
Note privind cercetarea arheologică 
a necropolelor din secolele XIV- XV 

de la Măn esti- Buftea~·: 
' 

Inn·stigaţia arheologică a ultimelor decenii din zona Bucureştilor s-a carac
teri.;:at prin extinderea cercetărilor privind feudali:1mnl rorn~î.nt·sc şi in mod deosebit 
prin aprofundarca cunoaşterii aspectelor satului mediL~valt. S-a mers pînă acolo 
incit multe din trc informa ţi ilc pri\·ind începu turik şi prim de faze ale urban is
mulni medieval rom:u1esc <i fit· cull'sc prin .:-;{tp{tturile arhl'ologicc efectuate în 
stat,iunile n· a\·eau în n·dere \'dre <ttc~ti:.!, din preajma marilor centre urbane. 
~i acest lucru a fo:.;t indrcpt{tţit, dat{t fiind intcrdqwndcnţa raporturilor econo
mic· dintr~· oraş :;;i ~ar1 . 

În an·la~i timp, ampla campanie de citire a docunwntdor şi de aldttuirc a 
UIHJ:· impun{ttoarc· culegeri a stimulat conturarea unui tal>lou de ansamblu al 
satului romfuw~c în clif(·rite dape. În raport cu acc·stea, ccr-ceUtrii arheologice îi 
revine sarcina de a corecta, confirma şi concretiza în teren şi prin m{trturii mate
rial·· chn· informaţii de:-;prinse din documente, ce n-au avut aproape niciodat{t 
in \'•.·dnl' direcUt a~pectele ce m· intereseaz{t asUtzi. 

Din ~lcl'st punct de \·eden·, ccrcdan·a arhcologic{t hucurcşkan{t ~ia centrului 
Cimpivi I~omâne a concluzioJiat C:t, de~i extrem de preţios, documentul ce mcn
ţ imwaz{t în ~cris 1wn tru prima da t{t munelc u1w i aşez{tri nu este decît rareori 
doc:.lllH'ntul de intenwicre a acesteia. ba este de:1tul de tîrziu (un secol-- un :;ecol şi 
jum:ttatc) în raport cn moml'ntul infiripării saklor şi ora~elor in vatra medievală . 
.\c(':·;ia t•sk cazul Bucurc:>tilor, al \l{tic{tncstilm-1 sau al satului :\Euwsti de I>e Co-

' ' ' leniina, cel mai vechi :>at nll'nţionat în raza actualului oraş Buftea. 
:-1-an stabilit reali parametri ai procesului de nrl,anizare nwdÎl'\·ală prin iden

tilican·a un<'i ampl(· reţele de sate ce gravitau in jurul unui tîrg, la Craiova;;, 
Zimnicc;t, Cimpulung. Bncureşti6 • Tîrgo\·hte 7, \'aslui. Tîrgu Trotuş. SuceavaH etc. 

S-an U'tcut serioase eforturi si :-;-au obtinut rezultate notorii în directia cunoas
terii comnOIH'nklor unor asez{tri s;Hcsti ~iin secolele XIV-XV. iar atunci cîn'd 
k n>m ~t·i jH' toatl' an·stl'a' \·om putc;t înţelege. probabil, cu mai mulUt u~urinţ{t 
Îthtt~i aspt·ctul a~cz{trilor s{ttl'şti, cu mult mai vechi, din perioada în care satul 
eLI . ..;ingur;t form:t de organizare social-cconomic:t şi administrativrt a staton1icilor 
loc1 i tor i ;ti ace:-, t 1.1 i p{un înt. 

E\·idl'nt, toate· acestea sint faze ale unui larg proce:-; de cunoaştere, fiecare 
~;\.p;HurtL aducîndu-~i contribuţia sa "d(~ culoare" la tabloul pc can~-1 dorim cît 
m.1, amplu, mai edificator ~i mai real al istorici noastre româneşti. 

