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Identificarea vctrci satului medieYal Bîrzeşti s-a făcut cu totul întîmpl~ttor. 
Raderea terenului din apropierea Institutului ~aţional de ~letrologic pentru olJ
ţinerca pămîntului necesar scn~lor de la Vitan şi Popcşti-Lcorcleni a provocat co
borirea nivelului de c~tlcarc cu cea 0,40-0,60 m pe o întinsft suprafaţ;1. Astkl. au 
iqit la iYcairt foste locuinţe, gropi menajere şi necropola ce alcătuiau vatra acestei 
aşezări, atcstati"'t documentar la 29 aprilie 1577 într-un act de înU"trirc emis cit· 
Alexandru al Il-lea Mircea1 . Satul făcea parte din grupul celor peste 40 de aşezftri 
rurale ce înconjurau reşedinţa voievodalrt a Bucureştilor, plasîndu-sc în partea de ~ud 
a oraşului, pc cornişa înalt{t a rîului Dîmboviţa. l'n număr însemnat de docnmcnk 
1~ermit urmi"'trirca evoluţiei Blrzc~tilor în secolele X\'1-XVII. La 24 aprilie 1."9S 
un izvor scris mcnţioncaz~"t pc meşterul de mo~nft Cutaic din Bîrzqti:.!. Sitnl se com
punea din trei cartiere "de sus", "de jos" şi "cit· mijloc", Hind una dintn· cck mai 
puternice aş(·zru·i rurale din centrul Cîmpiei H•·mftnc. Informaţii concludente sînt 
cuprinse şi în hri.sovul emis la 14 ;1ugust 1625 prin care se înL"treştc lui ::\an ocin[t în 
"Bîrzcştii de \lijloc care ~t· c]Jcam{t Hcmocc~ti", cump:iratft de act·sta "în zikk 
ri"'tposatului \lihai \'oil'\od" 3 . Fiind In apropi<Tca ora~ului de rc~cclinţă, ~atnl a 
atras atenţia mwr ncgu~tori sau a put(TJl:.~·ci familii a Dude~tilor. La jmn{ltatca 
scco1ulni al X\'11-ka, actck de vînzarc-cHmp:uan· rdlcctft ccuparca ocinilor, a 
unor vii "dcn dealul Bîrztstilor. de ci"drc marele ,·ornic Dumitrn" 1 . Satul s-a nwn
ţinut pÎn{t în a dona jumfttatc a ~ccolnlui al XIX-lea, lccnitorii <ti fiind prezenţi 
la evenimentele rcvolntionarc din \ar~J anului 1~4~ n· s-au dcsfftsmat în Bucuresti. 

. ' ' 
Cercetarea unei atari a~czări cu o îndelungat{\ t·xistcnţft, în condiţiile nnor 

stringente măsuri de sah· arc. a fost posib ilft prin antrenarea studenţilor Faculi {lţ ii 
de istoric-filozofic din Bucur!'~ti în cadrul practicii lor în producţie.:;. 

Ohicctind cci-cd;Jt se afl{t pe malul drept al l>îmbo\'iţci ce se ridictt cii cea 
lk m faţ{t dt· cota Juncii rîului. Este un tncn cu puternice intrînduri ale tcra~l·i 
inalte, unul din acestea fiind ocupat de ,·;qr;J satului. ~anticrul de cercdarc ~i-a 
desf{tsurat activitatea in tn·i scctuan·: 

' 
sectorul l locu inţc: 

· ·- scct oru 1 1 l -- twcropola ; 

- s(·ctorul III - constn1cţia de cttrtLJnidă atrilJuit:\ unci in...;talaţii h·d,..o
t < ]m in·0 . 

. \cctorull a avut misiunea pnTizării~~upraft·ţei satului ~i ct·I-cctarca locuinţe
lor primejduitt' de intnv(·nţiile n·ct·nt<-. In condiţiile date a fost u~or de ;-;tahilit 
cft go:-;pod{triik \·cehi nwdieYalt· st• ri"'tsfirau pt· o suprafaţ{t ce dcpttşcştc 5 ha. l"rm;\.
rind plasarea acestor \'t•st igii pe planul general rczulUt cfteste vorba d .. latura cstic{t 
a sitului şi nu de întreaga vatrft. Porţiuni greu d<· st;dJi]it din Bîrze~ti au fost ocu-
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p;dl' dt• ctidirile Institutnlui ~i ale Liceului de l\Ietrologil·. Oin rdaLlrilt· unor mar
tt)ri oculari rezulUt c{t au fost atinse 1nărturii Incdi(·vak ~i cu prihjul constntirii 
nwtknwlor cl;tdiri la cea 200 111 vest de limita investigaUt prin ~ăprtturi. 

Cercet:trile din dealul Bîrzeşti au permis identificarea unor resturi diutr-o 
as~..·~.are din CJX>ca hronzulni, o locnire daco-roman{t si Yatra ~atulni nwdie\·al. 

' ' 
~. J_ocw'rea daco-romanâ a fost sctnnalat;t prin prezenţa unor fragm('nte ceramice 
~ia r(·stnrilor locuinţei B 16 din care s-an p{tstrat, în nwnwntul <ip{durilor, Hlti
mii centimetri de deasupra podelei. Apoi a ap{trut cea d(·-a dona locuinţ;"t, B 22, 
nmlt mai hine consei-vaEt decît precedenta. De furm{t patrulakr{t, grcapa bordciului 
inscria laturi cu dinll'nsiunile de 3 X 3,5 m, adîncinwa faţ{t dr• ni\'(·lul d(· s{tparc 
fiind de 0,75 m. Pcn·ţii t;'tiaţi Yertical p;tstrau urnwle gropilor de pari, di:·qmse cîte 
trei pe laturile mari şi cîte una pe 1nijlocul celor mici. Se poate presupune cxi~
tcnta unui acoperis în două pante, Ctcut din llîrne <k l,·mn si pait· si ridicat <ka
snp~·a unor pereţi ~cunzi elin paianUt. Resturi din lutul pcn:ţilor, a'rşi, s-au g;tsit 
în p[unîntul de umplutur{t. Partea s~tpaUt în stratul castaniu nu a primit nici u 
~tmcnaj are. Locninţ a nu lwnd ici a de cuptor sau de Ya t r~t. Toate indiciile conduc la 
ctmclnzia c~t şi-a încheiat existenţa în urma unni incendiu crtci umplutura Ji;u·ţii 
adîncitc conţinea pămînt ccnuşin închis, tasat, amestecat cu c{trlmnc, buc{tţi de 
chirpici, iragnwntc de YaSl', oase de animalt· cornute, multL· dintre ele atitbC' de foc 
(F(:;. 1). - lnY~..~ntarul arheologic înscr ic o man· cant itatc <le c iolm ri ct·ram icL· provcn i il' 
<ll· la \'a-;c specifict~ secolelor II-Ill c.r1. Toak ;u.-(•ste produse Sl' pot încadra 'în ur
mtttoarclc categorii: 

a) ccramica executat:\ de minrt din past[t grosicr[t, anw~tccatrt cu pietri~; 
arderea oxidantrt. de cele mai multe ori incompkUt. În acest lot se cuprind vase
borcan cn brîu aln·olar la exterior, borcuw cu buza dreapUt scund{t, c;'tţui, chiupuri 
cu pereţii groşi ş.a. Este cakgoria ccramic[t Cl' prtstrcaz{t prin pasUt, forme, moti\' 
<..l.._·corati,·, mosteniri al(• cerarnirii LttcrH·, !!l'to-dan·; 

