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Consideraţii privind pădurea îngropată 
din bazinul Argeşului inferior 

Vasile Boroneant 

Intre 1985-1989, V. Boroneant coordona cercetările 
, 

arheologice de salvare în siturile de pe traseul canalului Dunăre
Bucureşti care se desfăşurau sub egida Muzeului Municipiului 
Bucureşti. Cercetările s-au efectuat cu studenţii de la facultăţile de 
ştiinţe sociale ale Universităţii din Bucureşti: istorie, filozofie, drept 
şi au fost subvenţionate de la bugetul de stat prin intermediul 
Direcţiei Canalului, ca efect al hotărârii de Guvern privind 
construirea Canalului Dunăre-Bucureşti. Lucrările s-au desfăşurat în 
1nai multe localităţi din bazinul Argeşului şi afluenţilor săi: 
Dî1nboviţa, Colentina, Sabar. În timpul desfăşurării ca1npaniei s-a 
constatat că pe fundul lucrărilor de pe traseul canalului sau în 
carierele de pietriş şi nisip deschise ad-hoc, la adâncimi cuprinse 
între 2,5 şi aprox. 15-16 m apăreau copaci antrenaţi de episoade 
cli1natice cu aspect diluvial. Copacii se aflau la diverse adâncimi, unii 
în mediu anaerob, sub nivelul apei freatice, alţii în depunerile de 
nisipuri şi prundişuri. Episodul diluvial cel 1nai puternic şi cel 1nai 
i1nportant era la bază, unde copacii au fost prinşi de diluviu în poziţie 
normală, aşa cu1n stăteau în pădure în stare de vegetaţie. Potopul de 
apă şi aluviuni i-a deranjat dar au ră1nas pe loc chiar cu vegetaţia sub
arboricolă şi ierboasă, cu elen1ente de sol şi vegetaţie transportate 
gravitaţional. Asemenea situaţii au fost întâlnite pe valea Argeşului la 
Tântava şi Do1nneşti unde se exploata pietriş. La Ordoreanu şi 
Cornetu, situaţia era mai complexă deoarece constatările s-au putut 
face în condiţii în care săpătura se adâncea 1nai 1nult pentru 
i1nplantarea barajului unei mini-hidrocentrale la capătul lacului. Aici, 
într-un strat de culoare cenuşiu-închisă, cu tentă negricioasă, de 
aspect coluvio-marnos, copacii erau în stare 1nai avansată de 
fosilizare şi incarbonare având culoarea neagră şi zăceau în 1nediu 
u1ned, anaerob, sub nivelul de curgere actuală a râului, în pânza 
freatică. Mai rar, copacii se aflau şi în depunerile de pietriş şi nisip. 

După o scurtă infonnare asupra proble1naticii, cu ajutorul 
inginerului geolog Răzvan Murgeanu 1 care coordona lucrările în 
zonă, a1n strâns o parte din aceşti copaci, cu rădăcini şi ra1nuri într-o 

1 
Mulţumim domnului inginer geolog IU1zvan Murgeanu pentru colaborare �i 

sprijin în timpul lucrărilor de pc canal �i apoi la dcplasfu-ilc în cariera de la ( 'ometu. 

3 

https://biblioteca-digitala.ro



îngrăditură protejată cu gard de sârmă în apropierea barajului, spre a-i 
valorifica ştiinţi fie. 

Aceeaşi situaţie a1n întâlnit-o în apropierea Bucureştiului, la 
Glina-Bobeşti, pe traseul afluentului Dâ1nboviţa. Şi aici, cu un utilaj 

an1 tras şi depozitat copacii într-un spaţiu îngrădit, în apropierea 
staţiei de decantare a apelor reziduale din Bucureşti. După stoparea 
lucrărilor, la căderea regi1nului comunist din 1989, pădurea îngropată 
a căzut şi ea în uitare. Prin 1998, ea a revenit în atenţia noastră şi cu 
ocazia unor deplasări în teren am aflat de la specialiştii germani că 
lucrările pe traseul Dunăre-Bucureşti ar putea fi continuate deoarece 
statele din centrul şi nord-estul Europei (Austria, Germania, Cehia, 

Franţa, Ţările de Jos) erau interesate de finisarea canalului, în vederea 
organizării unei artere de transport pe apă mai ieftin care să lege prin 
intennediul Dunării şi Rinului econo1nia Europei. Cu această ocazie 
a1n constatat că la Cornetu, pe valea Argeşului, unde se identificase 
prezenţa pădurii, s-a organizat o carieră de exploatare a nisipului şi 
prundişului pentru nevoile de construcţie a părţii de sud a 
Bucureştiului. S-a luat legătura cu proprietarul şi ad1ninistratorul 
carierei, do1nnul Gabriel Sorescu

2
, care ne-a permis şi ajutat să ne 

continuăm activitatea de cercetare. 

Pentru valorificarea ştiinţifică, n1uzeistică şi de ocrotire a 
patri1noniului din situl Cornetu s-a alcătuit o echipă de cercetare din 
care fac parte: prof. dr. N. Ţicleanu, specialist în cărbune - de la 
Facultatea de Geologie a Universităţii din Bucureşti, prof. dr. 
Iustinian Petrescu de la Universitatea din Cluj, specialist în probleme 
de palinologie, cercetătoare dr. Constanţa Boroneanţ, secretar 

ştiinţific al Institutului de Meteorologie şi Hidrologie din Bucureşti şi 
arheologul dr. Vasile Boroneanţ de la Muzeul Municipiului 
Bucureşti. Echipa astfel constituită a iniţiat un proiect de cercetare şi 
doreşte organizarea unui mic punct 1nuzeal şi de conservare a 
sedi1nentelor in situ din zonă, constituirea unei baze de cercetare a 

întregii problematici legate de pădurea îngropată, care să îmbrăţişeze 
studii de dendrocronologie şi stratigrafia Cuaternarului din Câmpia 
Ro1nână. 

Pentru punerea în operă a proiectului s-au făcut mai multe 
deplasări în teren, întoc1nindu-se o schiţă stratigrafică a profilelor 

carierei, urn1ărindu-se problematica în corelare cu stratigrafia din 
carierele din apropiere. Se doreşte ca la Cornetu să fie organizată o 

2 Mulţumim domnului Gabriel Sorescu. proprietar şi manager al carierei Cornetu, 
care ne-a sprijinit în toate împrejurările şi care ne-a promis că ne va ajuta şi în 
viitor pentru desăvârşirea lucrărilor şi a organizării Punctului Muzeal. 
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staţie pilot pentru unnărirea problematicii şi de asemenea corelarea 
cu profilele stratigrafice de pe litoralul Mării Negre şi de pe râurile 

interioare din ţară. S-au recoltat de asemenea probe din copaci pentru 
datarea acestora cu ajutorul cărbunelui radioactiv precum şi probe 
pentru analiză granulometrică, pentru datări prin studiu palinologic. 
S-au secţionat de asemenea câţiva copaci din specii diferite pentru

obtinerea de sectiuni subtiri.
' ' ' 

Prezentăm în continuare primele rezultate obţinute, dar nu 

înainte de a face câteva consideraţii privind situaţia arheologică a 
sedi1nentelor din areal. 

Cercetările arheologice, după suspendarea lucrărilor de 
salvare pe traseul canalului, nu s-au mai continuat. S-au rezumat 

numai la cele obţinute până la primirea proiectului guvernamental de 
punere în execuţie de către IPT ANA (Institutul pentru Transporturi 

Auto, Navale şi Aeriene din Ministerul Transporturilor). Muzeul 

Municipiului Bucureşti, prin directorul său de atunci, Panait I. Panait, 
a însărcinat, cu coordonarea lucrărilor pe V. Boroneanţ care împreună 
cu specialiştii de la muzeu au început munca de identificare pe traseu 

a obiectivelor cunoscute sau a altora necunoscute, de-a lungul râului 
Argeş şi a afluenţilor săi mai sus menţionaţi. Punerea în operă a 

proiectului impunea în principal săparea canalului cu ramificaţiile 
sale pe râurile menţionate, înălţarea digurilor de protecţie a lacului de 

acumulare, implantarea unor mini-hidrocentrale, efectuarea de 
poduri, stabilirea locurilor de împrumut pentru extragerea pământului 

şi balastului, necesare la înălţarea barajelor, construcţiilor 
stabilimentelor industriale ce urmau să se înalţe, construirea spaţiilor 

necesare instituţiilor noilor localităţi şi de administrare a canalului, a 
căilor rutiere, a unor locuri de agrement etc. 

După identificarea obiectivelor care se desfăşurau şi în 

sectorul agricol Ilfov, acum judeţele Ilfov, Giurgiu şi Călăraşi, au 

început lucrările în ordinea urgenţei impuse de lucrările de 

construcţie a canalului, de strămutarea unor localităţi, cimitire, 

biserici, şcoli, case 1nonument, a locuinţelor oamenilor din zonă şi 

bineînţeles, de începere a săpăturilor arheologice de salvare 

premergătoare. Nu insistăm asupra detaliilor de organizare a 

lucrărilor 1nentionăm nu1nai câteva din obiectivele cercetate care ne 
' ' 

interesează. Pentru efectuarea lor s-a apelat la studenţii facultăţilor 
menţionate care aveau în progra1nă prevăzută practică arheologică. 

Aceştia, în lunile iunie şi octombrie, prin susţinere financiară şi 
transport din partea canalului, ajungeau în obiectivele cercetate sub 

îndru1narea profesorilor arheologi şi a cadrelor universitare de la alte 
discipline. S-a lucrat şi cu muncitori zilieri din zonă acoperindu-se 
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peste 15 obiective începând din neolitic până în contemporaneitate. 
Evident nu1nărul punctelor vizate era inuit mai rnare. 

Siturile unde au fost identificate dovezi privind existenţa 
copacilor prinşi în sedi1nente erau Văcăreşti, Glina, Bobeşti, Popeşti, 
Popeşti-Nucet, Domneşti, Buda, Cornetu, Mihăileşti, Ordoreanu, 
Poşta-Buturugeni, Drăgănescu, etc. 

Între obiectivele cercetate s-au identificat vestigii din neolitic, 
epoca bronzului, din pri1na şi a doua epocă a fierului, daco-romană, 
1nedievală, 1nodernă şi conte1nporană. Pentru încadrarea ştiinţifică a 
n1aterialelor rezultate din săpături s-a apelat la rezultatele din 
descoperirile 1nai vechi din acest areal geografic. Cercetări 1nai 
aprofundate şi analize de laborator nu s-au mai continuat datorită 
opririi finanţării lucrărilor la canal. 

Din capul locului, 1nenţionă1n că din zona cercetată de pe 
traseul canalului lipsesc dovezile de locuire din paleolitic, mezolitic 
şi neoliticul vechi. Pentru lă1nurirea acestei probleme vin cercetările 
din cariera de la Cornetu. Relieful în acest areal geografic s-a 
definitivat târziu, după retragerea apelor din partea sudică şi estică a 
fostului lac getic. Din acest spaţiu lipsesc, aşa cum am constatat, 
descoperirile privind neoliticul vechi, care în partea centrală şi vestică 
a Cân1piei Ro1nâne sunt ocupate de cultura Criş-Starcevo cu influenţe 
de tip Karanovo. În această perioadă neolitică, în etapele care au 
unnat s-au desfăşurat culturile Dudeşti şi Boian asupra cărora s-au 
exercitat şi influenţe din partea central-vestică a Platfonnei 
Balcanice, din partea culturii Vinca-Turdaş, din sud şi vest. Este 
evident, privind pe harta răspândirii acestor perioade şi culturi, că 
fenomenul nu ţine de cauze culturale, de ocupare umană ci de cauze 
cli1natice care stau în legătură cu transgresiunea şi retragerea apelor 
Lacului Getic spre zona Mării Negre. Oscilaţiile de nivel ale mării au 
făcut să crească şi nivelul râurilor din interior, afluenţi ai Dunării. 
Este astfel evident că prezenţa primelor culturi în zonă, Dudeşti şi 
apoi Vădastra (în zonă, fosta fază Bolintineanu a culturii Boian, în 
opinia noastră), urmată de Gumelniţa, a fost posibilă nu1nai după 
retragerea apelor, ultimele episoade ale retragerii fiind Bălţile 
Ialo1niţei şi Brăilei precum şi aspectul deltaic al Dunării la vărsare în 
Marea Neagră (aspect determinat de pintenul dur al Munţilor 
Măcinului). Este de ase1nenea relevant în acest sens faptul că 
fenomenele culturale Criş, Dudeşti şi apoi Vădastra (faza 
Bolintineanu a culturii Boian, în opinia noastră), nu s-au putut 
răspândi în partea estică a Cân1piei Ro1nâne decât pe un aliniament 
cuprins între Milcovul Inferior şi Dunăre. Aceste culturi lipsesc şi 
din Dobrogea ce a avut o vreme un aspect insular. Dacă totuşi au 
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existat situri în aceste areale ele s-au aflat în zonele 111ai joase, înecate 
de ape şi acoperite apoi cu noi depuneri iar în Dobrogea au putut fi 
spălate de apele în retragerea transgresiunii zise neolitice. Retragerea 
(regresiunea) gravitaţională a apelor din Lacul Getic spre zonele 
joase este susţinută şi de schimbarea direcţiei cursurilor râurilor Jiu, 
Olt, Argeş, Ia10111iţa, Milcov, Putna care odinioară se vărsau în lac în 
zona sub-carpatică. Pe n1ăsură scăderii lacului, uscatul ocupa zona, 
râurile re-orientându-şi cursul spre est. Situaţia este 111ai uşor 
observabilă pe cursul râului Ialo111iţa care iniţial se vărsa pe actuala 
Mostişte şi apoi se încovoaie spre est. Iar pentru drenarea zonei 
lacului din sud, Mostiştea îşi găseşte albie pe traseul actual. Acelaşi 
feno111en îl suferă şi râul Buzău care iniţial se deversa în lac şi odată 
cu retragerea acestuia îşi dirijează cursul spre est ajungând să se verse 
în Prut, pe traseul estic găsindu-şi albia în continuare râul Căln1ăţui. 

Orientarea este aceeaşi, pe teritoriul Dobrogei, a râurilor 
Teliţa, Casi111cea, Mangalia. Aceasta şi din cauza faptului că 
eroziunea în partea sudică a Platfonnei Dobrogene s-a efectuat pe un 
teren mai calcaros, 1nai moale. 

Datele obţinute prin analizele de radiocarbon de către 
Universitatea din Bre111en (prin laboratorul din Kiel) sprijină aceste 
păreri3

. Din comunicarea făcută de profesorul dr. P.M. Grootes de la 
Leibnitz Labor fiir Altersbestimmung und Isotopenforschung, 

Christian-Albrechts-Universitat, Kiel rezultă că probele tri1nise de 
noi, prelevate din trunchiul mai multor copaci, au fost analizate şi ne 
oferă date pentru lăn1urirea problemei. Astfel, proba cea mai de jos, 
KIA 20350 C5, situată la adâncimea de 7, 1 m, a furnizat vârsta de 
5507±30 BP, calibrat BC 4344 (vezi Anexa 1). Pentru proba a doua, 
de ]a 5,5 m, KIA 20351 C6, avem 3529±26 BP, cal. BC 1880. Proba 
nr. KIA 20348 C 1 şi următoarea KIA 20349 C4 au dat 1313±32 BP 
( cal. BC 686) respectiv 1303±25 BP ( cal. BC 688). 

Pri1na observaţie asupra probelor analizate ne pennite să 
constatăm că în desfăşurarea sedimentelor, pornind de la bază la 
suprafaţă, există trei episoade diluviale. Cel din bază se află într-un 
scdi1nent a cărui profunzi1ne nu o cunoaştem deoarece nu arn făcut 
sondaje, este de aspect negricios, marnos, un1ed, situat în pânza 
freatică de sub nivelu] actual al cursului Argeşului. În el copacii se 
află în poziţie cvasi-nonna]ă, cum i-a surprins diluviul. Copacii 
păstrează rădăcinile, crăcile, arbuştii din jur. Au grosi111i diferite între 

3 
Aducem mulţumirile noastre cele mai călduroase domnului prof. P.M. Grootes şi 

întregii echipe de la Universitf1ţilc din Bremen şi Kicl pentru clcctuarca analizelor 

de carbon radioactiv. 
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care unii de aspect uriaş cu un dia1netru de peste 1,50 m. La Tântava, 
pădurea îngropată era 1nai tânără şi foarte bine păstrată. A putut fi 
observată situaţia datorită faptului că exploatarea nisipului şi 
prundişului s-a făcut într-un ritin alert, sub pază militară, copacii 
rămânând în poziţia iniţială. La Cornetu, cariera acum a fost extinsă 
şi se desfăşoară de o parte şi de alta a râului Argeş pe 1nai 1nulte 
hectare. Aceasta ne-a pus în situaţia de a constata că în momentul 
diluviului râul nu curgea pe traseul actual, că întreg arealul era 
îrnpădurit şi relieful era de câmpie joasă care ocupa zona în care 
afluiau râurile lalorniţa, Colentina, Sabar, Dâ1nboviţa, după cu1n 
probează descoperirile mai sus menţionate de la Văcăreşti, Glina, 
Bobeşti. Prundişurile şi nisipurile aduse de ape din a1nonte au 
schin1bat relieful şi l-au 1nodificat de fiecare dată când s-au produs 
diluviile unnătoare. De altfel, stratificările depunerilor sunt 
observabile şi în profil, fapt justificat prin ravinările şi paleo-văile 
datorate deselor schimbări ale reliefului zonal. Sedimentele depuse de 
diluvii au înălţat nivelul de curgere al Argeşului şi afluenţilor săi şi 
odată cu el şi nivelul pânzei freatice. Din această cauză cercetarea 
noastră arheologică şi observaţiile asupra copacilor extraşi de 
excavatoare nu a putut fi făcută decât pe ceea ce este observabil în 
profiluri acum. 

Sedi1nentul negricios, marnos, este suprapus de seria 
prundişurilor şi nisipurilor în care, la anu1nite nivele, se aflau copaci 
sau ramuri de copaci, ca urmare a unui transport venit din amonte, 
smulşi de torenţi şi depuşi în lac. Copacii din sedimentele de prundiş 
şi nisip sunt rari şi prezintă urme de rulare: nu sunt întregi şi nu 
păstrează coajă, ca cei din nivelul subiacent. Între sedimente se aflau 
uneori şi intercalări de vălătuci de pământ argilos care înglobau 
frunziş şi plante specifice vegetaţiei ierboase. 

Schimbările cli1natice pe care le pun în evidenţă sedi1nentele 
au adus modificări şi în comportamentul uman, provocând mişcări de 
populaţie, o scădere a ponderii agriculturii în economia comunităţilor, 
intensificarea păstoritului, vânatului şi pescuitului. Cercetările 
arheologice dovedesc că în perioada când pădurea acoperea zona, în 
lunci, pe terenurile fertile, se putea face agricultură încă din vremea 
neoliticului vechi. În prirnul sediment cu nisipuri şi prundişuri 
datările ne situează în epoca bronzului de început. Sedi1nentele 
superioare cu nisipuri şi prundişuri cu orientări ale fluxului diluvial, 
uşor diferit, datează din vre1nea 1nigraţiei slave . 

Când A.C. Banu s-a ocupat de problema transgresiunilor din 
epoca istorică, stadiul cunoaşterii asupra evoluţiei societăţii omeneşti 
din zonă era în faza de pionierat. În momentul de faţă, pe baza 
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acu1nulărilor de infonnaţii datorate cercetărilor arheologice, noi 
putem formula părerea că în calcolitic, pe baza acestor datări, a putut 
exista o regresiune corespunzător timpului istoric în care s-au 
desfăşurat, în Câmpia Română, culturile Gumelniţa, Vinca - în partea 
sa vestică - iar în Platforma Moldovenească, cultura Ariuşd
Cucuteni-Tripolie. Când s-a depus primul sediment cu nisipuri şi 
prundişuri, cu 1non1ent de vârf în jurul anilor 1880 BC, a putut avea 
loc începutul transgresiunii tracice. Procesul trebuie studiat în viitor 
în legătură cu creşterile şi descreşterile nivelului Mării Negre. 
Oricum, transgresiunile şi regresiunile Mării Negre din epoca istorică 
nu au avut amploarea celei de la formarea Lacului Getic din 
pleistocen. Aceste observaţii pot completa tabloul transgresiunilor 
istorice - formulat de A.C. Banu - şi localiza, în timp, momentul când 
a putut avea loc regresiunea dacică care se prelungeşte până în sec. I
II d.Chr. 

După o perioadă de calm relativ a putut urma transgresiunea 
valahă care, din punct de vedere istoric, corespunde mişcărilor de 
populaţii cunoscute sub denumirea de năvălirea popoarelor barbare. 
Transgresiunea valahă a putut continua până în secolul XVII. Este 
cunoscut din documentele istorice că în această perioadă se putea 
face navigaţie pe râurile de interior: Olt, Siret, Prut, Nistru, Mureş. 
Transgresiunea continuă şi azi. 

Unul din episoadele transgresiunii neolitice este pus în 
evidenţă şi de datările din sedimentul de la bază, 'efectuate de 
Universităţile din Kiel şi Bremen. Analizele de polen efectuate de 
către Iustinian Petrescu de la Universitatea din Cluj confirmă, credem 
noi, cele afirmate 1nai sus, ca şi analizele granulometrice ale 
sedimentului şi probelor prelevate din copacii respectivi. 

Datele analizate de Universitatea din Bremen pot fi 
completate prin continuarea, şi în viitor, a investigării sedimentelor 
cu mijloace ştiinţifice adecvate prin extinderea cercetării, prelevarea 
de noi probe, foraje de mică adâncime şi analize de laborator în ţară 
şi în străinătate. Ele trebuie puse în comparaţie cu datările pe care le 
deţinem pentru culturile Dudeşti şi Vădastra. 

Subliniem că noi avem opinia că faza Bolintineanu a culturii 
Boian este un aspect al culturii Vădastra, al cărei areal se întindea, la 
acea dată, până în apropierea limitei de extensie a· Bălţii Ialo1niţei şi 
Brăilei, în retragere spre Dunăre. Iar trans1niterea tehnicilor de 
rnodelarc şi ornamentare a ccrarnicii în areal s-a tăcut cu 1nijloacc 
locale, pe baza tradiţiilor culturale preluate din cultura Dudcşti, ca 
însăşi influenţată de culturile Yinca din vest, cultura ccrarnicii lineare 
venite din nord şi cca Bugo-Nistrcană din est. Un aport sc1nnif'icativ 
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în lă1nurirea acestor proble1ne l-au adus cercetările lui Corneliu N. 
Mateescu şi, 1nai recent, cele ale lui Marin N ica. Cât priveşte datarea 
descoperirilor privind faza Bolintineanu a culturii Boian (Vădastra, în 
opinia noastră) aceasta este făcută de E. Comşa, fără însă a beneficia 
de datări de radiocarbon, numai pe baza analogiilor culturale cu 
Vinca, ceran1ica liniară şi Ha1nangia, în jurul 3800 a.Chr. Datările 
pentru Dudeşti-Vinca de la Cârcea Viaduct sunt paralelizate cu Vinca 
C, după analizele lui R. Glaser, situându-se cronologic la nivelul 
anilor 4940-4700 cal. BC. De acestea s-a folosit şi Cornelia Magda 
Mantu. Prea multe discuţii nu se pot face deoarece datările cu 
radiocarbon sunt puţine. 

Singurele din arealul estic al culturii Vădastra-Boian sunt cele 
de la Cometu, dar acestea nu provin dintr-un strat de cultură ci din 
stratul cel 1nai de jos, de la 7, 1 O m adâncime. Ele au furnizat data de 
5507±30 BP( cal. BC vezi şi Anexa 1 ). Ţinând seama de datările 
tăcute de E. Comşa, la cca. 3800, şi aplicându-i corecţia de calibrare, 
rezultă o datare de 4900, apropiată de cea a lui Glaser pentru Oltenia. 
Aceasta lasă loc presupunerii că marele diluviu de la Cornetu s-a 
produs în ti1npul istoric când în acest areal geografic cultura Vădastra 
(Boian) era în plină desfăşurare. Aşa se poate explica faptul că la 
Chitila Fermă, lângă Bucureşti, din caza umidităţii subsolului, 
locuinţele erau construite la suprafaţă iar vatra de pământ era tăcută 
dintr-un pământ mâlos. 

Următorul episod diluvial de la Cometu a avut loc, după 
datările făcute, la cca. 3529±26 BP ( 1880 cal. BC). Aceste date ne 
indică faptul că episodul diluvial a avut loc în epoca bronzului, pe 
durata culturii Tei, pe care datările bazate pe probele prelevate din 
alte situri arheologice o situează între 2000 şi 1500 BC. În discuţia 
noastră suntem favorizaţi poate de datările C 14 de la Popeşti-Nucet, 
unde s-au prelevat probe din lemnul carbonizat provenit din 
fortificaţiile de pământ consolidate cu bârne din locuirea Tei III-IV. 
Situl de la Popeşti se află pe o terasă erodată la aprox. I km în aval de 
Cornetu. În luncă, în săpătura canalelor care treceau prin faţa sa, erau 
de ase1nenea copaci din seria sedimentelor de la Cometu. Datările pe 
cărbunii proveniţi din bârnele fortificaţiei incendiate de la Popeşti 
sunt 1nai noi decât cele de la Cornetu, respectiv 1490 faţă de 1800, 
distanţa în ti1np fiind de 390-400 de ani. Aceasta însemnă că diluviul 
a avut loc la începutul evoluţiei culturale Tei, eventual Tei 1-11 sau 
anterior acestei faze. În optica noastră, se încadrează în 
transgresiunea tracică, în plin climat sub-boreal cu umiditate mai 
mare decât în climatul sub-atlantic din timpul neoliticului. 
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Episodul următor, după datările făcute în laboratorul din 
Bre1nen pe probe din sedi1nente de la 3,4-2 m, ne oferă unnătoarea 
dată: KIA 20348 C 1: 1313±32 ( 686 cal. BC, vezi Anexa I). 

Data 1nedie stabilită de 686 A coincide cronologic cu perioada 
în care, în zonă, migrează triburile slave. În aceşti ani, istoricul 
bizantin Teophanes spune că, din cauza condiţiilor de teren 
nefavorabile, Constantin a Ii-lea, bolnav fiind, a trebuit să întrerupă 
campania militară întreprinsă la gurile Dunării împotriva lui Asparuh, 
conducătorul bulgarilor. Existând izvoare scrise cu referire la 
aşezarea slavilor în zonă (Procopius - De bel/o Gothico şi De 

Aedi.ficiis) nu este cazul să stăruim în ceea ce priveşte prezenţa 
slavilor în această vreme în zonă. Din punct de vedere al variaţiei 
oceanului planetar şi al nivelului rocilor din interiorul continentului, 
după părerea noastră, acest ultim diluviu ar putea aparţine 
transgresiunii valahe din perioada de început. 
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Considerations around the burried forest in the Iower Argeş area 

Abstract 

During the works at the presently abandoned Danube
Bucharest Canal ( 1978-1989 ), V. Boroneanţ identified at Cornetu a 
fossil forest, covered by a so called 'diluvial moment' with a 6 to 14 
m layer of gravel and sand. The same situation was present on the 
entire basin of Argeş and its tributary Dâmboviţa. 

The research was resumed after 2000 , with the help of our 
geologist colleague Răzvan Murgeanu and of Mr. G. Sorescu who 
opened a sand and gravel quarry at Cometu. In order to increase the 
efficiency of the research, a new team was formed, made up by V. 
Boroneanţ, N. Ţicleanu, I. Petrescu, C. Boroneanţ. Contacts were 
established with the universities of Kiel and Bremen, in order to take 
samples for granullometry and sedimentology studies as well as for 
Cl4 dating. 

The results of the research showed that three diluvial episodes 
took place here: the earliest one during the Neolithic, the middle one 
during the Bronze Age and the upper one during the migration of the 
S lavs and the Byzantine occupation. The san1e conclusions were 
reached through the C 14 dates: the lower layer read 5507±30 BP 
( 4344 BC), the middle one 3529±25 BP ( 1880 BC) and the upper one 
1313±25 BP ( 686 BC). 

The same matter of the diluvia had been previously studied by 
A.C. Banu - who was talking about a Neolithic transgression - and by
D. Nicolăescu-Plopşor and W. Wolski, who extended the problem
over thc territory of Dobrudja ( covered by the Black Sea waters
during the N eolithic, with the Early Neolithic habitations possibly
covcred by sea deposits).

Research is only at the beginning and we believe it will bring 
light over the prehistory of the country, especially when correlated to 
the studies on the Turkish Black Sea coast, with the climatic changes 
prior to the Bronze Age and the population migrations in thc IV 
century. 

Caption of the figures 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

The Getic Lake Map. 
Trees in the burried forest fro111 G I ina Bobcst i. The trces 
wcrc pullcd out fron1 thc basc1nent of thc gisc111cnt of 
gravcs with sand. 
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Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

General view of the course of the Arges river in Cornetu 
area. 

General view from the quarry. In the basement stratum the 
pulled out trees. 
Segment from the gisemnet of graves profile fro1n 
Cornetu. The trees are at different depths. 

Oak tree sectioned for samples ( evidences) fro1n the 
basement stratu1n, ofNeolithic age. 
Localization, on the Ro1nanian Plain's Map, of the area 
with the burried forest from Glina Bobesti and Cometu. 

The stratigraphic profile from Cometu correlated with the 
samples analized by the C 14, on historical epochs. 

Sketch with the topographical survey of the quarry 1n 

which there is the burried forest from Cornetu. 
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Fig. 1. Harta Lacului Getic. 

Fig. 2. Copaci in padurea îngropata de la Glina Bobesti. Copacii au fo t 

extrasi de la baLa depunerilor de prundis si de nisip. 
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Fig. 3. Vedere generala asupra cursului Argesului 

in zona Cornetu. 

Fig. 4. Vedere generala din cariera. 

In stratul de baza se vad copacii extrasi. 
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Fig. 5. Segment din profilul depunerilor de prunclisuri de la Cometu. 

Copacii se afla la diverse adancimi . 

.#-, • �- .... 