F{tr{L prl'tenţia unui bilanţ asupra rezultatelor săpăturilor arheologice de 
la Buftea, mt·nţi<mtun dcZ\·elirea a cinci locuinţt~ din secolele XIV-XV, din vatra 
satului \l{uwsti. Cit de mare a fost acest sat, ncaservit pîn{t în epoca lui Vlad 
[):·Jcul, în <~et·st moment înc;! nu ~tim. 
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Ştim doar dt locuinţele aYcau şi unele amcnajări de tipul gropilor de bucate .. au 
pentru adăpostirca şi îngrăşatul animalelor. Pînrt acum an1 putut dcz\'cl i nurna i 
o asemenea groaprt, ce servea la depozitarea rczerYelor de hrană. Se pot ad;"mga 
aici cuptoarek aflate în afara locuinţelor, ce sen·cau la coptul pîinii, din rindnl 
cărora la .l\1 ăneşt i-Bnftea a fost cercetat unul singur. 

Se cu\' in apoi a fi menţiona te în rîndul componentelor aşezării instal;q i ilc 
mai sin1ple sau mai complexe folosite de gospodari, mergînd de la ahtm;ttorilc 
de poame, carne şi peşte (o ascnwnca amenajare a putut fi cercctat;t ]a :\J;m('~ti
Buftca) şi pînrt la mori, pi\'c şi cuptoare de redus minereul, despre care ştim c;t 
vor fi existat, dtci întîlnim num<'roasc lupe şi zgură nwtalică, dar nu le-am putut 
încă dczvl'l i în teren. 

Se adaugă apoi constnicţiilc ~i locurile publice: biserica (de lemn sau 1)(>r
dei), cimitirul sau cimitirele de. Din acest punct de vedere, în staţ iunca <k pc 
malul drept al Colcnt inci, in\'cst igăn1 de mai mulţi ani două cimitire din sccnh le 
XIY-XV, ce vădesc în mod clar practici şi ritualuri creştine, pc deplin cristalizatc 
ce presupun existenţa unui lăcaş de cult, a cărui prezenţă n-am putut înc:t <t o 
localizăm. Cea de-a treia nccropolrt este grupată în jurul unui interesant l;tcaş 
de cult, din zid, de a cărui funcţionare este şi legată (secolele XYI-XYll). 

Din cuprinsul documentelor poate fi cuno~cută şi moşia 1\Hmcştilor. Din 
păcate, în afara Colentinei, pînr1 la noi nu s-an mai păstrat toponimicelc Ycchi, 
îngreunîndu-sc identif icarca lor. 

Nu ştim prea multe cle~pre viile, livezile şi pomcturilor ce vor fi fost, nun 
nu ştim nici cît şi nici cum era folosit cîmpul. 

Pădurea şi lacul ~e mai prts1 rează şi astăzi, dar în epoca medievală dimcn:- iu
nile acestora erau altc>le, iar ro~tul lor era edificator pentru însăşi înjghcbarca ~i 
percnitatca aşezării. 

An1 schiţat numai o parte dintre componentele aşezării, fărrt a discuta pon
derea fiecăreia în viaţa aşezării. Acest lucru ,.a fi posibil numai dupr1 incheinca 
cercetării, ce se dorc>şte exhaustivă, terenul întrunind toate condiţiile pentru ;tşa 
ceva. 

În ceea ce priveşte obiect ivcle urmări.tc de noi, am stăruit asupra celei de-a 
treia necropole medievale, din secolele XIV-XV, în speranţa dobîndirii unor r<'pcre 
cît mai exacte privind funcţionarea ci şi surprinderea unor elemente de amănunt, 
care ar putea să dcpartajczc folosirea celor două cimitire, în care s-au practicat 
înmormîntări concomitcnte. Putem de pc acum concluziona dt dispoziţia terito
rială a necropole lor din secolele XIY-XY este subordonată unor nccesităţ i locale, 
fiind situate în centrul aşezării, la o marginc> a acesteia sau la o distanFt de aces
ta. Asupra semnif ira ţ ici cxistc>nţci mai multor cimitire răm înc să mai reflcct ram, 
unele indicii fiind sugerate de rc>alitatca socialr1 a prezenţei cetelor sau poat(' a 
roirilor de sate, atît de des semnalate în documentele perioadei. La Coconi ~-au 
putut distinge grupări ale monnintelor avînd la bază criteriul fa1niliei!J. La !\Elic;t
neştil0 şi la Măneşti (cimitirul Il) au fost surprinse sectoare ce grupau copii ~(·
cerati de \'reo molimă. Desi~ur si acestea sint criterii demne de luat in seam;t. 