) L' 

. .... .. 
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Fig. 1. l'rofilul de ·;e;-t al honlt·inlui n datînd dio ~C'Cl>ld(~ ll-IIL 
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l)) ccr<unică lucr;lt[t la roai[t din pa!'t[t dP calitatc, mai bună, zgrunţuroa~ă. 
Pcrcţii subţiri au pc1n1is o coacere mai bună, obţinută rcducător. Şi aici se întil
nesc tipuri de borcane cu gîtul ~cnnd, buza trasă în afarrt cu o şănţuire pc partea 
interioară, căni ş.a.; 

c) ccramicrtlucrati"'t la roatrt din pa~t?'t fină "ciment", ar~rt reducrdor. Pron·:-;nl 
c:-;tc ecl mai l1inc reprezentat printr-o varietate de rccipiente, borcane, str~~chini, 
nrrioarc, tr1vi s.a.; 

' 
ci) cnamicrt ro~i(', lucratrt la roairt, <1<' influcnţrt romană. Este cea mai slab 

~Hc·:-;1 ~l L"'t, fragnwn tdc semnala te pron'n ind de la o farfurie adîncită, rcfolositrt cluprt 
spargere prin capsart'a fragmcutdor prin orificii cxcn1tatc special. 

Alrtturi de ;~ccst material care î~i găsc~tc analogii în ~taţienile l\lilitari
Cîmpul Boja, St rrllllc~t i, Fundcn ii Doamnei. ca ~i la Tîrgşur, ~lă tăs<nu etc. s-au 
mai descoperit in B 22 de la Yit;m-Bîn~c~ti o sitnlrt din bronz, o fibulă, un (Jtic 
din Jicr, cutc de ascutit s.a. . ' 

Situla, de formrt scmisfcrică, a fost excn1tatrt elin foaie de bronz, avînd dia-
metrul de 1350 mm şi adincimea de 40 mm. ~larginca ~c tcnninrt drept, fiind în~o
ţitrt de dou~t ~anţuri concentrice. Alte dmd grupuri de cite duurt ~anţuri CCI1Cl·ntrice 
ornamcntcazrt Ya~.ul pe mijlocul ~i ~pn· fundul s{m. 

Trei orificii deschise şi alte dou:t nit uite marchează porţiunea ele fixare a toar
tci, ci:iznEt în momentul dqmncrii ncipicntului. La rîndul ci Lilmla, păstrat:t in 
condiţii bune, se încadrcazrt in tipul acclcra cu picior inturs pc dede~ubt. Particn
laritatca ci este dată ele stratul de folie de aur ce acoperea intreaga pic!,-,{t, aClll1l ur
nwlc fiind mai cYidcnte pc faţa dor~alr1. Cea de a treia piesă din categoria ecler de 
metal c:-·tr un ci ic executat din Lar{t ele fier cu unul din capete l{tţit şi subţiat. Obiec
tul, destul de rclm~:t, s-a păstrat pc o lungime de 81 mm, capătul superior fiind rupt. 

Elementul cd mai sigur pentru datarca acestei locuinţe este fibula ce se poat.c 
inkgra în ~~cria acelora ce provin din secolul III c.n., analogii existînd în dcscop('ri
rik de la ~\! ililari--Cîmpul Boja ~i Strrmleşti. Ca atare, B 22 aparţine grupului ele 
a~Lzrtri ale dacilor liberi din ccntn1l Cîmpiei Române. La rîndul ei, situla, ca şi cc
r;tm ica de faci ur{t roman{t proY incială im bogăţesc izvoarele privitoare la pre7;enţa 
pro(luselor rum;mc pc teritoriul Bucureştilor. Obiecte de această factur{t se 1na i 
cunosc în zona Capitalei prin descoperirile mai vechi de la Hcr~t~tr{m, unde s-a 
~ăsit un fr<H.;nwnt de ~-ituUt din nrima ÎPm[date a ~ccolului I î.e.n. la Po})Csti-~o-
...__, l ~ ' J ' 

Yaci, pc .t'.n.;L·s. Dlipft zona hL:n.cdoreauft a muntilor Orr1stici (Custcsti, Piatra Rosic 
eic. ), unde \c' grupează cele mai multe dcscop~riri de a'tari tipuri 'de Yasc rom2..r;c, 
ccn tn~l Cîmpi1· i Hcm;mc lllmc;~ză prin rezulta te sim il arc. 

F~iră nici un du Lin, B 22, ca şi cel semnalat cu o campanie mai înainte nu r~
mîn 5ingula~-e. Este foarte posibil ca ~7i ele sti. indice t'xtnma sudicrt a ;1~-czării al ctL
rui nucleu a fu;t cuprins in incinta Liceului de ~lcticlcgic din apcpicrc. , 

.,1sr:area (eudalâ este' mult mai bine cunoscută, nl1m[trul con~;trucţiilor 
Ct'lTdatc rictidndu-se la 23. În mod sigur. acu•~.trt cifră nu include toate casele 
mcdin:a]c exi~tcntc pc terenul investigat. H.adcrile de pămînt au afectat aproape 
în i11îrcgimc locuinţde la suprafaţă. Se ob~cTY{t aglcnwrări de ln;dtţi mari de chir
pici în scctcarclc B 4, B 5, B 6, B 16 - B 18, frnft a se rrtstra nimic in situ, ceea 
ce face imposibilă olJţincn..a ele date ccrtt· despre cxi~tcnţ'a accstGra pc locul resr,cc
tiv. Chiar m:dc s-au mai ~<.:.h<tt ur:de porţiuni. ca de lX(mrlu la L 20, mărturiile 
sînt dt·stul de paupt-rc·. Se roate totl1şi preciza ~uprafaia acoperită de aceste ccn~
trucţji, materialele folosite pt-·ntru pereţi şi accpcriş, rc~t1ui ccramicc etc. În această 
situatie, ~tructura satnlni mcdieYal Bîrzrsti existent în această Yatrft de la mijlo-

, 1 

eul St'colului XV pîn{t puţin peste jumătatea Ycacului următor, ('Ia alcătnitrt din 
case adîncik si C<Jsc Ja Sl1J>rafat{t. 

1 ' 
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. În felul acesta con1pletăm datele privitoare la tipul ele aşezare rurală din vre
nwa r~sl_:>ecti\'rt cu un nou eşantion ce se încadrează perfect în bilanţul stabilit şi 
cu pnle]ul cercetărilor satelor Măicăneşti, Greci, Măneşti, contemporane. Putem 
afirma că dacă secolului al XIV-lea îi aparţine satul de cîmpie compus numai din 
locuinţe îngropate, secolelor XV-XVI le este caracteristică existenţa celor dourt 
tipuri fundamentale de construcţii de locuit. 

Cele 23 case studiate pînă în prezent la Vitan-Bîrzeşti includ două locuinţe 
de suprafaţă şi 21 bordeie. 