' , ... 
I • • 

*�·

Fig. 6. Stejar sectionat pentru probe clin stratul din baLa, 

de varsta neoliti a. 
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Fig. 7. Localizarea pe harta Cam piei Romane a zonei cu padurca îngropata 

în care se afla Glina-Bobesti si Cornetu. 
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Fig. 8. Profilul stratigrafic de la Cornetu 

corelat cu probele de C 14 analizate, pe epoci istorice. 
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Cercetările de la Domneşti, judeţul Ilfov, 
Canalul Dunăre-Bucureşti 

Vasile Boroneant 

Motivarea cercetărilor 

Din însărcinarea Muzeului de Istorie al Municipiului 

Bucureşti şi în colaborare cu Facultatea de Istorie a Universitătii 
' 

Bucureşti, ca angajat prin contract cu Academia de Ştiinţe Sociale şi 
Politice, cu sprijinul Institutului Pentru Transporturi Auto, Navale şi 

Aeriene (IPT ANA) am coordonat colectivul de cercetări arheologice 
privind eliberarea de sarcină istorică şi arheologică a siturilor de pe 

traseul Canalului Dunăre-Bucureşti între 1985-1989 1
•

Printr-o convenţie între noi şi IPT ANA, două autobuze puse 
la dispoziţie de Direcţia Canalului Dunăre-Bucureşti, în lunile iunie
iulie şi septembrie-octo1nbrie efectuau transportul studenţilor de la 

Facultăţile de Istorie, Filozofie şi Drept la şantierele arheologice. 
Deplasarea se făcea în zilele de lucru. Din echipa de cercetare mai 

făceau parte arheologii: Panait I. Panait, Mioara Turcu, Radu 
Ciuceanu, Aristide Ştefănescu, Vasilica Sandu, Radu Ocheşanu şi 

câte un profesor de serviciu din partea facultăţilor. S-a lucrat pe 
şantierele arheologice de la Mihăileşti, Cornetu, Buda, Ordoreanu, 

Poşta-Buturugeni, Do1nncşti, Dumitrana, Popeşti, Cernica, 
Bălăceanca, Glina, Bobeşti, Pantelimon, Berceni, Chitila, Văcăreşti, 

Lunca- Bârzeşti, Crângaşi etc. 
Pentru identificarea obiectivelor ce unnau să fie investigate s

au efectuat cercetări prealabile de teren, ale căror rezultate coroborate 
cu lista celor cunoscute au intrat în atenţia echipei de cercetare pentru 

eliberarea lor de sarcină patrimonial-istorică sau luarea de măsuri de 
protecţie, restaurare sau trans1nutare, după cum era cazul. Ele se 

înscriau pe traseele râurilor Argeş, Dâmboviţa, Colentina, Ciorogârla, 
Sabar şi ale văilor 1nai mici afluente. Obiectivele vizate urmau să fie 

acoperite de apele viitorului lac de acumulare; să fie afectate total sau 
parţial de traseul canalului, digului de protecţie de pământ, a noilor 
trasee de comunicaţie, a podurilor şi barajelor, a lucrărilor edilitare. 
Muzeul nostru avea sarcina să se ocupe de obiectivele ce se aflau pe 

raza Municipiului Bucureşti şi a fostului Sector Agricol Ilfov (SAi). 
De celelalte se ocupau muzeele din judeţele Giurgiu şi Călăraşi. 

Rezultatele unnau să fie publicate într-un volum care nu a mai apărut 
din cauza stopării lucrării, în urma evenimentelor politice din 

1 CAB, IV, 1992, Rapoarte arheologice, p. 14 7-340. 
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decen1bric 1989. In li1nita posibilităţilor, o parte din rezultatele 
acestor lucrări au fost evocate de presa scrisă sau vorbită a vre1nii. 
Altele sunt încă în curs de elaborare sau - în unele din ele - lucrările 
continuă, fiind de i1nportanţă 1najoră sau prezentând interes pentru 
lu1nea ştiinţifică de pe continent, cu1n ar fi cele de la Cometu, din 
cariera de pietriş. Cele mai 1nulte au fost publicate total sau parţial de 
către responsabilii de lucrări, în revistele şi publicaţiile 1nuzeului sau 
în revistele de specialitate din ţară. 
Săpăturile de salvare de la Domneşti 

Situl arheologic şi istoric de care ne ocupăm acu1n este cel 
denu1nit Do1nneşti-Şcoala Veche, deoarece în perimetrul comunei se 
rnai aflau şi alte obiective care au fost cercetate, sau urmau a fi 
cercetate2

. Între acestea este situl Do1nneşti-Conac de care s-a ocupat 
colegul Aristide Ştefănescu (parţial şi noi) şi Domneşti-Biserica 
Sfânta Paraschiva de care s-au ocupat colegii Panait I. Panait şi 
regretatul Radu Ocheşanu, cu dovezi de locuire din secolele XVII
XX

3
.

Obiectivul de la Domneşti Şcoala-Veche se află situat pe 
1nalul nordic al râului Sabar (Răstoaca) înainte de confluenţa sa cu 
Ciorogârla. Şcoala Veche este dec lara tă 1nonument istoric, fiind 
construită pe vretnea do1nnitorului Al. Ioan Cuza şi poartă denumirea 
Nr. 283. Aşezarea se întinde pe terasa înaltă străbătută de şoseaua 
Don1neşti-Bucureşti, pe care se înşiruie, de o parte şi de alta, casele 
sătenilor, precu1n în cazul nostru şi pe panta din curtea şi grădina 
şcolii şi a gospodăriilor vecine. Săpf1tura s-a desfăşurat în curtea şi 
grădina şcolii (Fig. 1/1 ), până în lunca joasă a Sabarului, îngustă şi 
erodată de apele râului în vre1nuri de inundaţie. 

Lucrările au început în ziua de 21 septembrie 1988 şi s-a 
executat o secţiune perpendiculară pe apa Sabarului. Pornea din 
partea vestică a clădirii şcolii şi avea 32 m lungime şi 2 m lăţime (16 
carouri) (Fig. 1/ 1; 5). Terasa înaltă a Sa barului este parte integrantă a 
interfluviului Ciorogârla-Sabar. În timpul săpăturilor am făcut 
cercetări pe întregul cuprins al interfluviului, prin curţile şi grădinile 
oa1nenilor şi a1n constatat că aşezarea se întinde pe întreaga suprafaţă 
din partea de vest şi nord a localităţii, unde am găsit fragmente 
cera1nice şi alte resturi de locuire. La Şcoala Veche, pe versantul 
dinspre Sabar, unde am făcut săpătura, terasa prezintă o erodare în 

2 Localitatea Domneşti în evoluţia sa istorică nu a avut alcătuirea administrativă de
azi. S-a format din mai multe cătune între care menţionăm Matrageşti, Domncşti
Sârbi, Colţuna, Domneştii de Jos, Domneştii de Sus, Cojeşti, Băleni; vezi 
Lahovary, I. C. Brătianu, Gr. Tocilescu, 1900, p. 189-191. 

·
1 

Zănescu 1992, p. 363-371. 
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pantă, cu trepte ce coboară spre râu, care nu se observau la suprafaţă, 
deoarece era acoperită cu vegetaţia spontană sau cultivată, de pomi 
fructiferi sau viţă de vie. În ti111pul săpăturii am putut observa că la 
contactul cu lunca, malul era 111ai abrupt şi un1plut cu aluviuni mai 
recente, după stabilizarea albiei râului pe traseul actual. 

Condiţiile de muncă şi graba în care s-a lucrat nu ne-au 
permis obţinerea unui profil 111ai adânc, pentru a putea observa 
secvenţa stratigrafică pe o profunzime mai mare. Săpătura s-a 
efectuat în trepte, cu adânci111i impuse de detaliile terenului. S-a 
adâncit în medie până la O, 7 5 111. În gropile de bucate şi în locuinţe s
a mers până la 1,50-2,00 m. 

Deoarece locuirea nu era prea intensă şi prea bogată în 
materiale nu ne permitem o prezentare amănunţită a succesiunii 
stratigrafice pe întreaga sa desfăşurare. Precizăn1 că la suprafaţă, pe 
întreaga lungime a secţiunii, a111 identificat un strat vegetal afectat de 
lucrările agricole şi amenajări gospodăreşti. În carourile 1-4 acesta 
avea o grosime cuprinsă între O, I 0-0, 15 m, pe pantă mai puţin sau 
aproape lipsea iar în luncă avea până la 0,20-0,30 m. Urma, până la 
0,50 m, un strat brun-cafeniu în care, spre suprafaţă erau puţine 
fragmente ceramice din sec. IX-XI, din epoca daco-romană, din 
prima epocă a fierului, din epoca bronzului4, iar spre bază, sub acesta, 
un strat brun-roşcat, steril arheologic până la O, 75 m adâncime. În 
carourile din luncă (Fig. 1/2, 2/ l )  pc la 1,20 m era un strat de nisip. 
La suprafaţă, în solul vegetal răscolit, peste tot se aflau materiale 
cera1nice recente a111estecatc cu cără111izi rămase de la constructia 

' 

şcolii sau aduse de la Conac din dărâ111ăturile zidurilor. 
Materialele cele mai nu111croase şi n1ai reprezentative sunt 

cele privind epoca daco-ro111ană, aparţinând culturii Chilia-Militari 
din secolele III-V d. Chr. 5

. În carourile 3-5 a început să apară la 
răzuire, pe la adâncimea de 0,42 111 conturul primei locuinţe care a 
fost denumită Locuinţa nr. 1 (L 1) (Fig. 1-2). S-a săpat în interiorul 
său şi s-a constatat că nu intra în întregime în secţiunea deschisă de 
noi deoarece se întindea spre est, fapt pentru care s-a deschis o casetă 
de 6 x 2 m., paralelă cu secţiunea ( Fig. 5). S-a constatat că locuinţa 
era orientată E-V, paralelă cu Sabarul, că intrarea o avea pe latura de 
sud. Locuinţa era de tip bordei� rectangulară şi avea dimensiunea de 
5,20 x 3,80 m. Pe fundul său s-a păstrat o făţuială de lut din pământ 

4 
Leahu 1968; V. Boroneanţ 1984, p. 156-166. 

5 Zirra, Gh. Cantacuzino 1963, p. 15-49; Bichir 1984; Morintz, 1961, p. 441-447;

idem, 1962, p. 513-518. 
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bătut, groasă de 2-3 CITI. Pe latura de N avea o laviţă din pătTiânt 
cruţat, lată de 0,90 ITI, care se prelungea şi pe laturile de E cu 1,00 IYl

şi de V cu 0,57 m (Fig. 6). Acestea serveau drept loc de păstrare a 
inventarului casnic şi loc de odihnă. Spre latura de S, se afla o groapă 
de bucate de fonTiă tronconică (Fig. 5, gr. 6). Bordeiul avea intrarea 
pe această latură, puţin deasupra nivelului fundului. Groapa de bucate 
avea diatTietrul la fund de 1,80 111, la gură de 1,40 m, adâncime de 
1,00 m (Fig. 2/1; 5-6) iar groapa de bucate exterioară de 1,20 m la 
fund şi 0,90 m la gură. Locuinţa de tip bordei L 2 (Fig. 5). A fost 
identificată în carourile 11-14. Pentru dezvelirea ei s-a deschis pe 
latura de E a secţiunii o casetă de 2,50 ITI (Fig. 5). Şi aceasta era 
orientată paralel cu cursul râului. Avea lăţimea de 3,20 m. Lungimea 
nu arn aflat-o din cauză că se continua în peretele de E al secţiunii. 
A vca fundul la 1, l O m de la nivelul actual de călcare şi era lutuit cu 
pă111ânt galben adus din profilul râpei. Pe latura de N avea un prag lat 
de l ,  1 O 111 care servea drept pat şi loc de adăpostit îmbrăcămintea. Pe 
latura de S, pornind de la nivelul fundului în exteriorul său se adâncea 
o groapă conică de bucate (Gr. 5) ca la locuinţa 1 (Fig. 5). Avea
dian1etrul la fund de 1,90 m iar la gură de 1,40 ITI, avea adâncimea de
1,00 ITI. Pe pantă, în lungul secţiunii au mai fost identificate alte 4
gropi, din care 2 de bucate (Fig. 5). În un1plutura lor, ca şi în cazul
celor de lângă locuinţele bordei nu au fost găsite decât câteva
frag1Tientc ceramice de epocă. Erau de fonTiă tronconică de
di1Tiensiuni ase1Tiănătoare. Stau, cu siguranţă, în legătură cu bordeiele
ce vor fi fost prin apropiere şi nu au fost prinse de săpătura noastră.
Câteva fragmente ceran1ice găsite în ele erau mai vechi decât
materialele daco-romane, din vre1Tiea culturii Tei, din epoca
bronzului şi au fost antrenate din locuinţele răzleţe din zonă sau de pe
terasa de pe malul celălalt al râului, unde, în cercetările de teren, am
găsit tTiateriale cera1Tiice din această vreme.

În locuinţa bordei nr. 1 s-a găsit şi o piesă din lut ars, de 
fonTiă conică, care crede1TI noi era muştiucul de la foalele unui meşter 
făurar de obiecte din ITietal. Prezenţa sa poate fi pusă în legătură şi cu 
turta de fier (lupă) de formă circulară, bombată pe o parte. Avea 
dia1Tietrul de 1 O cm. Păstra urn1e de arsură de la vatra de pe care a fost 
prelevată. De fapt la S de locuinţă era o vatră de foc circulară cu 
diametrul de 0,60 111, cu grosi1Tie de 7-1 O CITI, neconsolidată (Fig. 5) 
pe care se găseau cărbuni, cenuşă. În acest context menţionăm şi un 
fragn1ent de vas puternic deformat de foc, cu structura poroasă, cu 
topitură sticloasă pe suprafaţă. 

Pe baza acestor pri1Tie rezultate obţinute în teren locuirea 
principală a fost atribuit[t culturii Chilia-Mii itari. În prin1ul carou a 
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fost identificată şi o locuinţă de suprafaţă de formă aproximativ 
rectangulară (Gr. 2), (Fig. 5) în interiorul căreia, printre puţinele 
fragmente ceramice şi oase de animale consumate, se aflau şi 
frag1nente de cărămidă 1nodernă ( sec. XIX) rămasă de la construcţia 
şcolii sau adusă de la conacul părăsit din amonte. 
Ceramica 

Din stratul de cultură în care se aflau cantonate locuinţele şi 
gropile de bucate, din u1nplutura lor provin materiale arheologice 
constând din: oase de animale don1estice sau vânate - cornute 1nari şi 
mici, suide, cervide etc. - precu1n şi câteva nuclee din cuarţit, folosite 
probabil la aprinsul focului. Dominant este 1naterialul cerainic. Nu s
au găsit vase întregi. În schi1nb sunt nu1neroase fragmente de vase ce 
permit stabilirea tipurilor folosite de locuitorii acestor bordeie şi 
încadrarea culturală a descoperirilor. Cera1nica scoasă la iveală 
aparţine categoriei lucrată cu 1nâna şi cu roata olarului (Fig. 3; 4 ). 
Cca mai puţin numeroasă este cea lucrată cu mâna făcută dintr-o 
pastă nisipoasă bine coaptă. Câteva prezintă amprentele digitale ale 
meşterului care le-a lucrat. Au aspect poros şi sunt de culoare cenuşie 
sau cenuşiu cărămizie. Unele prezintă pete cără1nizii de ardere. Cea 
mai bine reprezentată este cera1nica lucrată cu roata olarului, de 
fabricaţie locală sau de import (Fig. 3; 4). Ceramica locală prezintă şi 
ea pietricele sau nisip în pastă. La vasele mai inici, de factură mai 
bună, îngrijit lucrată şi n1ai neglijentă la fonnele mari de uz comun. 
Are aceeaşi culoare cenuşie sau cenuşiu cără1nizie negricioasă, este 
netezită sumar cu mâna sau lustruită (Fig. 3; 4 ). Se recunoaşte uşor 
după liniile concentrice lăsate de învârtirea roţii. Uneori şi aceasta 
păstrează amprente digitale. 

Ceramica locală de imitaţie şi de import prezintă pasta fină, 
bine frământată din argilă aleasă anu1ne, lucrată îngrijit. Are culoare 
cenuşie, cenuşiu-cără1nizie, cu sau fără lustruire la suprafaţă, cu urme 
de la rotire pe interior. Cea de i1nitaţie este facută pentru piaţă şi era 
cumpărată pentru ocazii mai deosebite sau era adusă din centrele de 
mesteşugari locali sau de prin provinciile vecine ocupate de romani 
sau poate de meşteri străini stabiliţi aici, proveniţi din veteranii din 
annata romană, întorşi după executarea serviciului militar acasă în 
satele de provenienţă după ce, în timpul serviciului militar, 
practicaseră în armata ro1nană această meserie. Puteau proveni chiar 
din rândul populaţiei gotice şi sannatice pătrunse şi stabilite aici ce 
practicau meseria pentru ei şi localnicii cu care comunicau şi probabil 
s-au şi încuscrit. Este greu de adn1is ca o cantitate aşa de mare de
cera1nică şi de selectată să fi venit din zone îndepărtate ceea ce
situaţia politică din zonă nu pennitea. Cert este însă că populaţia
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trăitoare atunci la D0111neştii de azi avea o bunăstare materială şi o 
linişte relativă, dovada este caracterul stabil al gospodăriei şi practica 
de a lua 111ăsurile de păstrare a cerealelor pentru ei şi ani1nalele 
crescute, ce era dovada răgazului de a cultiva, strânge şi depozita 
recolta, ceea ce nu 111ai era posibil câteva decenii mai târziu în timpul 
năvălirii hunilor. 

O caracteristică aparte o prezintă cera111ica lucrată la roată, de 
culoare cenuşie care pentru a şterge de la suprafaţă urmele rotirilor 
prezintă o lustruire inversă adică de jos în sus, mai precis în planul 
vertical al vasului făcută înainte de coacerea în cuptoare cu reglaj 
controlat şi studiat anu111e, n1ai puţin uzitat până atunci, ainintind de 
cera111ica de '"Marginea" de mai târziu, cunoscută şi în zilele noastre 
în câteva centre păstrătoare a tradiţiei dacice

6 (Fig. 3; 4 ). Sunt şi 
cazuri în care vasul a fost introdus într-o pastă moale lichidă şi 
lustruit înainte de coacere sau pătat cu o pastă mai fluidă în care s-a 
introdus un colorant negru sau negricios, fapt constatat şi pe cera111ica 
de aceeaşi categorie de la Chitila 7. Sunt şi fragmente de vas pe care se 
află caneluri largi orizontale făcute din rotire şi apoi lustruite sau 
111ăruntc verticale, pentru a sublinia o anumită parte a vasului, cu111 e 
cazul căniţelor, castronaşelor sau a gâtului ulcioarelor. O ornamentare 
specifică acestei perioade este cea prin cercuri lineare incizate, 
dispuse echidistant pe vasele bo1nbate, sau cu corp alungit în mod 
special la căni sub nivelul torţilor. Tot destul de rară este 
orna111entarea printr-un brâu inelar în relief lustruit odată cu întreaga 
suprafaţă a vasului (Fig. 7-8). Linia sa precisă arată că a fost făcut cu 
roata cu care s-a făcut şi lustruirea. El poate marca separarea gâtului 
de restul vasului sau a fundului 111ărindu-i stabilitatea (Fig. 7-8). 
Caracteristică este şi alternarea unor râuri orizontale lustruite cu altele 

nelustruite. pe partea de jos a gâtului vasului (Fig. 2/2). Deosebită 
este ornan1entarea unor părţi ale vasului prin registre verticale făcute 
pe pasta încă moale cu un obiect dur - o spatulă - (Fig. 2/2; 3) sau un 
lustruitor de piatră. Consta din şiruri lucioase, cenuşii vălurite 
orizontale, echidistante, separate între ele printr-o bandă verticală. O 
întâlni111 pe partea superioară a rotundului vasului sau pe gâtul înalt. 
Unele frag111ente provin din fonne cu gât cilindric, svelt sau scund, 
tronconic având în partea superioară un brâu în relief, inelar cu buza 
adusă spre interior (Fig. 7/8� 8/3) sau răsfrântă spre în afară. Buza 
adusă spre interior o întâlni1n pe frag111ente de strachină mai mică sau 
111ai 111are, când poate fi foarte groasă (Fig. 8/6) şi cu muchia 

r, Bichir 1984, p. 30-40. 
7 r·1orcscu 1958.
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ovalizată în profil. În câteva cazuri muchia buzei este retezată drept 
(Fig. 8/5). 

Fundul vaselor la ceramica lucrată cu mâna este diferit de cel 
de la ceran1ica lucrată cu roata. Cele lucrate cu roata olarului au o 
linie clară de delimitare a fundului de corpul său, pe exteriorul 
vasului observându-se direcţia, sensul de rotire. Este clar că cele de 
fabricaţie locală le imitau pe cele de import, uneori acestea 
depăşindu-le ca realizare artistică, poate ca unnare a tradiţiei şi 
aplicaţiei meşterului local pentru acurateţea şi poezia ornamentului şi 
a perfecţiunii formelor. Vasul lucrat cu roata are întotdeauna un inel 
mai gros sau mai subţire al fundului şi are aproape întotdeauna o 
uşoară boltire spre interior (Fig. 8/1 O, 11 ). Vasul are pereţii 1nai subţiri 
ceea ce a dus la scăderea în greutate a pieselor şi o uşurare a arderii 
oferindu-i o mai 1nare manipulabilitate dar i-a mărit fragilitatea. 

Sunt câteva fragmente pe care se vede că aveau toarte (Fig. 
7 /3-6). Acestea se află pe acelea care provin din partea superioară a 
vasului şi provin din căni, ulcioare şi vase borcan de talie n1ică sau 
1nijlocie. Din puţinele cioburi găsite putem spune că tipul de toartă 
mai des întâlnit este cel în formă de panglică (Fig. 7 /4-5), uşor arcuită 
(Fig. 7 /6) ce porneşte de pe umărul vasului şi se opreşte pe buză sau 
sub ea. Pot avea profil oval sau bilobat, semioval sau cu caneluri 
longitudinale (Fig. 7 /6). Se opresc în scurt pc buza vasului sau pe 
gulerul în relief al cănilor frecvent pe un fond negru sau negricios, 
lustruit. Roata olarului favoriza produse mai unitare, 1nai şablonate şi 
mai si1netrice. Produsul finit suferă la capitolul decor ornamental. 

Consideraţii mai ainple s-ar putea face dacă le-am co1npara cu 
cele găsite în săpaturile de la Conac, unde de asc1nenea a1n găsit 
materiale cera1nice de acest fel. Poate aici ne găsi1n la periferia 
aşezării deşi materiale asemănătoare se găsesc pe 1narginea 
Ciorogârlei şi Sabarului, pe interfluviu. În săpăturile de la conac noi 
am găsit ase1nenea materiale dar nu a1n avut titnp să ne ocupă111 de 
ele. Acolo noi am găsit materiale mai bogate şi păreau a proveni 
dintr-un strat de cultură mai bogat dar deranjat de lucrările de 
fundaţie ale clădirilor8

• Rar întâlnit pc rotundul vaselor, pe gât sau 
buză este motivul din brâie vălurite separate între ele prin caneluri şi 
benzi verticale la ceramica de categoria fină sau brâie alveolate care 
să acopere întreaga suprafaţă a vasului9 de culoare neagră lustruită 10, 
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pe căni şi străchini. Ele continuă în areal tradiţia autohtonă şi trece şi 
pe cera1nica ro1nană 11 şi în cultura Sântana de Mureş 12, diferă sau se 
in1ită 1nodelul şi se 1nută locul preferat în funcţie de formele, de 
destinaţia vaselor. Nici butonii aplicaţi nu apar prea des. Strachina 
se1nisferică, cu pereţi drepţi sau arcuiţi se pare că este forma cea mai 
agreată. 

Mai deosebit este frag1nentul de vas torsionat de foc care ar 
putea aminti de o fonnă de vas folosită anun1e la topitul metalelor, ca 
şi frag1nentul de vas din categoria fină, de culoare cenuşie care pe 
interior şi exterior are o glazurare sticloasă, verzuie cu irizări aurii. 
După pastă, culoare şi fonnă el nu lasă loc părerii că nu face parte din 
cera1nica culturii de tip Chilia- Militari 13

•

În concluzie pute1n afirn1a că materialele sunt susţinute 
cultural de observaţiile stratigrafice, de complexele de locuire 
(bordeie, gropi de bucate etc.). Lipsa unor unelte sau anne din os, 
corn sau 1netal care să completeze inventarul de epocă, nu ne 
î1npiedecă să atribui1n cultural descoperirile de la D01nneşti-Şcoala 
Veche după cun1 urn1ează: cele mai vechi dovezi de locuire sunt din 
epoca bronzului, cultura Tei. Locuirea aceasta continuă şi în epoca 
fierului, cultura Basarabi şi în epoca daco-ro1nană, în epoca migraţiei 
şi începuturilor civilizaţiei străro1nâneşti şi apoi feudale. Cele 1nai 
bine reprezentate sunt cele din epoca daco-ro1nană de tip Chilia
Militari. Cele 1nai apropiate analogii şi co1nparaţii se pot face cu cele 
din Câ1npia Bucureştiului. Ele se alătură astfel celor deja cunoscute 
de la Bucureşti-Lacul Tei 1

4, Lacul Morii, Străuleşti 15
, Bragadiru16

,

P l. 
17 c- l N 

18 B ft 
19 F d .. D -20 ante 1111011 , aţe u ou , u ea , un enn oamne1 , 

8 
Noi ne-am ocupat de urmanrca acestei locuiri când se faceau săpăturile, 

suplinindu-l pc Aristide Ştefanescu, şi în cercetările de teren. Am făcut o îndreptare 
a unui profil al lucrărilor făcute de constructorii unei magazii lângă zidurile 
Conacului, pc partea de sud-est, spre malul râului. 
9 

Bich ir 1984, pl. XX/ I 
10 

Idem, pl. XX, 6; Boroneanţ 200 I, p. 3-49. 
11 Bichir 1973; idem 1984, loc.cit. 
1
� Popilian 1976. 

13 
Diaconu 1965; Mitrea, C. Preda 1966. 

14 
Rosetti 1937. 

15 Constantiniu, P. I. Panait, 1965, p. 140-222: idem, 1968, p. 43-6 l .
16 

Turcu 1981, p. 30-46; eadem 1979. 
17 

Boroneanţ, V. Sandu, Cercetările arheologice de la Crângaşi, vezi CAB, IV, 
I 992, p. 363-3 71. 
18 Leahu 1965, p. 11-74. 
19 

Ştefănescu 1965, p. 125-132. 
20 

Boroncanţ, Cercetări de teren între anii 1975-2001 (nepublicate). 
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Crângaşi21
, Roşu, la care se adaugă acelea recent identificate cu 

ocazia cercetărilor de la Canalul Dunăre-Bucureşti, când cunoaşterea 
noastră s-a îmbogăţit mult. Între acestea menţionă1n pe cele de la 
Domneşti-Şcoala Veche şi Domneşti-Conac, Tegheş, Poşta
Buturugeni, Mihăileşti-Pod, Văcăreşti Lunca-Bârzeşti, Berceni, 
Glina, Bobeşti, Popeşti, Bucureşti-Dealul Piscului, Lacul Morii, 
Crângaşi, Voluntari, Otopeni, Chitila-Fern1ă22

.

Subliniem caracterul împrăştiat al locuinţelor dacice situate în 
mijlocul proprietăţilor posedate ce alcătuiesc comunitatea săteasca de 
caracter agro-pastoral, deosebit de proprietatea din câmp exterioară 
aşezării. În interiorul aşezării erau casa cu inventarul gospodăresc, 
adăposturile pentru animale şi agoniseala pentru hrana lor şi grădina 
de legume, ca în zilele noastre. Acest caracter îl evidenţiează şi 
gropile de bucate distribuite în interiorul bordeiului şi în exteriorul 
lui, sau vetrele de foc din exteriorul locuinţei de la Domneşti. Casa 
stă în centrul vieţii comunităţii, spre care gravitau toate activităţile. 
Datorită caracterului restrâns al cercetărilor noastre de salvare, 
desfăşurate numai în curtea şi grădina şcolii pe tin1pul vacanţei, nu 
pute1n să face1n prea multe consideraţii asupra rezultatelor lucrărilor. 
Ne mărginim să menţionă1n cantitatea mai 1nare de ceramică lucrată 
cu roata olarului, finisată prin procedeul lustruirii întregii suprafeţe 
exterioare a vaselor cu un obiect dur, când vasul era încă crud, după 
care se făcea coacerea. După acelaşi procedeu se făcea şi realizarea 
ornamentului vălurit dispus în registre orizontale şi verticale, separate 
prin benzi. Ca tipologie, 1naterialu 1 ceran1ic lucrat cu 1nâna nu este 
prea variat în care don1ină frag1nentele de căni, ceşti, castroane, vase 
sac sau de provizii. Mai numeroase sunt frag1nentele lucrate cu roata, 
de fabricaţie tradiţion�lă dacică, de in1itaţie ro1nană sau de import, 
fapt explicabil prin prezenţa stăpânirii ro1nane în Scitia Minor, 
Moesia şi Dacia cucerită de rornani din secolele II-V d. Chr., de până 
la invazia celor dintâi migratori şi din timpul pri1nelor valuri care au 
dus la decăderea vietii economice ad1ninistrative şi culturale. 