' u , 

ln campaniile arheologice dcsfr1şnrate s-a um1ărit şi repertorizarca unui in
ventar ce prezintă indicii ale intcrdcpcndenţci economice dintre satul de pe Cokn
tina si tîrgul de la Bucureşti, ştiut fiind dt există o reală discrepanţă intre raii
name~tul ce caracterizează piesele inventarului funertir şi cele, mult mai simple 
şi destul de reduse, ce alcă tuicsc inventarul casnic al acestei perioade. 

În ceea ce priveşte in\-cntarul funerar descoperit mcnţion{rm frumoa~c 
podoabe, printre care inelele aparţinînd scriei cu chaton discoidal sau elirsoid;tl, 
avînd veriga cu capetele lipite sub p!;tcuţa chatonului. Într-un caz, venga e~te 
aplatizată, prezentînd două ~ilnţuiri longitudinalc. În cel de-al doilea, cu greu 
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se poate b~mui forma rotnndrt a vcrigii, dcoarcn· este puternic tocită din cauza 
purtatului. La inele, chatonul mai mult ~au mai puţin elipsoidal este graYa t { ie 
cu moti\·e gcon1etricc aYînd la hazft romlml (M 3 055) şi inciclenţa la centru a 
mai n1ultor linii, fie o Yariantă a motivului florii de crin înscrisi'i într-un ch('nar 
cu linii imperfect radiare ()! 3 05i) :-;au combinaţii ah· altor demente fitomorfc. 

Complet ind inventarul funerar descoperit mai reţinctn: humhişori !-'feroidali 
(\1 3 055), un ac de prins mara ma (1\I 3 051) şi urmele unei bîrne carlJon iza te, 
aşezate pe partea stîngft a schelet ului (M 3 054). 

l~n număr de patru moncdc ar fi putut încadra perfect întregul inYcntar 
(\1 3 05l; 3 054; 3 056; 3 05R). Din păcate, o singurft monedă !'-a pft~trat in 
condiţii optime idcntifidhii. Este \'orba ele o piesă emisă de monctrtria lui \Iircca 
cel B;arîn în prima parte a domniei, făcînd parte din primele emisiuni monetare 
ale domnitorului muntean, dintre anii 1386-1394, anterioari"t luptei de b Ho
Yinc11. 

~i de aceastft dati"L avem prilejul sr1. constati"nn aceeaşi identitate a matc;-ia
lului ckscopcrit şi aceeaşi proporţie sporitft (peste 64~/0 ) a tnorminte]or cu inYcntar, 
Stăruie întrebarea ce a frftmîntat şi alte generaţii de ~pccialişti în kgături"~ cn 
discrepanţa 1nanifestatf1. între modcstul inventar casnic şi rafinamentul innnta
rului funerar. O ipotczt1. ar putea fi sugcratrt în legfttur?i cu folosirea îndelun~atrt 
a inventarului ca~nic şi transmiterea acestuia din generaţie în generaţie. La Buftea, 
aceastft ipotezft ar putea fi justificat~\, nici una dintre locuinţele descoperite nc
(iind pftrttsitrt în mod fortuit, ci premeditat, după recuperarea întregului in\·cntar. 
In faţa acc!-stui bogat şi frumos inventar funerar se ridicft din nou probl('ma 
semnificaţiei sau semnificaţiilor sale. Cum principala piesrt de podoabi"'1. o con~t i
tuie inelul, semnificaţia sa lasft loc, încă, multor discuţii. Faptul cft foarte multe 
dintre inelele descoperite la Străuleşti-Mrticrmeştil 2 sau ~Vlăneşti-Buftca au urme 
evidente ale unei îndelungate purtări anterioare decesului exclude posibilitatea 
depunerii rituale a inelului, prezenţa sa în inventarul funerar implicînd a>tfcl 
momentul decesului. 