Satul Bîrzesti se desfăsura în secolele XV-XVI1w circa 6-8 ha. Este cea mai , , 
Ya:-;tă \'atrrt de sat din hinterlandul Bucureştilor cunoscutrt pînrt în prezent. Urmă
rindu-se identificarea locuinţelor prin petele de pămînt cenuşos s-a vrtdit, de la bun 
început. că marca majoritate a obiectivelor se plasează spre buza înaltrt a terasei, 
pc o adîncime de cea 100 In. Înconjurată de locuinţe şi gropi de bucate, nccropola 
ocuprt cea 3 000 mp. În general. casele par dispuse în pîlcuri ald'ttuiie din 3-4 
gospodrtrii, însoţite de gropi de bucate şi vetre în aer liber. Se pot presupune cel 
puţin 6-7 astfel de pîlcuri care ar corespunde unor mari fmnilii ţărăneşti. 

Din cele 23 locuinte medievale cercetate, asa cum s-a arrttat anterior, numai 
două au fost case de suprafaţă. Putem afirma cu 'certitudine că au tnai fost şi alte 
a tari con::>trucţii, dar raderile care s-au practicat cu buldoz<·rul au îndepărtat ves
tigiile lor, rămînînd dispersate bucăţi din pereţii ridicaţi în tehnica paiantei. 

Casa de suprafaţă este identificată îndeosebi în porţiunea din apropierea pan
tC'i tt'rasei, adică în zona ocupată mai întîi de locuitorii satului. Singurele măr
turii ce ni s-au păstrat sînt bucăţile de chirpici din care rezultrt trrtinicia acestor 
construcţii. La L 4, chirpiciul purta urmele unor bîrne de lemn pc care era prins 
~~tratul de prtmînt gros de 3-4 cm. Cantitatea n1are de lemn a făcut ca, în timpul 
incendiului care a mistuit locuinţa, multe din bucăţile de chirpici să se fi zgurifi
cat. Nu posedăm, în stadiul de faţă, date privitoare la dimensiunile acestor case. 

Locuinţa adîncitâ formează tipul predominant de construcţie în satul rnedic
Yal Bîrzeşti. :Mai întîi se săpa o groapă rectangulartl. continuată cu pereţi scunzi de 
paiantă, peste care' se amenaja acoperişul. Din structura cenuşii găsite în fostele 
locuinţe rezultă cf1 acoperişul era făcut din păioase susţinute pc nn schelet de lemn. 
Ihcf1 se ţine seama de prezenţa şi de 1nodul de plasare a gropi lor de pari ai B 1 g, 
rezultă că acoperişul era în două ape. Planul acestor construcţii era patrulatcr 
(pătrat, dreptunghi), suprafaţa oscilînd de la 6,25 mp (B 17) sau 16,R7 mp (B 
6), pînă la 27,42 mp (B 11). Cele mai multe din locuinţele studiate se înscriu în
tre 10-13 n1p La rîndul săn, adîncimea părţii săpate este destul de difcritrt. Se 
pot grupa însă locuinţele mai puţin adîncite (B 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 
13) care coborau la 0,33-0,70 m şi cele foarte adînci (B 7, 10, 11, 17, 19, 24) 
care atingeau -1,15 m faţă de nivelul rezultat după raderea terenului (Fig. 2). 
Nu se constată un raport condiţional între suprafaţă şi adîncime. Intrarea în aces
te locuinţe se făcea prin gîrlici în pantrt, amenajat pe latura de vest. În interior, 
cde mai 1nulte din ace::;te construcţii beneficiau de poliţe şi pri:~pc obţinute în tim
pul săpării. În B 11 e~;te posibilă iclcntificar'-~:.t locului de culcare, care ocupa colţul 
de NE al bordeiului. 1\Iici gropi săpate în pocl~aua nelutuită apar în cele 1nai multe 
lncuinţe, în unele păstrîndu-se cenuşă şi lemn carbonizat. Nu au în:.ă vetre sau cup
toare. Numai B 19 a conţinut un cuptor de mare capacitate, toate celelalte bun.leic 
fiind lipsite de atari dotări. Dacă în locuinţele satului IVIăicănc~ti de pc Colentina, 
contemporane cu cele de la Bîrzeşti, cuptorul este aproape gc"ilc:tal, aici el nn este 
utilizat. Apare însă aproape cu regularitate ţestul făcut dintr-o pastft grosicrrt, 
amestecată cu pleavă şi paie. În jurul bordeielor au fost semnalate vetre deschise 
cu diametru! de 0,60-0,80 n1, uşor adîncite în pămînt (F1:g. 3). În grup apar şi 
gropile de cereale, săpate în imedata apropiere a pîlcurilor de locuinţe. Astfel, în 
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.. 

Fip. 3. Plam:l : 1"< 1ticlcr 1-::- ~i 10- medievale. 

. - 1 ~ 1 '! ,., 4 - . . . 1 b (' ') Yccm~tL','ic:1. n , .:.., .~. an ;lp;trui.:, ;q:rcplatc, irc1 ~rop1 ce ucatc. 1roapa ~-.-~a-
vut adîncimea <k 2, 1.'1 m. 1:~r cli;1mdrul m;lxim, aflat in zona infcricarri, mft~i.na 
2,20 m. În ~chim1), grc~r:1 care a JHdcrat B 5 an·a diametru! maxim de 1.80 m ~i 
adÎncimea de J ,60 11:. }n r:rcp]le cncdate ~~-au g}tsit fragmente de Y;l~C' ~i rc~t11ri 
de la 1ocn1nţe inccncliatc, oa~:c de ;mimalc şi bnc~.ţi de rîşnitrt, f~\pt re dcncE~ a
bandonztrt ;~ Ic.r dnp:1 o cai a~·.trcf{t care ~-a abrrt.ut asupra satt1lui. 

!Ji<',.i!farul (trlzwlogic c~tc cxtrrm de Yariat, neuniform cantitati,- de la lccu:!1-~ 

Ftla ]ocninţ::, con:-:crYat intr-o ~t;:rc tlc~cori pn·e<nrt. El este însrt mai bogat numcri
cc:;.tc uccit ma t(·ria lul <h ~ copLTit in Ya 1 ra. ::atulu i i\Elicănc~ti. Se pct grupa C.lC·~·~te 
pic~;c in i.lllr,;-ltcJrch' categorii: 

1. ClT;lmic;l, ce apare sul) forma 1mor rcripicnte nc~n:rdţuitc, calc, crtni de 
diferit~· m:trimi, p:lh;~rc, 1ncic;1rc; ~:an ;1copcritc cu ~malţ: Jarfurii, ~1răchini, G1.~
trona~c. Ya:;l'l·~· ::m~drnitc indic{t o continllarc a tdmicii de traditie bizantină. Ce
ramic'a ck 1:z ·connm j;rczin1ft ~malcgii cu pic~c ~·imilarc cercetate ia Curtea Yccl:,:;, 
l~acln ·vc·cl:L", ~'lr{tulc:;;ti!1 ~.a. ln B 14 a ap~l.rut un fragment de \as elin faianţ~L, de 
factur:t cr!Lntal:t. 

