X c.n. 

19R7 (Vas il ica SanJu). l'e rîul Ciorogîrla, pc terasele atnLclor rnaluri, între 
~oscaua comtmalrt şi autostrada Bucureşti-Piteşti, au fost cartate: 2 telluri neo
liticc, o a~czarc din epoca· bronzului şi o aşezare geto-dacică. 

1987 (Vasilica Sandu). Pc ambele maluri ale rîului Dîmboviţa, între şoseaua 
\'itan-Bîrzc~t i ~i comuna Frunzăneşti, juJcţul Călăraşi, au fost identificate în 
teren ~i cartat<· 15 staţiuni arheologice d<·scoperite anterior; au fost depistate 
2o de noi staţiuni arheologice din twolitic pîn{t în feudalism. 

19RR (Arist iJc ~tcf{mcscu). Pc ambdc maluri ale rîurilor Sa bar şi Ciorogîrla 
;nt fost identificate 44 d(' vetre <ic locuirc din neolitic, bronz, 11ileniul I c.n., 
si secolele XI-XIII. 
' 

1989 (Vasilica Sanclu). Pc malul drept al riului Pasărea, între localităţile 
Tuuari şi Afumaţi, au fost dcscopNite şi carta te 15 aşezări din epoca Bronzului, 
gcto-clacică şi mileniul I e.n. 

1989 (Vasilica Sandu). În Valea Cîlnrmlui, pc tere_nul I.P .L. Popeşt.i-Leor
dcni, au fost depistate 2 aşczftri: una din epoca bronzului, cea de a doua dm seco
lele II-IV c.n. 
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DIRECŢIA MUZEELOR ŞI COLECTIILOR 

EDITURA 

MUSEION 

J<:dilnr,1 i~i propunP ".ci publice htct-;tri ~liint,ifice ~i d0 P•lJlULtti; .. ltT 

lcg;t!C' ele istnric, de artrt si ele tot ce rcprczinL~t v;tlorile monumcntelor 

~i nHJzcclor nr1a<.;trc <;;i ale lumii; s;i pun;-l în circttlll~ic rezultatele mttncii 

de' mig;tl;~t ;~ celor ce s0 <-;(r;'td:tic'>r in cctT<'Lt!·;._·a p:ttrim()niului n~Iţi(Jn;Il 
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