În aceeaşi măsură, scmnif ica ţia sigilară a acestora rrunîne o prohlcm;t pc 
care o Yom discuta mai jos. 

Semnificaţia magicrt de purtrttoarc de noroc a inelelor ar putea fi luat:t in 
discuţie pentru perioada purtrtrii lor în timpul vieţii, dar n-ar putea just i( ica 
întru totul prezenţa lor frcc\·entă în morminte. 

Aşa cum an1 mai afim1at şi cu alte prilejuri, socotim că inel(·lor descope
rite la ?\Ifmcşti-Buftca sau în situaţii similare li s-ar putea atribui o semnificaţie 
mult mai simplft, mai umanft pentru perioada în care sînt purtate, deţin:1torul 
fiind în viaţă. Considerftm astfel că intreaga scrie a inelelor de acest gen con~tituie 
podoabe personale, curente, reflectînd În5.ftşi moda epocii. Dar nu numai atit. 
Si în acest sens sînt de luat în discuţie cîte\'a demente ale rationam('ntului: , ' 

~u se cunosc cazuri cînd în acelaşi mormînt sft fie prezent ca inventar 
f uncrar atît inelul, cît şi o monedă. 

- ~u s-au observat situatii în care în acelasi mormînt s[t fie de~~CO}Ilrite , , 
şi verigi (de nmnnic), dar ~i inele. 

--- Nu se cunosc cazuri în care mormintele de copii să conţină, ca pi(·~( de 
inventar, inele de tipul cunoscut; cel mai adesea, acestea au moncdc. 

-- Extrapolînd semnificaţia monedei legate cu o sforicicf1. de deget, c;;;t;t 
fiind forma chatonului, dar mai cu seamă materialul inelului, identic cu cel 
al monedei, credem că prezenţa acestor inck în mormînt pt~tea avea şi idcnt ica 
semnificatie a monedei sortite tra Ycrsări i St \'X11111 i sau vrtmllor trecute de sufJc
telc ch~ce~Jatilor, in conformitate cu gîndi"rt'a meclievalr1. , 
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Rn·t•nind asupra St~mnificaţiei sigilare a inelclor st· imputw întrebarea: 
sint inelele din secolele XIV-XV inele sigilare. decorul graYat pe chaton asind 
,·;doare heraldic;t, putîndu-se aplica inelul acesta în cear~l ~au chinoYar, ca orice 
pecete? :\Iulţimea cercetătorilor parc s{t admită acest punct de Ycdere. Dar faţ;\ 
<il- JM trimon iul dobindit JJrin sftilăt urile de la Bucuresti (St răulec.;t i-::\1 ft ic{mest i la ') ~, ~. , 
l\l{meşti-Buftea, Bucureşti-Dealul Piscului 11) se nn·ine a lua in di~cuţie accas1{t 
che:>tiurw, a\'Îndu-se in vedere cite,·a rcalităti: 

- - ~umai în s{tp{ttura de la ;\l{mcşti-Buftea mulţimea lor este o clwstiutw 
cart• pune sul> semnul indoielii faptul c{t fiecare al treilea locuitor al satului putea 
fi purUttorul unui sigiliu. 

--Sigiliul era şi un însemn al familiei n· nu se stingea prin decesul unui 
mem l>ru al s{m şi de aceea firesc ar fi fost s{\ se mo~tf'Ilt'asc{t şi numai in cazuri 
excq>ţ ionale srt se dcpunft în mormînt. 

-- t:nele dintre exemplarele descoperite la \l;'"'uw~ti-Buftea, printn· care ~i 
unul dintre exemplarele campaniei 1984, sînt atit de fragill' ~i liL· subţiate prin 
purtat, încît s-ar fi putut rupe la prima aplicare în ccar~t n;~ie. 