, 

Probleme de datare ale locuirii din epoca romană şi post romană 

în lumina descoperirilor monetare 
Descoperirile de la Don1neşti ne arată că în etapa de derulare a 

locuirii de aici decăderea activităţilor economice şi culturale nu se 
produsese încă din ti1npul culturii Chilia-Militari. În sprijinul acestei 

21 Boroneanţ, Săpături arheologice efectuate în vara anului 1985, Zănescu 1992, p. 
367. 
22 Boroneanţ, Cercetări arheologice între anii 1975-2001, nepublicate. Situl 
arheologic se află la nord de pădure, pe malul înalt ce mărgineşte lunca râului 
Dâmboviţa, la sud de sat. 
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păreri vin descoperirile monetare întâmplătoare făcute la Domneşti. 
Specialistul nu1nismat Octavian Iliescu ocupându-se de achiziţiile 
Cabinetului Nu1nismatic al Acade1niei Române în anii 1962-1963 
publica trei monede de aur descoperite în această localitate din 
judeţul Ilfov. De pri111ă impo1ianţă pentru descoperirile noastre este 
un soli dus de aur din vremea împăratului romano-bizantin 
Theodosius al Ii-lea e1nis în anii 442-443. Din publicaţii şi din 
consultarea registrului inventar de la Cabinetul Numismatic al 
Acade111iei Române23

, prin bunăvoinţa colegilor O. Iliescu, C. Preda 
şi V. Petac, cărora le aduce1n 1nulţumiri, nu am putut afla nu1nele 
celui care a făcut ca piesele să ajungă la Cabinetul Numismatic şi nici 
locul exact şi anul descoperirii. Din consultarea istoriei comunei 
află1n că până în jurul anului 1900 comuna avea mai multe sate şi 
cătune iar şcoala construită cu bani publici nu era decât cea de la 
Domneşti-Şcoala Veche. Este aproape sigur că aşezarea din care 
provine 1noneda să fie din acest sit cuprins aproximativ între vechea 
şcoală şi conac. Situaţia aceasta ar fi în acord cu prezenţa ceramicii 
de bună calitate lucrată cu roata de aici, ar justifica un moment de 
înflorire a aşezării ce caracterizează sfârşitul sec. IV, care s-a putut 
prelungi până la sosirea gepizilor şi după aceea (la 434 hunii atacă 
Carsiu1n -Hârşova/4

. Celelalte două monede vin să certifice faptul că 
comunitatea săteasca autohtonă şi-a desfăşurat activitatea şi în 
secolele unnătoare, din moment ce vehicula 111onede de aur, care mai 
inuit că probabil că au provenit dintr-un tezaur care s-a risipit după 
descoperire. Moneda din secolul VI (582-602) din vre1nea cezarului 
Mauricius (Maurikios) Tiberius din dinastia Iustiniană25

, este un 
argun1ent că populaţia şi localitatea autohtonă 1nai exista în zonă la 
acea dată. 

O co1nunitate autohtonft în zonă 1nai exista şi în secolul XI din 
1no1nent ce de aici provine moneda de aur din vremea î1npăratului 
Vasile al II-iea Bulgaroctonul şi a fratelui său Constantin al VIII-lea 
(976-1025). Ele au fost tezaurizate şi păstrate împreună de către 
urn1aşii unei fa1nilii în nădejdea unor vremuri mai bune Astfel au 
ajuns până în vre1nea i1nperiului ro1nâno-bulgar al Asăneştilor. Din 
această vre1ne an1 găsit şi câteva frag1nente ceran1ice în aşezarea 
cercetată de noi şi în necunoştinţă de cauză ne întrebă1n cu1n de se 

23 llicscu 1963, p. 333 (inv.1709); Mitrea 1963, p. 470; Preda 1975, p. 466; Priscus 
din Panion, în Fontes Historiae Daco-Romanae (Izvoarele Istoriei României), IV, 
Bucureşti, 1982, p. 131. 
:

4 Harhoiu 1997, p. 29, pi. �CI, 7; XCII, CIII, CXIV, CIV; Torstcn Capelle 1994, 
p. l 05.
25 Iordancs, Getica, 2001, p. 264, 271.
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află acolo. Iată că nu era o simplă întâmplare şi lucrurile încep să se 
lege între ele şi să explice marele secret pe care îl ascunde forn1area 

limbi şi poporului român sub sceptru creştin. Aceste monede se află 
şi acum la Cabinetul Numismatic al Academiei sub numărul de 

inventar 1709. 
Prezenţa populaţiilor barbare venite din estul şi nordul 

continentului se explică din punct de vedere economic şi politic prin 
atracţia pe care a exercitat-o asupra lor bunăstarea din Imperiul 

Roman. Proverbialele bogăţii din palatele Romei şi ale imperiului i-a 
atras ca un magnet ( ca în istoria contemporană, bunăstarea 

occidentului). Cercetările de la Chitila, din ultimii ani în1preună cu 

acestea de la Domneşti vin să confirme această situaţie
26

. Limpezirea 

problemelor este abia la început şi rezolvarea lor o vor aduce 
viitoarele cercetări arheologice şi studierea cu grijă a documentelor 

istorice, religioase şi de artă. 

16 
Boroneant 2002, loc.cit.; idem, 2002 a, p. l-3. 
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Researches at Domneşti, Ilfov county, 
Danube-Bucharest Channel 

Abstract 

In 1988, part of the large-scale rescue archaeological 
excavation undertook along the route of the Danube-Bucharest 
channel, archaeological research also took place at Do1nneşti-Şcoala 
Veche. There were brought to light habitation remains dating back to 
the Bronze and Iron Age, Dacian-Ro1nan Age, the IX, XII centuries 
and the Medieval Age. The best docu1nented was the Dacian-Roman 
period, the Chitila-Militari cultural group, dating back to the III-IV 
centuries. The excavations uncovered two sunken-hut type of 
dwcllings, 6 storage pits, fragments of hand-made and wheel-made 
pottery (with small pebbles in the paste), imitations of Roman pottery 
and i1nported Roman pottery, iron ore. 

As an accidental discovery, Do1nneşti boasts a golden coin, a 
solidus issued by Theodosius III in 442-443, which was further used 
for dating the abovc-1nentioned habitations. Another golden coin 
found here was issued by the e1nperor l\1auricius Tiberius (582-602) 
and a third one of gold, by Basil II "the Bulgaroctone" and 
Constantine VIII (976-1025). lt is very possible they were part of a 
lost hoard. The coins are kept at the Nu1nismatic Cabinet of the 
Ro1nanian Acadc1ny (lnv. No. 1709). 

Caption of the figures 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Do1nnesti, the old school: the site of the archaeological 
diggings in the school yard ( 1 ); students fro1n the 
Faculties of History, Philosophy and Law dearing up the 
dwelling and the food pit no. 1 (2). 
O\velling no. 2 and the food pit during the work ( î ); 
Dacian pitcher fro1n Poenesti decorated with geo1netrical 
motifs displayed in registers (2). 
Cera1nic pottery fragments from Domnesti, dwellings nos. 
l and 2.
Ceramic pottery fragments fro1n Domnesti, dwellings nos.
1 and 2.

Digging map, with the location of the pile co1nplexes
from Do1nnesti, old school.

Plan of the dwelling no. 1, with the location of the food
pits: inside and outside views.
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Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Ceramic pottery fragments fro1n dwelling nos. 1 and 2 ( 1-
2)� fragments of the handle pots ( 4-6); Dacian cup (7); pot

fragment with polished bclt (8).
Ceramic fragments fro1n dwelling no. 1: from the body of

the pots ( 1, 4, 8, 10-12); from the bottom of the pots (2-3 );
from the lips ( 5-7, 9).

S111all pitcher fro1n Crangasi-Lacul Morii (1 ); strainer
fragment fro111 Lacu Morii (2); Delian cup fragment with

dancers (3).
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Fig. 1. 1. Domnesti-Scoala Veche. Amplasarea sapaturilor arheologice in curtea si gradina scolii; 

2 Studentii facultatilor de Istorie, Filosofie si Drept degajand locuinta si groapa de bucate nr. 1. 
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Fig. 2. 
l. Locuinta nr. 2 si groapa de bucate in timpul lucrarilor;

2. Cana dacica de la Poienesti ornamentata cu motive geometrice

dispuse in registre.
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Fig. 3. Fragmente ceramice de la Domnesti din locuintele 1 si 2. 
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Fig. 4. Fragmente ceramice de la Domnesti din locuintele 1 si 2. 
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fig 5. Planul sapatmii cu amplasarea complexelor de locuire de la Domnesti-Scoala Veche 

https://biblioteca-digitala.ro



__________ ..,..,,.__ __ .,.i_.....,--· 

_..., _ _______ _ _ 

Fig. 6 Planul Iocuintei nr. I, cu amplasarea gropilor de bucate din interior si din exterior. 

https://biblioteca-digitala.ro



\ 

Fig. 7. 

,.,.-':,. 
/ / 

,..

.,. 

,.._.,,,,..< 

\ \
\ \ 

3 ) \ 
// 

/ I 

li.[r,/. / ,,'li/'<{J. 

1-2 Fragmente ceramice din locuintele 1 si 2.

4-6 Fragmente din manere de vase.

7 Ceasca dacica.

8 Fragment de vas cu brau in relief lustruit.
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Fig. 8. Frag1nente ceramice din locuinta 1: 
1, 4, 8, 10-12 din corpul vaselor� 

2-3 din fundul vaselor;
5-7, 9 din buze.
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Fig. 9. 

1. Canita de la Crangasi-L�cul Morii;

2. Frag111ent de strecuratoare de la Lacul Morii;

3. Fragn1ent de cupa deliana cu dansatori.

https://biblioteca-digitala.ro



Chitila-Fermă. Studiu monografic 

Vasile Boroneant 

Într-un articol anterior am prezentat Istoricul cercetărilor
1
• În 

continuare vom trata fiecare din epocile până acum identificate, cu 
datele stratigrafice obţinute, cu precizarea că lucrările arheologice în 
situl Chitila-Fermă sunt în curs de desfăşurare şi abia la început, că pe 
măsură ce cercetările de teren şi săpăturile arheologice vor aduce 
noutăţi, le vom aduce la cunoştiinţa celor interesaţi. De la început 
cercetările au adus surprize. Menţionăm că cercetările de la Chitila au 
început ca săpături de salvare în movila antropică-tell-ul de la Chitila
Fermă, distrus aproape total cu ocazia efectuării unor lucrări de 
plantare a unor specii de pomi fructiferi şi de exploatare a lor 
modernă pe principiul irigării printr-un sistem de udare cu o reţea de 
ţevi prin absorbţie a rezervei de apă oferite de râul Colentina printr
un sistem de baraje şi de lacuri. Ferma a funcţionat până în 1989 cu 
rezultate mulţumitoare în ciuda unor greutăţi de valorificare şi 
desfacere i1npuse de 1nanagc1nentul defectuos al siste1nului comunist, 
care a dus economia românească la colapsul cunoscut. 

Din cauza amplorii proiectului, cercetarea arheologică ar fi 
trebuit să se desfăşoare conco1nitent cu etapele de punere în operă a 
proiectului, ceea ce nu s-a întâ1nplat. Lucrările nu au început prin 
consultarea Muzeului Municipiului Bucureşti din care cauză 
specialiştii arheologi au ajuns n1ai tîrziu, nu foarte tîrziu pentru că, 
fără prezenţa noastră, nu a1n fi fost acum în faţa unor n1ari descoperiri 
de excepţie, începând din epoca pietrei, din preistorie şi până în 
secolele XVII-XIX. linportant este ca drumul cu succese pe care ne
a1n angajat să continue cu autorul articolului, elevi sau colegii de 
profesie, colaboratori. Deoarece dovezile de locuire cunosc o 
răspândire pe toată terasa din sudul Colentinei, cu o stratigrafie 
orizontală şi verticală pentru fiecare din obiective, vom începe cu cel 
numit Chitila-telt2. 
Chitila-teii 

Cele mai vechi urme de locuire din acest obiectiv datează din 
paleolitic. Cercetările de până acu1n nu au pus în evidenţă un 
sediment în care să fie cantonate dovezi de locuire din această 
perioadă. Sunt însă, aşa cum deja a1n arătat, un număr inic de piese 
care provin din cercetările de teren sau din săpături, din remanierile, 

1 Boroneanţ 2000, p. 49-54. 
2 

Idem, 1983, p. 69-72.

47 

https://biblioteca-digitala.ro



alterările sau lucrările de caracter antropic care le-au antrenat din 
depuneri 1nai vechi sau au fost pierdute ori uitate de către vânătorii
culegătorii epocii. Este vorba de bolovani de râu scoşi din sedimente 
geologice aflate şi în acest areal geografic, acu1n acoperite de 
sedi1nente recente. Paleo-relieful a suferit şi în acest areal numeroase 
transfonnări şi alterări, cu care ocazie aceste vestigii au fost 
antrenate. Si1npla lor prezenţă, izolată, poate justifica prezenţa omului 
şi in1portanţa lor creşte atunci când artefactele se prezintă sub forma 
unor nuclee de pe care s-au cioplit aşchii sau lame şi care, 1nai apoi, 
prin tehhica retuşării, au fost transformate în arme şi unelte. Între 
acestea 1nenţionă111 câteva nuclee şi aşchii ce pot fi atribuite cu 
certitutdine paleoliticului superior, din vremea culturii aurignaciene 
(aprox. 25000 de ani) sau aşchii cioplite cu talon, bulb de percuţie şi 
retuşe din vre1nea culturii gravetiene ( cca. 20000-15000 de ani 
vechitne ). Nu este exclus ca cercetările viitoare să pună în evidenţă 
pe terasă şi un strat anu1ne (la care ne-ain referit) în care acestea să fi 
fost extrase sau purtate de om sau de agenţii naturali. Cele mai multe 
şanse par a fi pe cotu] terasei înalte, erodate, a braţului vechi 
cohnatat, din partea de sud, dintre Colentina şi calea ferată, unde au 
fost găsite două nuclee specifice paleoliticului superior din Câmpia 
Ron1ână. Unul dintre acestea este conic, cu o decapare de pe care s-au 
detaşat la1ne late. Se apropie de tipul zis rabat, caracteristic 
paleoliticului din Câ1npia Ron1ână, bine ilustrat prin descoperirile de 
la Bucureşti3 , Ciuperccni4, Malu Roşu5, Lapoş6 etc. Materialele 
paleolitice au o puternică patină de culoare alb-lăptoasă. Mai rar este 
silexul cenuşiu pătat cu alb, provenit din platfonna prebalcanică de 
vârstă cretacică, n1aterie primă utilizată în toate locuirile paleolitice 
sus 1nenţionate sau cunoscute până acu1n. Dar piese de aceeaşi 
culoare sau patină au fost descoperite şi în săpăturile din tel1. 
Stratigrafia 

În profilul erodat al terasei, deschis, înalt de 7-8 m datorită 
nivelului actual al Co lentinei, în regi1n scăzut Îfl timpul verii la data 
răscolirii 1nalului din 1982 de către utilajele 111ecanice la realizarea 
drun1ului de acces de-a lungul malului, am constatat prezenţa, la 
bază, a unui orizont cu nisipuri fine care suprapunea stratul de 

.

1 
Rosetti 1934, p. 5-6; C.S. N icolăcscu-Plopşor, Bucureşti Herăstrău, p. 81. 

4 Boroneanţ 1980, p. 23-27. 
5 Păunescu 1974, p. 123-124. 
6 Mogoşanu 1962, p. 145-161; Mogoşanu, M. Bitiri 1961, p. 337-360; Mogoşanu 
l 964, p. 337-350; Cârciumaru, C. Bcldiman, C. Căpiţă 1994, (1995), p .49-50;
Cârciumaru & colab. 1995, ( 1996), p. 33-34; Cârciumaru, Iv1. Anghclinu, O.
Cârstina 2000, p. 53-54.
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prundiş. Peste acesta se afla un sol îngropat maroniu suprapus de un 
strat bogat în acumulări de concreţiuni calcaroase peste care se află 
solul cafeniu-închis, steril arheologic. Peste acesta se aşterne stratul 
cenuşiu depozitar al materialului Vădastra-Bolintineanu. Urmează un 
strat de culoare mai cenuşie cu două orizonturi7

, unul mai închis spre 
bază şi altul superior de nuanţă mai gălbuie. Cel inferior conţine 

materialul tip Boian-Giuleşti. Acest strat este acoperit, nu peste tot 
însă, de o depunere argiloasă gălbuie sterilă arheologic. Era acoperit 
de o locuire de culoare cenuşie negru-gălbui, Boian-Spanţov. 
Urmează o succesiune cenuşie cu 7 orizonturi aparţinând culturii 

Gumelniţa (notate 7 a-f, separate între ele prin nivele de vetre). Peste 
acesta, după încetarea locuirii s-a depus un strat vegetal care a fost 
înlăturat de utilajele ·folosite la spargerea tellului pe care noi nu l-am 
găsit in situ. Când a fost spart tell-ul s-a distrus ce mai rămăsese din 

partea de vârf. În consecinţă noi nu am mai găsit in situ decât partea 
sa aflată pe panta dinspre râul Colentina. Cu această ocazie, din 
motive poate de ordin tehnic sau la întâmplare, o parte din pământul 
scos de buldozer a fost împins spre râu acoperind parţial panta şi s-a 
nivelat terenul pregătit pentru plantaţie în care s-au introdus lateral 
conductele de irigaţie. În ultima etapă, chiar în timp ce lucram noi, 

malul terasei în pantă a fost din nou scormonit de utilaje pentru 
săparea dru1nului de acces situat la aproxi111ativ 1-1,50 m deasupra 

luciului apei, înlăturându-se tot terenul în pantă până la Colentina. 
Deci, la data începerii lucrărilor, tell-ul nederanjat nu se mai păstra 
decât pe câţiva metri pătraţi. Observaţia noastră începe numai de la 
acea dată. Cât anume se întindea tcll-ul, cât de înalt a putut fi se va 

putea rezolva numai prin extinderea lucrărilor noastre spre sud, est şi 
vest. Cu această ocazie s-ar putea observa şi dacă a avut sau nu şanţ 
de apărare, precum şi relaţia cu reţeaua de văi şi crovuri. 

Stratul cenuşiu care adăposteşte cea 1nai veche locuire este cel 

privind aşa-numita fază Bo lintineanu a culturii Boian
8

. Problema pe 
care ne-an1 pus-o încă din primul an de săpătură a fost atribuirea sa 
culturală. Pe măsură ce numărul frag1nentelor cera1nice creştea am 
început să avem dubii asupra corectitudinii acestei atribuiri culturale, 
deoarece unele dintre ele semănau prea mult sau erau identice cu cele 
cunoscute din faza II a culturii Vădastra. Acum, după în1nulţirea 

cercetărilor din centrul şi estul Câmpiei Ro1nâne, suntem convinşi că 
descoperirile de la Chitila trebuie să le atribuim culturii Vădastra şi 

nu Boian. Anume, unei etape de sfârşit a primei faze de evoluţie care 

7 
Boroneanţ 2001, p. 56-78. 

!l Comşa 1974, p. 27, 93-97. 
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1narchează trecerea de la o fază la alta în care motivele ornamentale 
specifice etapei I de la Vădastra se î1npletesc cu cele aparţinând 
etapei binecunoscute Vădastra II. Nu ave1n nici un dubiu că aria de 
răspândire şi evoluţie a acestei culturi a acoperit şi această parte a 
Câmpiei Ro111âne, că descoperirile făcute în ultima vreme de 
cercetătorii din zonă se încadrează în cultura Vădastra, cu areal mult 
1nai mare. Ea ne apare ca un fenon1en natural, datorat întâlnirii 
ele1nentelor culturale de tip Vinca cu elemente culturale de tip 
Dudeşti şi cu altele din areale culturale vecine. Dar să vede1n şi apoi 
să analiză1n descoperirile de la Chitila şi apoi să le co1nparăm cu alte 
descoperiri din zonă şi cu părerile până acu1n e1nise. 
Ceramica 

Între n1aterialele arheologice descoperite în cel mai vechi strat 
de locuire cuprins între adâncimile 2, 15-1,95 1n, cel mai important loc 
îl ocupă cerainica. Este alcătuită numai din fragmente. Nu s-au 
dezvelit vase întregi sau întregibile, cauza acestei situaţii ar fi 
locuirile foarte bogate Gmnelniţa, care suprapun această locuire 
Boian. Aceasta prin gropile locuinţelor sau gropilor 1nenajere care, 
pătrunzând în acest pri1n strat de locuire l-au deranjat. Ar putea fi şi 
din cauza co1npoziţiei pastei din care au fost modelate şi a tehnicii de 
ardere, uneori neglijentă. Din cauza acestor deranjainente, în afara 
rnaterialelor provenite din stratul de locuire, un nu1năr important de 
fragn1cnte ceran1icc ce aparţin acestuia provin şi din stratele 
superioare ajungând acolo odată cu săparea gropilor sus a1nintite. 
Pentru prepararea pastei s-a folosit o hu111ă fină extrasă din malul 
Colentinei care şi atunci, ca şi acum, prezenta surpături. Acesteia i s-a 
adăugat o i1nportantă cantitate de pleavă de cereale. Calitatea arderii 
este slabă fiidindu-se probabil în gropi în care nu se realiza o 
ten1peratură uniforn1ă prea înaltă. Pleava din co1npoziţie poate fi 
observată în spărtura frag1nentelor. Din aceste cauze vasele nu aveau 
o n1are rezistenţă la spargere. Adesea suprafaţa interioară şi
exterioară este foarte friabilă şi poroasă punându-se chiar întrebarea
cun1 se puteau prepara şi conserva alin1entele şi chiar apa în ele.

Frag1nentelc descoperite prezintă o culoare cenuşie la 
suprafaţă şi negricioasă, chiar neagră, în spărtură. Şi prezintă chiar un 
n1iros specific de năn1ol, de hu1nă afun1ată, fapt rar întâlnit la 
neoliticul din ţara noastră. Au suprafaţa exterioară netezită bine iar pe 
faţa interioară se observă adesea nişte striuri uşoare provenite 
probabil de la unealta de lemn cu care s-a făcut netezirea. Sunt şi 
fragmente ce au o culoare gălbui-cără1nizie şi la această categorie se 
observă pe partea interioară unne de la fasonare. 
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Din punct de vedere al pastei şi compoziţiei, fragmentele se 
apropie mai mult de ceramica comună din vremea culturii Criş9 şi 
Vinca 10• Pietricele sau nisip se află în compoziţia pastei numai 
întâmplător. Deşi pasta este bine fră1nântată finisarea vaselor, în 
special la fragmentele de culoare cenuşiu-negricoasă, este făcută 
neglijent. Din cauza calităţii pastei şi arderii, spărtura fragmentelor nu 
este colţuroasă, tranşantă, cum este în general în cultura Boian sau 
Gumelniţa 11 întâlnită în orizonturile de locuire care o suprapun. 
Ceramica aceasta este inconfundabilă ca pastă, ornament şi uşor de 
deosebit. 

Şi tipurile de vase specifice sunt uşor de recunoscut12
• Între 

acestea am identificat: tipuri de castroane tronconice cu pereţi drepţi 
sau arcuiţi ducând spre forme semisferice, cele mai largi sunt forme 
care se pot încadra între cele denumite de E. Con1şa ca străchini. La 
unele se observă că au fost făcute în doi tin1pi. Întâi s-a făcut fundul 
apoi i s-a adăugat partea superioară. Fundul vasului are în exterior 
profil unghiular iar interiorul albiat. Sunt şi fonne inici, chiar 
miniaturale. 

O categorie importantă o constituie însă vasele borcan, vasele 
cu profil în formă de pară (piriforme) şi vasele 1nari bombate prelung 
care puteau fi folosite la fiert mâncarea sau la păstratul acesteia. Din 
cadrul categoriei ceramicii ornamentate aproape că lipsesc vasele la 
care buza să se reliefeze de corp. Nu au gât lung sau buză răsfrântă 
sau tronconică. Fundurile au planul de aşezare plat, gros spre pereţi şi 
adâncit spre mijloc. Sunt câteva frag1nente care au pereţii aproape 
drepţi şi care nu pot fi atribuite decât unor vase inici, speciale, cu plan 
rectangular. Pereţii acestora sunt subţiri chiar şi atunci când nu provin 
din partea de la fund. Unele pot aparţine unor capace plate. Ele pot fi 
încadrate în categoria celor de uz curent sau de cult. O fonnă de vas 
unică pentru această staţiune şi cultură o reprezintă cupa semisferică 
largă, cu picior cu ferestruici verticale. Este de culoare cenuşie cu 
pete de culoare cără1nizie ce pot proveni şi de la o ardere secundară. 
A fost reconstituită din mai inuite cioburi culese de Aristide 
Ştefănescu în perioada când tell-ul nu era într-o stare de distrugere 
prea avansată. Piciorul vasului a fost lustruit înainte de ardere iar 
cupa sa prezintă oma1nente meandrate şi linii drepte pe care se înscriu 
incizii şi excizii specifice culturii Vădastra. 

9 
Istoria României, voi. I, 1960, p. 38-40. 

10 
Ibidem, p. 42-43. 

11 
Ibidem, p. 51-52; Dumitrescu 1925, p. 29-103; Rosetti 1934 a, pl. I-V, p. 6-58. 

12 Comşa 1974, p. 29-31. 
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Ceramica comună, în spărtură şi la suprafaţă, a fost făcută în 
general din lut 1nâlos, foarte friabil, cu unne de fasonare cu spatula 
sau cu mâna (Pl. VIII/7) sau de aspect barbotinat ca o scoarţă de 
copac (PI. VIII/2). Cera1nica fină şi sen1ifină este plină de 
originalitate ca ornan1ent. Motivistica folosită şi tehnica în care au 
fost executate decoratiile o deosebesc clar de cea folosită în alte 
straturi culturale ale statiunii. 

Uneori orna1nentarea este superficială (Pl. I/ 1 ), 
perceptibilă, alteori incizia sau excizia sunt foarte adânci (PL 
11/4). 

abia 
1/2-6; 

Există fragmente ceran1ice care nu poartă nici un ornament, 
mai ales la olăria con1ună. Un nu1năr i1nportant de fragmente, 
majoritatea din cera1nică fină şi de uz ocazional sau de cult sunt 
orna1ncntate. O pri111ă constatare care se impune este aceea că 
majoritatea orna1nentelor pornesc de la n1otive lineare ce constau din 
linii simple grupate câte trei sau câte două (PI. I/2; V /3, 5). 

Benzile de câte două sau trei linii dau înconjur buzei vaselor, 
constituindu-se într-un registru. Sub acesta se desfăşoară alte 
combinaţii de linii care se continuă între ele, alcătuind grupări care se 
distribuie în plan vertical, înclinat sau orizontal pe câmpul vasului 
(PI. III/5; Vl/2). Deosebit este faptul că pe liniile acestea se înscriu ca 
pe un şir de 1nărgele linii scurte făcute cu vârful unei spatule sau 
vârful unghiei (PI. I/ 1, 6). Sunt destul de frecvente cazurile în care 
n1otivul este realizat pe exteriorul unei linii 13 şi a1nintesc de 
crestăturile de pe vasele de le1nn (PI. IV /6). Motivul acesta din linii 
scurte incizate pe câ1npui suprafeţei vaselor, cu fonne 1neandrate 
paralel, alcătuind 1notivele din unghiuri drepte şi în forma literei U 
sau dreptunghiuri u1nplute cu incizii orizontale (PI. 1/5), este ca un joc 
alegoric de linii care nu lasă loc spaţiilor goale 14 (PI. Vl/3, 4) şi parcă 
ar a1ninti de o tehnică de orna1nentarc practicată în epipaleoliticul 
descoperit la Cuina Turcului pe obiectele de corn sau de os din 
vre1nea Clisureanului 15• Orna1nentarea aceasta în epipaleo litic a 
cuprins întreg spaţiul european fiind cunoscută din descoperirile din 
peştera Ro1nanelli din Liguria, Italia centrală până în Ucraina, la 
Mezin. În neolitic o întâlnin1 în cultura liniară bugo-nistreană. Pe 
câteva frag111ente, 111otivul din linii incizate tăiate de crestături începe 
să ia fonnă de zigzag realizat în tehnica exciziei iar pe un frag1nent 
�ntre aceste rneandre zigzagate apar spaţii late, tot meandrate în formă 

13 
Boroneanţ 1992, p. 11-29. 

14 
Neagu 2003, p. 62, pi. XXXI-XXXIII, XXXIV. 

15 Boroneanţ 2000 a, p. 308-313. 
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de bandă densă din 1notivul în reţea excizată ca în tehnica întâlnită pe 
vasele sau pe idolii mari plaţi din cultura Vădastra (Pl. II/4). Într-un 
caz spaţiul gol din interior este ocupat de o linie realizată din 
zigzaguri care îmbracă forma unei succesiuni de triunghiuri excizate 
alcătuind un şir. Linia dreaptă, scurtă se termină uneori la un capăt 
printr-un triunghi iar la celălalt prin alt triunghi sugerând o siluetă 
umană stilizată. Pe un alt fragment pare să fie reprezentată o bandă 
alcătuită dintr-o succesiune de dreptunghiuri simple sau împletite cu 
linii orizontale paralele (Pl. III/4). Pe câteva fragmente ornamentul 
din şiruri de linii zigzagate sau din triunghiuri excizate venite din 
buza vasului nu se observă. În schimb se întâlneşte ornamentul 
pornind chiar de sub buză ce se desfăşoară pe corpul fragmentului 
prin benzi de linii paralele înclinate. Un singur fragment prezintă 
benzi de linii (înţepate), făcute înainte de ardere. După arderea 
vasului de culoare cără1nizie sau cărămiziu cenuşie motivele 
ornamentate prin incizie sau excizie erau făcute în pasta crudă şi apoi 
umplute cu pastă de culoare albă densă. Aceasta s-a deteriorat sau a 
dispărut în cazul exciziilor. Există şi fragmente cu ornamentarea 
făcută cu unghia sau cu vârful unei spatule (Pl. VIII/3). Motivul 
îmbracă rotundul vasului în şiruri orizontale sau poate dispuse în 
brâuri la o anumită distanţă sub buză. Sunt şi fragmente ceramice 
făcute dintr-o pastă din argilă aleasă, cu rare urme de pleavă sau fără 
ce se întâneşte în general la fragmentele de vase de talie mică şi 
mijlocie, de culoare cenuşiu-negricioasă, lustruite în general. Aparţin 
unor forme de căniţe sau castronaşe ornamentate cu caneluri fine 
(pliseuri) dispuse orizontal sau alcătuind combinaţii în plan înclinat. 
Întâlnim şi fragmente ornamentate cu caneluri 1nai late în special 
aparţinând celor ce provin din vase de talie mijlocie (Pl. VIII/3-4 ). 
Ornamentul prin caneluri este întâlnit de preferinţă pe rotundul 
vaselor şi în partea superioară sub buză. Sunt şi unele cu barbotină 
groasă ca o coajă de copac (Pl. Vlll/2). Sunt foarte asemănatoare cu 
cele din descoperile la Piscul Crăsani sau Lunca-Grădini. 

