
Cercetări arheologice medievale 
pe Dealul Piscului 

Ccrcct:trilc dcctuatl' în cur:-;ul anului 19~9 ---campania ele var{t şi toamnft
de c~·,_trc \luzcul de i~t<nic şi arttt a municipiului Bucureşti, în colaborare cu Facul
tatr·z't de btorie-Filozofic Bucureşti, în Dc·alul Pi:-;cului. au continuat dc~coperirca 
~atului mcdin·al, "\lfticfuw~ti-ot-Dîmho\·ita" 1 . lk a:;cmcni, în acec·asi zonft au 
fo_:;t cxtin~c ccrccUnile arhc•(;logice asupra ~wcropolci ~atnlui ~lh-mcnţi~nat. 

Dactt primele donft camp:tnii ele sftpttturi arheologice din Ikalul Pi~ndui 1s1 
prCJlllL..;escr{t ca ohi('cti\· ccrc:·tarca cxhansti\·{t a Iwcropolci fc·tHlalc, ultimcll' dot;ft 
din anul 19S9 şi-au concentrat atl·nţia asupra posihilitttţilor de depistare a aşczftrii 
rurale ct• se putea btmui c{t se aflft în imediata apropiere. Prima daptt a Cl'ITd{trii 
a fo:-;t mztrcatft de dcschi(krca a trei ~ccţiuni: XX, XXI şi XXII. Pc terenul cerce
tat l'Xi~tft în prezent un parc: prccizarl'a şi fixan·a <tpftturilor au fost fan>rizate 
dt· r.·coltarca de la suprabţft a unui material prdf'udal şi feudal. Prin ~pccificul 
prnhl<·nwlf r pc care le-a ridicat, sftpfttura arlwologidt din zonft a dobîndit un cara
ct,-·:- nd de ~ah·arc, cttci o hun:t parte a suprafeţei cercetate \·a fi dc:-;tinatft 
unfl:· anwnaj{tri legate de parcul înn·cinat. 

~tratil'rafia, destul de ~illl])l{t ~i l'Yid"ni:t in scctinnc, relcY{l un strat n•tretal 
i,.) ' • t"-1 

- z,_ici ca şi în zona de sud-t·st mHlt· se aflft lncaliz;IU't necropola, terenul a fost dc-
ca;l:tt pîn{t h jum{ttate dt· metru- sul> czn,· apan·. la miC:t di:.;;tanţ{t, ni\·clul de cul
tuL\ fcnclal exprimat printr-o bandtt continu:t d(• n·nu~iu-clc . ..;chi:.;;, urmat de un re
gi;..;tnt ele pfunînt cenuşiu înclli." ce ~uprapum· un strat :"nbţin· de castanin- solul 
V lt:. 

Îngroparea habitatulni la aproximati\· 0,70 -O,SO m îi oferea locuinţei şi 
locuitorilor l'i acd microclimat ;n·antajo . ..; într-o regiunl' cu ierni aspre şi Ycri to
rid. · fcrind-o în ac<·Ltşi timp d~.· rafakk \·înturilor, dl·o~cl,it de puternice în an·astft 
ZO[; :·~ .. 

O alUt prol>km:~t <'sk Cll:Jturan·;t aglom<'rftrii 1w o suprafaţ{t n·lati\· mica 
~'. 11:wi 1Htmttr mar<' d<· locuin:,<·. E~tt- drL·pt cft pinft acum cercetarea ~-a limitat la 
un kritoriu d<· apro~..:imati\- 1 000 mp incluzînd şi ~ondajelc. Pc accastft suprafaţft. 
conc·ntran·a r:'tmirw în<i un fapt izbitor cu atît mai mult cu cît terenul parc a 
fi h..;t Lt\·orahiltuwi disp~·r<tri; :-;··pot in\·,·r:-;a În.;:t datc·lt· probkrnci, afirmindu-se 
c5. locnni an·a~ta na s-a urm:u·it şi ctt n·rcdan·a noa:-;trft nu a ~urprins decît un 
fr~t:_:m,·nt din ~;ttul \l:tictutcşti-ot-DîmhoYiţa. 

[nvcntarul casnic şi a,~ricoi <"trac -- ~-att gft~it douft cuţik, o fu~aiolrl, an·, 
dou,\ undiţl' -- d(·not;'t ctt locnitorii an p;'trtt~it ~:dul Î:1aintc de incendiere, într-un 
rfL::.:az can· le-a pl·rmi:-; ~al\·arca bunurilor i:1di\·idual~· sau colective. Totu~i, puţin{t
tatc:t inventar\lltti agricol poate marca ocupaţia de frunk a locuitorilor acestui sat: 
cre::->tert'a \·itdor. 
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Plan ·a !. Podoa be d<>.., <. perit in n cropol;J m edi · v~lă c rceta tă la Dealul Pi ~ lui. 
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Iniţierea şi dezYoltarea s~1păturilor arheologice din Dealul Piscului, chiar 
dae1 nu au constituit o premieră au ajuns în scurt timp la rezultate ~urprinz~ttoarc; 
coroborindu-~e iznJarclc scrise cu rezultatele furnizate de arheologic s-a ajuns 
la dc~copcrirca Yctrei unei \Tchi asezări ce a "colaborat" la fon11area Bucurestiului 
~porind astfel cn înc{t nnul lista 'celor 41 de sate deja Cl111( seu te. ~Jai în'tîi, re~ 
zultatcle obţinute ne-au permis datart'a cin1itirului între sfîrşitul Ycacului al 
XI\"-ka şi ~fîrşitul Ycacului al XYI-lca, precum şi identificarea unui strat gros 
de inccnd iu ce acopt·r;'t aşezarea. 