- \foti,·ul decorativ gravat pc chaton înfăţişeaât ckmente dt· mare gl'l1l'

ralitate, aria de răspîndire a acestora fiind extrem ele larg{t, tn\'rgînd din Europa 
mcrid ional{t şi ccntral~1. pîn{t în cea estică. 

- Apariţia acestui gen de podoab{t, ca şi raritatea tipului de inel cu cltaton 
di::;C"oidal în veacul al XVI-lea ar putea sugera o rcalrl e\·oluţie a unui tip de po
doab{t realizat{t mestesug{lrestc, în functie de cerinta l)ietci ::;i dl'ci de !!Ustul si 

, , , ' • • ' (.1 ' 

moda \'femii. 

--- În rîndul puţinelor documente din secolul al Xl\'-ka Illl cunoaştem 
vr4·un sigiliu ce ar fi putut fi aplicat cu un inel de tipul celor d(• la \Irmcşt i-Buftea. 

- r nsftş i prezcn ţa unor inele grava te cu (' kmcn te d(• lwrald ic?i moldovl'a n{t 
(capul de bour) în Tara Româncască15 poate fi interpretaUt ca ~i existenţa acelor 
elemente gravate, observate la Bucureşti, pe piese din \laramure~ 16 ~i Transil
van ia de sud, a hstract ie f{tcînd clcsco1)eririle s im il a re din Tara l{omânca~crt si 

' ' ' 
Moldm·a. 

Fărrt indoialrt crt uncl(' indc infătiscazft si elcmcnk emblematic(' (ntlturul 
' ' , 

biccfal, grifonul) în trat{tri locale, foarte probabil dezgolitc de ,·aloarea lor sigi-
Larrt. Ele au fost văzute de argintari locali pc piese preţioase din moda \Temii, 
de provenicnţft occidentalrt sau balcano-hizantină, de unde au fost pn·luatt· şi 
tran . ..;pusc în argint, pentru un public local. 

E,· iden t, Inarile teza urc sau piesele scum pc executate din aur, cu nwştc~n
gită. lucr{tturrt. cum sînt cde de la Dinogeţia, Cogoşu, Prteuiul lui Soare. \'oinc~ti, 
Cotnari, Trifcşti, Cotul 1\lorii-Popricani, Iaşil 7 , sau mai recentul tl·zanr de 
La Schinetea Dumcşti 15 , conţin pic:-;c \·aloroase ce rcflect{t capacitatea utwr clase 
de a dobindi, de a acumula şi Je a tezauriza asemenea ol>iccte. E ade,·{trat dt acea 
clasrt era nxlus{t nnmcriccşte. Poate tocmai Je aceea pieselor de tipul cl'lor de~
copcritc la \Iruw~ti-Buftea li se cuvine o şi mai mare atenţie. Ele n·fkcL"t o rl'a
litatl' socialrt CI' dispare o datrt cu ,·cacnl al XI\'-lea, int'lde acelei perio:1dc a\·înd 
cu totul alte rosturi si alt(' sl·mnificatii. ' , 

Ele \·rtdesc forţa l'Conmnicrt şi contactele ccki mai largi clase sociak n-tn:t-
nqti, con·ctind tabloul static, închistat al economiei nwdit·Yak. 

Sînt piese lucrate art izanal Je meşteşug-ari anonimi, pt·n l rn un coihU!11;1l or 
local extrem de numeros. 

Sînt lucrate cu mult gust, impunîndu-se ca reale Yalori arti.-;ticL', reflt'ctind 
capacitatea artiştilor anonimi de a sintetiza în desenul an·stor picst· îns{L~i atît 
de generala noţiune de frumos. 
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Sint pies(• accesibile, din argint, ~i cu signranţ{t hu vor fi fost nici foarte 
scumpe la Clunp{trat. La dobîndirea lor putenl admite chiar tranzacţia simpl{t 
sau :-;ch imlml de m;hfuri. 

Erau comode la purtat, îng{tdnind chiar efectuarea unor munci specifice 
locui tor i lor. 