Există o categorie importantă cantitativ care prezintă pe 
suprafaţa exterioară o lustruire făcută cu insistenţă şi grijă. La vasele 
din categoria castroanelor ce au suprafaţa interioară larg deschisă, 
interiorul este lustruit. Fom1a lor tinde spre perfecţiune lăsând 
impresia că ar fi fost făcute cu roata olarului (Pl. VIIl/7). Acestea au 
culoarea cenuşie negnc1oasă-neagră sau cărămiziu deschisă. 
Lustruirea s-a făcut prin apăsare pe suprafaţa vasului încă nears, cu 
un lustruitor probabil din piatră sau din os. Densitatea pastei din 
această cauză este mai 1nare la suprafaţa vasului, şi la spălare uneori 
se desprinde sau se exfoliază. Sunt şi cazuri în care suprafaţa lustruită 
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acoperă nu1nai o parte a vasului sau alternează suprafeţele lustruite cu 
altele nelustruite. Pe vasele mari ornamentul probabil incizat sau 
excizat este 1nai adânc, 1nai bine conturat. 

Unele frag1nente au suferit o ardere secundară fiind de culoare 
cără1niziu deschisă, cărămiziu roşcată sau pătată (Pl. I/2, 5). Ele au 
uneori pe ele nişte caneluri orizontale abia perceptibile (pliseuri - Pl. 
VIII/3). 

Ca plastică a1nintim un fragment de culoare cenuşiu 

negricioasă ce pare să provină din partea inferioară a unei figurine. 
Are o prelucrare puţin îngrijită deşi pasta din care a fost făcută 
conţine o hu1nă fină. Arderea este făcută la ten1peratură foarte joasă. 
Pe un fragan1ent de vas cărăn1iziu deschis se află o figurare umană 
incizată ce pare a reprezenta un corp format dintr-un dreptunghi care 
pe partea superioară, în stânga, pare a avea schiţate prin linioare 
orizontale mâinile iar deasupra capul. 

Statuete întregi nu s-au găsit până acum în acest orizont 

cultural. S-au găsit însă două fragmente de statuete din lut. Una 
prezintă un gât lung şi gros (Pl. IX/4), a cărui corp nu ştim cu1n arată 

şi dacă a fost orna1nentat, deoarece s-a spart din vechime. Este 
corodat şi pare să fi avut braţe. Păstrează capul căruia pe faţă i se 

disting clar nasul, ochii şi gura prin nişte adâncituri orizontale. La 
baza gâtului este o adâncitură orizontală care sugerează un colier. Are 

o alură ce o apropie de cea de la Piscul Crăsani 
16

. Cea de a doua
piesă 

17 
este tot frag1nentară şi a fost întregită din două bucăţi sparte

longitudinal pe traseul inciziei ce marchează despărţirea coapselor 
(Pl. IX/5). Nu păstrează bustul şi capul. Pe dosul piesei se observă 

fesele dar pe partea din faţă nu are marcat sexul. Labele picioarelor 
sunt doar sugerate. Laba piciorului stâng prezintă o ştirbitură din 

vechi1ne. Ca siluetă se apropie de statueta de os descoperită în 

statiunea Vădastra de la Cernica 18• 

Din secţiunea I din caroul 2, efectuată în 1982, trebuie 

1nenţionat un fragn1ent de statuetă de fonnă oarecum rectangulară (Pl. 

IX/6), lustruit la exterior, cu crestături specifice culturii Vădastra, pe 

cantul laturii păstrate întregi. Pe dosul fragmentului, în spărtură se 

distinge golul interior al statuetei făcută dintr-o pastă cu pietricele iar 

la bază prezintă o suprafaţă plană pe care stătea aşezată. Pe suprafaţa 

frontală, de culoare neagră, se observă o pată de ardere secundară. 

16 
Neagu 1997, p. 98-102, pl.11/l, lll a-d. 

17 
Neagu 2000, p. 62-64. 

18 
Ibidem, p. 204-205 
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Pare să fi făcut parte dintr-o statuetă plată de tip Vădastra după formă 
şi ornament. 

Pe un fragment de vas pare a fi incizată o figură de cerb 
stilizat cu coarne, picioare şi corp realizat prin incizie orizontală cu 

alveole excizate pe ductus, în genul figurărilor rupestre de epocă. 
Este integrat în contextul altor figurări specifice, florale. 

Atragem atenţia asupra unui fragment de vas de formă greu de 
stabilit, de talie mijlocie care pe un ancadrament mai mult sau 1nai 

puţin rectangular cu crestături, prezintă o figurare umană stilizată, 
specifică neoliticului, constând dintr-un unghi cu vârful în sus, legat 

de altul cu vârful în jos printr-o linie cu trei crestături orizontale. Sub 
el pe o latură şi două pe alta jos, barat cu o linie orizontală iar sub 

acesta, prin excizie se observă o alveolare 1năruntă pe linie dreaptă ca 
o rămurică de brad (S I carou 3 1,25m).

Uneltele de silex
19

Din stratul de cultură de care ne ocupăn1 provine şi un număr 

important de unelte de silex. Ele nu au putut fi atribuite cultural din 
două motive şi anume: provin din deranjamentele produse de gropile 

vizuinilor de vulpe care s-au instalat aici probabil imediat după 
părăsirea tell-ui dacă nu cumva chiar din ulti1na parte a locuirii. Mai 

apoi, în amenajările gospodăreşti din locuirile care au urmat s-au 
produs nivelări sau s-au săpat gropi menajere care au perforat sau 

chiar au pătruns până în stratul steril de la baza locuirilor. Ar mai fi şi 
o a treia cauză care ar împiedica atribuirea lor, aceea că în toate
orizonturile de locuire din neolitic s-a folosit aceeaşi sursă de materie
primă - silexul provenit din platforma prebalcanică şi cel venit odată

cu sedimentele produse de pe urma topirii gheţarilor sau a
precipitaţiilor anuale, uneori diluviale din stadiile şi interstadialele

pleistocenului. Deşeurile de fabricaţie produse de către meşterii
neolitici pe loc, odată remaniate, sunt greu de deosebit deoarece a fost

folosită aceeaşi tehnică de desprindere laminară şi ajustare prin
retuşare. Mai uşor de deosebit au putut fi piesele reutilizate şi strânse

de la suprafaţă sau din re1nanieri naturale a sedimentelor din
paleolitic când datorită variaţiilor de temperatură şi umiditate pe

parcursul mileniilor acestea au prins la suprafaţă o patină care
deosebeşte miezul piesei de culoarea sa de la suprafaţă, culoare de

obicei alb-lăptoasă, albăstrie sau ruginie, după cantitatea de oxizi
metalici pe care silexul îl are în compoziţie şi care poate indica

originea şi spaţiul geografic din care provin. Cercetările noastre
îndreptăţesc părerea că materia primă nu a fost adusă de la mari

19 
Comşa 1974, p. 69-72, 81-86. 
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depărtări deoarece în deschiderile naturale mereu active se găseau 
întotdeauna bolovani de silex, 1nai n1ult sau mai puţin rulaţi, pe care 
oan1cnii epocii să îi cioplească. Obsidianul se găsea rar şi era de 
aceeaşi provenienţă. Se constată că pe valea Dunării, silexul, ca 
1naterie prin1ă era n1ai la îndemâna co1nunităţilor datorită 
schitnbărilor 1nai 1nari şi mai dese ale paleo-reliefului care spăla albia 
şi redepunea după legile gravitaţiei materialul transportat. 

Aşa cum rezultă din cele până acu1n prezentate, în stratul de 
cultură au fost identificate nuclee (PI. IX/2) sub fonna unor bolovani 
naturali mai mult sau mai puţin rulaţi alţii foarte rulaţi, de forme 
diferite, dar 1nai ales rotunjiţi, care erau prelucraţi cu ajutorul unor 
unelte cioplite de fonnă sferoidală cunoscute sub denumirea de 
percutor. Cu ele prin cioplire se desprindeau aşchii lamelare după ce, 
bineînţeles era adus prin decapare la un capăt în situaţia de a avea una 
sau mai n1ulte suprafeţe plane de la care se putea începe operaţia de 
desprindere de lan1e sau lamele, în funcţie de mărimea şi calitatea 

bolovanului 1niez. Produsele obţinute, (aşchii sau lame - Pl. IX/1, 3) 
puteau fi utilizate pentru operaţii curente de tăiere sau puteau fi 
transfonnate în unelte sau arn1e prin retuşare la unul din capete sau la 
a1nândouă, pe laturi, pe faţa dorsală sau ventrală. Cele mai frecvente 
piese finisate sunt gratoarele, racloarele, burinele, găuritoarele, 
piesele cu scobituri si1nple sau 1nultiple. Frecvente sunt piesele care 
s-au spart în ti1npul preparării sau utilizării. Facen1 observaţia că
industria litică a silexului stă încă sub semnul 1nicrolitismului din
1nezo lit ic/epipaleo litic.

Tipurile de produse necesare activităţilor practicate de on1 nu 
erau prea nu1neroase datorită necesităţilor şi inventivităţii încă 
incipiente a geniului 1unan din neolitic. Neoliticul este cea dintâi 
treaptă a societăţii productive. 

Din stratul de cultură Vădastra se cunosc lame-cuţit, folosite 

la activităţile de tăiat vegetale, crăci, mlădiţe pentru unelte de lemn, 
an1enajarea locuinţelor, preparatul hranei, gratoare şi racloare pentru 
scobit vasele de lemn, curăţatul pieilor şi al oaselor, găurirea pieselor 
de lemn sau din piele, dăltiţe şi burine pentru orna1nentarea uneltelor 
de le1nn sau os, piese (lame cu scobituri pentru decojirea vlăstarilor în 
vederea împletirii coşurilor şi cofelor etc.). 

Tot din stratul de cultură provin şi câteva piese din alte 
categorii de roci. Cele 1nai frecvente sunt gresiile folosite la şlefuit 

oasele şi coarnele în transforn1arca lor în anne sau unelte. Lespezile 
sau frag1nentele de lespezi aveau mare căutare pentru că puteau fi 
transformate în râşniţe de 1nână (Fig. X/3) pe care se spărgeau 
boabele de cereale, sâ1nburii, nucile, alunele etc. Lespezile sau 
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bolovani din alte roci mai mari foloseau ca nicovale pentru spart 
oasele şi cioplitul silexului sau protecţia acoperişului locuinţelor 
acoperite cu trestie, stuf sau chiar paie sau fân. Rocile folosite se 
găseau în deschiderile naturale ce erau frecvente şi mai la îndemână 
deoarece trebuie să ne imaginăm că stratul de loess care acoperă 
acum terasa şi interfluviile nu exista iar nivelul de călcare de acum 

era cu 2,40 m mai jos. 
Până acum nu s-au găsit în acest nivel unelte de os întregi dar 

s-au găsit oase sparte sau tăiate (Fig. X/2) în vederea transformării lor
în unelte, arme sau piese de uz magico-artistic sau ca podoabe. Ele
sunt cunoscute şi din săpăturile în alte aşezări20

.

Ocupaţiile
Din cele până acum prezentate rezultă că ocupaţiile 

purtătorilor culturii erau şi din cele moştenite din prima epocă a 

pietrei: vânătoarea, culesul şi pescuitul. Condiţiile de mediu erau 
favorabile, aşezarea aflându-se pe 1nalul înalt al Colentinei, cu peisaj 
mlăştinos şi vegetaţie specifică, era firesc ca vânatul păsărilor să fi 
fost una din activităţile practicate precum şi pescuitul speciilor de 
peşti şi scoici din Colentina. Vânatul este confinnat de osemintele de 
castor, iepure, căprioară, mistreţ, identificate în stratul de locuire. Dar 
alături de acestea se aflau şi oase de animale domestice: bovine, ovi
caprine şi porc. Cantitatea lor nu este prea mare dată fiind treapta de 
dezvoltare a societăţii neolitice pe care o reprezintă: pe calea 
dezvoltării societăţilor neo litice de agricultori şi crescători de 
animale. Studiul efectuat de B. Gheţie profesor de anatomie 
comparată la Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti şi de 

către pro( C.N. Mateescu, cercetător la Institutul de Arheologie din 
Bucureşti asupra oaselor de bovine, în special asupra suprafeţelor 
articulare a epifizei distale a radiusului şi a fosetelor caudale arată că 
subiecţii prezentau deformări cauzate de utilizarea la eforturi mari 
ceea ce presupune că animalele au putut fi folosite la tracţiune în 
timpul civilizaţiei Vădastra II. Studiul s-a făcut pe baza osemintelor 
de la Vădastra, Cruşovu, Hotărani, Greaca şi Gradesnica21

. Acest 
studiu poate explica dezvoltarea pe care a luat-o agricultura în 
neoliticul mijlociu şi final . 

Cea mai bine reprezentată dintre activităţile economice este 

prelucrarea lutului din care aşa cu1n au văzut s-au lucrat vasele de o 
originalitate ieşită din comun prin motivele decorative folosite, 

20 
Ibidem, p. 78-81; Neagu 2000, p. 59. 

21 
Comşa 1974, p. 53-93; Gheţie, C.N. Mateescu 1978, p. 135-145; Neagu 2000, p. 
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do111inate de incizie, exc1z1e un1plută cu pastă albă ş1 un număr 
i1nportant de frag111ente din categoria co1nună. 

O altă activitate slab dovedită până acu1n este prelucrarea 
oaselor provenită din consumul alimentelor. Se făcea prin decuparea 
cu o la111ă de silex denticulată pentru a obţine suprafaţa activă sau 
piesa finită. Se şlefuia cu unelte de gresie. 

ln1portantă şi interesantă este activitatea legată de viaţa 
sedentară a locuitorilor aşezării: construirea de locuinţe. Au fost 
identificate două locuinţe de suprafaţă construite pe platforme de lut 
uscat, ars superficial. Locuinţele au plan rectangular şi sunt construite 
pe o platfon11ă de lut bătătorit la ud, peste care s-a aşezat o făţuială de 
111âl fin de culoare cenuşiu-deschisă spre alb, uşor friabilă. Mâlul a 
fost luat din depunerea alburie fină ce se află deasupra stratului de 
nisip din bază. 

Locuinţele din stratul corespunzător Boian-Giuleşti şi Boian
Spanţov sunt locuinţe de tip bordeie adâncite iar în Gu1nelniţa 
locuinţe pe platfonne de lut arse. Pereţii locuinţelor din etapa veche 
sunt făcuţi din în1pletituri pe stâlpi de le1nn peste care s-a făcut 
lutuiala din pătnânt local a1nestecat cu pleavă sau paie de cereale, 
iarbă sau frunziş. Acoperăn1ântul era în două ape. 
Discuţii privind datarea 

Face111 precizarea privind vârsta doar pe baza datărilor cu C 14 
obţinute din pădurea îngropată din cariera de prundiş de la Cornetu, 
jud. l lfov. Acestea au fost făcute la Leibnitzlaborator fur 
Altersbest i1111nung und Isotopcnforschung, Christian Albrechts 
Universităt sub conducerea prof dr. P.M. Grootes. S-au obţinut 
unnătoarcle date: 

Reluarea lucrărilor în carieră s-a putut face datorită ajutorului 
dat de do1nnul inginer Răzvan Murgeanu de la Pri1năria Municipiului 
Bucureşti şi a proprietarului carierei, donmul Stelian Sorescu. 
Datorită lor a1n avut acces la excavaţiile din carieră, a1n putut 
investiga sedi111entele şi recolta probe din trunchiurile câtorva copaci. 
Probele datează cu o exactitate 111axi111 posibilă n101nentul sau 
1110111entele diluviilor. Aduce111 111ultun1irile noastre cercetătoarei 
Boroneanţ Constanţa de la Institutul de Meteorologie din Bucureşti 
prin a cărei diligenţă s-au putu face analizele22 precu1n şi donmilor N. 
Ţicleanu şi J. Petrescu care ne-au ajutat în recoltarea şi analizarea 
eşantioanelor. Rezultatele sunt după cmn unnează: 

22 
Boroncanţ, Considera/ii pril'ind pădurea îngropată din bazinul Argeşului 

inferior, în volumul de faţă. 
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Pentru proba cea mai de jos, din bază, de la 7, 1 m din 
sedimentele din mediul umed din nivelul freatic, anaerob KIA 20350, 
C5' s-a obţinut 5507±30 BP, calibrat 4344 BC. Pentru proba de la 5,5 
m din prundiş KIA 20351,C6', 3529±25 BP, calibrat 1880 BC. 

Pentru probele mai de la suprafaţă tot din prundiş de la 3,4 m 
KIA 20349 ,C4', 1303±25 BP şi calibrat 688 iar pentru probele de la 
2 1n, C 1 ', 1313±321, calibrat 686. 

Datarea care ne interesează pe noi şi de care vom face uz în 
cazul nostru este cea de la bază, C5 '. Ea corespunde timpului istoric 
al locuirii Vădastra23

. Acest tip de sediment s-a observat ca fiind 
prezent în tot bazinul Argeşului şi afluenţilor săi, Ciorogârla, Sabarul, 
Dâmboviţa, Colentina. Analiza descoperirilor arheologice, coroborată 
cu datele destul de generale privind Câmpia Română estică şi cu 
datările de carbon de n1ai sus permit o discuţie asupra locuirilor 
omeneşti din zonă. 
Discuţii asupra culturii Vădastra 

Încă din pritnii ani ai săpăturilor de la Chitila-Fermă a apărut 
o proble1nă deosebit de importantă privind atribuirea acestui tip de
locuire primei etape a culturii Boian, denu1nită Bolintineanu24

.

Atribuirea sa de către E. Comşa acestei culturi mi se pare corectă
pentru anul când a fost făcută descoperirea pentru că ţine de epoca de
pionierat a cercetărilor privind cultura Boian. Atunci nu erau
cunoscute evoluţia şi etapele de dezvoltare ale culturii Boian ca în
prezent. Pe de altă parte între ti1np s-a îtnbogăţit şi cunoaşterea asupra
culturilor Dudeşti, lineare precu1n şi a culturii Vădastra.

E. Comşa, în studiul monografic publicat în 197425 atribuie
descoperirile de tip Bolintineanu pri1nei faze a culturii Boian. D. 
Berciu, ocupându-se de săpăturile de la Tangâru atribuie şi el 
descoperirile aceleiaşi faze dar o denu1neşte Pre-Boian26

• Sfârşitul 
acestei faze este confinnat de cercetările de la Aldeni-Gurguiul 
Balaurului, Gălăţeni-Movila Berzei şi Cernica, unde nivelurile 
specifice sunt suprapuse de faza Giulcşti. E. Co1nşa, ocupându-se de 
descoperirile de tip Bolintineanu de la Radovanu II, precizează că la 
sfârşitul fazei Bolintineanu existau contacte strânse cu cele de tip 
Vădastra27 chiar în aşezarea de la Cernica şi Radovanu 1128 şi cu cele 
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din Oltenia de la Slatina-Olt, Cruşovu, din aşezarea eponimă de la 
Măgura Fetelor de la Vădastra şi Măgura Cişmelei29

• Aceste contacte 
sunt probate şi de descoperirile de pe malul sudic al Dunării din 
Bulgaria de la Malek Preslaveţ, Dobrici, Durankulak şi din bazinul 
Rusenski Lom30

. Mai mult decât atât, în aşezarea de la Fărcaşul de 
Sus sunt atestate toate etapele de evoluţie ale culturii Dudeşti până la 
transformarea sa în cultura Vădastra. În toate cele patru aşezări de la 
Fărcaşele şi Hotărani de pe terasa dreaptă a Oltului ·este atestată o 
trecere fără întrerupere de la cultura Dudeşti la cultura Vădastra31

•

Surprinzător este faptul cu1n colegul M. Nica, un foarte 
minuţios cercetător al culturii Vădastra, poate din motive de 
condescendenţă faţă de E. Co1nşa ( atunci când se ocupă de originea şi 
dezvoltarea acestei culturi32

) nu observă, când face sincronizarea 
fazelor culturale, că faza Bolintineanu este de fapt parte integrantă a 
cuiturii Vădastra ? De asemenea, este surprinzător cum nici alţi 
cercetători recenţi, de exemplu Marian Neagu, în lucrări privind 
neoliticul mijlociu din Câmpia Română şi în mod special faza 
Bolintineanu nu subliniază această identitate deşi o observă33

. Este cu 
atât mai surprinzător cu cât se ia în discuţie şi cerainica neagră sau 
cenuşie canelată din cadrul culturii Vinca, de care este legată genetic. 
Se caută funda1nentarea părerii că modalitatea de orna1nentare prin 
canelură îşi are originea în Asia Mică şi se depă1iează de spaţiul 
carpato-dunărean, de civilizaţia Starcevo-Criş şi continuatoarea sa 
Vinca-Turdaş. De aceea ni se pare la obiect sincronizarea făcută de 
M. N ica pornind de la cercetările de la Hotărani în care Hotărani IA
include şi faza Bolintineanu la Vădastra I iar în faza Hotărani 1B o
exclude şi o integrează în Vădastra II34

. În consecinţă, descoperirile
de la Chitila-Fermă ne pennit să o încorporăm culturii Vădastra într-o
perioadă de sfârşit a fazei I şi de trecere la Vădastra II, eventual chiar

23 
Ibidem. 

24 V. Boroneanţ 1983, p. 69-72; idem, 1992, loc. cit; idem 2000, p. 49-54.
25 Comşa 1974, p. 93-97.
26 Berciu 1961, p. 405-411.
27 C. Bolliac, Trompeta Carpaţilor, nr. 1010, 1872; 1012, 1873; Cristescu 1927-

1932, p. 167-205; Mateescu 1961, p. 534; idem, 1965, p. 358-362; Nica 1970, p. 
31-52; idem, 1971, p. 5-33. 
2x Comşa, Gh. Cantacuzino 2001, p. 196-197.
29 Mateescu 1961, p. 534; Nica 1970, p. 31-35. 
30 

Neagu 2003, p. 65. 
31 Nica 1976, p. 71-103. 
32 Nica 1971, loc.cit; Nica 1970, p. 5-33. 
3
3 Neagu 2003, p. 48-65.

3
4 Nica 1971, p. 32.
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Vădastra II. Este încă devre1ne, din lipsa datărilor cu C 14 să facem o 
discuţie a periodizării culturii Vădastra. Este cert însă că etapa 
Bolintineanu a culturii Boian nu există. Ea reprezintă un aspect 
regional estic al culturii Vădastra care a cuprins o zonă necunoscută 
sau puţin cunoscută din cercetările în această parte a Câmpiei 
Rotnâne. Mai delicată rămâne problema cu legăturile genetice ale 
culturii Vădastra din estul Câ1npiei Române în care Chitila Fermă se 
încadrează din punct de vedere geografic. Este vorba de descoperirile 
de la Radovanu 1135

, Ipoteşti36
, Carateni37

, Căscioarele38
, Cernica39

,

Grădiştea Ulmilor40
, Sudiţi4 1

, Piscu Crăsani42
, Grădiştea Coslogeni43

.

Descoperirile de la Chitila-Fennă vin să evidenţieze faptul că 
civilizaţia Vădastra avea un areal de răspândire mult mai n1are, care 
se întindea din zona subcolinară şi câmpia Buzăului până la Jiu 
urcând până la o cotă alti1netrică cuprinsă între 200 şi 60-55 m în 
extremitatea estică a Câmpiei Române44

, care era încă ocupată de apă 
ca urmare a extensiei apelor Mării Negre în ti1npul aşa-zisei 
transgresiuni neolitice45

. Datări hipso1netrice ale câmpiei arată că 
zona aceasta, la data respectivă nu depăşea cota 55 m altitudine, cu 
excepţia zonei de vărsare a Ialotniţei, unde şi acum are 90 m, cu un 
aspect de grind colmatat46

. Deşi din cauza apei sahnastre care ocupa 
zona (vezi lacul Amara) nu puteau fi aşezări on1eneşti decât pe 
grinduri. Ca urmare a acoperirii cu ape a acestui areal geografic 
lipsesc locuirile din paleolitic, mezolitic şi din neoliticul vechi, şi 
anume culturile Criş şi Dudeşti. Acestea de alt fel lipsesc şi de pe 
întreaga Dobroge centrală şi sudică47

. Dacă cumva acestea ar fi 
existat ele ar fi putut fi în zonele de depresiune care au fost acoperite 
de depunerile apei în retragere spre tv1area Neagră. În Dobrogea, 
şuvoiul de retragere a fost prin actuala zonă joasă ocupată de ceea ce 
geografii români nu1nesc Podişul Medgidia. străbătut de nu1neroase 
văi care indică direcţia de scurgere V-E a apei pornind de la 

35 Comşa 1977, p. 321. 
36 Comşa 1962, p. 213-218; Neagu 2003, p. 194. 
37 Bobi 1992, p. 34. 
38 Ştefan 1925, p. 171; Comşa 1974, p. 30. 
39 Comşa, Gh. Cantacuzino, 200 l. 
4° Comşa 1962, p. 205-21 O. 
41 Teodorescu 1966, p. 226. 
42 Neagu 1997, p. 97-132. 
43 Neagu 2003, p. 72. 
44 Coteţ 1976, p. 73-74. 
45 Banu 1964, p. 65-66; Bolomey 1978, p. 5. 
46 Monografia 1960, Anexa 4; Mihăilescu 1966, p. 296. 
47 Istoria 1960, p. 35-53, pl. VI. 
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Cernavodă şi având cote hipso1netrice cu o n1aximă pe înălţimile 
Medgidiei (traseu pe care s-a săpat şi actualul canal Dunăre-Marea 
Neagră) şi având scurgere pe valea Casi1ncei cu o ultimă etapă 
lacurile Taşaul, Techirghio 1 şi Mangalia 

48
. Din punct de vedere 

arheologic este justificată, în optica noastră, într-un anume moment al 
evoluţiei reliefului, după retragerea apei apariţia culturii Hamangia în 
Dobrogea, cu si1nilarităţi culturale în Câtnpia Ron1ână sud-estică

49
.

Ulti111ele prezenţe ale retragerii Lacului Getic sunt Balta Ialo1niţei, 
Balta Brăilei, Delta Dunării şi lacurile de pe ţănnul nordic al fluviului 
de la Cahul, lalpug, Catalpug şi Limanul Nistrului. 

Succesiunea sedimentară de la Cornetu ne arată chiar 
mo1nentul de invazie şi creştere a nivelului apei în zonă unde au avut 
loc şi alte creşteri fără a 1nai atinge cotele de creştere şi amploare a 
celei cunoscute aici în vre1nea transgresiunii neolitice. O creştere a 

cotelor apelor din stratele superioare înalte s-a produs în timpul 
istoric cunoscut sub denu1nirea de epoca bronzului care poate a dus şi 
schi1nbarea modului de viaţă din neolitic. Faptul este perceptibil şi 
poate fi susţinut în această etapă a cercetărilor noastre de sedi1nentele 
îngropate la care ne-a1n referit, sprijinite de datările cu radio carbon 
din diverse situri din zonă databile în jurul anului 1800 a.Chr. 

Cel 1nai vechi proces de inundare după cercetările de la 
Cornetu pare să fi avut loc deci în jurul anilor 5507±30 BP ( 4344 
BC). Asupra denun1irii inundărilor nu aven1 co1npetenţa de a ne 
expri111a dar constată1n că nu pot fi con1parate cu cele denumite de 
AC 8 

. 
1· . -50 . . anu trangres1unea neo 1t1ca . 

Părerea noastră, din punctul de vedere al ocupării zonei de 
către 0111, este că la coada Lacului Getic, în această vre1ne, 
supravieţuia încă o populaţie rară ce trăia din vânătoare şi pescuit, în 
bună tradiţie mezolitică. Ea poate să fi fost una din cauzele unor 
sinteze periferice locale care au influenţat şi revigorat curentul 

cultural neolitic venit din vest, ali111entat de evoluţii culturale târzii 
ale culturii Vinca, cele venite pe filiera transilvană, au venit prin 

platforn1a n1oldovenească, ali1ncntată de un fond cultural Criş, 
asi1nilat cu un mileniu în urmă51

• 

Re1narcă1n faptul că în zona joasă a Câ1npiei Române se mai 
folosea utilajul vânătoresc şi pescăresc şi al agricultorilor începători 

cu economie n1ixtă care 111ai foloseau la pescuit - harpoane, la vânat -

48 Monografia 1960, pi. II, IV, X-IX; Geografia i 983, p. 64-187, 293-384, 638. 
49 

Cavruc, M. Neagu 1995, p. 75-76; Boiandjicv 1995, p. 165; Comşa, Gh. 
Cantacuzino 2003, p. 198. 
50 8 / 

. 
anu. oe.cit.

51 Boroncanţ 1968, p. l-19; idem, 1975, p. 105-115. 
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vârfuri de săgeată de os, iar la cultivarea pământului - săpăligi din 
coarne de cerb, preluate de la populaţiile de tip Schela Cladovei52 din
amonte. Ele continuă să fie folosite însă în zona joasă a câmpiei până 
la sfârşitul culturii Gu1nelniţa53 când schimbarea climatică aduce
modificări în ocupaţii şi comportamente socio-religioase ce par a fi 
susţinute şi de analizele de carbon şi chiar analizele polinice de la 
C t 

5
4 t' - -orne u sus, 1n acesta parere. 

Tinând cont de toate aceste considerente reamintim că sensul 
principal al ocupaţiei teritorial-culturale era cel venit pe direcţia de 
curgere a fluviului Dunărea şi a retragerii lacului care a favorizat 
ocuparea terenului propice cultivării plantelor, creşterii ani1nalelor şi 
industriei casnice. Cu această ocazie s-au produs mici invenţii şi 
acomodări ale populaţiei la modul de viaţă în uz, i1npus de cerinţe şi 
de ecosistem. În acest context ceea ce cercetătorii citati mai sus 
numesc faza Bolintineanu a culturii Boian, cultura Dudeşti-Vinca, 
etc. reprezintă adaptări locale ale faciesurilor culturale de sorginte 
vinciană. Cele de la Chitila sunt rezultatul expansiunii variantei 
regionale născută pe Olt până unde cultura s-a putut răspândi şi 
difuza. 

Descoperirile de la Chitila-Fennă şi din întregul areal unde s
au descoperit dovezi de locuire de acest fel sunt aco1nodări locale ale 
aceluiaşi mod de viaţă specific culturii Vădastra. De o cultură Boian 
nu puten1 vorbi decât după depăşirea acestui moment istoric. La vest 
de el ră1nâne Vinca-Turdaş iar în Câ1npia Ro1nână dă naştere sintezei 
culturale Gumelniţa, în Transilvania sudică şi centrală Petreşti iar pe 
arcul carpatic răsăritean şi platfonna 1noldovencască cultura Ariuşd
Cucuteni-Tripolie. 