Ikcabjul dintre primul şi cd de-al doilea nin·l de inlmman' --atestat ~i prin 
cele două niYck de arsur{t în B 5 --se leag;-'1 de un alt moment dramatic din Yiaţa 
satului :fÎ care coincide cu Yajnica luptă a Yitcazului domn Hadu de la Afumaţi, 
H.adn de la H.îmnic împotriYa deselor incursiuni otomane întreprinse în Cîmpia 
.\lunil'an{t. Cu acest prilej, sătenii au b{tjcnit. dar atunci cîncJ pericolul s-a îndepăr
tat au fl'\Tnit şi Yiaţa şi-a reluat firul. Cimitirul feudal, cornponcnt{t obligatorie a 
oric{trci aşezări n1mâneşti, prezintrt cîtcYa particularităţi specifice: arc un caracter 
unitar - subiecţii aparţinînd tuturor catcg9riilor de YÎr~t~l - cu n1cnţiunea că 
enwi le, în raport cu b~trbaţii, sînt la o paritate relatiY{t, fiind eYidcnUt apartc
fcnţa lor la acel tip ~-mnatic autohton ce confcrf1 aşezării contmuitatc şi ,·aloarc~. 

Descoperirea unui inYentar funerar de excepţie deschide larg porţile inter
pretărilor ~i opţiunilor. Ik la ipoteza că purt{ltorii de \'CŞminte ţesute din fir ele me
tal preţios şi inele de argint cu emblematidt balcano-bizantină au aparţinut unei 
aristocraţii rurale ale dtrci "domenii" întîrzie însă să iasă la luminft pinftla ipoteza 
C:t acest in,·en tar preţios este aui ic prin reprezentarea lui simbolică - Yttl turi bi
cdalici, prt<ni cu ciocul întors-, distanţa este relatiY midt (Pl. 1). Indiferent 
de poziţia lor sociant. aceşti înstăriţi sînt p{ttnmşi toţi c..lc importanţa obiectelor de 
podoabft pe care le au in inYcntar şi pc care le iau "dincolo" ca semn al propriei lor 
Yalori. Oricum, la o analiz{t a raportului social şi economic dintre aşezare şi cimitir 
nu trebuie uitat elementul di~puncrii satului Jiăicfmcşti-ot-DîmLoYiţa, prin po
ziţia sa gcograficrt, în primul cerc al satelor satelit ale Capitalei, care puteau oferi 
posibilitatea înhumării pc teritoriul lor a unor drcgf1.tori împreună cu familiile lor. 
Frtră pietre tom bale. făr[t reşedinţă şi locaş de cult în apropiere; c..lacă a fost aşa, de 
ce numai unii dintre ci sînt purtători de podoabe? 

ControYcrsatcle probleme ridicate de cercetările arheologice şi istorice din 
Dealul Piscului îşi Yor g{tsi cîndYa rczol\'area atît prin aprofundarea cercetării de 
teren cît şi pc calca ~rea, plin{t de capcane, a apropierii <le mentalitatea eYuluj 
mcd in rom â ncsc. 
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Note 

1 Un alt sat cu accla!ji nume a existat pc malul Colcntinci, fiiutl meuţionat îu actele ·tretuii sub 

denumirea ":vlăicăneşti-ot-Colentina". ~i vatra acestei a!jezări rurale a fost cercetată arheo

logic f{tcînclu-se precizarea existenţei ei încă din secolul al Xl\'-lea. \'('zi ,.l;ocunH·ntt· 

pri·.ritoare la Istoria României. B. Tara H.omânt~asdt, 'IC'ac XVI", 'lol. III, p. 143 ~i 

Panait I. Panait "S.'ipiiturile ele la Bucureştii ~oi, 1960, sectorul l\Uicf11ll'.)IÎ", Îll Cei'Ct'liiri 

arheologice in Bucureşti, I, 1961, p. 126-131; şaulicrul arheologic Inu~asa--Străule~ti, 

Aşezarea fcudali't, în Bucureşti, II, 1965, p. 190-222. 
A se 'Fl'tlea raportul p:·i 1in l c onsiclcraţiilc antropologicc îu volumul de faţă 
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Fouilles archeologiques medievales 
a Dealul Piscului 

Dans l'ancil'nne :-;tation archcologiquc ele Dealul Pi~culni on a dfcctuc des 
fou :tlc·s dans l 'ai re d 'nn village mcdie\·al: ~lăidmeşt i-ot- DîmhoYi ţa. .-\ ttestc 
:-;cuL·ment au X\"l" :-;iecle, le village manifeste sem exi~tencc de·:-; la fin du XI\.('. 
Il r··stc cn place jusqnc vers la fin du X YI·~ sit~cle. On L'I1 a cxGn·c des 
haLitations d unc parti<' clu cimetierc. L'inventaire funcraire est forme de bagucs 
d\:.:1. grand interet scicntific1ue ct artistiquc, de boucks d'on·illcs. de pieccs 
vc.:.ti:n<'ntairc~;, de. Les fouillcs de Ikalnl Pisculni se pour:-;UÎ\Tllt. 

Explication des figurcs 

P!P•cllt' !. B:1gut·:-; clecouvcrtl's pcnd;111t des fonilks archcologiqllt'S pratiqucL'S dans 
la necropnll' medievale de I kalul Piscul u i. 
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