Ele rcflect{t gustul populaţiL·i majoritare, putinclu-se socoti ca manifesEtri 
de ~trt{t populară specif icc secolelor X 1 \'-X\', ilustrînd nu numai un varirt t pokn
ţial artistic, dar şi o incontl'stabil;i corelare a manifesElrilor de acest gen cu gîn
dirc·a artisticft a mulţimii locuitorilor sat(•lor, în contact ~i cu arta gennal{t izn>
di t 2, ne al te meleaf..'u r i. 

4 ~~ 
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Note 

* Comunicare prezentată Ja cea de a :X 1 X-a Sesiune anuală. de rapoartC' privind rczultatck cer
cetărilor arheologice din anul 1984, Tirgo·,i~t<', 22-2-4 martie 1985. 
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Is Tezaur comunicat de ce-rcetătoarea J{uxanura. Alail.Ja în cursul Scsim1ii annak tlc rapoarlt' ar• 

heolGgice desfăşura1{t la Vaslui. 
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Notes:~~ sur les recherches archeologiques 
aux necropoles des XIVe; et xve siecles 

de Măn esti- Buftea 
' 

Vu qul' l'inn·:-;tigation arch~ulogiqu·-: du Yillage moyen:1gcux a pnmis l'accu
muhtion d'tm·,· ricl1c documentation sur la ci\'ilisation n1cclie\·alc roumainc, 
l' ~u t•.·nr fa it la rcvuc dt· certa ins clt:'~mcn h de l'agglomerat ion de \Irmest i-Buftca 
(X n··~-x Y·~ siecle) elef in is du point de \"HC arcl~~ologique. ' 

t'nc realite archeologique s'cst imposec ;'t l'attcntion: il <agit dt• la \·a
rietc·. de l'abonclancc ct ck la frrqtH·ncc de l' inYentaire funcr~in· decounTt lors 
(k.-; fonilles ele la necropole, par contraste an~c la modestie de:..; ol>jcch d'usagc 
donFsti(lllc tron\·(~-; lors ele l'cxamcn des habitations. 

La signification tk-; piccl·:.; de· l'inn·ntairl' funerairc est de la sortc de· nou
Ycau rcmi . ..;c ._:n qucstion. f~a pratique de~ dcposer dans les tomlw~ des hijoux (des 
bagu,_·:--) ~t cuactl·rc ritud est exclu~(', YU que l'on a constate qut• ce..; objds pre
senbicnt pour la plupart de~ traC'C'S prouvant qu'ib avaient et{~ portcs. De JllL'IllC, 

ce~ t~agth'." n•.' pcnn·nt pas:-;cr ni pour de~ porte-honhcur, ni pour dl' ann('aux sigil-
l 'ttr· · l. ~ r, __ ... • 

P.tr un ra i..;onncmcnt fonde sur 1' o!J.:;cn·at ion at knt Î\'c de~ pi0ces clecou\·crtcs 
dan:- la zotw de Bucarest, l'auteur cstimc qw~ la prcsencc de ccs l>agtw." en argent 
peut a\·oir b mem1' ~igniiication qtw cdk de la monnaic d'argent dont on muni
ssait k dCfunt pour lr· fain· franchir k Styx. 

L'autcur con~id(~re cncore que b multitudc de ces bijoux, decou\·crtc~ dans 
le 1nilicu rural ct d{~pourntes ck~ caractere sigillairc, rcfkte la fm'Cl' et les rela
timb cconomiqtws dt· la paysanncric, la plus largc coudw dL· la socicte roumainc 
au.'~ X l\'e_X \''' s il.·cll'~. Il t i(_.~n t ces 1 Jagtll' . ..; comme rdeYant de 1' art popula irc, 
COI11:11l' etant des hijoux. personnd..;, aCCL~sibiles, Îllustrant }c COllCC'pt de beaU 
d~~.tb l'c·sprit <.k . ..; \·illageois roumain.-; des Xl\"e ct XVe sil.·cles. 
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