Pentru lămurirea acestei probleme pornim de la harta 
răspândirii culturilor neoliticului vechi din Câmpia Română: 
Starcevo-Criş, Vinca şi Dudeşti. Constatăn1 astfel ca cele mai vechi 
dovezi de locuire din neoliticul vechi din sudul Câmpiei Române sunt 
cele privind cultura Dudeşti. Cultura Starcevo-Criş este prezentă până 
la limita vechiului traseu a râului Olt şi spre nord până în zona înaltă 
colinară şi subcolinară a Carpaţilor, până spre li1nitele sudice ale 
Platfonnei Moldoveneşti şi coincide cu li1nitele lacului Pleistocen 
Getic în retragere spre est. Neoliticul vechi lipseşte şi în Dobrogea55

.

Aceasta însean1nă că zona neocupată era cea din care lacul Getic nu 
se retrăsese încă şi era acoperită de apă şi zona mlăştinoasă puţin 

5"' 

� Idem, 2000 a, p. 227-228. 
53 

Dumitrescu 1974, p. 20-53. 
54 

Boroneanţ, N. Ţicleanu, J. Petrescu, C. Boroneanţ, Apa - un miracol (sub tipar). 
55 

Istoria 1960, loc.cit., pl. VI; Comşa 1962, Pl. 9, 10, 11, 12. 
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propice prezenţei umane. Treptat, prin retragerea lacului, această 
zonă neocupată începe să fie populată de purtătorii unei culturi 
hibride în care elemente de tradiţie Criş Starcevo târziu-Vinca, veniţi 
din vest şi linear cera1nic din nord şi est şi influenţe venite din nord, 
determinate de curentul estic Bugo-Nistrean. Ea va fi cunoscută sub 
denumirea de Dudeşti sau mai recent, după M. Nica, Vinca-Dudeşti. 
Acestea ocupă cea mai mare parte a teritoriului eliberat de ape. 
Rămâne în continuare un teritoriu neocupat spre est, de Balta 
Ialomiţei şi a Brăilei pe care îl vor ocupa purtătorii culturii 
Vădastra56

, sau în concepţia lui E. Comşa, cultura Boian prin ultima 
sa etapă, Bolintineanu. Această succesiune culturală corespundea 
etapei de cunoaştere a populării Câmpiei Române până în jurul anilor 
80 ai secolului trecut. Cercetările efectuate de D. Berciu

57 în Câ1npia 
Română Centrală şi de est şi în ultin1ele decenii de V. Boroneanţ58

,

M. Nica59 şi M. Neagu, care au identificat prezenţa unor elemente
considerate când Boian-Bolintineanu, când Vinca-Dudeşti sau doar
cultura Bolintineanu, în ulti1na vreme (M. Neagu60

). Cercetările de la
Chitila-Fennă identifică în stratul cel 1nai de jos fragmente ceramice
pe care le consideră1n ca aparţinând culturii Vădastra având părerea
că de fapt etapa Bolintineanu este una şi aceeaşi cultură Vădastra şi
că nu1nai stadiul de pionierat prelungit în cercetarea românească l-a
făcut pe E. Comşa să atribuie descoperirile de acest fel culturii Boian,
pe M. Nica Vinca-Dudeşti sau pe M. Neagu să vorbească despre o
cultură Boian când este evident că descoperirile de la Chitila-Fermă
din prin1ul nivel cu cele din faza Bolintineanu ale culturii Boian, şi cu
cultura Bolintineanu a lui M. Neagu sunt variante locale ale 1narelui
grup cultural Vădastra

61
• Cei care s-au ocupat până acum de evoluţia

neoliticului în Câ1npia Ro1nână nu au ţinut cont de informaţiile

privind geneza şi evoluţia geo-clin1atică a acestui ţinut geografic. Se
considera că această câ1npie se întinde pe fundul fostului lac

pleistocen Getic şi că ocuparea lui nu s-a tăcut de către om decât pe
1năsura retragerii sale în trepte spre est, strâns legate de variaţiile de

precipitaţi din zonă, de creşterea şi descreşterea nivelului cursurilor
apelor din bazinul carpatic şi a nivelului Mării Negre, considerate de

56 Boroncanţ, N. Ţicleanu, J. Petrescu, C. Boroncanţ, op.cit.
�1 B . · crcm, op.czt.
-8 ) Boroncanţ 1983, p. 69-72; idem 2001, p. 56-78; Boroneanţ, N. Ţicleanu, J.
Petrescu, C. Boroneanţ, op.cit.
:i'> Nica 1976, loc.cil.
60 Neagu 2003, p. 48:65. 
61 
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Boroncanţ, N. Ţicleanu, J. Petrescu, C. Boroncanţ, op.cit.
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A.C. Banu şi de alţi specialişti ca transgresiuni şi regresiuni de mai
. - . 1 62 mica sau mat mare amp oare . 

În cadrul procesului de expansiune a civilizaţiei în strânsă 
legătură cu extensia climatului cald spre centrul, nordul şi estul 
continentului stă şi dezvoltarea variantei locale care a primit 
denumirea de cultura Vădastra de care ne-am ocupat şi apoi a culturii 
Hatnangia. Cercetările viitoare vor confinna punctul nostru de vedere 
pe baza cercetărilor multidisciplinare şi a datărilor C 14 de la Cometu 
pe care dorim să le extindem dacă este posibil la toate punctele 
sesizate de noi în bazinul Argeşului la care adăugăm şi corelarea lor 
cu tell-ul de la Chitila. 

62Banu, loc.cit.; Geografia 1983, loc. cit.; Bolomcy, D. Nicolăescu-Plopşor, W. 
Wolski 1971, p. 8-31. 
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Chitila-Farm. A monographic study 

Abstract 

This paper dcals with the presentation of the Neolithic 
habitation layer at thc basc of the Chitila tel1. Afler E. Comşa, the 
habitation belongcd to the first phase of the Boian culture, named 
Bolintineanu. Analyzing the wholc n1aterial discovered during the 
cxcavations at Chitila tel1, the author reached the conclusion that it 
belongs to the final part of Vădastra I phase or even to the beginning 
of the Vădastra II. To the support of this hypothesis we have the more 
recent rescarch in thc Ro1nanian Plain at Rosetti , Lunca-La Grădini 
(undertook by Marian Neagu), Căţelu, Bobeşti, Cernica, Chirnogi (E. 
Co1nşa) and n1ainly the cxcavations of M. Nica at Fărcaşele. 
Corrclated to the earlicr digs of C.N. Mateescu at Vădastra, we 
reached the conclusion that the Bolintineanu phase does not actually 
exist. The finds fonncrly assigncd to this 'phase' belong in fact to the 
Vădastra culture, that was also identified în other sites in the sa1ne 
area of the Ro111anian Plain. Thus, the neolithisation process started 
by the Dudeşti culture is resumed. This way, the Boian culture would 

start with the Giuleşti phase in a n10111ent contemporary to the 
beginning of the Hainangia culture. The cultural evolution îs tightly 

connected to the retreat of the Getic Lake to the east and with the 
Neolithic transgression of the Black Sea (as suggested by A.C. 
Banu). The research at Cornetu shows this of being of utn1ost 
i1nportance, as the whole discussed area was at a point covered by the 

waters of the Getic Lake. 

Caption of the platcs 

PI. I.

PI. II.

PI. III. 

PI. IV. 

PI. V. 

Chiti la-Farn1. 1-6 decorat ed ceramic pottery 
frag1nents, Vadastra Civilization. 

Chitila-Fann. 1 -6 decorated cera1111c pottery 
fragments belonging to Vadastra Civilization. 

Chitila-Fann. 1-4, 6, 8-9 cera1nic pottery frag1nents 
decorated with incision and excision of Vadastra 

Civilization type; 5 with barbotina; 7 without 
orna1nent, only polished. 

Chitila-Farn1. 1-3, 5-6 cerainic pottery frag1nents 
decorated with incisions and excisions; 4 ordinary 

category with barbotina. 
Chitila-Fann. 2-3, 5-6 ceran11c pottery with 
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PI. VI. 

PI. VII. 

PI. VIII. 

PI. IX. 

PI. X. 

ornaments specific to Vadastra Civilization; 1, 4 
undecorated fragments. 

Chitila-Farm. 1-6 cera1nic fragments belonging to 

Vadastra Civilization decorated with incisions and 

exc1s1ons. 
Chitila-Farm. 1-3 cera1nic pottery decorated with 

incised and excised 1notifs; 4 cera1nic pottery 
frag1nents with sn1oothed surface. 

Chitila-Fann. 1 ceramic pottery frag1nent with 
sche1natized hu1nan aspect; 2, 4 with slip; 5 with 

decoration made by nail; 7 polished black coloured 

ceramic pottery frag1ncnt. 

Chiti la-Fann. 1-3 S ilcx tools; 1, 3 retouched bladcs, 2 

nuclcus; 4, 5, 6 frag1nents of clay statuettes. 

Chitila-Fann. Vadastra Civilization. I cup with foot; 
2 sectioned bone by silex tools; 3 handle grinder. 
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2 

3 4 

5 

PI I Chitila-Fcnna. Fragmenle ceramice decora le, Cullura Vadaslra ( 1-6). 
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PJ IL Ch1tila-Fcnna. Fragmente ceramice decorate apurtmand culturii Vada�tru (1-6). 
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P1 III Clutda-1 crma Frng1111.:nll: ccranrn::c Jccoratc cu mcizic s1 cxcvic de tip Vaua,tra (l-4, 6, 8-9); 

rn harbotJ11a (5); faru ornament, doar nctoila (7) 
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3 5 

PI JV. Ch1tila-Fennu. Fragmente ceramice omamcnlak cu 11K1111 �, c,c1111 ( 1-3, S-(i), 

categona comuna cu barbotrna (-l J 
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4 

3 

5 

Pl. V. Chilila-Ferma. Ceramica decorata cu ornamente specifice culturii 

Vadastra (2-3, 5-6); fragmente neornamentate (I, 4). 
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PI. VI. Chitila-Ferma. fragm�nte ceramice apart111and cultuni Vada�t1J. 

ornJmcntatc cu mci111 s1 cxc11ii ( l-6). 
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PI. VIL Ch1til:1-Fcnna. Ceramica u11wmcntat:1 cu 11wt1vc i11ci1atc �i 

cxci1atc (l-J), fragment ceramic cu .... up1:1!:1ta 11cto1ta ( I) 
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.. 

PI IX Ch11ila-Fcnna Uot'lte de &ilex (l-3), lm11e n:tu ate (l, 3), nucleu (2). statuete de lut fragmentare (-t-6) 
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3 

PI. X Chmla-Fem1a c11ln1ra Vada�tra C'upa cu picior(!); os scc11onat cu unelle de stlex {2). rai.mia de mana t3) 
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Săpături arheologice de salvare la Pantelimon (2004) 

Gh. Mănucu-Ada1neşteanu, 
Dan Cf1păţână. Vasile Boroneanţ, 

Nona Palincaş, Andrei Măgureanu 

ln perioada I I octombrie-13 noie111brie 2004 pc teritoriul 
co111unei Pantelimon �-au Lkslăşurat lucrări arheologice preventive. 

Ele au avut ca obiectiv cercetarea unei zone situate la nord de 
pădurea Pantelimon, la est de bcul omonin1, la sud de şoseaua 
naţională Bucureşti-Constanţa şi în i111ediata vecinătate a ramificaţiei 
dru1nului judeţean spre comuna Cernica. Aici, EURIAL INVEST 
S.A., proprietarul :1ctual al terenului, intenţionează să construiască un
co1nplcx 111ulti!'u111..'.\iun�d :1utu (s/w\\n)()JJJ, sen'ice, p:1rL·:-1ri). Rtmdurilc

de faţă au ca scop punerea în circuitul ştiinţific a principalelor
rezultate ale acestei investigaţii arheologice.

Prezcntan:�1 săpăturii şi istoricul cercetărilor din zon:1 vor fi 
făcute de dr. Ghcor�li\.· \1ă11t1l'u-:\damc�tcanu, rcspu11:-.abilul ştiinţific 

de şantier şi de Jr. \'a�Ile Boroneanţ, colaborator al l\luzeului 
Municipiului Bucureşti. Descoperirile din preistoric ( inclusiv 
desenele obiectelor) - cpoct bronzului şi a fierului :1u fost studiate 
şi vor fi pn:1.c11tdll' de dr. Nu11a J >alincaş, <le la Institutul de 
Arheologic "'Vasile Pârvan" din Bucureşti. Analiza descoperirilor din 
secolele 111-1\' �i \'l-\'11 îi aparţine colegului doctorand Andrei 
Măgurcanu, Jc Lt l11:-.titutul de Arheologic "'V:1:-.ik: Pârvan" din 
Bucureşti. Co111plexele descoperite şi cera111ica din secolele X-XI vor 
fi prezentate de Gheorghe Mănucu-Ada111eşteanu. Descoperirile din 
ultimul intcn·:tl cronologic atestat arheologic, care e şi cel 1nai 
consistent - secolul al X I X-lea - reprezintă aportul colectiv al dr. 
Gheorghe Mănucu-Ada1neşteanu şi dr. Dan Căpăţână, singurul care a 
participat şi la săpăturile arheologice. 

La supra \·cg he rea săpături lor arheologice, curăţarea, trierea şi 
marcarea matcri�1lclor arheologice au mai participat Ovidiu Moţ şi 
Cristian Nestorescu, din cadrul Secţiei de Arheologic de la Muzeul 
Municipiului Bucureşti. 

Documentaţi�1 grafică (copiere planuri �i desene ale obiectelor 
descoperite) se datorează Gcorgi:rnci Duc1nan, desenatoare la Muzeul 
Naţional de Istorie a Ro1nânici �1 lui Cristian Nestorescu, referent de 
specialitate în cadrul Secţiei <le Arheologie de la Muzeul 
Municipiului Uucure�ti. 
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Istoricul cercetărilor (PI. 1)
1

În perioada anilor '50, în partea de bază a carierei de pietrişuri 
şi nisipuri cu sedi1nentare fluvio-lacustră de la Panteli1non 
( descoperirile din paleolitic, care au putut fi localizate, provin numai 
din siturile arheologice nr. 1 şi nr. 2), s-a descoperit o aşchie de silex, 
a cărei fonnă şi tehnică de prelucrare o înscriu în paleoliticul inferior, 
în clactonian2

. De pe n1alul drept al Colentinei, din dreptul satului 
Pantelin1on, provin câteva oase de anin1ale şi un cuţit din silex, care 
ar putea aparţine palco liticului 111ij lociu, respectiv premusterianulu i 
sau chiar 1nusterianului3

. În nisipurile unor cariere aflate la sud de 
actualul con1plex Lebăda, pe partea stângă a râului Colentina, la circa 
9 111 adânci111e, au fost descoperite oase de animale cuaternare4. Din 
zona Panteli1non, probabil tot dintr-o carieră de pietriş, a fost 
recuperat un raclo ar ce poate fi atribuit n1usterianului5

. 

De pe pron1ontoriul situat pe 1nalul drept al râului Colentina 
au fost culese frag111entc cerainice izolate care aparţin neoliticului 
ti1npuriu (situl arheologic nr. 2)6

. 

Prin1ele săpături arheologice din zona co111unei Pantelimon au 
fost efectuate de către dr. Panait I. Panait, în cursul lunii iunie a 
anului 1958 7: locul se află în aval de lacul Panteli1non I, în zona 
stadionului actual Faur, pe partea stângă a şoselei Bucureşti
Panteli111on. Aici, pc o coastă neafectată de cariera de nisip, la circa 
300 111 de şosea şi 150 111 de cursul Colentinci, au fost trasate şapte 
secţiuni. Secţiunile I-IV au tăiat, pe lat, coama dealului. 
Perpendicu Iar pe Secţiunea IV a fost trasată Secţiunea V, iar 
perpendicular pe Secţiunea I, a fost plasată Secţiunea VI. Ultima 
dintre ele, Secţiunea VII, a fost ainplasată perpendicular pe Secţiunile 
II şi IV, în suprafaţa liberă dintre acestea. 

1 Istoricul cercetărilor este întocmit de Gheorghe Mănucu-Adameşteanu şi Vasile 
Boroneant. 
� Nicolăe.scu-Plopşor 1956, p. 12, punctul b; Morintz, Rosetti 1959, p. 13;
Boroneanţ 1981, p. 9.
3 Istoria 1965, p. 20-21; Boroncanţ 1981, p. 11-12; Păunescu 2000, p. 291, punctul 
CXII l.d. 
4 Bichir 1959, p. 823. 
5 Păunescu 2000, p. 291, punctul CXll 1 f 
6 Bichir, op. cil., p. 822. 
7 Din carnetele de săpătură, puse la dispoziţie cu multă amabilitate de autornl 
cercetărilor, prof. dr. Panait I. Panait, prezentăm informaţii despre aceste cercetări 
rămase inedite. Pentru permisiunea de a utiliza datele din cametele sale de teren şi 
pentru sprijinul permanent acordat în timpul realizării documentaţiei privind 
descoperirile din zona comunei Pantelimon, dorim să-i adresăm şi pe această calc, 
mulţumiri. 
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Cele mai vechi descoperiri din acest sit aparţin epocii 
neolitice (locuinţe şi gropi menajere) din perioada de formare a 
culturii Boian8

, faza Bolintineanu (situl arheologic nr. 4)9
. În capătul 

de Nord al Secţiunii IV a fost surprinsă o groapă (C I), tăiată de 
u1nplutura carierei: ea era umplută cu bucăţi mari de chirpic, cărbune, 
fragmente cera1nice. La taluzarea versantului carierei, în capătul de 
Nord al Secţiunii III, a fost surprinsă altă groapă (C 2) în care au fost 
descoperite mai multe fragmente ceramice. Dintre acestea se re1narcă 
un fragment de pahar din pastă fină, cenuşie, cu buza înaltă, puţin 
oblică spre interior. Pe u1năr are o nervură bine pronunţată, urmată de 
alte caneluri paralele. Grosimea peretelui este de 0,5 cm. 

Dintre complexele de locuire, 1nenţionăn1 o locuinţă aflată în 
capătul de Vest al Secţiunii I, parţial afectată de lucrările din carieră. 

Cu ocazia lucrărilor de a1nenajare a 1nalurilor viitorului lac 
Pantelimon II, în cursul anului 1969, au fost descoperite şi urme de 
locuire din cultura Gumelniţa, aparţinând neoliticului dezvoltat10

• 

Epoca bronzului este 1nult 1nai bine reprezentată. Pe 1nalul 
stâng al Co lentinei se cunosc n1atcriale dintr-o aşezare de tip G lina 
(situl arheologic nr. 7)11

• Pe 1nalul drept al râului Colentina, lângă 
fosta fabrică de cără1nidă, situată pe partea dreaptă a drumului care 
duce spre co1nuna Pantelin1on, în cursul cercetărilor de suprafaţă din 
anul 1957, a fost sesizat un strat gros de circa 0,40 1n, cu materiale 
aparţinând culturii Glina (situl arheologic nr. 1 ) 12

• În cursul anului 
1948, în timpul unor cercetări de teren, Eugen Co1nşa a descoperit un 
monnânt cu un schelet chircit, fără inventar, pe care l-a atribuit 
culturii Tei, ipoteză ce pare confinnată prin descoperirea ulterioară a 
unor fragmente cera1nicc din aceeaşi perioadă (situl arheologic nr. 
2)13.

8 Popescu 1959, p. 154. 
9 Comşa 1974, passim; Ursulcscu 2002, p. 90. Pentru noi precizări privi1�d faza 
Bolintineanu, vezi Boroneanţ, Chitila-Fermei, articol aflat în acest volum. 
10 Popescu 1970, p. 460; Ursulcscu, op. cit., p. 125-132. 
11 Morintz, Rosetti, op. cit., p. 22 şi planul general-punctul Pantelimon 19. 
12 Morintz, Rosetti, loc. cit. şi planul general-punctul Pantelimon 20; Bichir, op.cit.,

p. 817 şi fig. 4, 5/1-5.
13 Morintz, Rosetti, op. cit., p. 27 şi planul general-punctele Pantelimon 19-20;
Bichir, op. cit., p. 823. 
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Pentru j1LTioada hallstattiană sunl relevante descoperirile 
likute în anul 1958 de către dr. Panait I. Panait, care a cercetat o 
a�ezare din llallstatt-ul târziu (situl arheologic nr. 4) 14

• În Secţiunea I, 
în capăt u I di nsrnl· \ · l'"-L la -0,25 111 - 0,30 m, au fost dezvelite urinele 
unei locuinţe, 111 u111plutura căreia au fost descoperite bucăţi de 
chirpic, pfunânt ars şi fragn1cntc ccran1ice. Pentru delimitarea ci a fost 
trasată, ?crpcndicular, Sec\iunea VI. 

In Scct it1 lll':1 11 i11rl·� ist răm o situatie ascn1ănătoarc: sub stratul . 
� ' 

de păm:1111 , l'�l·t.il. L·,11L' uscikază între -0, 15 111 - 0,25 111, apare 
nivelul lwllstattian. Pc întreaga suprafaţă a secţiunii se constatft 
prezenţa unui n1atcrial sărăcăcios, ceva mai frccv�nte fiind 
descoperirile ccran1ice de pc porţiunea dinspre Coknt ina. ln 1nijlocul 
secţiunii au lthl ,:2:isill ' bucăţi mari de chirpic, bine ars. 

Un alt bordei, dlbt la circa 25 111 S-E de Scctiunea I, a fost 
observat pc profilu I lăsat de cariera de nisip. Pentru dezvelirea lui a 
fost trasat:1 Scq I u 11L·;1 \·I L L1tf1 de 0,50 1n, perpendiculară pe 1nalu 1 de 
la carier[1: aici a fost surprins pc o lăţin1e de 0,70 m. În profilul 
carierei, bordeiu 1 se observă pe o lungin1e de 2,45 m, partea sa 
inferioară all,î11dl1--.,L' L1 -0.85 111 fată de nivelul actual. Inventarul 

' 

arheologic a lt hl L' .\t rem de sărac, rezumându-se la c�îteva fragmente 
ccran11ce. 

La 2.8) m de capf1tul de N al Secţiunii IV a fost surprinsă o 
groapă cu unn�-llll;trL·k· dimensiuni: 2,00 111 pe profilul de Vest şi 1,80 
111, pe pro li lu I de Lst. Pentru cercetarea integrală a Gr. A 1, a fost 
trasată o caset:-1. sprL' Sud. I n partea superioară au fost descoperite 
bucăţi 1nari de chirpic, supuse unui incendiu foarte puternic. 
Materialul ceratnic aparţine Halstattului: predon1ină ceramica 
cenuşie: alături de c:11-c apare şi cca de culoare roşie.

In Seq1u11L·�1 11 L cu excepţia unei gropi semnalată la 3 m de 
capătul dinspre şosea, 1naterialul ccratnic a fost foarte puţin. 

Din scurta rrczcntare a con1plexelor descoperite şi a 
1natcrialclor arheologice descoperite în unna acestui sondaj, rezultă 
cf1 aici a cxist:1t o mndcstă :1sczarc rurală. 

I 

Accea�i �,t u�q 1c a I tist constată şi cu ocazia sondajului efectuat 
de Mioara Turcu, în cursul anului 1967, pc terasa stângă a Colentinei, 
într-un punct a tlat la circa 700 m est de actualul complex Lebăda 
(situ 1 arheo Io g ic 11r. () ). Tot materialul rezultat din strat - a cărui 
grosin1c oscilează între 0,20 111 0,35 1n - şi din locuinţa cercetată 

f • 
. I � este oarte s�-11·�-1L·:-1L· ll )� 

-··-------------

1
·• PopL'Sl'll. o;) 1 ii . p. I )4.

1
' Turcu 1971, p. 1Jl- 1J�
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Pe un pron1ontoriu învecinat, de pc 1nalul drept al Colcntinei, 
au fost reperate unne de locuire din Hallstatt (situl arheologic nr. 3 ). 

Puţin mai departe, în amonte, lângă fabrica de cărămidă, 
pute1n se1nnala nu1neroase frag1nente cerainice din Latene, din 
secolele II-I î. c. n., descoperite cu diferite ocazii (situl arheologic nr. 
} ) I 6. 

"La Pantcli111on s-au găsit monede ron1ane din vre1nca 
republicei şi a i1nperiului" 

1
7, piese neverificabile astăzi, dar în deplină

concordanţă cu realităţile arheologice din teren. 
Din perioada secolelor li I-IV sunt se1nnalate fragn1ente 

cera1nice izolate şi un monnânt de înhu1naţie, distrus în ti1npul 
lucrărilor de la carieră ( situl arheologic nr. 2) 18. Descoperiri 1nai
variate şi 1nai consistente s-au făcut cu ocazia sondajului efectuat de 
Mioara Turcu în anul 1967 (situl arheologic nr. 6)

19
• 

Cronologic, locuirea din acest punct, nu depăşeşte perioada 
seco Ielelor VI-V li, etapă docu1nentată printr-o locuinţă adâncită (situl 

arheologic nr. 6)20 . 

Cu ocazia lucrărilor de asanare a lacurilor din nordul capitalei, 
în zona Panteli1non II au fost identificate unne de locuire datând din 
feudalismul tin1puriu - secolul al X-lca21 

- perioadă se1nnalată şi prin 

câteva frag1nente cera1nicc descoperite în cursul unor perieghezc 
efectuate de Eugen Co1nşa între 1949-1954, pc teritoriul actual al 

co1nunei Pantelimon (situl arheologic nr. 5). Pc 111alul Colentinei, în 
punctul Panteli1non-spital, a fost localizată o aşezare marcată prin 
concentrarea unnclor pc o suprafaţă con1pactă, nu prin nuclee 
dispersate pe zone întinse (situl arheologic nr. 7)22 . 

La Pantelin1on au fost găsite câteva obiecte arheologice de la 
începutul secolului al XIV-iea� din păcate, nu dispune1n de descrierea 

"obiectelor" şi nu cunoaşte1n 111c1 locul sau condiţiile de 
descoperiren . Pentru secolul al XV-iea este semnalată existenţa unei 

aşezări, a1nplasată pe 111alul drept al Colentinei (situl arheologic nr. 
I )24 _ 

1
" Morintz, Rosetti. ov cit.. p. 29 şi planul general-punctul Pantelimon 20; Bichir, 

op. cit., p. 8 l 7-X22, tig. 2, 3; Turcu 1979, p. 61, punctul 139. 
17 Ionnescu-Gion 1998, p. 9. 
l8s· 1· 

. 
oÎi IC 11r, op. Cil., p. 0- . .

19 Turcu 1971,p.92-93. 
20 T ·. 9'1 9� urcu. op. c 11., p. .1- _ .

21 Popescu, op. cir .. p. 4(>0-46 l. 
22 Constantiniu, Panait 1965, p. 7-8; Panait 1973, p. 23 7, punctul 27 din Tabel. 
23 Istoria 1965, p. 73. 
24 Morintz, Rosetti·, op. cit., planul general-punctul Pantelimon 20: Panait 1971, p. 
240, nota 32 şi p. 241-Pantclimon II. 
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In anul 1969, în cursul lunii iulie, Panait I. Panait a cercetat, 
prin săpături arheologice de salvare, nouă n1orminte de înhu1naţie şi 
n1ai 1nulte co1nplexe de locuire, datate în secolele XVI-XVII25

, despre 
care a presupus că aparţin satului Grădiştea-Floreşti (situl arheologic 
nr. 9 )2 6 • 

Aşezarea rurală se afla pe 1nalul de nord al lacului 
Panteli1non, pe a doua terasă a râului Colentina, actuahnente fiind 
acoperită de apele Lacului Panteli111on li. Cercetările arheologice de 
salvare s-au desfăşurat în vecinătatea ecluzei de pe şoseaua de 
centură a Bucureştiului. 

Aşezarea se afla în in1ediata vecinătate a râului Colentina. A 
fost identificat şi cercetat un bordei cu un cuptor din lut şi o groapă 
pentru cereale, tronconică, adâncă de 1,20 1n. Bordeiul a fost săpat la 
-0,60 111 faţă de nivelul feudal. Pe latura de Nord, lungă de 3,20 m,
avea un cuptor cu boltă: înălţi1nea acestuia, la înterior, era de 0,30 m
iar dian1ctrul vetrei era de 0,60 1n. În cuptor s-a găsit doar partea
inferioară a unei oale cu toartă, cu pereţii globulari şi pereţii subţiri,
de culoare roşie. Într-o groapă, aflată în apropierea M 1, s-au găsit
cără111izi groase de 3,5 cn1, cahle acoperite cu un smalţ de culoare
verde, cu decor floral şi fragn1ente de cera1nică s1nălţuită, databile în
secolul al XVII-lea27

.

Din ci1nitirul care se întindea pe o făşie lungă de 150 m - au 
fost distruse un nu1năr foarte 1nare de 111onninte - au putut fi dezvelite 
doar opt 1nonninte, toate orientate V est-Est, depuse la circa -0,50 m, 
în pă1nântul castaniu de pădure: 
M I - adolescent, cca 15 ani, cu capul căzut pe partea stângă. Braţul 
stâng era pe lângă corp şi 1nâna căzută pc zona lo1nbară. Braţul drept 
era lipit de corp, cu 111âna ridicată pe piept. Tot scheletul era puternic 
�trâns, fiind, probabil, înfăşat înainte de a fi depus în sicriu.
In i111ediata vecinătate se aflau două n1onninte de copii.
M 2 - copil, din care s-a dezvelit partea superioară.
M 3 - copil, din care s-a dezvelit partea superioară şi piciorul drept,
cu n1âin ile în1preunate pe cutia toracică.
M 4, aflat în zona Bordeiului 1 - 1natur, care avea depusă o monedă
de argint, perforată, oxidată, probabil o en1isiune din secolul al XVII
lea. La acesta s-a 1nai găsit şi un fluturaş de ie.