În <iCt'<1:-t:L catcr:orie înc:drftm si di~curilc on;amcntalc, semnalate în sase din 
t.• ' , 

obicei ivdc stlldi:lh', cahlch: cilindrice, cahlelc plaie, dintre care una redă un gri-
fan în actim1c, i~ 1.r ;dta un moti\' ecomctric. . '-' 

JI. ~~t ic}:niL' - reprezenta tft prin fragmentele unor pahare din sticlă :db-
g~tllmic: (~·.cJm:;datt· în. B 7 ~i B l 1). prccmn şi prin mărgele (B 7, 13, 14). 

l1T. ),:c•ric(k -- :·\·pn·zcnt::.tc pri11 eloi a~pri gr1siţi in B 7. Sînt acccle cn:isc 
în ~·ccnlul X\. I. 

IV. OtJil·ctdc din fi,_·r --- {•cnp:! cd mai important loc. În această categorie 
se incadn:;~z:~ un,·Hc mc~itcşn~:trc~t i c;1.: prcducca, perforatoarc, compas de tîmplă-

l r') 
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rie, topora~. ace de cojocar, lamc d c cuţit de diferite m~trimi, undiţc, harpon din 
fier, precum şi ~cccrrt, balama şi che ic de uşă, cuie, piroanc etc. 

V. Obiecte de podoabă şi port• prccmn: cercei, inclP, ace de prtr, catarame, 
un pinten, o potcoa,·ă de cizmă etc. 

VI. Gres ii de as cutit si c-reut5ti din sist verde - mai J)Utine fatrt de statiu-
, J \...) ' ' ' ' ' 

nea contemporană ~J~'iicăncşti. 
VII. Rîşniţe din piatr{t - păstrate sub fonna unor bucăţi de rocă roşietică 

sau alh-gălbuie. 
Astfel, în inYentarnl locuinţelor s-au putut identifica pc:-;tc 30 Je tipuri de 

obiecte executate din metal, ~resic, sticlrt si ceramicrt. Prezenta ceramicii :-;măltuit[t 
lJ ' ' • 

în 33~~ din casele cercetate în cGncliţiile Inenţionatc mai sus, reprezintă un argu-
ment material priYind legăturile înti·cţinute cu piaţa or~işencască din Yt·cinrttate. 
La rîndul lor. 1meltcle ddinitorii ale nnor nlC'stesugari a tesUt activitatea, în cadrul 

' ' colcctiYiUtţii ele la Bîrzcşti, a unor fif'rari, tîmplari, cojocari. La rîndul lor, resturile 
ostcologicc permit identificarea animalelor crescute de locuitorii satului; ovi
caprine, bo,·ine, porcinP, cîini, precum şi păsări ele curte. O ocupaţie înscmna
ti"'t era 1wscnitul dovedit de undiţclc ~i harpon11l grtsitc în B 3 şi B 11 (Fz:g. 4), 
de cantitatf'a de oase de peşte, crap, ştiucă, semnalate atît in gropile mcnajcn·, cît 
si în bordeie. 
' 

Sectorul II -- .YccroJ>ola. -:\ccropol;1 ~atului 
medit·val Bîrzcşti ocupa zona mai îndepi"'trtată de 
marginea tcrasci înalte-. Ea se ~cfb iniţial la mar
ginC'a de \"l';:.t-sud-vest a as(·;..:i"'trii. t -lt:·rior, dincolo 
~il- ~p<1ţi"c:l rczcr\'at cimitir~dni s-an ;:mcn~tjat mai 
m1~He kn1intc, care rdlccL\ tocmai dinamica dc
Ili('~..:r;lfici"'t a' ;1r(':,tci mari <lSl'z:tri de cîmnic din 

l-' J .1 

:-:ecddc XY-X\'J, fapt ce Ya fi (lctcrminat şi func-
i icn;1rc:1. la 1111 moment dat a trei asc;~ări cu mnncle 
1.>1'1-Zl''~'J. ci•J·.,,. c1"r~l , .. ,ti"'l "Cl"'t'·l·a ./., , .. 1 ,.1. c:l'l'I.Il,lJ"t 

) ~.1 .l J -1-'-L.O. .o.(.,.\.(. t. .. t. (\ ..... '-· (. ,{._ \( 1 •' J a.~t.l 

în raix;rt CLl cc<l din secclclc X"\"-~'-~\"1. 
2\ccropcla, una din cele mai Î!HilbC', dintre 

cele ~pec if icc sa te lor din ct:ntrul Cîmpiei Rotn:me, 
a fr1cut obiC'ctt1l unor cercc1{l.ri intf'nsc, desHisurate 
în campanii prelungite, implicînd ·dezvelirea' unor 
mari snprafl'ţc de pămînt, apr('ciindu-sc c~t Cl'a tnai 
buni"'t rr.duL1 ele ccrcct;; re a ,·aloro~ub i il1\'l'l1 tar 
funerar o cun . ..;titui'-'_săp{'ttura in :-;t:pr~uaţ{t, tinzînd 
dtire ccrcd<t.na cxhaw~tiY;L a întrq.;u1ui ~~T~;lţi;_t OCll-
pat de vechiul cimitir. ~:.i astfel, în Ctipr!r:.~.ul a 
trei sectiuni cu lătimca de 1,5 m ~i z-t :-:;1sc' c·-~·.ck 
cn lăţi~ea de 2__.:_5 m ~i lEngimi, var'iind întn· 
SO m şi 30 m, a putut fi dez\·clit;t apro~qw jnm.{t-
tatc din nccropolă cuprinzîntl circa 16S mormintc 
ordonate, dcscor-;erite în conditii clare. ~i urme ak 
altor 30--40 morminte dcrai1jatC'. Putem a:~Etzi 
aprecia crt întregul cimitir ar .fi în~umat cea 400 
morminte, reprezentînd cea mai mare parte a lo
cuitorilor ~~a tu lui I3îrzcş1 i din cea de-a doua ju
Inătatc a sccolnlni al XV-lea, pîn?'t. la :-:.firşitul 
secolului al XVI-lea, ~·au primii ani ;li celui de 
al XVII-lea vrac. Altfel spus, Df'Crono1a Bîrzestilor 

~ ' 
cuprinde deccdaţii ~atului, de-a lnngnl unni in-

'' .· t ..• 
\' . ' 

i. ' . ~. ' 

., ' 
~ .. ~· 

Fi[!,. 4. Undiţă din fier :;;i cercei 
de argint, st'colclc XV- X VI 
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ten·al de peste un V(•ac din istoria sa, una dill perioadele de reală pro~
peritatc a aşezării, aşa cum o demonstrează şi cercetările din sectorul 
aşezării propriu-zise, explicînd şi impresionantul salt demografic, ren1arcat din lec
tura documentelor. <;:ele 168 de morminte dezvelite aparţin tuturor grupelor de sex 
şi YÎrstă 10, reflectînd cu exactitate situaţia specifică a aşezării respective, oferind 
interesante detalii, tabloul de ansamblu al locuirii medievale săteşti din centrul 
Cîmpiei Române~ În cuprinsul S :2; Cas: 2; Cas: 3; Cas: 4; Cas: 6, situaţia 
grupînd un număr de cea 19 indivizi si respectiv 12 indivizi, copii si adolescenti, ' ' , 
sugerează înhmnări petrecute în timpul unei epidemii, copiii constituind grupa de 
YÎrstă cea mai afectată de asemenea cvcninwnte, în conditiile unei mortalităti 
infantile r:idicate. De altfel, grupa decedaţilor în vîrstă de 40-50 de ani este cda 
1nai numeroasă. Speranţa de viaţă a locuitorilor din Bîrzeştii veacului al XVI-lea 
~·ra în limitele studiate pentru aşezările perioadei, maturitatea producîndu-se mai 
de timpuriu. 

