
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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2. 

)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. 
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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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