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 ArgcşuLti, 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 1oclil1 Ştc 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 fundanF·ntal de unch· din aşl·z{trile din secoldt• \" l--- Y II, plasate chiar în zone mlăşti1H':.'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
~-~~~~ 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 cirGt 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 ext inckn· a cimitirului I'n· in îndt:prtrt~nC'a unor ClS('. Prdut indl·n i. nccropoldc
part~· 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 tnalLdui, ocupînd :-;nprafeţc patrulatere de cea 500 mp şi respecti\' 1 000 mp 6 . Jn secol ·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, situaţi',' :Jimilar{l din acest punct de Yl'dt'n· ~i la Coc<Jni, go-..;pod:triei din Sl'colul al X\'I,

(."l

'
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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 col 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 Hoşiu şi "moara de pe apa DîmboYiţci" 1 :l. O alttt moară este atcstatrt in 1:179 la (};ttest i pc cînd la Dadilov ~;Înt nwnt iona te morik de ;tcolo 11 . l. n Yad de moarrt se ~~flrt
la,Cărstienesti 15 . În acelasi \Tac.XYI, la (~rnmazi mcn!c;m mai multe instal~.1ii
1 s, \'{tdtrcst.i, Crozăscsti UlHlt' '~~
de măcinat 16 , la fel ca ,si la B{tcles)·ti 17 , Socotcsti
,
,
'
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
.:\[anca, Oprea si
, totusi
, si
, un caz cînd trei s{ttcni tlin Vrtcrtresti:
,
, ~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:\stirii 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
c(m~;cmn~1"li in
,
'
, Stoica din ~\lobuoşoaia,
,
hrisovul lui ~lihai Viteazul din 24 aprilie 159S, în legăturrt cu pricina iYiUt 1::_ Y:-lcărestii de fos 2 :.!. Acelasi act aminteste tot ca mesteri de mori JW Cintac Jin Eir'
..
,
'
,
zesti
si
Valoarea unor instalatii de acest t~cn c·stc mcnt ionatrt
,
,
!ne Opn·a din Orcsti.
,
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.<tbilcştc, 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·.
'
,
'
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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
si viile si toate averile şi sculele şi tiganii răn1asi după 1noartca sotului ei:! 5 . De~,
'
'
'
'
Cclse din satul Rosu se vorbeste si în hrisovul lui Stefan Surdul din 24
P r.· n istc
'
'
'
,
'
iuliL· 1591 dat lui Ban postelnic, act deja a1nintit mai sus 2 G. 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
, carac~·5istic{t ::.ecolelor :XIY-XVI este reprezentată de bonlci şi casa de paiantă.
,

J

,

J

,

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 suprafată 27 • 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
cuptoare 2 ~l. În cele mai 1nulte dintre ele s-au găsit budtţi de ţest făcut din lut
ame::;tecat cu pleavă sau paic 30 • În{tlţarca locuinţei deasupra solului se făcea printr-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
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
cm 11 . 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.
1

,

'

,

Lemnul apare în toate aceste locuinţe ca material de construcţie.principal3 2 •
Din cele 63 de locuinţe ale satului Măicăneşti cunoscute pînă acum, numai 10
datează din secolele XIV-XVa 3 •
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 suprafaţă. Una din aceste locuinţe este datată cu o Inonedrt de la Murad II (14211444)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,
a satului, cît si
, risipite atît în vatra initială
,
' pe terenuri mai îndepărtate 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
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XVXVI

Sec.
XV
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M
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1
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1

1

7
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1

1

Se adaug[l la prezentul tabel

112,

-

-

1

şi

1

1

1

cele zece honlc:e c!atind din secolele XIV-XV.