~lormintele sînt dt·pusc pe şiruri ordonate şi este de presupus că toate an 
dispus inţial ele înse1nnele tradiţionale mormintelor. Numai dispariţa acestora. la 
unele 1norn1inte, cele mai vechi, a făcut ca în mai multe cazuri să întîlnim 
1norm in te deranjate la să parea altora, ma 1 noi, sau chiar suprapuncri. Acea~tă 
situaţie ar putea relicfa un grup de morminte aparţinînd fazei mai vechi a satului 
din nit imcle decenii ale secolului al XV -lea şi din primele decenii ale veacului al 
X\'1-lea, etapei următoare, nu prea îndepărtate în timp, aparţinîndu-i mormintele 
ce au produs deranjamcntele şi suprapunerilc. Aspectul ordonat se completPază cu 
oh:-;crvaţia că toţi cei înhumaţi aparţineau comuniEtţii săteşti a Bîrzeştilor, alcătui
El mnogcn, din localnici români, de rit creştin, depuşi întnod tradiţional şi după 
un ceremonia! ce cuprindea reguli şi obiceiuri cristalizate de multă vren1e. Cei mai 
mulţi dintre cei înhumaţi în necropola Bîrzeştilor au fost înfăşura ţi într-un giulgiu 
sau o împletitură oarecare. Într-un număr redus de cazuri a fost folosit sicriul de 
lemn. La o altă grupă de indivizi a putut fi observată chiar persistenţa unui ritual 
frecvent în veacul al XIV-lea, păstrîndu-se în 1norn1înt o scîndurrt sau o bîrnă, 
cu care corpul defunctului a fost coborît în groapă. 

În acest stadiu al cercetărilor se poate pune întrebarea dacă locuitorii dispu
neau şi de o construcţie de cult, corespunzătoare ritualurilor lor. De mai multe ori, 
în timpul cercetrtrilor de salvare, atenţia ne-a fost atrasă fie de largi spaţii goale, 
rr1mase în 1nod inexplicabil, în condiţiile unei aglomerări a mormintelor, sau chiar 
de unele elemente de construcţie ce ar putea fi atribuite unui lăcaş de lemn. Descope
riE a unei zone în care pămîntul a fost puternic ars şi înroşit, observîndu-se tnult 
d'trbune, cuie, bucăţi de piatră calcaroasă calcinate, presupune existenţa unei bi
serici de lemn, ale cărei tălpi de stejar erau împănate cu lespezi de piatră. S-ar pă
rea că lăcasul a iesit din functiune în urma unui incendiu petrecut înainte de I)ără-, , , 
::in·a vetrei satului. 

Di1nensiun ile în care se înscriu resturile construcţiei de cult nu sînt prea mari 
(4 rn x 2,5 m). Ar fi putut fi un lăcaş modest. În acest sens pledează şi densitatea 
"porită a 1norn1intelor din jurul spaţiului suspectat. 

Oricît de simplu ni l-a1n imagina, un asemenea lăcaş de cult trebuie să fi 
cxi-~tat. Nu trebuie respinsă nici. ideea că el a fost de tnai multe ori reamenajat 
~~a:1 reparat în diverse locuri din cimitir. 

Dar cel mai spectaculo:-o si în acelasi timp deosebit de interesant pentru stu
diu s-a dovedit a fi inventanll' funerar d~~c:coperit în necropola satului Bîrzeşti din 
secolul al XVI-lea (Pl. I.). El este deosebit de bogat, atît ca număr, cît şi ca forme 
şi variante ale acestora. Se cornpune din: monede, inele, verigi, cercei, bumbi
şori, copci, catarame, amnare obţinute din silexuri antice refolosite, vase de sticlă, 
îmbrăcă1nintc de lux, urme ale unor obiecte metalice, unelte şi, aşa cum am mai 
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Pla11?a 1. Obiecte de podoabă din '7necropola medievală, secolul XV - XVL 

mentionat, urn1 al~ unor bîrnP, scînduri c;i sicrie din letnn. La o simplă 
enu~erare, in\T ntarul funerar dP la B'îrzeşti cuprinde 13 categorii de obiecte 
dbtincte, cele mai multe, podoab , din repertoriul formelor acestui gen din 
se lul al XVI-lea. (Pl. II). 

Întregul inve tar se datează cu ajutorul a p stc 30 monede emise între 1481 
şi 1576, d bănării di1 Imperiul Otoman11• Transilvania12 , Ungaria, Polonia. Sta
rea de conserv~rc a acestora sh' inegală, în functin şi d adîncim~a la care a fost 
săpat mormintul, d~r foart probabil şi în funcţi' d, aliaj şi de constituţia fizică 
cel r înhumaţi, multe dintre ele nesuportînd tratarea. 

Valorosul inventar numismatic dînd indicaţii şi repere cronologice a însoţit 
13 inele de argint şi aliaj, lucrate dintr-o bucată sau lipite, aparţinînd tipologie 
P.riilor cunoscute şi la Biserica Răzvan, Sfîntul Gheorghe Nou, Străuleşti - Măi
căaeşti etc. S ria acestora13 cuprinde atît exe1nplare simple cu veriga avînd o 
aplica lipită, dar şi piese mai pretenţioase, cu veriga şi corpul lucrate dintr-o 
foiţă din argint frumos gravată, g0lul interior fiind umplut cu nisip fin. Pe eba
tonul ce poartă gravat un motiv stelar, de mai veche tradiţie, a fost aplicată şi o 
ietricică albăstruie (Fig. 5). Atît bara, cît şi chatonul îngroşat sînt bogat decora te 

cu 1notive aştcrnute în torsadă. De bună seamă, piesa descrisă şi unele din cele
aH~ tipuri de inele nu pot fi opere ale unui argintar local, ridicîndu-se şi de această 

rl t{ problema provenienţei lor. Fără doar şi poate, ele erau cumpărate de pe piaţa 
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Plan~a li . Obiecte de pocloab ~'t găs ite in J3 1 J şi în m orm ite el tîn l el in secolele_ . - XVI. 
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Fig. 5. Ine l din argint masiv, s colu t XVI. 

bucureşteană, fiind creaţ ii ale unor 111 şt - şugar i , argintari cu experienţă , care cuno.,
t eau gama largă a produ ·lor de acest fel, h crate şi din aur p ntru marea nobih
me ş i care se s trăduiau să reab zez p ie. e mai ieftin 1 d in arg int, pentru locuitori i 
de rind a i truii au pentru boierin1 a de tară . sen sibilă la rafinamentrle si tehni ile 

' , 1 

pre ten ţ ioase, ~ p.r if ice n1odel lor balcano-med itcrancene provenite din oraşele occi-
dentale. Aceeas i d iscutie o impl ică si ~eria celor 7 ·crie- i din fier, au~ int si bronz, 

, ' ' "~' t' , 
dar ma i ales ex trem de reu) ta grupă ac rcci l r întîlniţi în patru cazuri . int rcei 
de aspectul iorchinilor d m ici granul sau pr zent înd mici sfere legat cu sîrmuliţe. 
Ş i tehnica r aliz ării aces tora n .ce. ită l n efort coordonat, o prac ică îndelnngat~1 
a lucrulu i acestor obiecte de artă, arc ·t a ·fiind u s iguranţ ă rcalizrtri ale bij 1L
_ r ilor bucure. teni car cunoşteau larga răspîndire a ace. tor p <loabe întîln it 
f recvcnt şi în Dobrogea14 . 

