
Şantierul arheologic Afumaţi 

IniţiatiYa ~rtpăturilor arheologice din comuna Afumaţi-- întrcprin<"t din 
nevoia cunoaşterii unor Yestigii istorice din apropierea capitaki- poatl' şi tre
buie s[t fie considcrat{t un pa~ înainte pc calea abord{trii judicioa~·e a ccrccti"'trii 
istorice si arheologice a unc i vcch i res<"dinte domncst i din Tara Homfnwasdt. 

Cm~HJna Afumaţi este aşezată pc o 'partt: şi pc alt~ a văii 'pa~rtrca, vatra \T

chc a sattdui situ indu-se spre i\- E. )o::-:caua de azi - de-a lungul c[trcia ::-:e mai 
puteau ob::-:crva, îndt dup[t primul r{tzboi mondial, ziduri ruinate- a fost cons
strnitft dup[t I~RO, simplificindu-se astfc·l vechile drumuri de acces c[ttre Capitală. 

Satnl Afumaţi este pomenit pentru prima oar{t intr-un document emis la 
Bucureşti de către \'l{tdnţ. fiul lui Ylad Cftlug{tru, în mai 27, anul 1.'1 10, voievodul 
înzestrîndu-1 pc "prea cinstitul Ylastclin jupan ~cagoe al lui I>ri"tghici cu fiii 
să.i" cu dou[t părţi din moşia Afumaţi1 . O altă menţiune apare în 11 septembrie 
1525, cînd, în timpul domniei aprigulni luptfttor pentru libertate şi indcpendcnţ{t, 
Radu de la Afumati, se emite un hriso\· "în satul ce se numeste Afumati"~. l·n an 
mai tîrziu, acelaşi 'voievod întărcşAte marelui vi-..;tier ~eagoc 'şi soţiei ~ale Caplea 
înd"t o parte din moşia Afumaţi3 . In veacul al X\'1-lea, moşia Afumaţi c-.:tc atcs
tat{t încă de dou{t ori: pe Yremca lui Petru Cercei, într-un hri:-;o\· din iul ic 1 .5R44 

şi in timpul lui }lihnca Turcitul, in 1589 iulie 5'1 . 

La :-;fîrşitul :-;eeolului al X\'II-lca moşia intr[t în proprietatea stolnicului 
Constantin Cantacuzino, pu1tru ca în veacul urm{ttor Alexandru Ipsilanti (1774-
1782, 1796-1797) s{t o ofere drept zc:-.trc fiicei ~ale ~laria, căs[ttoriUt cu Alexan
dru Schina. În 1828, acesta o YÎhclc lui Stcrc l>nmba, iar fiica ultimului o înstrrt i
neaz{t în 1913 familiei ~egropontc6 . Dar dincolo de aceste m{trturii scri:-;t· rrm1Înc 
cea dfdtuită în piatra mormîntului de la Ct:rtca de :\rgcş al neînfric~tului Radn 
de la Afumaţi: "şi \'{t \·oi povesti \·ouft (luptt·lc) pc care k-am purtat cu. Cel din
tîi r{tzLoi cu agarcnii la Afumaţi, al doika la Cubavi ... ". 

Cercetarea arheologică întrcpriib[t de \lnzcul de Istoric ~i Artrt al munic i
piului Bucureşti şi-a concentrat În\·c:-;tigaţia -- în cadrul unni plan global de cer_ 
cctarc L1 care ar fi intrat si ctitoriik cantacuzinc, posilJil snpraptbc pc vcclwa n.·
şcuinţ;t a viteazului de la 'Afumaţi- numai in zona din preajma zidului nwdicval 
din imcd ia ta \·cc inăta te a şosclt' i Bucurc~t i - Constan ţa, sondajele fi ind dcct u
a te pc terasa superi oară a \'{tii Pa<trea. 

Caractc:.:i:-,ticilc constructiilor identificate, în urma ceiTetftrilor arlll'ologin·, 
într-un teren situat în aval de salba de lacuri amcnajatc in zonrt. sînt rde\·antc 
prin adaptarea la constituţia şi compoziţia solului în can· au fo~t implantatc. 
Alf1turi ck dcpozi te de pietri suri aluv ionan·, tran~portatc d1· cursul apei Pa~·.[trea, 
se afltt alteL~ puternic rulate,' colmatatc şi compactate neuni.form cu \'iituri 
de nisip grosier, s11 prapus de pînze pu tern icc de argilr1 (strat nl argilos variazfl 
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din loc în loc dup{i ncregularit:tţilc dl' teren, ajungînd la gro:-;imi C<' deptt~l':--C 
cîtcodat:t un mdru) de culoan· verzuil', pt·stc car(' s-a depus p:~tn:întul ca~t<miu 
dl· p{Hlnrl'. ~ondajek de pe tcrasrt an mai scos la in·alrt CÎkYa nurll'(' dt· marn1· 
rezultak în timpul st·dinwntrtrii. 