:\" 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'\ În
timpul cercetărilor ~-a constatat c{t unele bcrdeie ~e suprapun. Ceea C(' rezultă 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 Vlea. 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{trnlni de locuinţe. Faptul se rcflecti"'t şi in creşterea populaţiei, surprinsă în ncc:-upolelc 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 buni 35 • La sfirşitul secolului al XVI1 •
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Vişan din Beleasca avea în strtpînirca pc care şi-a pierdut-o prin ucitlcrc tlc om,.
casă cu nişte sîsîiace şi garduri de la casă şi nişte paie şi o rîşniUt":J 6 . 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 mp 37 •
Tendinta ele mărire a locuintei este totusi evidentă si constantă atît la mrticrt-

lea,

"o

,

'

'

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 rnp 39 • Sistemul de amenajare a acestor
bordeie rrtmînc cel întîlnit si
, în secolul al XIV-lea si
, care este de fa11t ele vechc trad iţ ic. La unele locuinţe cercetate la l\Iăicăneşti, Tînganu, :\1ărăcincşti 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 Vîrteju 40 • 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 construcţii 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 sudve~~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 înroşiţi 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 cnptorului 13 •
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 Tînganu 45
16
si
. La
, în una din locuinte L_, cerceta te în Piata
. ~ at' iunilor C ni te din Bucuresti'
,
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 rudimentare 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 secolul 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 fostul judeţ Ilfov pînrt cJ.tre sfîrşitul :;ccolului al XlX-lca 50 , 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 început, 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 orientate 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\Iodul 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!5 1 . Locuinţa
39, cea 1nai apropiată de cursul Colentinci, avea la cele patru colţuri unnele stîlpilor 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 G7 rămîne construcţia cea Inai spaţioasrt 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 carbonizatc, 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 ricduri. 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 trapczoidală, 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 teracok, caz pentru prima oară surprins la 1\Hticfuwşti. Fragmente (it- tt·r~lcot:t, cu motivul 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 ascz~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{tca~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 Bragadiruz 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, uscr~.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 satului 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 oval::_ 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 satului. Cuptoare de acest gen, unele adnd n·trclt· acopcritt· cu c[u·funidi"t, s-au cerccut 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 satului 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

1
si
u, prczen, Mănesti·
'
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
'

6 -

.Jlăicăncsti
,

81

cd. 602
https://biblioteca-digitala.ro

Grojz"lt' de bucale ~înt foart<· numeroase şi de diferite forme. Ele :-;Înt r{tspîndite 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 cereale 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 22,25 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· Yechimea 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 următor 58 . Ctilizarea acestor gopi •,·~te
incontestabil legat:1 de pftstrarca proviziilor alimentare. În gropile 1, 2 din ;anţul ·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 cereale. 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 tumc de pari groşi de 5 cm care susţinnseră o poliţă din lemn. Satele din lJ;lzinul mijlociu al Ar~csnlni, ca de altfel si cele de la Dunăre, amintite de \\-allerand de \\'au
'
'
vrin cu ocazia relatrtrii exped iţiei burgunde din 1445 59 , au folosit gropile de cereale pînrt la sfîrşitul secolului al XIX-lea, atunci cind le mai întîlneşte un martor
ocular la Tînganu 60 . 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•"
,

'
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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 ovăz 62 •
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 ultcnc 63 .
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 Tînganu 61 , Sfînta Troiţă 65 s-au găsit gropi mari umplute cu chirpici, 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 arheologice, 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, l J75.
cercetate la Striwle:;;ti - Lnnca, B~'tneasa "La Stejar".
Panait I. Panait, A;;c:::are :'i locuinţei, în "He·r. Muz." an YIIJ, ( 1971), 3, p. 241.
ldem, Densitatea aşe:::ărilor feudale timpurii pe teritoriullluotrc;';filor, în "H.e·J. l\Iuz." an X, (1973)
31 p. 257.
~. Constantinescu, Coconi, fig. 5.
S.înt cunoscute pc teritoriul Bncurc:;;tilor 7 Jl<'Cropole care an aparţinut unor ~aie elin secolele XIV
--XVI.
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).
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.
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.
D.H.H., ll.I., p. I!Jl.
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L'aire des villages autour de Bucarest
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 plupart 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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