O r .flectare clară a contactului l ·aln ici l r de L- Birzcşt i u p iaţa rrl~~nea5cr1 
o exprim.ă pr z -nta în necropola satului, ]n d 1ă. cazuri, a unor r 'turi el e preten
ţ ioa. c vas r itual din s ticlă , de import, d in s r ia celor de perit la l\1ăne.1 t ·_ 
Buftea in n cropola din secolul al X VI-lea I Pntă bi. cr icii de zid a .:at11lu i. As -
1n enea pic ·c nu puteau f i foart ieft ine ş i n i i nun ărul 1 r nu ra prea mare . 
Or, pr zenţa a d uă a. e1nenca Ya .: în n cropola Bîrz '.

1 
ti lor pr upune po ' i ilittl.ţi 

material cl cosb ite ale unora d in localni i. 
Aceeaşi . itnaţie o p t xprima .., i re tur ilc, descoperite în patru azuri, , l 

unor ha ine lucrat cu fir d aur ş i arg in t. om "' rţul cu t fe fine ra apanajul negu. 
torilor tră ini care aduceau din Transilvani a . au de mai d ·part mărfuri , umpe 
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ţ:· . .-~te cu fir. Nici asemenea ha inc nn erau produse ale vreunui meştc·şugar sătesc, 
c~t ,ttît tnai nullt cu cît nmuărnl redus al celor ce purtau asemenea veşminte nu în
de ·ptrtţca exercitarea acestui nwştcşug la Bîrzeşt i. 

Cotnunc, deşi nu.par a fi produse ale unui meseriaş al satului, nedesprins de 
a1~·:·i·:ultură, sînt socotite şi celelalte piese de inventar, copci, catarame, piese din 
m~·!J.l (surguci) sau chiar drli~f' d(' 1.mdiţ;'t ~i nasturi-bumbişori, pc care de ase
nv;:.·a It· so~·otim produ,1· ale ;ttt-lil·relor orrt-;;ctw.~ti, pi"ttrnnse în lumea satelor în
c~;::tiur;lto~<r,· prin inkrnwdiul pit~ţ<"Î urhatH·. 

0 llli~ll~ÎtttW (L·u:-;cl>it;L S(' Cll\'llh' in kg:durJ. cu cea mai rrtspîndită picsrt de În
v.····.~H futH·rar d(•:-;copnit:t la Birzcsti. ca si în alte statiuni-- nasturl'lc-bumhi
~C;~. Lt 3.1) J·~· inJivi1.i. an·st accesorit~ JW!llru' îmbr:tc:uninte a fost prezent într-unul 
:--J_Lt mai multe exemplare. ::\[ulţimii cxemplardor ii corc::;punde ~i o mulţime a 
hpu.~rilor pi~'-"'','i, mergind de la sfcroidul obţinut prin lipirea a dou[t plăcuţe ::;emis
f·.·c)~Jale. :-;au :-;fL~roidul aplatizat la partea infcrioar{t, pîn{tla bumbişorul ~cmisferic, 
cu·) plăcu~~l lipit{t închizînd partea de jos, aYÎnd gra\'at un n1oti\' oarecare (de obi
c·; ':.m mc:-tndru sau o cruce). As<·mL'IWa pit·sc se confecţ ionau în mare numftr, manual, 
pc.:tţ batcr\.·a cu un dorn într-o fonn{t, cn·ntual de lemn. Şi acest accesoriu de larg{t 
r:}.~~)indin· in spaţiu ~i de înddungat:t funcţionare în timp (şi din accastft cauză 
atipic L~nC"i 1wrioack) era procurat de localnici de pc piaţa orăşănească. 

C:-t~ittt pn tutindcni unde au existat aşczi"tri antice, o unealtrt elin sil<'X, o 
lan_:~t microlitic;"'t, era foarte Line refolosit{t in epoca feudal{t la producerea scînteii 
Ec"~~-~an· aprindt·rii focului. 

L n produs local cu mult iplt' întrc1nt in ţări, prelucrat loca 1, trehu ie s;\. fi fost 
~; L.:~mnul. Orice" 1 împlar sau dulgher real iza din lcmnul p{tdnrii apropi;dl' Lîrna, 
:-:-ci.~:.dur;t :-.au chiar sicriul întîlnit în mormintele cercc·tatc. 

Cîteva concluzii se desprind: locuitorii din Bîrzcşti, sat aflat destul de aproa
}1\' (~.<' nucleul urban nwdieval al Bucure~t ilor, erau într-un contact perm:uwnt cu 
;J_ct:vitatca din ora~. fiind o prezcnţ{t activ{t pe piaţa ora~ului. 

Ei di...;JHlllcan de forţa matcrial{t necesară clobîndirii de pc piaţrt a unor fru
!i:t:.,.:: . ..;~· ol>icclc de podoabă, produse (k m~_·ştc7ut.;arii oraşului. 

Inelc·k din secolul al XVI-lea au pe linM:t SL'Illnificaţia frumosului, în confor
m itat;• cu idealul f icc{trnia, şi o altrt sernnif icaţ ic, rcprczcn tat ivrt, pentru indi\'izi i 
ce t_· purtau, putînd fi folosit~~ ~i drept sigilii. 

Civilizaţia rural{t din centrul Cîmpif•i Rom:tnc~ ~~- don:dcşte a avea profunde 
im;:r~icaţii in marile probleme alr· evului mediu rorn:uw~c. Ea este în contact cu ma
riL: curente de idei în circnlaţ il'. 

lnterdcpL'ndenţa raporturilor cconomicc15 dintre ora~ ~i sat presupunea şi ca
p:Kitatl'a oraşului de a oferi producătorului rural, în schimbul mărlurilor sale, acele 
r~·cd.use de care acesta avea nevoie şi chiar bunuri de lux şi arme (Pl. III). 

Prezenţa pieselor discutate în nccropola ~atului presupune, în acelaşi timp, 
I~;·~·~iciparl'a activi"t a <1tenilor la Yiaţa economidt, a dtrei component{t, comerţul, 
~~· (::,_•_ . .;[ăşura pc piaţa oraşului. 

n~scopcrirea l.lllOf frumoao;;e Şi rafinat(~ prodUSl' de lux ridic{t problema for
ţr i '':Cunr>m ice dt• carl' dispuneau locuitorii sa tdor în conicx tnl vieţii economice 
. ' 1 i. (' ~~--."'. J. ·-~ . 