Executarea unt'i casete :\ (plasatrt pe terasa superioarrt a \";tii) d(' 10 . 2 111 

a surprins fundaţiile a dou{t ziduri de dimensiuni aproapl' eg:tl(' ( 1,60 .- 1,90 111), 

dispuse p~·rpl'tHlicular unul pe altul ~i reprezentînd, dup;l toak prohal>ilit{tţik. 
paramcnţii tllH'i înrrtperi orientate spn· \" ~ E. Din p:tcate, stratigrafia in an·ast{t 
casct:t a fo:-;t in parte compromis;'t de cxistl'nţa mwi gropi men;tjl'rl·. Totu~i, in 
imediata apropien· a zidului s-a surprins conturul unui decro~ dl' ;qnoximati,· 
jnmătall' de cttrrunidrt, ce march!'adt, împn·tm;'t cu un strat d1· mortar. nin·lul d1· 
C:tlcan·; nivelul de constrncţit· a zidului st~ înscril·.- bitw rdidat b aproxi
mati\· l/>0 m. Spre E zidulnwdic\·al a Utiat o groaprt de înhuman· (\1 2). Sprt· \" 
stl.ptttura a scos la in·aL~t un mormînt (\14) aparţinînd unui brtrh;ll. oril'ntat ritu
al E- \", adnd depus în zona oaselor sacrale o scccr{t, simbol al înddctnicirii 
sale. Secera s-a conscn·at în conditii lmnt•, adnd muclwa de 3 mm, iar t{tisul d(· 

' ' 
1 mm .. \Iînerul triunghiular prezint{t urme de lemn putrezit. 

Secţiunea B ltmgtt de 11 m şi latrt <le 1,5 m, oricntat{t E--- \", pl'fpendicular 
pc zidul mcdic\·al de la şosea, ca ~i cel situat pc tcrasrt, a rele\'at o :-;tratigrafic si
gur{t: peste stratul de argilrt galben-\'crzui s-a depth un p:tmînt ciocolatin, a\·înd 
în partea supcrioar{t un registru puternic dt· prunînt cafeniu dt·schis, peste ·car<' :-;-a 
suprapus aproape continuu stratul de ptunînt gallwtl închi:~ (p{tmint purtat); ni
\·clele continu{t printr-o pinZ:t dl' moloz m{tnmt carc--spn· \' -\'. în jnH'di;lta 
apropierl' a zidului nwdic\·al-- se transform;'t într-unul gros dt' c:hr11nidrt fragnwn
tat{t. 

Stratigrafia se încheie -- duptt un strat <k pr11nint fin ~i 1<-ntilc de nisip dis
tincte în special lîng:t zidul de pc teras{t --cu un strat \"<·gl'tal subţire împrmal 
cu pietri~ grosier, Stq>tttura a sco:-; la i\·clrt la adîncimi Yariahill'-- nu mai mult 
rlc 2 m, nu mai puţin de 1,50 m -- 16 gropi <k inhumarl', întn· care 8 de b;'u·l>aţi, 
6 de femei şi 2 de copii. Oril·ntak E-- \" duptt ritualul crc~tin, dispuse de mulk 
ori în gropi telcscopate, mormintele, prin fn·n·<'nţa lor, rdlcctrt cxist<·nţa unui 
întin:-; ~i populat cimitir feudal din zona Cîmpiei \luntcrw. I>escop<'rir('a unei mo
nede in M S ne-a permis datan·a "in situ" a n<'cropolt·i: 1:195. 

Conclu:z:z·. Dup{t 1oate probabilităţik, viaţ:t s-a organizat })(' ace~·dl' locuri 
în funcţil' de cek don{t nin·k identificate arlwologic. Primul con·spunde secok
lor XV --XVI şi include şi rwcropola can·, conform informaţiilor d;tk de gospoda
rii locali, ocuptt cea 500 m:!. Al doilea - rcpn·z<'ntat printr-un complex puternic 
~i vast dl' construcţii, t<•s{ttura zidurilor surprinse mergînd la dep:\rtrtri dt· cea 200 
111 spre S şi 30 m spre~. dincolo de firul rîului Pa<trca -apare cînd nwnwri;t 
ci1nitirnlui se stl'rses1~ :->an cel putin se c..;tompas<'. Stratigrafic si cronologic, ni
velul al doilea' ci· locuire reflectit, duprt toat<· probabilităţile, ;1cl'l mom~·nt din 
timpul domnil·i lui ~:~rban Cantacuzino cînd S(' ridic{t "de i..;noa\·ă" prima manufac
tur{t de postav în Tara J(orn;'\neascrt, care va funcţiona mai hinl· dl' un Yl'ac 1 . 