25 Informaţii inedite din carnetul de săpătură, oferite spre publicare de prof. dr. 
Panait I. Panait. 
�<, Această identificare a fost propusă de prof. dr. Panait I. Panait, căruia ţin să-i 
mulţumesc pentru referinţele bibliografice şi pentru sprijinul acordat în realizarea 
documentaţiei pentru descoperirile din zona comunei Pantelimon. 
,7 - Popescu 1970, p. 460-46 I.
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M 5 - un adult, bărbat, păstrat parţial. La mâna dreaptă s-a găsit o 
monedă. Din zona acestui 1normânt au fost recuperate o monedă, un 
inel cu floare şi un cercel globular. 
În apropierea M 5 s-au constatat suprapuneri de morminte, fapt care 
sugerează că cimitirul a funcţionat mai mult timp în cursul secolului 
al XVII-lea. 
M 6 - în imediata vecinătate şi suprapunând parţial M 5 - adult cu 
mâinile îndoite şi aduse spre u1neri (bogomil ?). Capul i-a fost distrus 
de lucrările 1necanice de amenajare a terenului pentru viitorul lac. 
Sub clavicula stângă, căzută din mână, avea o monedă groasă, 
perforată. 
M 7 - adolescent, distrus parţial de lucrările mecanice. 
M 8 - dezvelit în vecinătatea lui M I - aparţine unui bărbat (are 
bazinul mic), este bine conservat, cu braţele împreunate pe abdomen. 
La n1âna dreaptă avea o monedă de argint, un aspru din secolul al 
XVII-iea (?), puternic oxidată. Groapa acestui mormânt a tăiat un
bordei din epoca bronzului (umplutura foarte abundentă, era formată
din chirpic, cărbune şi frag1nente cera1nice ).
M 9 - a fost identificat conturul gropii, însă 1normântul nu a mai fost
cercetat.

Ci1nitirul pare să fi funcţionat în vecinătatea unei biserici: sub 
dig a fost identificat un zid de căramidă, ce ar fi putut aparţine unui 
lăcaş de cult, ipoteză ce pare întărită de fragmentele de cărămidă 
descoperite pe suprafaţa învecinată. Mormintele au fost dispuse în 
şiruri, cu un spaţiu de 5-6 1n între ele (situl arheologic nr. 9)28 • 

În cursul anului 1970, cu ocazia lucrărilor de terasare şi 
a1nenjare a fundului viitorului lac Pantelimon II (Lacul Pantelimon I 
se află în stânga şoselei Bucureşti-Panteli1non), într-o zonă aflată la 
sud de spital, în lunca inundabilă a râului, au fost semnalate mai 
1nulte morminte de înhumaţie, grupate în jurul unei construcţii zidite, 
probabil biserica. Lăcaşul de cult, ctitorit, probabil în cursul secolului 
al XVIII-lea, era o construcţie modestă, din care s-a putut preciza 
doar zidul sudic şi o parte a celui vestic, cu o grosime de numai 0,41 
m - 0,42 m (situl arheologic nr. 7). În zona afectată de lucrările 

28 Popescu, op. cit., p. 519, nr. 156/7 Bucureşti, Pantelimon - din neatenţie, în 
colectiv au fost incluşi şi Margareta Constantiniu, Mioara Turcu şi Magda Tzoni. 
Această aşezare a fost cercetată numai de către Panait I. Panait. Mioara Turcu a 
făcut o singură campanie de săpături la Pantelimon, cea din anul 1967, în timp ce 
Margareta Constantiniu şi Magda Tzoni nu au săpat niciodată la Pantelimon. Aş 
dori să mulţumesc şi cu acest prilej dr. Mioara Turcu, care, asemenea dr. Panait I. 
Panait, ne-a furnizat preţioase informaţii referitoare la istoricul cercetărilor de la 

Pantelimon şi la rezultatele acestora. 
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1necanice au apărut şi nun1eroase fragn1ente ceramice din secolele 
XVIII-XIX (pe baza cercetărilor arheologice din cursul anului 2004,
această încadrare cronologică se poate restrânge la secolul al XVIII
lea), care aparţin vetrei satului. În nici un caz descoperirile făcute de
Aristide Ştefănescu nu "au pus în evidenţă a doua ctitorie a lui
Grigore Ghica II, spitalul rezervat în exclusivitate ciumaţilor"29

.

Cercetările arheologice efectuate în 1970 de către Aristide 
Ştefănescu au pus în evidenţă un cimitir cu laturile de 30 m x 20 m, 
grupat în jurul unei construcţii de zid ( o biserică ?). Dintre 
nun1eroasele 1norminte al căror contur a fost pus în evidenţă de 
lucrările mecanice, au putut fi cercetate nu1nai 12. Inventarul lor 
n1odest, limitat la accesorii vestimentare - copci, ace pentru 
acoperăn1ânt de cap, o pafta - indică ci1nitirul unei aşezări rurale30

,

care ar putea fi identificată cu pri1na vatră a satului Panteli1non. 
Datarea în secolul al XVIII-lea a fost asigurată de două monede: un 
ptennig din anul 1748, al episcopatului de Bamberg, e1nis de Johann 
Philip Anton von Frankenstein ( 1746-1753) şi o para din 1766/1767, 
bătută la Islainbol de către sultanul Mustafa III (1757-1774) (situl 
arheologic nr. 8)31

•

O altă vatră de sat din secolul al XVIII-iea, despre care se 
poate presupune că a aparţinut tot satului Grădiştea-Floreşti, a fost 
localizată cu ocazia cercetărilor arheologice efectuate în cursul anului 
1958, lângă actualul stadion Faur - descoperirile se rezu1nă la 
fragmente cera1nice găsite în Secţiunea II, în capătul dinspre 
Colentina (situl arheologic nr. 4)32

. 

În cursul anilor 1985 şi 1986, un colectiv fonnat din Radu 
Ciuceanu şi Cristian Brăcăcescu, a efectuat cercetări arheologice de 
salvare, ră1nase inedite, la co1nplexul de arhitectură ctitorit de 
do1nnitorul Grigore Ghica (situl arheologic nr. 6). Secţiunile deschise 
au vizat zona extra muros, dar şi interiorul incintelor I şi II; cu 
această ocazie au fost cercetate 1nai inuite 1norminte, dintre care se 

29 Biserici osândite 1995, p. 163. În acest punct nu s-au făcut cercetări arheologice 
sistematice ( 1968-1975), cf. ibidem: intervenţia arheologică a avut un caracter de 
salvare şi s-a desfăşurat numai în cursul anului 1970. 
30 Ştefănescu 1971, p. 95-99. 
31 Gh. Mănucu-Adameşteanu, Ana Maria Yelter, Katiuşa Pârvan, Aurel Yâlcu, 
Monede medievale descoperite pc teritoriul oraşului Bucureşti, manuscris, unde 
sunt reluate şi completate descoperirile monetare din secolele XV - XIX. 
32 Cercetări arheologice inedite, efectuate de către Panait I. Panait, în cursul anului 
1958. 
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remarcă câteva cu un inventar funerar deosebit ( obiecte de podoabă 
din aur/3

.

Obiectivele cercetării din anul 2004 

Ţinând seama de configuraţia terenului şi de limitele de 
proprietate, singura zonă propice amplasării săpăturilor arheologice a 
constituit-o un platou aflat în partea de sud-est a proprietăţii, care va 
fi ocupat de un showroom şi un service auto. Din această zonă am 
delimitat o suprafaţă de 80 m (pe direcţia Nord-Sud) x 70 m (pe 
direcţia Est-Vest). Spre est şi sud am fost condiţionaţi de limita de 
proprietate; spre nord există o vale rezultată în urma decapărilor 
pentru amenajările drumului naţional, iar spre vest începe o pantă 
accentuată spre malul lacului. 
Metodologia de cercetare 

Deoarece cercetările efectuate de-a lungul anilor semnalaseră 
în zonă o mare densitate de aşezări din mai inuite epoci istorice, am 
abordat sistemul de cercetare prin secţiuni, ale căror di1nensiuni (56 
m x 2 m; 70 m x 2 m) ne-au fost i1npuse de caracteristicile terenului 
şi ale vestigiilor identificate anterior. Între secţiuni au fost cruţate 
suprafeţe cu lăţimea de 4 m, pentru a putea surprinde eventualele 
locuinţe prin extinderi punctuale (PI. III). Lungimea de 70 m ne-a fost 
impusă de configuraţia terenului, care spre nord ne-a permis trasarea 
unor secţiuni mai lungi (S I, S II, S III, S VI şi S VIII). Spre sud au 
fost amplasate numai trei secţiuni, fiecare cu o lungime de 56 m (S 
IV, S V, S VII). Toate secţiunile au fost trasate Vest-Est, 
numerotarea carourilor începând dinspre Vest, respectiv dinspre 
malul lacului. Distanţa de 4 m dintre secţiuni a fost respectată, cu o 
singură excepţie: deoarece în capătul de Vest al Secţiuni IV s-a 
conturat umplutura unei locuinţe cu 1nateriale ceramice din secolele 
VI-VII (PI. IV), am plasat Secţiunea V, spre sud, la numai 1 m, în
dorinţa de a surprinde cât mai mult din acest complex. Din păcate
deşi, în acelaşi scop, am trasat spre sud şi o casetă (Caseta 1 din
Secţiunea V), nu a1n putut stabili limitele respectivei locuinţe.
Situaţia s-a complicat şi datorită faptului că locuinţa din secolele VI
VII suprapunea, parţial, un complex de locuire din secolele III-IV
(Locuinţa 1 ), iar în Caseta 1 din Secţiunea IV, această locuinţă a fost
suprapusă şi distrusă de Locuinţa 5, datată în prima jumătate a
secolului al XIX-iea.

De altfel, cu excepţia Casetei 1 din Secţiunea II (Casetele au 
fost numerotate în cadrul fiecărei secţiuni, în ordinea trasării lor), 
amplasată pentru a cerceta un cuptor din lut şi două gropi menajere 

33 
Zănescu 1992, p. 367-368. 
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din secolele X-XI, toate celelalte casete (Caseta 1 din S I, Casetele 2 
şi 3 din S II) au fost necesare pentru a putea preciza conturul unor 
locuinţe din pri1na ju1nătate a secolului al XIX-iea. 
Stratigrafia generală 

Din cercetarea celor opt secţiuni (S I-VIII) şi cinci casete (C 
1-5), s-a conturat unnătoarea situaţie stratigrafică (Pl. IV-V): între 0-
0,40 1n se află stratul vegetal, deranjat până pe la -0,40 m de o cultură
de viţă de vie, care a existat în perioada anilor '80 (în câteva locuri s
au n1ai găsit bucăţi îngropate ale stâlpilor de beton armat); între -0,40
1n şi -0,80-0,90 111 se află un strat de pă111ânt castaniu închis, în care s
au găsit fragn1ente ceramice din toate epocile istorice atestate: Bronz,
Hal1statt, Latene, secolele III-IV, VI-Vll, X-XI şi XIX; de la -0,80-
0,90 1n, uneori chiar 1,00 1n (terenul este în pantă), începe solul viu,
reprezentat de un păn1ânt galben-lutos. În câteva carouri situate în
secţiuni diferite, a111 coborât până la -1,20 m-1,30 1n, pentru a verifica
situaţia depunerilor, dar nu a1n 1nai descoperit alte co1nplexe sau
1natcriale arheologice.
Prezentarea principalelor etape cronologice cercetate 

Pentru perioadele din preistorie nu a fost surprins n1c1 un 
con1plex de locuire - gropi 1nenajere, a1nenajări cu caracter 
gospodăresc etc. În Secţiunea II, carourile 19-20 la adâncin1ea de -
0,60 111, în pă1nântul castaniu, s-a observat o suprafaţă de formă ovală, 
an1enajată din pă1nânt galben. Aceasta are o lungime de 1, 1 O m şi o 
lăţi1ne de 0,80 1n şi este perforată de gropi de inici din1ensiuni, al 
căror dia1netru oscilează între 7 şi 1 O cin şi având o adâncime 
asen1ănătoare. Deşi are aspectul unei plăci de la grătarul unui cuptor 
de ars oale, lutul nu prezintă unne de arsură, iar sub el nu se mai află 
ni1nic. Pe această suprafaţă s-au găsit frag1nente ale unui vas, al cărui 
profil co1nplet a putut fi reconstituit, evidenţiind o formă tronconică 
ce poate fi atribuită unei căţui sau unui capac. Pe unul dintre 
frag1nente s-au găsit unne de cenuşă. Deoarece nu cunoaştem 
analogii pentru acesta, îl vo1n numi "co1nplex" getic, având în vedere 
că vasul se datează în secolele 11-1 a. Chr. 

Cu excepţia unui silex, din epoca bronzului, descoperirile sunt 
reprezentate nu1nai de materialul cera1nic. 

Materialul preistoric
34 (Pl. I - 3) constă din: 

cera1nică: 2 vase întregi (un kantharos cu spărtură recentă 
şi un vas 1niniatural) şi 59 de frag1nente; 
silex: 1 piesă. 

34 Materialul mi-a fost oferit spre studiu şi publicare de autorul săpăturii, dr. Gh. 
Mănucu-Adamcştcanu, căruia îi mulţumesc şi pc această cale (N. P.). 
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CERAMICA 

Condiţiile descoperirii: 

cele două vase întregi şi 55 dintre fragmente provin din 
strat; dintre acestea, despre 1 7 fragmente ştim sigur că au 
fost dislocate (PI. 3); 
3 fragmente din acelaşi vas (PI. 1/7), cu puţină cenuşă în 
interior, se aflau deasupra unui complex - aşa numitul 
"oval"· 

'

unui fragment (PI. 3/1) îi lipseşte locaţia exactă. 
Majoritatea ceramicii se afla la o adânci1ne cuprinsă între 0,30 

m - 0,70 m. Nu s-au putut identifica nivele de călcare şi nici 
perturbările stratigrafiei nu au fost vizibile altfel decât prin repartiţia 
materialului: fragmentele de pe pi. 3/3-5, respectiv pi. 3/6-7 şi pi. 3/8 
se aflau între resturile a două locuinţe, una de secolele III-IV, alta de 
secolele VI-VII. Fragmentele de la pl. 2 au fost găsite alăturate. În 
nici una dintre suprafeţele cercetate repartiţia pe verticală a 
materialului nu reflectă succesiunea cronologică a activităţilor 
umane. 

Starea de fragmentare: cioburile au di1nensiuni cuprinse 
între cca. 3 cin - cca. 14 cm. Cele 59 de cioburi provin din aprox. 28 
de vase, ceea ce indică un grad foarte 1nare de fragmentare. De cele 
mai n1ulte ori un ciob provine dintr-un vas, dar există şi un caz în care 
din acelaşi vas au fost recuperate 12 cioburi (Pl. 3/3 ). Aceasta 
însea1nnă că în bună parte gradul n1arc de fragmentare se datorează 
locuirilor ulterioare sfârşitului epocii bronzului, dar şi săpăturii pe 
sectiuni. 

Suprafaţa ceramicii. Toate frag1nentelc au urn1e clare de 
coroziune, nu numai pe suprafaţa, ci şi în spărtură, fapt ce arată că, 
înainte de a fi fost acoperite cu pă1nânt, au fost îndelung expuse la 

intemperii. Direcţiile diferite de coroziune vizibile pe frag1nentele de 
pe pl. 3/3 arată că vasul era spart înainte de expunerea la intemperii, 
iar fragmentele sale împrăştiate. Singurele fragmente a căror 
coroziune pare să vină 1nai n1ult din uzură decât din expunere la 
factori naturali sunt cele aparţinând unei căţui/capac (PI. l /7) şi unui 
fragment de buză provenind de la un vas de formă nedeterminabilă 
(neilustrat). În cazul pl. 2/3 nu este clar dacă pe suprafaţă se văd 
resturi de decor striat sau urme generate prin coroziune. 

Unele frag1nente au avut iniţial un slip şi au fost netezite (PI. 
1/8; 2/1-2, 4; 3/7-8); în urma corodării nu a mai rămas decât aspectul 
co1npact şi regulat al suprafeţei. Celelalte au suprafeţele poroase; cu 
tot gradul avansat de coroziune se poate spune că aşa au fost şi iniţial. 
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Arderea este în toate cazurile inegală ( chiar şi cioburile mici au 
diverse pete de culoare pe suprafaţă). 

52 de frag1nente au fost arse oxidant ( cele mai 1nulte au diverse 
nuanţe de roşu; unele sunt şi brun-gălbui); 

7 frag1nente (provenind din două vase) sunt arse oxidant la 
exterior, reducător la interior: negru/cărămiziu (Pl. 2/1) ş1 
cărămiziu/cenuşiu închis (Pl. 1/ 1 O); 
1 frag1nent pare ars predo1ninant reducător la exterior, slab 
oxidant la interior (Pl. 3/8); 
un vas întreg şi un frag1nent au fost arse reducător pe ambele 

feţe (au diverse nuanţe de negru şi negru-brun: pl. 1/8; 2/2). 
Miezul pereţilor vaselor este negru, cu excepţia câtorva fragmente 

care au aceeaşi culoare ca la suprafaţă: cărămizii (Pl. 1/4; 2/4; 3/7) 
sau cenuşii (PI. l /1 O). 

Pasta poate fi încadrată în 1nare în următoarele categorii 
( detenninate 1nacrooptic): 

lut cu paiete de inică, cioburi pisate de cca 2-3 1nm (uneori şi 
< 5 mm) şi cu oarecare nisip/pietriş foarte mărunt în pastă ( 49 
de frag1nente ); 
lut cu paiete de n1ică şi 1nult nisip foarte fin; din cauza 

coroziunii, suprafaţa este acu1n uşor abrazivă ( două fragmente 
din două vase: pl. 1/10-11 ); 

lut cu paiete de inică şi 1nult nisip grosier/pietriş 1nărunt ( <2 
mm) (8 frag1nente din 7 vase: pi. 1/6, 9-1 O; 2/4; pi. 3/ 1, 6-7).

Un singur fragrnent poate fi încadrat în ceea ce jargonul arheologic 
ntnneşte pastă fină (Pl. l /11 ); altele două-trei (PI. 1/6, 1 O; 3/7) s-ar 

încadra într-o categorie intennediară; restul sunt 1nai degrabă 
grosiere. Cele din urn1ă arată însă cu totul diferit din cauza 

con1poziţiei pastei: unele cu cioburi pisate, altele fără, dar cu mult 

n1s1p. 

Datarea. Singurul element databil este ceramica însăşi şi aceasta 
nu1nai prin analogia cu alte situri din zonă. Pentru că cea mai mare 

parte a cerainicii este de uz co1nun, în stare avansată de coroziune şi 

puternic fragn1entată, nu1nai o parte redusă a sa poate fi încadrată 

cronologic. 

1. Bronzul timpuriu sau mijlociu. Câteva frag1nente între care

cioburile de la pi. 1/1 O; 3/4 se pot încadra, după factură, atât în

Bronzul ti1npuriu, cât şi în Bronzul 1nijlociu.

2. Bronzul târziu, etapa mai veche. Două fragn1ente se încadrează

în această perioadă: pi. l /  11, 3/ 1. Fragmentul decorat cu linii făcute

prin î:npunsături succesive fine şi încrustate apoi cu substanţă albă

(PI. l /11) este tipic pentru ceran1ica Fundeni-Govora ( de ex.: Căţelu
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Nou35
) şi se încadrează înainte de 1400 a. Chr., posibil ş1 câteva 

decenii mai târziu36
.

3. Bronzul târziu, etapa recentă.
Kantharos-ul recuperat aproape întreg este bine cunoscut în 

ceramica Zimnicea-Plovdiv37
, între altele de la: Zi1nnicea 

(Mormântul 60)38
, Popeşti, stratul Br. III39

, Căscioarele40
. Stratigrafia 

de la Popeşti şi datarea cu radiocarbon a locuirii premergătoare, 
plasează ceramica de acest fel cândva după 1400 a. Chr.41 şi înainte 
de cea mai veche ceramică canelată din zonă (Zimnicea42

,

Căscioarele43
). Câteva date radiocarbon obţinute pentru ceramică 

similară din centrul Bulgariei (dar nu pentru probe asociate cu 
kantharoi ca cel de la Pantelimon) plasează grupul Zimnicea-Plovdiv 
în secolul al XIV-lea-începutul secolului al Xii-lea a. Chr44

.

fragmentele provenind de la un vas-sac cu brâu alveolar sub 
buză şi mică aplicaţie alveolată pe partea superioară a corpului are 
analogii în aşezarea de tip Coslogeni de la Uhnu45 şi se plasează şi el 
în această perioadă; 

fragmentul de vas decorat cu aplicaţie în formă de potcoavă 
este similar cu fragmentele cunoscute în aşezările Coslogeni de la 
Ulmu46 şi Ceacu47

.

În general, ceramica acestei perioade, indiferent de calitate, se 
caracterizează prin raritatea suprafeţelor poroase: acestea sunt 
acoperite cu un slip gros şi netezit de cele mai inuite ori până la luciu. 

35 
Leahu 1965, fig. 31/5. 

36 Palincaş 1996, p. 249-251, 280. 
37 

Denumirea nu este poate cca mai potrivită, pentru că vasele cele mai tipice din 
necropola de la Zimnicea se găsesc rareori în aşezări. Atunci când am propus-o însă 

doream să nu introduc nume noi în literatura de specialitate. Poate că denumirea de 
Radovanu ar fi fost mai potrivită, dar asta ar fi însemnat să fac apel nu la materialul 
publicat, ci la cel văzut de mine în expoziţia Muzeului din Olteniţa şi a cărui relaţie 
cu materialul publicat nu-mi este cunoscută. Vezi totuşi Morintz 1985, fig. 8/4, 8, 

11-12, pentru asemănarea cu kantharos-ul aici în discuţie.
38 Alexandrescu 1973, pi. 8/16. 
39 Palincaş 1996, fig. 5/5; 6/2. 
40 

Palincaş 1997, fig. 2/1-3; 3/4; 7/5. 
41 

Palincaş 1996, p. 280 şipassim. 
42 

Alexandrescu 1978, p. 123-124. 
43 

Palincaş 1999. 
44 

Stefanovici, H. A. Bankoff 1998, p. 279. Datarea arheomagnetică a aceluiaşi 
strat: 1230-1160 B.C. (Jordanova, M. Kovaceva 1998, p. 339-347). 
45 

Morintz 1978, fig. 69/3--4, 7, 11-12). 
46 

Ibidem, fig. 69/6; 73/8. 
47 

Ibidem, fig. 64/5. 
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Frag1nentele de la Pantelimon sunt atât de corodate încât această 
caracteristică se 1nai poate vedea nu1nai pe suprafeţe 1ninuscule. 

1. Hallstatt-ul timpuriu: Frag1nentul de umăr de vas piriform
(Pl. 3/7) are analogii la Popeşti (stratul Ha I I) şi se încadrează în 
ceea ce s-a nu1nit provizoriu "Pre-Basarabi de tip Novaci". Se datează 
aproxi1nativ în secolul al X-lea a. Chr.48

.

2. Hallstatt-ul mijlociu: Frag111entul de buză răsfrântă spre
exterior şi decorată cu crestături oblice spre dreapta (Pl. 3/6) are 
analogii aproximative în cultura Basarabi49

. Dacă încadrarea este 
corectă, atunci se datează cândva între 111ijlocul secolului VIII-
111ijlocul secolului al VII-lea a. Chr. 50

. Ar putea însă aparţine şi unei 
perioade puţin mai vechi - aşa-nmnitul Hallstatt Pre-Basarabi - slab 
cunoscută în zonă. 

3. Latene. Aici se încadrează frag111entele de căţuie sau capac
(Pl. 1/7), precum şi fragn1entul de chiup (Pl. 1/9). 

PIESA DE SILEX 

Este o la111ă de silex (Pl. 3/2) galben-cenuşiu retuşată pe ambele 
111argini şi la capătul distal. Marginea din stânga are retuşe denticulate 
şi luciu evident. Într-o a doua fază pare să fi fost folosită ca gratoar. 
A fost găsită între resturile unei locuinţe din secolul al XIX-lea. Este 
co111patibilă cu toate etapele epocii bronzului reprezentate în sit. Cele 
1nai apropiate analogii sunt piesele denticulate de tip fierăstrău de la 
Cernica51 şi Novaci52

, piesa cu capetele trunchiate şi retuşate de la 
Coslogeni53 şi gratoarul de la Novaci54

.

CARACTERUL SITULUI PREISTORIC 

Puţinătatea observaţiilor - detenninate de caracterul sitului şi 
de starea sa în 1non1entul cercetării -, puţinătatea 1naterialului şi 
gradul său 111are de frag1nentare - datorat în parte săpării pe secţiuni -
fac in1posibilă detenninarea caracterului său: nu pot explica de ce a 
ajuns acest 1naterial pe platoul din Panteli1non. Cel puţin un fapt 
atrage însă atenţia: lipsa oaselor. Cerainica provine din epoci foarte 
diferite şi totuşi niciodată nu a ajuns aici împreună cu oase de 
ani1nale. Desigur, ar fi fost interesant de ştiut dacă era asociată cu 
sen1inţe (lemn nu s-a observat în tin1pul săpăturii). 

48 
Palinca� 1999. 

49 
Cârcea: Vulpe 1986, fig. 5/9-1 O, 12-13; Bucureşti-Ciurelu: Vulpe 1986, fig. 

15/9-1 O. 
50 Vulpe 1965, p. 124. 
51 

Păunescu 1970, fig. 48/3. 
52 

Ibidem, fig. 48/7. 
53 

Ibidem, fig. 50/ 1. 
54 

Ihidem, fig. 49/6. 
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Situl merită însă atenţie cel puţin pentru că el reprezintă un 
indiciu pentru activităţi umane, după toate aparenţele, de scurtă 
durată, şi care, din cauza urinelor modeste, rămân de obicei în afara 
atenţiei specialiştilor. Este evident că şi asemenea situaţii merită 
cercetate în suprafaţă şi cât mai complet, pentru că altminteri, numai 
pe baza siturilor cu 1naterial bogat, imaginea noastră despre o epocă 
anume este inevitabil distorsionată. 

Secolele III - IV p. Chr. 

Fragmente ceramice aparţinând acestei epoci au fost 
descoperite în patru secţiuni, materialele concentrându-se în partea 
sud-vestică a săpăturii, acolo unde a fost identificat şi singurul 
complex. În Secţiunea IV, carourile 6-9, în stratul de pământ aflat 
sub arabilul deranjat de butucii de viţă de vie, au apărut foarte multe 
fragmente ceramice care sugerau apartenenţa la umplutura unei 
locuinţe. Ipoteza ne-a fost confirmată prin deli1nitarea unei zone de 
şase metri lungime, care s-a adâncit cu 0,25 m în pământul viu şi care 
indică o locuinţă semi-adâncită (pe profil s-a conturat pe o adâncime 
de 0,50 m, la care se adaugă cei 0,25 m, care au fost adânciţi). Pentru 
cercetarea acestei locuinţe am trasat, spre sud, la o depărtare de 
numai un metru, Secţiunea V. În carourile corespunzătoare au 
continuat să apară fragmente cera1nice, dar în grund nu ain putut 
surprinde nimic, fapt ce sugerează că locuinţa continuă sub profilul 
de Nord al Secţiunii IV. Situaţia s-a co1nplicat prin descoperirea unui 
număr mare de frag1nente cera1nice din secolele VI-VII, care aparţin 
unei locuinţe de suprafaţă ce suprapune co1nplexul din secolele III-IV 
şi care, la rândul ei, a fost distrusă de cultura de viţă de vie. 
Informaţiile rezultate din observarea profilelor celor două secţiuni, a 
grundului din Secţiunea IV, coroborate cu nu1nărul mare de 
fragmente ceran1ice descoperite, ne pcnnit să presupune1n că aici a 
fost o locuinţă se1ni-adâncită; din păcate nu a1n surprins podeaua şi 
nici vreun indiciu referitor la instalaţia de încălzire şi preparare a 
hranei. 

Ceramica lucrată cu mâna (clm): părţi superioare de vas
55

Frag1nentele ceramice lucrate cu 1nâna sunt realizate dintr-o pastă 
care conţine pietricele de dimensiuni variabile ( 1-5 mm), nisip şi 
mică. Rar, apar şi frag1nente care fie nu conţin pietricele, fie au 
cioburi pisate în pastă. Cantitatea destul de mare de pietricele face ca 
suprafaţa vaselor să aibă un aspect zgrunţuros. Execuţia este destul de 
neîngrijită, vasele având destule mici defonnări ale formei. Culoarea 

55 
Prezentarea descoperirilor din secolele III-IV şi VI-VII p. Chr. se datorează lui 

Andrei Măgureanu (Gh. M.-A.). 
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este cără1nizie cu nuante detenninate de o ardere mai mult sau mai 
puţin corectă. În spărtură, vasele prezintă culoarea negricioasă, efect 
al unei arderi inco1nplete. Nu există decor. 

Tipologic, confonn 1norfologiei buzei, ave1n: 
1. buză foarte scurtă, îngroşată spre exterior (nr. catalog 4-5);
2. buză scurtă, evazată spre exterior (nr. cat. 3);
3. buză lungă, uşor evazată spre exterior (nr. cat. 6-7);
4. buză foarte lungă, evazată mult spre exterior (nr. cat. 1-2).

nr. cat. I:  clm; O buză= 30 cm; pietricele (3-5 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu, negricios în spărtură (PI. 4/9); 

nr. cat. 2: clm; O buză= 16 cm; pietricele ( I mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu la exterior, cenuşiu la interior (PI. 4/8); 

nr. cat. 3: clm; O buză=? cm; pietricele, nisip, mică; aspect zgrunţuros, tehnică 
neîngrijită; culoare cărămiziu, negricios în spărtură (PI. 4/3); 

nr. cat. 4: clm; O buză= 15 cm; pietricele ( 1-3 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu, negricios în spărtură (PI. 4/2); 

nr. cat. 5: clm; O buză= 16 cm; pietricele (1-3 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu, negricios în spărtură (PI. 4/1 ); 

nr. cat. 6: clm; O buză= 20 cm; pietricele şi cioburi pisate (1-4 mm), nisip, mică; 
aspect zgrunţuros, tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu (PI. 4/6); 

nr. cat. 7: clm; D buză=20 cm; pietricele şi cioburi pisate ( 1-4 mm), nisip, mică; 
aspect Zt:,Yfunţuros, tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu la interior, negricios la 
exterior (PI. 4/7); 

Ceramica lucrată la roată (cir): părţi superioare de vase 

Frag1nentele ceramice lucrate la roată sunt realizate dintr-o pastă 
care conţine pietricele de di1ncnsiuni variabile ( 1-4 mm), nisip şi 
mică. Rar, apar şi fragn1ente care nu conţin pietricele. Cantitatea 
destul de 1nare de pietricele face ca suprafaţa vaselor să aibă fie un 
aspect zgrunţuros, în cazul în care pietricelele depăşesc 2 mm, fie 
unul aspru când pietricelele sunt mai inici şi tehnica de realizare este 
1nai îngrijită. Finisarea este destul de atentă, doar într-un caz fiind 
observate inici neatenţii. Culoarea este cărăn1izie, existând însă şi 
vase cenuşii. În spărtură, vasele prezintă diverse culori: negnc1os, 
cenuşiu sau cafeniu, efect al unei arderi inco1nplete. 