Incontc~tahil, cea mai mare parte a obiectelor dt~ factură urbani"t rdidează, 
w1. ~-~ultimul rînd, nivelul atins de civilizaţia urbană mcdie\'ală, subliniind în a
c·~::l;-i timp rohtl ora~ului în dinamica civilizaţiei rurale pc care o influenţa direct. 

Sectorul 1 [ l - Construcţia din cărămidâ. La poalele te rasei, pe partea de E 
a !;,.,,ului d~. cleal ce adăposte~te vcstigiilc satului Bîrzeşti, s-au obscr\'at, la supra
f:JLi terenului, cîteva ziduri ce au f{tcut parte dintr-o C()nstrucţic ast[tzi disprtrută. 
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Planşa I 11. Obiecte din m tal des opcri tc in bordei 11l Il , s coh1l X I. 

P ntru stab ibrea planimetriei aceste i cons tru cţi i au fost tra at două :-e -
t iuni: I orientatE- Y , lung de 15 ,70 m i lat el e J ,50 111 , i II or ientat 1 - , 
' ' ' hmg ele 33 m ., i lat de J , 50 m. 

I a interceptat două ziduri (2 1 , i 2 2 ) ori ent ~ te )\ - ş i paralel , mtr le 
fjind o el i t ant ă de 7 ,60 m . 

' zl gros de 0.60 m , pă trează din fund aţ i e o ,55 m în adîncime ·, i e t fă ut d in 
cărămiclrl (27 x l4 x 4- 5 cm) 1 'gat ă cu ·t ratu ri de mortar el e 2 - 4 cm, al căh1 it d in 
nisip fin , cuiburi mici de var , i bulgări de Yar nes tin ~ . Z2 arc ac a.,i stru tu ră. dar 
păstrează din fund a ţi e numai 0,30 m în adincim e. Lungimea c 1 r două ziduri (Z1 

, i Z2) c. t de 32,20 m, la ce le dou rt ap te le f i ind lega te de dourl ziduri (Z4 , i Z5) 

orientate E - V, lung i el ' c ,20 m. 
DezYelir a fectua t5 a 5co. la iY ca l ă x i. t n ţa lmci clădir i ele formă dPp un

ghiulară u ]:;-. tura lungă de 32,20 m , i cea !:=Curt ii de < ,20 m. ri ent arca c n. truc~ iei 
fiind ;\ - . 

' II a pe1mis . tabilirea ccm partim cntării intnicare a c n~tru ţi ci, a.::tf l 
C{l la 16 , 15 rn sud faţă el ' z.( a apărut z 5 ricnt at E - V, iar la 11 m ~lld faţ ~ de 
Z3 a apărut 2 6 (orientatE- Y, lega t ,i el de Z] ş i Z2) , mijlocul lui fiind interc ·p at 
d Z 7 orientat l_ ·, legat de 2 6 ,i Z5 . Dezvelirea tuturor ac -t or ziduri int r i are 
ne perm it e s ă af irm [tm că, de la sud cătr ' nord , c nstn1 ţ i a av a următ arca c n/..par
t imcntarc: 

două încăperi (3, 5 m X 3,50 m ); ! · 

- o în căp re ( 11 ,00 m 7, 60 m ); 
- o încăpere ( 16 , 15 m X 7, 60 m ). 
De. tinaţia . paţi ilor interioare ale const.rucţi i p11ka fi : încă1 ' rea a rna rc,. 

( 16 , 15 m x 7,60 m ), . a la agrcgatclor; încăper a (11 ,00 m 7, 60 m) de la mijlo
cul cl~tdirii put a servi a depozit iar cele dourt în ăpcr i (3. 5 m / ,50 m) ~lf ~ate 
pc latura d, sud puteau . rYi drept l ocuinţă a p r~ona lnJui led~~ rvirc. ' 

158 

https://biblioteca-digitala.ro



Cercetarea cfcctuat{t în exteriorul Z~ a surprins existenţa unor contr;\forţ i 
(0,60 m >: 0,50 m) plasaţi la o distanţă ce variază între 5,.~0 m -- 5,45 m. 
Colţul deS-~ Eal clrtdirii era consolidat prin realizarea în fundaţie a două arcuri 
d{' desc{ncare. 

Explicaţia construirii contraforţilur o putem g;bi în faptul C:t latura aceasta 
era construiUt într-un teren mai slab, c[ttn· lunc{t. Pentru datarca construcţiei ne-am 
folosit de tehnica de lucru a zidăriei spccifidt s<'colului al XYI li-lea ~i de citeva 
materiale arheologice. g[tsitc în afara laturii de est. printre care: fragmente de ţigk 
din acoperi~. pipe din lut, fragmente de vase datînd din secolul al XYIII-lca, si
milare cu obiecte descoperite în n·rcd[u·ilc de la ~Iihai \"odă, Curtea \'cehe, 
\"{tdu·r·sti, Curtea ~ou[t, datate în aceeasi pcrioad{t. 

' ' Surprinderea în colţul de S- -E a unor cantit{tţi de cărbune provenit d:._· la 
elemente lemnoase inccndiatc si a unor straturi de cenusă, ne permite să afirm[mt 
c{t respccti,·a construcţ it· a fost' afectaUt de un incendiu. 'în timpul cercetru·ilor nu 
au fost surprinse etape de construcţie sau refaceri ale clădirii. 

Cu privire la destinaţia unei astfel de clădiri s-a emis ipoteza funcţion{tri i 
aici a unei mori de apă sau a altei instalaţii ce folosea forţa motrice a apei. Ipokza 
a fost sugerat[t de amplasarea construcţiei în această zon[t de luncă, în vecinfttatca 
unui canal (scoc) de apă, ce aduna izsoarde din deal ~i curgea către clădire, fiind 
aproape tangent la latura ei, nordic[t. dup[t care fftcea un ocol către est, îndrcptîn
du-sc SJ)re rîul Dîmbovita unde se si varsft. . ' 

Din pftcate. izvoarele cartografice nu inclic[t amplasarea a unei mcri in 
acest loc. 

Ln plan al marilor de pe Dîmboviţa, întocmit ele 1. Teofilu în iulie 1 X62, 
menţioneazft în această zonă dou[t mori clesfiinţate la acea datft. Pc malul stîng 
al rîului este notatrt moara de la Vitan, iar pc malul drept st·mntd de moară dcs
fiinţatft este prezent fr1.rft a se consemna numele morii. În lumina celor de~crise 
mai sus putem concluziona dt această construcţie a funcţionat în secolul al XYIII
ka, fiind părftsitfl. în a doua jumătak a secolului al XIX-lea (fragmentele> de Yas..t· 
elin secolul al X IX-lea găsite limitcadt etapa finalft de funcţionare a con~·trucţiei), 
masiva distrugere a zidurilor producîndu-sc relativ H'ccnt. o datrt cu nin·larea nw
canicft a terenului. 