În ce<·a ce priveşte raportul cronologic între cele dou{t construcţii. zidul IlH'

dieval ce străjuieştc ~oseana şi n·le de deasupra tl'rasci. :-:întcm dl· pttr('rc că amîn
douft se înscriu într-o daptt de debut a manufacturii, corcspunzr1toan' unei anll'na
jări a tcrasci, exprimate stratigrafic printr-un nivel aproape continuu d<· pttmint 
purtat ce ar corespunde întinsclor lucr{tri <'Xecutat(' spre T\ -- E în rl'ţ<'atla dt• ziduri 
ce sînt vizibil<~ şi astăzi în fundaţiih~ unor ras<' din inwdiata apropi('rl'. Inainte
însă de accast:t nivelare şi amenajare generală a terast'i ~i tocmai pentru a o în
tări în pantă. s-a construit zidul ale cttrni unne st· mai \"{td cohorîndn-~i fundaţiile
la 6,20 n1 (1.25 m sub nivelul actualei ~osel('). 
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I:1cxi~tenţa unui strat sau urmi't de incendiu exclude posibilitatea - cd 
put;n nin[l acum -- unui sfîrsit dramatic al acestor constructii, iar prezenta unui 
rcg.[:<~-~1 superficial de moloz' sau de c[tr{unidrt fragnwntarrt 1:ididt legitim<~ între
bare- - in faţa unor ziduri de mari proporţii 'pe care le g{tsim prcs{tratc de-o parte 
şi de :-tita a Vrtii Pas[trca. pc întinse suprafeţe- un<lt· s-a transportat ~i YÎnturat 
imen:-\a cantitate de piatr{t şi crtr[unidrt rcznltatrt din demolarea întinsdor construc
ţii?! ~Iaterialul constn1cti\· parc unitar: c[u·{llllizi 13--14/2~---30>~3-4 cm, 
cu a~:.:~.:·:: rcL'ulatc si rosturi de cea 3 cm. ~\Iortarul este allH![tllmi si foarte rezistent. .--. ' "-"' , 

Limitatrt la un singur obiectiv, campania arhcologicrt din raza comunei 
Afm::L\ţi a reuşit s{t descopere un întins cimitir mcdie,·al p('stl' care s-a suprapus 
o Y;:t<.~t const rucţ ic aparţinînd probabil primei manufacturi de posta,. din Tara 
Rcr~:c.i:wascrl. Se pr('conizcază ca ccrccUtrilc ,·iitoar<' <t r{tspund{t la cea mai im
po::t~_::tă întrebare: unele î~i aYC·a n·~cdinţa domnitorul celor 19 b{tUdii, Hadu 
de L. .\ f nm a ţ i : 
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Note 

1 Dll<, B, Tara Homall('asc~"'t. veac XYJjl, p . .'59-60. 

:! Ibidem, p. 193. 
3 DJl<, B, Tara Hom{I!Jcasdi, veac XVJf2, p. 15. 

4 Idem, ·tcac :'\. \ lj.\ p. 165. 
5 Ibidem, p. 417-41:-\. 

6 Arhi·r. fam. ::'\egropontc. 
7 ::\Ianufactura de la Afumati deschide scria stabilimeutelor de acest gcn în Tara Homâncască. },j]ată. 

în posesia Cantacuzinilor, va trece la o productie de posta·1uri Licromc (catcnii ~i ail <Jstre) 

utilizînd lînă de hun{L calitat<', ceea ce va asigura prodn!'clor un mare succes. J.a îr.d·put, 

manufactura a folosit un personal de specialitate compus îndeosebi din germani ce '/{if parăsi 

Tara Hom{ul('ascrt o dată cu conflictul ruso-turc din r-'68- 1770, cînd, din moti·re înc{. J,n:-Ju

cidate, manufactura işi va inchidt· porţile. 
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Le site archeologique d' Afumaţi 

Le:-; fouille:-; cntreprise-; au point de jonction de la roulc Bucare:-;t - Afu
xna~L- Constanţa a\·cc Yalea Păs{trii, a un cndroit Olt, a ce jour cncore, se 
con·.:: :rTent ele~ fragments de rcmparts tncdievanx, ont permis l'idcntification d'nn 
cim:tierc fcoclal du X\'Ie sh..,clc. L'antcnr du rapport emct l'hypotlu>se selon 
laqu::llc cet C'ndroit rcprescntcrait l'emplaccment du noyau initial du village en 
que;tion ot't se trouvaicnt les proprictes du Yo"ivode Radu de la Afumaţi, ;'t sa
voie- sur la hautc terrasse de la ,·allec. Au-dessus des Yestiges plus ancicns on 
a e:·:~e \"CfS le fin du xvrre siecle les bâ t iments ele la lllanufacturc d 'Afu
maţ~.- Y sont signales des murs ele fondation commandes par des nwml>rcs de la 
far~~tLt•,· Cantacuzene, proprietaircs de ccs tcrrcs. 
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