
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). 
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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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Planşa IV. Ceramică lescoperită la Bragadiru. 1. Locuinţa. 9 ; 2 - 4. Locninţa ~2; 
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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, , , , ' . ' 
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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-
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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. 

70 

https://biblioteca-digitala.ro



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