Două sunt tipurile întâlnite: 
1. buză scurtă, evazată, îngroşată şi rotunjită spre exterior, cu

o uşoară şănţuire interioară (nr. cat. 2);
2. buză scurtă, evazată, îngroşată spre exterior, fapt 1narcat

printr-o şănţuire (nr. cat. 1, 3);
nr. cat. 1: cir; O buză= 16 cm; pietricele, nisip, mică; aspect aspru, tehnică îngrijită; 

culoare cenuşie, decor din striuri paralele (PI. 5/6); 

nr. cat. 2: cir; O buză= 2 3  cm; pietricele, nisip, mică; aspect aspru, tehnică îngrijită; 
culoarea este cărămizie pe partea exterioară şi cenuşie la interior (PI. 5/2); 

nr. cat. 3: cir; O buză= 14 cm; pietricele (l -3 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică îngrijită; culoarea este cărămizie la suprafaţă, negricioasă în spărtură 
(PI. 5/7); 
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nr. cat. 4: cir; D buză=20 cm; nisip, mică; aspect fin, tehnică îngrijită; culoarea este 
cărămiziu deschis; 

Din această categorie menţionăm un fragment ceramic din 
corpul unui vas realizat dintr-o pastă semifină ce conţine nisip şi 
mică, foarte rar apar şi pietricele; pasta este 01nogenă şi uniform arsă; 
culoarea este cenuşie, cu pete negricioase de ardere secundară, în 
spărtură este cafeniu; decorul e reprezentat de coaste paralele, dispuse 
orizontal pe umărul vasului (PI. 9/2). 

Ceramica lucrată cu mâna (clm): părţi inferioare de vase 
Fragmentele ceramice lucrate cu mâna sunt realizate dintr-o pastă 

care conţine pietricele de di1nensiuni variabile (3-5 m1n), nisip şi 
mică. Rar, apar şi fragmente care conţin şi cioburi pisate în pastă. 
Cantitatea destul de mare de pietricele face ca suprafaţa vaselor să 
aibă un aspect zgrunţuros. Execuţia este destul de neîngrijită, vasele 
având destule mici defonnări ale formei. Culoarea este cărămizie cu 
nuanţe determinate de o ardere mai mult sau 1nai puţin uniformă. În 
spărtură, vasele prezintă culoarea negricioasă, efect al unei arderi 
incomplete. 

Tipologic avem următoarele: 
1. fund puţin mai gros ca pereţii, prezintă o talpă puternică, este

convex (nr. cat. 1 );
2. fund mult mai gros ca pereţii, talpă inică, drept (nr. cat. 2).

nr. cat. I: clm; D bază= 14 cm; pietricele şi cioburi pisate (3-5 mm), nisip, mică; 
aspect zgrunţuros, tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu la exterior, negricios 

în spărtură (PI. 7/4); 
nr. cat. 2: clm; D bază=? cm; pietricele, nisip, mică; aspect zgrunţuros, tehnică 

neîngrijită; culoare cărămiziu la exterior, negricios în spărtură (PI. 6/7); 

Ceramica lucrată la roată (cir): părţi inferioare de vase 
Fragmentele ceramice lucrate la roată sunt realizate dintr-o 

pastă care conţine nisip şi inică. Rar, apar şi fragmente care conţin 
calcar sau pietricele. Aspectul vaselor este fie fin, fie aspru, 
depinzând de granulaţia nisipului folosit în compoziţia pastei. 
Execuţia este destul de îngrijită. Totuşi există cazuri în care au fost 
observate mici neatenţii. Culorile întâlnite sunt: cărămizi�, negricios 
şi cenuşiu, aceasta din urmă fiind culoarea dominantă. In spărtură, 
vasele prezintă diverse culori: negricios sau cafeniu, dar de cele mai 
multe ori arderea este completă, culoarea fiind uniformă. 

Tipologic avem următoarele: 
1. fund de aceeaşi grosime ca pereţii, drept, cu inel masiv (nr.

cat. 1 );
2. fund mai gros ca pereţii, drept, cu uşor început de picior (nr.

cat. 2, 8, 11 );
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3. fund 1nai gros ca pereţii, drept, cu inel slab conturat (nr. cat.
3);

4. fund 111ai gros sau egal cu pereţii, convex, cu inel clar conturat
şi evazat, cu u1nbo la exterior (nr. cat. 4);

5. fund 1nai gros ca pereţii, drept, cu inel, cu un u1nbo la interior
(nr. cat. 5);

6. fund n1ai subţire sau egal cu pereţii, concav, cu un început de
talpă (nr. cat. 6);

7. fund 111ai subţire, drept, cu inel deli111itat de fund printr-o
şănţuire (nr. cat. 7);

8. fund foarte subţire, uşor concav, picior lung (nr. cat. 9);
nr. cat. I: cir; D bază= 9 cm; nisip, mică, rar calcar; aspect semifin, tehnică îngrijită; 

culoare cenuşiu deschis; inelul a fost modelat neglijent (PI.. 7 /7); 
nr. cat. 2: cir; D bază= I 4 cm; nisip, mică; aspect semifin, tehnică îngrijită; culoare 

cărămiziu deschis (PI. 6/5); 
nr. cat. 3: cir; D bază= 5 cm; nisip, mică, foarte rare pietricele de 2-3 mm; aspect 

semifin, tehnică îngrijită; culoare negricios (PI. 7/3); 
nr. cat. 4: cir; D bază=5,5 cm; nisip, mică; aspect fin, tehnică îngrijită; culoare 

cenuşiu; la interior, culoarea este mai deschisă (PI. 7/8); 
nr. cat. 5: cir; D bază= l l cm; nisip, mică; aspect fin, tehnică îngrijită; culoare 

cenuşiu (PI. 7/5); 
nr. cat. 6: cir; D bază= I O cm; nisip, mică; aspect aspru, tehnică îngrijită; culoare 

cenuşiu deschis pe partea exterioară şi cafeniu la interior (PI. 7 /1 ); 
nr. cat. 7: cir; D bază= 12 cm; nisip, mică; aspect fin, tehnică îngrijită; culoare 

cenuşiu (PI. 7/6); 
nr. cat. 8: cir; D bază= 14 cm; nisip, mică, foarte rare pietricele; aspect fin, tehnică 

îngrijită; culoare cenuşiu (PI. 6/ I); 
nr. cat. 9: cir; D bază= 17 cm; nisip, mică; aspect fin, tehnică îngrijită; culoare 

cenuşiu deschis (PI. 7 /9); 
nr. cat. I O: cir; D bază=6 cm; nisip, mică; aspect fin, tehnică îngrijită; culoare 

cenuşiu, surprinde grosimea foarte marc a fundului, precum şi modelarea sa 
destul de neîngrijită (PI. 6/6); 

CASTROANE 

Frag1nente cera1nice lucrate doar la roată, sunt realizate dintr
o pastă care conţine ca degresanţi nisip şi mică. Granulaţia fină a 
nisipului şi 01nogenitatea pastei fac ca vasele să aibă un aspect fin, 
chiar dacă într-un caz apar şi rare pietricele. Execuţia este îngrijită, în 
unele cazuri păstrându-se şi urn1e de slip. Majoritatea vaselor sunt 
cenuşii, dar există şi frag111ente cafenii sau cără111izii. În toate cazurile 
se re111arcă faptul că spărtura vasului are o altă culoare faţă de partea 
exterioară. 

Tipologic, conforn1 profilului buzei vaselor, sunt prezente trei 
tipuri: 

1. buza îngroşată atât la interior cât şi la exterior, având în
secţiune fonna literei „T". În toate cazurile este rotunjită. Într-
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un singur caz se observă faţetări ale părţii superioare. Decorul 
acestui tip constă într-o linie orizontală, excizată la 
aproximativ 2 CITI sub buză. Un singur exemplar are linia 
excizată, dublată de o linie incizată (nr. cat. 1-4, 6-8); 

2. buza îngroşată doar la exterior. În acest caz fragmentul nu
prezintă decor (nr. cat. 9);

3. buza este frântă spre exterior. Decorul constă din linii
orizontale excizate, dispuse pe corpul vasului şi dintr-un Inic
,,prag" prezent pe buză (nr. cat. 5).

nr. cat. 1: cir, D buză=30 cm; nisip, mică, accidental pietricele; aspect fin; culoarea 
este cărămiziu, cu slip brun, cenuşiu în spărtură; decorul constă din benzi 
orizontale lustruite şi linie orizontală excizată (PI. 8/4 ); 

nr. cat. 2: cir, D buză=26 cm; nisip, mică; aspect fin; culoarea este cărămiziu 
deschis şi cărămiziu mai închis în spărtură; decorul constă într-o linie excizată, 
orizontală (PI. 8/ l ); 

nr. cat. 3: cir, D buză=30 cm; nisip, mică; aspect fin; culoarea este cenuşiu; decorul 

constă într-o linie excizată, orizontală (PI. 8/3); 
nr. cat. 4: cir, D buză=30 cm; nisip, mică; aspect fin; culoarea este cenuşiu; decorul 

constă într-o linie excizată orizontală (PI. 8/2); 
nr.cat.5: cir, Dbuză=29 cm; nisip, mică; aspect fin; culoarea este cenuşiu; decorul 

constă din două linii excizate, paralele, orizontale (PI. 8/8); 
nr. cat. 6: cir, D buză=30 cm; nisip, mică; aspect fin; culoarea este cafenie; decorul 

constă într-o linie excizată orizontală (PI. 8/6); 
nr. cat. 7: cir, D buză=26 cm; nisip, mică; aspect fin; culoarea este cafenie (PI. 8/7); 
nr. cat. 8: cir, D buză=30 cm; nisip, mică; aspect semifin; culoarea este cenuşiu

negricios, în spărtură prezintă, dinspre exterior spre interior, un strat cărămiziu 

urmat de unul cafeniu; decorul constă într-o linie excizată, orizontală (PI. 8/5); 
nr. cat. 9: cir, D buză=22 cm; nisip, mică; aspect semifin; culoarea este negricios, în 

spărtură prezintă, dinspre exterior spre interior, un strat cenuşiu urmat de unul 
negricios; decorul constă într-o linie excizată, orizontală (PI. 8/9)., 

Ceramica de import 

Ceramica lucrată la roată (cir): părţi superioare de vase 

Este vorba despre două fragmente ceramice 
Unul aparţinând unei a1nforete (?), cu diametrul estimat la 

buză de 1 O cm; este realizat dintr-o pastă ce conţine caolin; suprafaţa 
are un aspect semifin; pasta este omogenă şi arsă uniform; culoarea 
este cafeniu-albicioasă (Pl. 9/4). 

Al doilea aparţine unei a1nfore; este realizat dintr-o pastă ce 
conţine nisip şi foarte rar mică; pasta este 01nogenă, fapt ce conferă 
suprafeţei un aspect fin; foarte bine ars; culoarea este cără111Iz1u; 
decorat cu coaste (PI. 9/3). 
Secolele VI - VII 

Pentru secolele VI-VII descoperirile se reduc numai la 
frag1nente cera1nice, majoritatea lucrate cu Inâna. Fragincnte 
cera1nice aparţinând acestui grup au fost descoperite în trei secţiuni 
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IV, V şi VII, descoperirile concentrându-se în partea sud-vestică a 
săpăturii întân1plător în aceeaşi zonă cu principala concentrare a 
cera1nicii din secolele III-IV. 

Ceramica lucrată la roată 
Frag1nentele cera1nice lucrate la roată sunt realizate dintr-o pastă 

care conţine pietricele, nisip şi inică. Cantitatea destul de mare de 
pietricele face ca suprafaţa vaselor să aibă un aspect zgrunţuros. 
Execuţia este destul de îngrijită. Culoarea este cărămizie, iar în 
spărtură, cenuşie. 

Ceramica lucrată la roată (cir): părţi superioare de vase. 
Tipologic ave1n: 
1. buză scurtă, evazată, îngroşată şi rotunjită la exterior (nr.

cat.1,3); 
2. buză scurtă� uşor evazată, îngroşată şi la interior ca şi la

exterior (nr. cat. 2); 
3. buză scurtă, evazată, îngroşată spre exterior, fapt marcat

printr-o şănţuire (nr. cat. 4); 
nr. cat. I: cir; D buză=24 cm; pietricele ( I mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 

tehnică îngrijită; culoare cărămiziu, negricios în spărtură (PI. 5/3); 
nr. cat. 2: cir; D buză=24 cm; nisip, mică; aspect fin, tehnică îngrijită; culoare 

cărămiziu deschis (PI. 5/4); 
nr. cat. 3: cir; D buză= 14 cm; pietricele, nisip, mică; tehnică îngrijită; culoarea este 

cărămizie la suprafaţă, cenuşie în spărtură (PI. 5/5); 

nr. cat. 4: cir; D buză= 14 cm; pietricele (1-4 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu ?, puternic ars secundar, la cenuşiu
negricios (PI. 5/8); 

Ceramica lucrată cu mâna 
Fragmentele ceran1ice lucrate cu mâna sunt realizate dintr-o pastă 

care conţine pietricele de dimensiuni variabile ( 1-4 mm), nisip şi 
inică. Cantitatea destul de 1nare de pietricele face ca suprafaţa vaselor 
să aibă un aspect zgrunţuros. Execuţia este destul de neîngrijită, 
vasele având destule inici deformări ale formei. Culoarea este 
cărămizie cu nuanţe detenninate de o ardere mai mult sau mai puţin 
corectă. În spărtură, vasele prezintă culoarea negricioasă, efect al unei 
arderi inco1nplete. 

Singurul vas cu profil întregibil identificat a fost o tipsie (PI. 
9/1 ). Lucrată cu mâna, neglijent 1nodelată, cu pietricele mari în 
co1npoziţia pastei, tipsia este o apariţie singulară în situl analizat, dar 
nu şi în peisajul epocii. Toate aşezările identificate şi cercetate au în 
repertoriul cera1nic această formă. 
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Ceramica lucrată cu mâna (clm): părţi superioare de vase. 
Tipologic avem: 
1. buză scurtă, evazată, rotunjită (nr. cat. 1, 3);
2. buză lungă, evazată, uşor îngroşată la extarior, fapt marcat

printr-o uşoară şănţuire (nr. cat. 2);
3. buză lungă, evazată, cu margine uşor răsfrântă (nr. cat. 4);

nr. cat. l: clm; D buză=26 cm; pietricele (l- 3 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu, negricios în spărtură (Pl. 4/5); 

nr. cat. 2: clm; D buză= 30 cm; pietricele (3-5 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică îngrijită; culoare cărămiziu la exterior, negricios în spărtură, cenuşiu la 
interior (PI. 4/1 O); 

nr. cat. 3: clm; D buză=22 cm; pietricele, nisip, mică; aspect zgrunţuros, tehnică 
îngrijită; culoare cărămiziu la exterior, cenuşiu în spărtură (Pl. 4/4); 

nr. cat. 4: clm; D buză=20 cm; pietricele, nisip, mică; aspect zgrunţuros, tehnică 
îngrijită; culoare cărămiziu (Pl. 4/11 ). 

Ceramica lucrată cu mâna (clm): părţi inferioare de vase. 
Tipologic aparţine unui tip cu două variante: 
1. fund mai gros ca pereţii, drept, cu uşor început de picior (nr.

cat. 2);
2. fund egal cu pereţii, drept, cu talpă (nr. cat. 1 );

nr. cat. 1: clm; D bază= 16 cm; pietricele, nisip, mică; aspect zgrunţuros, tehnică 
îngrijită; culoare cărămizie la exterior, cenuşie în spărtură (PI. 6/4); 

nr. cat. 2: clm; D bază=? cm; pietricele, cioburi pisate; aspect zgrunţuros, tehnică 
neîngrijită; culoare cărămizie la exterior, negricios în spărtură (PI. 6/2); 

Ceramica lucrată Ia roata înceată (clrî): părţi inferioare de 

vase 
Fragmentele cera1nice lucrate la roata înceată sunt realizate dintr

o pastă care conţine nisip şi inică, rar şi cioburi pisate. Nisipul cu 
granulaţie mare şi cioburile pisate fac ca suprafaţa vaselor să aibă un 
aspect zgrunţuros. Execuţia este destul de îngrijită. Culoarea este fie 
cărămizie, fie cenuşiu-negricios. În spărtură apare culoarea cenuşiu. 

Tipologic ave1n: 
1. fund mai subţire sau egal cu pereţii, concav (nr. cat. 1 );
2. fund mai gros ca pereţii, drept, cu talpă (nr. cat. 2);

nr. cat. l: clrî ?; D bază= 15 cm; pietricele (l-5 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică îngrijită; culoare cenuşiu-negricios, în spărtură cenuşiu deschis (Pl. 
7/2); 

nr. cat. 2: clrî; D bază= l O cm; pietricele (l-4 mm), nisip, mică, foarte rare cioburi 
pisate; aspect aspru, tehnică neîngrijită; culoare cărămizie uniform la pereţi şi 
uşor cenuşie în spărtura fundului vasului (Pl. 6/ 3); 
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CONCLUZII 

Săpătura de salvare de la Panteli1non a identificat, pentru 
pri1na jun1ătate a 111ileniului I p. Chr., două momente de locuire: unul 
databil în secolele III-IV şi un al doilea din secolele VI-VII. 

În lipsa altor argu111ente decât cele cera1nice, datarea celor 
două etape a fost propusă, în special, pe baza a două categorii 
cera1nice: castroanele pentru pri1na etapă, respectiv tipsia pentru cea 
de a doua. 

În privinţa pri1nei categorii observă1n că respectivele tipuri de 
buze identificate au corespondent în aşezări databile în secolul III 
cu1n ar fi cele de la Militari-Cân1pul Boja56

, Străuleşti-Măicăneşti57
,

pentru secolele III-IV la Ti111işoara-Freidorf58
, Hodoni-Pustă59 sau la

Moldova Veche60
, iar pentru secolul IV, în fortificaţia de la 

Sadovetz61
. La aceste argun1ente se 1nai adaugă faptul că morfologia 

părţilor superioare şi inferioare de vase ( oale sau căni/ulcioare), 
precu1n şi caracteristici le de pastă şi culoare sunt specifice epocii, dar 
greu de atribuit tranşant culturii secolului III - Chilia-Militari - sau 
celei din secolul IV - Sântana de Mureş-Cerneahov. Pentru 
localizarea principalelor situri din secolele III-IV vezi pl. II ( l
Câ1npul Boja; 2-Căţelu; 3-Cercul Militar; 4-Crângaşi; 5-Curtea 
Veche, str. Blănari; 6-Dămăroaia; 7-Dealul Piscului; 8-Fundenii 
Doainnei; 9-Lacul Tei; 1 0-Panteli1non; 11-Piata de Flori; 12-Radu 

' 

Vodă; 13-Roşu; 14-str. Soarelui; 15- Străuleşti-Măicăneşti). 
Pentru cel de-al doilea interval cronologic, apariţia tipsiei 

printre 111ateriale este un argument pentru o încadrare în secolele VI
VIL Rotunde sau ovale, tipsiile fac parte dintre cele mai răpândite 
fonne cerainice ale epocii. Pentru spaţiul dintre Carpaţi şi Dunăre 
1nenţionăn1 descoperirile de la Gropşani-Gura Gurgotei62

, Gropşani-
0 -

6
3 R d 64 ş· 65 Sfi -66 B . -67 D l 116

s vrei , a ovanu , irna , mţeşt1 , oz1en1 , u ceanca ,

56 Zi1Ta, Cazimir 1963, fig. 10/7; Negru, Schuster, Moise 2000, pi. 49/6-7, pi. 65/4, 
pi. 70/ l ,  pi. 86/6. 
57 Constantiniu, Panait 1968, fig. 3/5. 
58 Benea 1996, fig. 58/1-6. 
59 Bejan 1995, pi. 11/2. 
60 

Ibidem, pi. IV/5. 
61 Vagalinski 2002, p. 117, fig. 58/1-4. 
62 Popilian, Nica 1997, p. 14-35. 
63 

Ibidem, p. 113. 
64 Comşa 1975, p. 338-339. 
65 Olteanu, N. Neagu, V. Nicolae 1993, p. 347. 
(,
6 Dolinescu-Ferche 1967, fig.5/4. 

67 Teodorescu 1971, p. 108. 
r,H Dolinescu-Fcrchc 1986, p. 121-154. 
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Dulceanca IV69
, Străuleşti-Lunca70

, Bucureşti-CiureI71
, Bucureşti

Căţelul Nou 72, Bucureşti-Panteli1non 3 73
, Bucureşti-Mihai-Vodă74

,

Bucureşti-Câmpul lui Boja75
, Băneasa-La Stejar76

, Cândeşti77 şi
posibil la Dulceanca I 78

. Pentru localizarea principalelor situri din
secolele VI-VII vezi pi. II (1- Băneasa-La Stejar; 2- Câmpul Boja; 3-
Căţelul Nou; 4-Chitila; 5-Ciurel; 6- Curtea Veche; 7-Dămăroaia; 8-
Dealul Văcăreşti; 9-Foişorul Mavrocordaţilor; 1 O-Lunca Bârzeşti; 11-
Pantelimon; 12-Piaţa de Flori; 13-str. Soldat N. Ghivan; 14-
Străuleşti-Lunca; 15- Străuleşti-Măicăneşti; 16-Tei; 17-Vitan). 

Argumentul este insuficient pentru o datare mai fină, însă 
puţinătatea frag1nentelor lucrate la roată, ca şi prezenţa unor 
fragmente lucrate la roata înceată, ar fi ele1nene pentru o datare mai 
restrânsă către sfârşitul secolului al VI-lea şi începutul celui de al 
VII-iea.
Secolele X-XI 

Descoperirile arheologice din feudalis1nul timpuriu sunt 
destul de puţin prezente în zona cercetată. Inventarul arheologic este 
reprezentat, în exclusivitate, de vase ceramice în stare fragmentară: 
Secţiunea II - cinci fragmente de vase borcan diferite ( caroul 8, până 
la adâncimea de -0,25 m) (PI. 10/3 ), un fragment de buză de la o oală 
lucrată din pastă fină, de culoare roşcată-maronie ( caroul 23, 
adâncimea de -0,20-0,45 m) (PI. 10/2) şi în Secţiunea VII - caroul 28, 
între -0,25-0,40 m (PI. 10/1 ). 

În Secţiunea II, chiar în primul carou, lângă profilul de sud, la 
-0, 70 m adâncime, s-au conturat două gropi ( acestea au fost
numerotate în ordinea cercetării) şi o parte din vatra unui cuptor.
Pentru dezvelirea lor completă s-a trasat, spre sud, Caseta 1, cu o
lungime de 7 m şi o lăţime de 3 m.
Cuptoarele 1-2 (Fig. 4/3, pi. VII)

La -0,50 m adâncime a fost surprinsă o vatră din lut, de formă 
circulară, foarte bine arsă: ea se mai păstra pe o lungime de 0,93 m, 
spre vest fiind suprapusă şi secţionată de Groapa nr. 1. Vatra aparţine 
unui cuptor amenajat în lut, ai cărui pereţi au fost distruşi; datarea în 

69 Dolinescu-Ferche 1992, p. 125-170. 
7° Constantiniu 1963, p. 90. 
71 Dolinescu-Ferche 1979, p. 179-230. 
7
2 Leahu 1963, fig. 28. 

73 Turcu 1971, fig. 2/5. 
74 Diaconu 1958, p. 452. 
75 Zirra, Cazimir 1963, fig. 15/12-13. 
76 Constantiniu 1965, p. 89-95. 
77 Teodorescu, Nicolae 1994, p. 312. 
78 Dolincscu-Ferchc 1974, p. 75, L. 9. 
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secolele X-XI este asigurată de două panse de vase borcan. Una 
dintre ele este decorată cu incizii fine, trasate pe toată suprafaţa. 
Această vatră a fost refăcută peste vatra unui cuptor n1ai vechi, care s
a păstrat doar pe lungin1ea de 0,27 1n, restul fiind secţionat şi distrus 
de Groapa 1. După o perioadă de funcţionare, pri1na vatră a fost 
acoperită cu un strat de pământ galben, gros de O, 16 1n, peste care a 
fost refilcută vatra Cuptorului 2. Descoperirea unor fragmente de vase 
borcane în jurul acestei instalaţii de foc sugerează că ne aflăm în faţa 
unui cuptor 1nenajer, a1nplasat într-o locuinţă de suprafaţă: toate 
fragn1entele au fost descoperite între -0,20-0,40 m adâncime, în 
stratul afectat de rădăcinile viţei de vie, situaţie stratigrafică care nu 
îngăduie decât forn1ularea unor ipoteze. 
Groapa 1 (Fig. 4/1-2, pl. Vil) 

În casetă a fost prins nivelul de la care a fost amenajată, 
respectiv la 0,50 1n adâncime faţă de nivelul actual de călcare. 
Dia1netrul, la gură, este de 1,30 1n şi se adânceşte până la -1,75 1n. În 
un1plutură au fost găsite doar câteva frag1nente atipice de panse de 
vase borcan: un singur fragn1ent, din zona u1nărului, prezintă o 
co1nbinaţie de fascicole de linii ondulate şi linii orizontale. Din relaţia 
stratigrafică dintre cele două cuptoare şi Groapa 1, reiese că au existat 
cel puţin trei 1no1nente de locuire, 1narcate de cele trei amenajări: 
Cuptorul 1, Cuptorul 2 şi Groapa 1. 
Groapa 2 (Fig. 4/1-2, pl. VII) 

O groapă de din1ensiuni 1nai 1nari s-a conturat în vecinătatea 
estică a Cuptorului 2. Ea pare să aparţină aceleeaşi perioade, după 
cu1n sugerează cele două frag1nente de vas borcan descoperite aici: o 
buză înaltă, evazată, cu n1arginea teşită oblic şi un fragment de pansă 
decorat cu incizii orizontale, trasate cu pieptănul, pe toată suprafaţa. 
Este o groapă în tonnă de clopot, cu următoarele dimensiuni: 
adânci1nea 1,20 n1; diainetrul la gură: 1,60 m; diametrul la fund: 1,80 
X 1,75 m. 
Vatra 1 (Pl. IX) 

In Secţiunea III, în carourile 14-15, între 0,35-0,55 m 
adânci1ne, au apărut patru frag1nente de vase borcan, decorate cu 
incizii şi caneluri pe toată suprafaţa corpului. Dintre acestea 
rc1narcăn1 un frag1nent de buză evazată, cu marginea teşită oblic (Pl. 
10/1 ). Acestea par să reprezinte u1nplutura unei locuinţe, deranjată şi 
distrusă de cultura ,de viţă de vie. Această ipoteză pare confirmată de 
prezenţa unei instalaţii de foc în vecinătate: la adâncimea de 0,55 m a 
fost dezvelită o vatră deschisă, cu o formă aproape circulară 
(0,56x 0,60 1n), uşor adâncită spre est. Pe vatră a fost descoperit 
fundul unui vas borcan, decorat la partea inferioară cu un fascicol de 
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linii în val (PI. 10/4). Caracteristicile şi decorul vaselor borcan permit 
să apreciem că acest co1nplex a funcţionat în cursul secolelor X-XI. 

Descoperirile ceramice din perioada feudalismului timpuriu 
aparţin unei singure forme: borcanul. Vasele sunt modelate la roata 
înceată, dintr-o pastă cu mult nisip care are în compoziţie mică, 
cochilii pisate, pietricele mici. Sunt exemplare de dimensiuni mici şi 
1nijlocii, decorate cu fascicole de linii în val, dispuse mai ales în zona 
umărului (PI. 10/3 ). În mod excepţional, acest decor apare şi la partea 
inferioară a unui borcan găsit pe vatra din Secţiunea III (Pl. 10/4). 
Decorul caracteristic pentru vasele de la Pantelimon este reprezentat 
de linia orizontală trasată pe toată suprafaţa borcanului, prezentă sub 
forma unor incizii sau caneluri (Pl. 10/5) Numărul destul de mic de 
fragmente ceramice (circa 30), 1najoritatea atipice (fragmente de 
panse), constituie impedi1nente majore în încadrarea cronologică a 
momentelor de locuire din cultura Dridu. Dimensiunile mici şi 
1nijlocii ale vaselor-borcan, atenţia deosebită acordată modului de 
realizare a decorului, constituie criterii pentru datarea acestei aşezări 
în secolele X-XI. Procentul extrem de mic al vaselor lucrate din pastă 
fină, cu decor lustruit - un singur frag1nent de buză ((PI. 10/2) - ar 
putea restrânge această încadrare cronologică în a doua jumătate a 
secolului al X-lea şi la începutul secolului al XI-lea79

. Această datare 
rămâne, totuşi, la nivelul simplei supoziţii, aşteptându-şi confinnarea 
de la alte eventuale cercetări arheologice în zonă. 
Secolul al XIX-iea. 

Majoritatea complexelor de locuire descoperite pe 
amplasamentul cercetat datează de la începutul secolului al XIX-iea. 
Din această perioadă au fost surprinse cinci locuinţe (bordeie) şi cinci 

. . 

gropi menaJere. 
Locuinţa nr. 1, Secţiunea I, caseta 1, _carourile 10-14 (Fig. 2, pl. 
IV, VI) 

Pe toată lăţimea secţiunii, în zona carourilor 11-13, la 
adâncimea de 1, 1 O m, s-a conturat o suprafaţă cu arsură. Pentru 
dezvelirea sa integrală, spre sud, s-a trasat o casetă cu lungimea de 8 
m şi lăţimea de 3 m. Aici s-a putut cerceta o locuinţă cu dimensiunile 
de 5,50 m (latura est-vest) x 3, 1 O m (latura nord-sud). Pe latura de 
sud, la circa 1 m de colţul de vest, avea un cuptoraş mic din lut, cu o 
vatră lungă de 1 m şi lată de circa 0,20 1n. Cuptoraşul era distrus în 
momentul descoperiririi. Conturul locuinţei a putut fi delimitat 
datorită incendiului, deoarece nu s-a surprins nici o suprafaţă de lut 

79 
Pentru o trecere în revistă a descoperirilor din această perioadă vezi Constantiniu, 

Panait 1966, p. 3-24; Mănucu-Adamcşteanu 1992, p. 57-74. 
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bătătorit care să indice podeaua şi nici urme de scânduri sau pan 
incendiati. 