Cercetările de sah·are din vatra fostului sat Bîrzesti ~<' dcsfftsoar[t în continu
are. Datele obţinute pînft în prezent permit rcconstitu'irca stacliuiui de dezvoltare 
al acestei aşezări în s.ecolcle.XY--X\'I. Către prima jmn:'itatc a veacului al .:\.\'Il
lea, vatra vcc he a fost a l1andona tr1. colectivitate a de a ici mut inclu-şi le cu inţek în
tr-un alt loc. Cînd a fost amcnajaUt construcţia hidrotehnicrt. satul Bîrzc~ti nn mai 
funcţiona pe acest tt·rcn, ca atare Intr<' cele doui"t elemente nu exista un raport di
rect. Sigur este faptul dt acca~tă cl{tdire de mari proporţii, cu o compartimcntan· 
aparte, care exclude funcţionalitatea de spaţiu de locuit, a adăpostit o moar[t sau 
o piu[t, cu ~ur~[t de forţrt hidraulirft. Este o prirn[t dcscop:rirc de ace~t gen pc tt'rÎ
toriul Bucurcst ilor. 

' 
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Note 

1 DII~.D Tara Eom{tncasd, ·;cac XYI(4, p. 2r.:>. 
2 Idem, ·,cac XYJjo, p. 311. 
3 1 dem, ·1eac .'\. Yllj-l, p. J(H. 
4 Arh. :.\(uzclll de istoric a municipiului Bncnrc:;;ti, iu·"· 35861, 35R62, 3SR63 ş.a. 
a Aducem mulţumiri şi pc acca~tă calc stucknţilur şi cadrelor didactice de la Facultat<"a de i .... tc,ric

filozofic care au lucrat ucmijlocit pc şantierul arheologic Dîrzcşti: dr. Ligia Hîrzu, dr. -:\1. 

Constantinescu, dr. Y. Dupoi, dr. Florentina Preda, dr. Florenţa Cazan. Semnalarea acestui 

ohiecti·, arheologic o datorăm actualului student Adrian Popescu de la Facultatea de istorie; 

filozofie, care, ele., fiind, a atenţionat muzeul asupra existenţei acestei lucrftri. 

6 De primul obiecti·" s-a ocupat Panait I. Panait, necropola intrînd în studiul lui Aristide ~tdfuwsct~. 
iar constmcţia ele cărftmid~i în cel al lui Cristian Tico. 

7 Material aflat în colecţiile l\liAl\lH. 

8 Bucl·tre;,tii de odinioară, llw~ureşti, 1959, Pl. LX[/3. 

ii .. P<.~.na it I. I 'ana it, .';)an tierul arheologic Băneasa-Strâ11leşt i, .·1 şezarca feudalâ, în CAB,' Bucureşti, 
1%5, Il, p. 217, Fig. ll5j2. 

10 Cercetarea antropologicft a fost efectuată de anbopologul I.aurenţia Georgescu de la Institutul 

"Dr. \'ictor Babe~". 

11 Identificarea moncdclor otomane o datorftm lectorului uni·.r. cir. ~lihai ~Iaxim ele la L·ni·,ersitatea 

13ucnrc;_;ti. 

12 l\Ioncdclc occidentale au fost identificate de ccrcetl'ttoarca 1\I. Grigoruţă ele l:.1}l\IL\1\lB. 

13 Panait l. Panait, ~-Aristidc Ştefănescu. CtTc~tări de salvare î;t vatra ;~1/ului ml'die<•al Rîr.?eşti-
11ucureşti, în ,.Documente recent dc~coperitc şi inforii.1aţii arheologice", "\cad. de ~t. Soc. 

şi Pol., Bucurc>şti, 1983, p. 51-54. 
u;_Gheorghe :Mftnucu-Aclameştcanu, J..'ccropola ·medievală de_la Enisala (jud._ Tulcea) ... Raport preli-

minar asupm camfmliei din 1979, în ,.Materiale",· Oradea, 1979, p. 37-1-385. · 
---.-~-.• 

la Aristidc ~tefănescu, lntndepmdenfa mporturi!o1' economice dintre ora;; şi sat în lumina descope-

ririlo1· din ra:a JJucunştilc:r (sec. XIF--.\T), în "He-,. :\luz. )Ion., lst. Artă!', 2, 1978• 

D. 17-19. 
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Le __ site de Birzeşti 
Rl~SUME 

dr. PAiVAIT 1. PANAIT, 
ARISTIDE STEFANESCU , 

La collin~ de Bîrzcsti se trouve sur la ri\·c droite ele la Dimbovita, cn aval ' . de t·a.~lcien centre de Bucarest. La terrasse ,. d()~nine d'en\·iron lS 1netres le lit de 
la ~-:·, i~~rc. Les travaux effectues en vue de r~fraichir la couche vegetale des scres de 
legume::; de l'enclroit ont pern1is d'identificr, sur de grandcs superficics, des traces 
d'habitation ct lc3 tmnbes d'un cimetiere des xvc - XVIc siecles. Les fouilles 
ont coaduit ~t l'identification de 25 habitations, dont dcux datant des II -
III siecles; les autres appartenaicnt au villagc de Bîrzcşti, attcstc par un document 
<k 2.9 Zl\Til 1577. Le village est cependant heacoup plu:-; ancicn que cette date. 
DatL.; les deux habitations anciennes, ayant appartenu a unc collectivite daco
ro:nainc, on a trouve: une situle romaine cn bronze, unc fibulc recouvcrtc d'une 
feu~:t? el' or, de la ceramique traditionelle ou d' influencc provinciale romainc etc. 

L'habitat feodal etait compose pour la plupart de n1aisons scmi-enterrees, 
de n1aisons aux parois faites de branchages entrclaces avec un ren1plage de tcrre, 
de fosscs pour les cereales ct d'un cimetiere comptant environ 400 tombes, dont on 
a etudie 168. 

L' inventaire est extremement varie et riche: outils d'artisans, objets de pa
rure (bagues, uoucles d'oreilles, boutons spheroidaux), monnaics, poterie, verrcrics, 
n10uli:1:; cn pierre, gres, etc. Le villagc de Bîrzeşti n'est apparu sur ccttc aire 
qu'aax XVe - XVI6 siecles. 

A proximite de ces vestiges, on a bâti au XVIIIe siecle un moulin actionne 
p:1r l'cau d'un pctit ruisseau detache du lit de la Dîmboviţa. 

Explication des figures 

Fi.;ur.;, 1. Le profil du câte onest de demi hutte 22, datant des II~ - Ilie sieclcs. 
Figure 2. Le plan de la medievale demi-hutte 7. 
Fi:tUYt! 3. Le.;; pbns des medievales demi-huttes 17 et 19. 
Fz:.;ur,>, 4. Outil de peche en fer et boucle d'oreillc en argent - xve - XVIe Sl

ccles. 
Fz:gr,tr..: 5. Bague massive en argent - XVIe siecle. 
Pl:~n:;he I. Objets de parure decouverts dans la necropole medievale - XV6 

-

· XVIe siecles. 
Plan-clze II. Objets de parurc decouverts a B 11 et dans des tombeaux datant des 

XVe - XVIe siecles. 
Planche III. Objets cn metal decouverts dans la demi-hutte 11 - XVI" sirecle. 

11 - ~d. 602· 161 
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