Materialul cerainic este în stare fragmentară şi provine din 
vase disparate, aflate în partea superioară a umpluturii. Ceramica este 
puţin nuineroasă şi, ca forme, întâlnim: borcanul, oala cu toartă, 
castronul şi farfuria. Din punct de vedere croinatic predomină smalţul 
colorat în diferite nuanţe de verde, maro închis şi roşcat. Ar mai putea 
fi n1enţionat un frag1nent de pipă, de culoare roşu carmin. 

Deoarece inventarul acestei locuinte a fost evacuat înainte de 
incendierea ci, nu pot fi trase concluzii relevante. 

Într-o stare relativ bună (întregibil în proporţie de 60%) se 
află un castron. Are fundul plat, cu o inuchie profilată, pereţi arcuiţi şi 
buza uşor evazată spre exterior. Suprafaţa interioară a castronului a 
fost acoperită cu smalţ inonocroin de culoare verde închis. Peste acest 
fond au fost trasate, cu sinalţ negru, cercuri concentrice care 
alternează cu linii în val. Di1nensiunile castronului sunt următoarele: 
dian1etrul la bază: 8 cin; diametrul exterior la gură: 18 cm; înălţimea: 
5 cin; grosiinea pereţilor: 0,5 cm (Fig. 6/1, pl. 11/1 ). 
Locuinţa nr. 2. Secţiunea II, caseta 2, carourile 26-28 (Pl. IV, 
Vlll) 

În carourile 26-28, între 0,60-0,80 m adâncime, au apărut trei 
vase s1nălţuite, întregi sau întregibile, care erau antrenate de o 
u1nplutură aflată deasupra unei suprafeţe cu multă arsură. Pentru 
delin1itarea acestui co1nplex s-a trasat, spre nord, o casetă lată de 3,50 
m şi lungă de 4,50 m. În aceasta casetă, la -0,85 m adâncime, s-a 
conturat, cu claritate, o locuinţă cu laturile de 3,20 m (latura est-vest) 
x 3,30 1n (latura nord-sud), care nu dispunea de nici o instalaţie de 
încălzire sau pregătire a hranei. 

Locuinţa nr. 2 a fost distrusă de un incendiu puternic, care i-a 
determinat pe locatari s-o părăsească în grabă, fără a avea la 
dispoziţie timpul necesar pentru a-şi salva lucrurile. Din acest motiv 
au putut fi recuperate din u1nplutura sa cinci vase smălţuite, întregi 
sau întregibile ( două ulcioare, două oale cu toartă şi un borcan), restul 
inaterialului cera1nic fiind afectat de incendiul care a provocat 
distrugerea locuinţei. 

Oala cu toartă este prezentă într-o varietate de di1nensiuni, dar 
cu un spectru cro1natic al sinalţului 1nini1n. Păstrată intactă este o 
oală, de inici dimensiuni, cu buza răsfrântă spre exterior. Are 
culoarea roşie, dobândită prin arderea oxidantă în cuptor. Este 
decorată doar la partea superioară cu spirale, linii paralele şi puncte 
realizate din humă de culoare albă. Toarta porneşte de la buza vasului 
şi se prinde de corp în zona 1naxi1nei sale arcuiri. Dimensiuni: 
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diametrul gurii la exterior= 11 cm; diametrul gurii la interior=? cm; 
diametrul bazei=6,8 cm; diametrul în zona 1naximei arcuiri= 12,2 cn1; 
înălţime toartă=? cm; lăţime toartă=2,3 cin; grosiine toartă= 1 cin 
(Fig. 7/1-2, pi. 12/3). 

Dintre buzele şi fundurile de oale recoltate numai câteva sunt 
smălţuite la interior, predominând verdele şi smalţul incolor. Se tnai 
adaugă cercuri concentrice la exterior, realizate din hu1nă albă. În 
rest, culoarea este cea rezultată în urma arderii oxidante. Ca 
dimensiuni, predomină vasele n1ijlocii, cu diametrul la bază între 9 şi 
13 cm şi cele mici, cu diametrul de 7 cm. Torţile au lăţimi variate de 
la 3 la 4,3 cm. Excepţie face o oală de mari dimensiuni, acoperită la 
interior cu s1nalţ verde oliv. Dimensiuni: diametrul la gură=22 cn1; 
diametrul la bază= l5,5 cm; înălţimea= l5,5 cm (Fig. 7/4, pi. 13/3). 

În stare fragmentară, dar întregibil, este un castron de 1nari 
dimensiuni. Are buză teşită la exterior şi este smălţuit la interior şi 
exterior în nuante de verde închis. Dimensiuni: diametrul la exteriorul 
gurii=22, 7 cn1; diametrul la interiorul gurii= 18,2 cm; diametrul la 
bază= 15,4 cm; diametrul maximei arcuiri de=2 l, 7 cm; înălţi1ne= 15,6 
cm. Din aceiaşi categorie, şi tot de mari dimensiuni, sunt alte două
piese, din care s-au păstrat doar fragmente de buze. Acestea sunt
smălţuite în galben, în care pătrund, de la buză spre interiorul vasului,
triunghiuri ascuţite de smalţ maro.

Din categoria ulcelelor s-au găsit 1nai multe exemplare, dintre 
care una nedeteriorată: este smălţuită cu verde la gură şi la partea 
superioară a toartei. În rest ulcica are culoarea alb tnurdar, care 
provine de la un strat subţire de humă albă. Din decor mai fac parte 
trei cercuri incizate în pastă, cu beţişorul, înaintea introducerii vasului 
în cuptor. Ele sunt situate în partea superioară a vasului, puţin 
deasupra umărului. Dimensiuni: diametrul la gură în exterior=9,2 cm; 
dia1netrul la gură în interior=5,4 cin; dia1netrul în zona maximei 
arcuiri=9 cm; diametrul la bază=5,3 cn1; înălţi1ne= 14,4 cm; înălţi1ne 
toartă=7,5 cm; lăţime toartă=2,2 cm; grosime toartă= 1 cm (Fig. 7 /3, 
pi. 12/4). 

Un urcior de mari dimensiuni, nesmălţuit, are păstrată doar 
jumătatea inferioară, fundul lipsindu-i. Dimensiuni: dian1etrul maxim 
în zona mediană=25 cm; înălţi1nea păstrată=22,50 cin (Fig. 6/3, pl. 
12/5) 

În locuinţa nr. 2 s-au găsit două ulcioare smălţuite, intacte şi 
mai multe fragmente ceramice din aceeaşi categorie. Un ulcior este 
de dimensiuni medii, cu gâtul foarte înălţat şi buza uşor răsfrântă spre 
exterior. Este decorat în exterior cu un strat de smalt de culoare verde 

' 

deschis, cu pete de verde închis distribuite arbitrar. Gâtul vasului este 
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decorat şi cu inici pete de smalţ de culoare maro închis. Toarta 
porneşte de la baza gâtului ulciorului şi se arcuieşte într-un unghi de 
aprox. 90°, lipindu-se de partea cea mai bombată a vasului. Se prinde 
de peretele acestuia într-o modelare în relief de forma unei ancore. 
Di1nensiuni: diametrul la gură în exterior=de 3,5 cm; diametrul la 
gură în interior=2,3 cm; diametrul maxi1n al părţii bombate= 11 cm; 
dia1netrul fundului=8 cin; înălţimea ulciorului=23 cm; înălţimea 
toaitei= 11,3 cin; diainetrul toartei=2 cin (Fig. 6/4, pi. 13/2 a-b ). 

Al doilea ulcior cu toartă are gura largă, uşor evazată spre 
exterior. Este decorat pe întreaga suprafaţă cu un sinalţ galben, peste 
care s-au trasat linii drepte sau uşor ondulate, de culoare maro roşcat. 
Toarta porneşte de sub buza vasului şi se închide în zona maximei 
sale arcuiri. Diinensiuni: diametrul la gură la exterior=7,6 cm; 
diametrul la gură în interior=6,5 cm; diametrul la bază=9,2 cm; 
înălţimea=23 cm; înălţime toartă=9,3 cm; lăţime toartă=2,9 cm; 
grosi1ne toartă= 1,4 cm (Fig. 6/5, pi. 13/1 ). 

Din această categorie remarcă1n un ulcior de mari dimensiuni, 
decorat pe toată suprafaţa cu un s1nalţ verde, peste care s-au trasat 
dungi maronii, late de 1,5 cin. Diametrul la gură este de 5 cm, el 
îngustându-se până la 3 cm atunci când pătrunde în corpul vasului. 
Toarta este lată de 4 cm şi este prevăzută cu alveole pe părţile 
laterale, pentru ca 1nâna celui care îl foloseşte să nu alunece. 
Înălţiinea sa totală este de 11, 7 cm, iar grosiinea peretelui de 1,4 cm. 
Probabil capacitatea acestui vas depăşea 5 litri (Fig. 6/2 a-b, pi. 13/4). 

Din categoria cerainicii de uz con1un, farfuriile sunt puţin 
reprezentate. Atrage totuşi atenţia un fund de farfurie adâncă, cu 
diainetrul de 11 cn1 şi acoperit la interior cu un smalţ de culoare 
galbenă (PI. 12/2). 
Locuinţa nr. 3. Secţiunea II, caseta 3, carourile 34-35 (PI. VIII) 

In capătul estic al Secţiunii III, la o adâncime de O, 70-0,80 m, 
s-a conturat umplutura ,unui bordei. Pentru cercetarea lui a fost
trasată, spre sud, caseta 3, cu lăţimea de 2 şi lungimea de 3 m. Stratul
de păinânt negricios a coborât până la adânciinea 1,38 m; acest bordei
a fost delimitat parţial (latura nord-sud are 2,20 1n, în timp ce latura
est-vest a fost surprinsă pe 2,80 m ), o parte din el întrând sub laturile
de nord şi est ale Secţiunii II.

Din uinplutura locuinţei nr. 3 s-au putut preleva puţine 
frag1nente ceramice, dintre care o pipă cu diametrul la focar de 3 cn1, 
adâncimea de 2,8 cin şi lungimea de 6 cm (Fig. 8/3). Este de culoare 
roşiatică şi este ornată pe toată suprafaţa cu motive florale şi 
geo1netrice realizate prin ştampilare înainte de ardere. 
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Celelalte vase sunt reprezentate de oale cu toartă de 
dimensiuni medii, nes1nălţuite (Fig. 8/6, pl. 14/5). Una dintre oale 
este smălţuită la exterior în maro cu pete de culoare galben închis 
(Fig. 8/1 ). Alt exe1nplar, de dimensiuni mijlocii, este acoperit la 
interior cu un smalt incolor. 

Decorul este reprezentat de dungi late de humă, verticale. 
trasate până spre u1năr, acoperite cu smalţ incolor. 

Dintre celelalte vase ne-a reţinut atenţia un fragrn�nt din 
fundul unui urcior, nes1nălţuit ( diametrul de 6,3 cn1) pe care, înainte 
de ardere, a fost încizată o cruce cu braţele aproximativ egale (Fig. 
8/2, pl. 15/4 ). Dintr-un alt vas s-a păstrat doar partea superioară 
(înălţimea=? cm (Fig. 8/5, pl. 14/2). 

Din categoria vaselor deschise, menţionăm un fragment din 
buza unei străchini, acoperită cu smalţ verde la interior şi pe 
marginea exterioară, care are o urechiuşă în relief, pentru susţinere, 
plasată imediat sub marginea buzei (PI. 14/4). Un alt exemplar, cu 
profilul aproape co1nplet (îi lipseşte doar buza), are fundul drept, 
decorat la interior cu pete de smalţ de culoare verde şi este acoperit 
cu smalţ incolor (PI. 14/1 ). 
Locuinţa nr. 4. Secţiunea IV, carourilelS-16 (PI. X) 

Acest complex a fost surprins în carourile 15-16, între 0,60-
0, 70 m adâncime, unde s-a conturat mai clar umplutura locuinţei. La -
0,65 m a apărut o parte dintr-o vatră, restul intrând sub profilul de sud 
al Secţiunii IV. De notat că în Secţiunea V, aflată la numai 1 m spre 
sud, umplutura acestei locuinţe nu a mai fost surprinsă. 

Locuinţa nr. 4 este foarte slab reprezentată ceramic. Au fost 
recoltate nu1nai două fragmente relevante. Pri1nul reprezintă un 
castron, păstrat în proporţie de 70%. Are suprafaţa interioară 
acoperită cu un smalţ verde, peste care s-au trasat arbitrar linii de 
smalţ maro şi pete de verde deschis. Vasul are pereţii groşi, ajungând 
la bază la 1 cm. Diametrul bazei este de 9 ,2 cin, iar înălţimea buzei, 
foarte uşor aplecată spre exterior, este de 3,6 cn1 (Fig. 9/1, pl. 11 /4 ). 
Dintre vasele deschise 1nenţionăm şi un frag1nent de strachină, cu 
buza acoperită cu un s1nalţ de culoare galbenă (Fig. 9/2). 

Al doilea este un fragment de toa1iă de oală. Ii conferă 
in1portanţă dimensiunile foarte mari. Astfel înălţin1ea toartei este de 
11 cm, lăţimea de 5,4 cm, iar grosimea peretelui de 1,3 cm. Aceste 
dimensiuni sugerează că ne aflăm în faţa unui recipient robust, a cărui 
capacitate putea ajunge la circa 8 litri. 
Locuinta nr. 5. Sectiunea V, caseta 1, carourile 4 - 6 

, ' 

Caseta 1 a fost trasată, pe o lăţi1ne de 1 m, între carourile 3 şi 
9, spre sud, pentru cercetarea unui cotnplex de locuire din secolele 
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VI-VII p. Chr. Spre surprinderea noastră, primele materiale
descoperite - un urcior aproape întreg şi alte fragmente de vase
deschise - au aparţinut secolului al XIX-lea. Numărul foarte mare de
forn1e cerainice descoperite în zona carourilor 4-6, între adâncimile
de 0,30-0,60 in, sugerează că avem de-a face cu umplutura unei
locuinţe de suprafaţă. Din păcate, cu ocazia plantării viţei de vie,
locuinţa a fost distrusă, astfel că nu avem nici un fel de indicii în
legătură cu suprafaţa ei.

Locuinţa nr. 5 este reprezentată semnificativ de aproape toate 
tipurile ceramicii de uz coinun, atât smălţuită cât şi nesmălţuită. Ca 
nuinăr al fragmentelor ceramice descoperite este preponderentă oala 
cu toartă de diferite diinensiuni. Pasta din care sunt realizate oalele 
diferă, de la cea fină nisipoasă, până la cea amestecată cu pietricele 
fine sau cu pulbere de inică. Oalele cu toartă se caracterizează prin 
faptul că au diainetrul gurii inai mare decât baza şi umerii puternic 
rotunjiţi. La aceste caracteristici se adaugă torţi late, uneori 
supraînălţate, care se prind în zona de maximă arcuire sub muchea 
buzei. Buza este înaltă, evazată. Decorul este reprezentat de incizii 
fine orizontale sau benzi trasate cu humă (Fig. 10/5, pl. 16/1 ), benzi 
late de smalţ de culoare verde, la interiorul şi exteriorul buzei (Fig. 
I 0/1, pi. 16/3). Un exeinplar a fost acoperit cu humă la exterior şi 
decorat cu grupuri de stropi mici de culoare verde-kaki. Uneori apare 
un decor combinat de incizii scurte verticale, acoperit cu bandă de 
s1nalţ de culoare galben. 

Dintre vasele întregibile, reţine1n o ulcică cu toartă ce prezintă 
un decor din benzi de incizii orizontale dispuse pe gât şi în zona 
di111etrului maxi111 şi un strat de s1nalţ de culoare verde care coboară 
puţin pe gât; îi lipseşte buza şi o parte din gât. Dimensiuni: diametrul 
1naxi1n=8 cin; diainetrul bazei=5, 7 cin; înălţimea= 12,4 cm (Fig. 10/3, 
pi. 17/3). 

Farfuriile sunt fonne de vas întinse cu pereţii în unghi obtuz şi 
cu buze în general puţin evazate spre exterior (Fig. 11/2, pi. 18/4). 
După rolul pe care îl îndeplinesc în gospodărie, putem să le 
diferenţiem în două categorii: farfurii întinse şi farfurii adânci. Din 
cele zece fraginente cerainice descoperite, numai două sunt parţial 
decorate, în sensul că au pete de culoare verde dispuse arbitrar pe 
fondul roş�. al arderii oxidante. Celelalte sunt decorate integral cu 
smalţ, de preferinţă galben, urn1at de verde sau castaniu de diferite 
nuanţe. Modelele aplicate sunt în general geoinetrice: cercuri, puncte, 
fascicole de linii ondulate, pete de culoare, flori stilizate etc. S-a 
păstrat un singur fund de vas al cărui diainetru este de 9, 1 cm. 
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Ulcelele reprezintă o formă de vas amforoidal 1nai puţin 
încăpător decât ulciorul şi cu un gât mai larg. S-au descoperit trei 
fragmente. Dintre acestea, unul are o toartă de mici di1nensiuni de la 
care lipseşte partea superioară. A fost decorată, la partea superioară 
cu un smalţ de culoare verde, iar în rest cu un strat de humă albă. 
Dimensiunile păstrate: diatnetrul în zona maximei arcuiri= 1 O cm; 
diametrul bazei=9 ,4 cm; grosin1ea peretelui=0,5 cm. 

Strachina are o fonnă tronconică, cu buza trasă oblic spre 
exterior. S-au descoperit şapte fragmente ceramice smălţuite în 
totalitate cu diferite nuanţe de galben. Unul dintre fragmente are 
aplicat pe partea interioară un unghi umplut cu linii verticale paralele 
de culoare verde, pe fond galben (Fig.11/5, pi. 18/2). 

Castronul este reprezentat de două fragmente ceramice : unul 
este smălţuit cu verde (Fig. 11/3, pi. · 8/3), iar celălalt este decorat cu 
linii şi dungi paralele de culoare alternativ galben cu 1naro (Fig. 11/4, 
pi. 18/1). 

Cele cinci gropi menajere atribuite secolului al XIX-iea, sunt 
repartizate astfel: Gr. 1 - surprinsă în grund la adânci1nea de 0,94 m, 
are adânci1nea 1,30 m (Secţiunea I, carourile 3-4, lângă profilul de 
nord, fig. 1/2-4, pi. VI); Gr. 2 - surprinsă în grund la adâncimea de 
0,94 m, are adâncimea 1,24 m (Secţiunea I, caroul 4, fig. 1/2, pi. VI); 
Gr. 3 - surprinsă în grund la -1,00 1n, are adâncimea 1,50 m 
(Secţiunea II, caroul 6, pi. VII); Gr. 4 - surprinsă în grund la -1,30 m, 
are adâncimea 1,85 m (Secţiunea II, caroul 1 O, pi. VII), Gr. 5 -
surprinsă în grund la -0, 70 m, are adâncimea 1,50 m (Secţiunea VI, 
caroul 14, lângă profilul de sud, pl. IX). 

Toate aceste gropi au avut un caracter menajer, însă cu 
excepţia fragmentelor de oase nu s-au descoperit alte materiale care 
să permită o încadrare cronologică. Ultima dintre ele, Gr. 5, a fost 
plină cu oase de animale de mari dimensiuni, foarte bine păstrţ1te, fapt 
ce sugerează o datare mai recentă de prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, când a fost incendiat satul localizat cu ocazia săpăturilor
noastre.

În Secţiunea I, caroul 21, la adâncimea de O, 70 m, s-a 
descoperit un vârf de săgeată din bronz, realizat prin ştanţare. Vârfu I 
de săgeată este prevăzut cu două aripioare lungi de 0,5 cm care nu 
permiteau scoaterea sa decât prin perforarea corpului în care a fost 
introdus pe o lăţime de 1,2 cm. Lungimea vârfului de săgeată este de 
3 cm, grosimea maximă de 0,3 cn1, iar greutatea de 1,6 gr (Fig. 9/3, 
pi. 11/2). Săgeata care întrebuinţa acest vârf poate fi datată la finele 
secolului al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului următor. Era 
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întrebuinţată la vânătoare, cu predilecţie pentru animale sau păsări de 
mici dimensiuni. 
Concluzii 

Înaintea oricăror alte observatii se cuvine subliniat că 
staţiunea investigată prin cercetare arheologică preventivă în toamna 
anului 2004 se află la nord-est de complexul Lebăda (PI. I, pct. 1 O) 
şi nu la sud-est de acesta, unde apare Punctul "Colţul Pădurii" înscris 
în Lista Monumentelor Istorice publicată de Ministerul Culturii şi 
Cultelor în anul 2004 (PI. I, pct. 8). Pentru a evita orice confuzii am 
denumit acest nou punct "Liziera pădurii". 

Cercetările arheologice preventive desfăşurate în perioada 
octombrie-noiembrie 2004, au identificat în arealul menţionat 
vestigii arheologice din 1nai multe epoci (Pl. I, pct. 1 O), începând cu 
preistoria şi sfărşind în secolul al XIX-iea. 

Materialul preistoric provine din: 
- epoca Bronzului: Bronzul ti1npuriu sau mijlociu; Bronzul târziu -
etapa veche (Fundeni-Govora) şi etapa recentă (Zimnicea-Plovdiv);
- pri1na epocă a Fierului (Hallstatt): Hallstatt timpuriu (Pre-Basarabi
de tip Novaci) şi 1nijlociu (Basarabi)(?)
- a doua epocă a Fierului (Latene ).
Materialul constă în ceramică şi o singură piesă de silex şi nu provine
din situaţii neperturbate. Este foarte redus cantitativ. Cea mai mare
parte a sa este databilă în Bronzul târziu. Trăsătura co1nună este lipsa
oaselor de animale, precum şi a resturilor botanice ce pot fi văzute cu
ochiul liber. Caracterul sitului nu poate fi precizat, dar asta se
datorează în pri1nul rând deranjamentelor secundare şi mai târzii.
Situl de la Pantelimon ră1nâne însă i1nportant prin faptul că atrage
atenţia asupra existenţei unor resturi modeste ale unor activităţi
u1nane de scurtă durată şi care sunt de regulă ignorate de cercetare, în
favoarea siturilor 1nai bogate. O ase1nenea abordare distorsionează
inevitabil imaginea despre epocă (N.P.).

Descoperiri din secolele III-IV şi VI-Vil au fost semnalate 
anterior, atât prin cercetări de suprafaţă, cât şi ca urmare a săpăturilor 
arheologice efectuate în mai inuite puncte din Bucureşti şi 
1mpreJunm1. 

Din perioada feudalis1nului ti1npuriu erau cunoscute două 
aşezări rurale, dar acum, pentru pri1na dată, s-au făcut săpături într-o 
astfel de staţiune arheologică. 
Secolele XVIII - XIX 

După cum se cunoaşte, pe actuala insulă a lacului Pantelimon 
II, pe lângă o mănăstire a Ghiculeştilor, ridicată pe la 1673, 
domnitorul Grigore Ghica Vodă a început, în anul 1735, construcţia 
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unui complex format din mănăstire, biserică şi un spital pentru 
bolnavii de ciumă. Printr-un hrisov datat în 12 octombrie 1735, 
domnitorul dăruieşte ctitoriei de pe n1oşia Obileasca, cu hra1nul Sf 
Pandeleimon - de unde îşi va lua apoi numele spitalul şi satul - trei 
moşii domneşti: Drăgăneşti (Prahova), Persica (Ialomiţa) şi Ruşi, 
precum şi via de la Sărata. Pentru ridicarea aşezămintelor 
mănăstireşti şi a celor spitaliceşti aferente, domnitorul l-a desemnat 
ca epitrop pe mitropolitul ţării, Ştefan 80

. Întrerupt în timpul mutării 
do1nnului în Moldova, proiectul a fost reluat în timpul celei de-a doua 
doinnii din Ţara Românească ( 1748-1752). Conducerea lucrărilor a 
fost încredinţată lui Sandu Bucşănescu, vel clucer de arie care, în 
timp de trei ani reuşeşte să construiască biserica Pantelimonului, 
palatul reşedinţă de vară cu minunatul foişor de factură arhitectonică 
orientală81 şi un parc cu alei, având în mijloc o făntână cu apă bună 
de băut. Biserica, terminată la 1750, după data pisaniei82

, a devenit 
mai apoi lăcaş de odihnă veşnică pentru domnitorul Grigore Ghica şi 
sotia sa83

.' 
Spitalul exista şi el în anul 175084 şi avea, pentru început, 12 

camere „pentru bărbaţi şi muieri ce ar pătimi de boli hroniceşti (adecă 
de boli îndelungate)". Pe lângă acesta, "mai într-o laturi şi mai 
departe de zidirea sfântului lăcaş al sfântului Pantelimon, a1n făcut 
( doinnitorul Grigore Ghica) alte osebite spitaluri, ca acestea să fie 
numai pentru bolnavii carii ar păti1ni de primejdiosele bole, adică de 
ciumă şi de lingore"85

.

Prin întinsul hrisov din iulie 175286 
- cunoscut din copia aflată 

în Condica mănăstirii Pantelin1on - şi confirmat prin testamentul lui 
Grigore Ghica din 9 iulie 17 5987

, în afară de moşiile şi privilegiile 
acordate pentru asigurarea veniturilor necesare întreţinerii spitalului 
şi celorlalte aşezăminte de la Pantelimon88

, Grigore Ghica trece în 
stăpânirea acestora şi o suprafaţă de aproape 400 de hectare din 
hotarul oraşului Bucureşti, după cum rezultă din catastihul întocmit în 

80 
Galeşescu 1899, p. 170-171. 

81 
Galeşescu 1899, p. 633 - inscripţie arătând că foişorul a fost terminat la 175 l; 

Sinigalia 1998, p. 9. 
82 

Galeşescu 1899, p. 631-632. 
83 Brătulescu, R. Ilie 1935, p. 13-16; Ionaşcu 1959, p. 123. 
84 

D. Fotino, Istoria Daciei, II, p. 157, cf. Stoicescu 1961, p. 137, nota 1.
85 

Galeşescu 1899, p. 180-181.
86 

Ibidem, p 176-230.
87 

Ibidem, p. 231-230.
88 

Ibidem, p 198-212.
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anul 1752, în luna iunie, pentru 12 mahalale, între care se afla şi 
Panteli1non89

. 

Cutre1nurul din anul 1802 a avariat biserica şi clopotniţa 
1nănăstirii. Biserica a fost refăcută din temelie, în anul 1813, 
co1nplexul religios fiind trecut printre 1narile mănăstiri domneşti, ale 
Ţării Roinâneşti. 

Ansamblul de la Pantelimon, înconjurat de două incinte, a fost 
afectat grav de cutremurul din anul 1977. Deşi au existat proiecte 
pentru restaurarea acestui important 1nonument de arhitectură, 
biserica a fost demolată între 1984 şi 1986, iar clădirile mănăstirii au 
fost reamenajate pentru a adăposti actualul complex Lebăda90

. 

Cercetările arheologice preventive din anul 2004 au localizat 
o modestă aşezare rurală, care poate fi identificată cu satul
Pantelimon.

Satul s-a format în jurul mănăstirii Sf Pantelimon, al cărui 
nume - Sveti Pantilemon - apare şi pe o hartă de la stărşitul secolu lui 
al XVIII-lea: - Mappa Specialis Walachiae din anul 1788, întocmită 
de Ferdinand Ruhendorf Hadik, păstrată în colecţiile Muzeului 
Municipiului Bucureşti (inv. 11058). 

Pe harta stolnicului Constantin Cantacuzino, publicată la 
1700, apar 50 de sate în judeţul Ilfov, dintre care 11 cu aşezări 
boiereşti. Localitatea Pantelimon lipseşte dintre ele91

, dar, după cum 
se cunoaşte, stolnicul nu a însemnat pe harta sa decât o mică parte din 
satele existente92

.

Într-o recentă cercetare concretizată într-o lucrare de doctorat 
dedicată judeţelor Ţării Româneşti până la 1nijlocul secolului al 
XVIII-lea, satul Panteliinon nu apare 1nenţionat93

.

Rezultă că, după construirea 1nănăstirii Sf Pantelimon în anul
1750, acest nume a fost preluat de satul din vecinătate, înfiinţat în a 
doua juinătate a secolului al XVIII-lea, după una din numeroasele 
calamităţi care s-au abătut asupra Bucureştiului şi a împrejurimilor 
sale. 

Primele menţiuni documentare cunoscute în acest 1no1nent, 
sunt de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Pentru început ne vom opri 
la lucrarea 1nonu1nentală a lui F. I. Sulzer, Geschichte des 

transalpinischen Daciens, în trei volume, apărută la Viena în anul 

89 Ionaşcu 1959, p. 117-145; Ionaşcu, A. Petric, P. Carnian 1961, p. 42. 
90 

Stoicescu 1961, p. 240-241; Biserici osândite 1995, p 164-165; Atlas-Ghid, II, 
2000, p. 480-481. 
91 

Giurescu 1943, p. 16. 
92 

Ibidem, p. 15. 
93 Bâzgan 2004, p. 200 şi anexa 52. 
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1781. In volu1nul I, capitolul IV, autorul prezintă "Alcătuirea 
topografică sau descrierea locurilor i1nportante, munţi, ape din Dacia 
transalpină actuală": la judeţul Ilfov, printre localităţile din jurul
capitalei, este menţionată şi Pantelimon9 

. Pe harta austriacă din 1790 
'"Militărische Karte. Der kleinen oder Osterreichischen und Grossen 
Walachei", în planşa 72 sunt trecute aşezările din jurul Bucureştiului, 
printre care apare şi numele de Pantelimon95

. Dintr-un document 
datat la 24 septe1nbrie 1 792 aflăm că numele era purtat de o aşezare 
modestă, un sat: deoarece din vara acestui an principatul muntean şi 
capitala erau bântuite de o groaznică epidemie de ciumă, la 
propunerea ispravnicului de Ilfov, serdarul Vintilă Prejbeanu, 
do1nnitorul Mihail Şuţu hotăreşte, în ciuda opoziţiei locuitorilor din 
satele Pantelimon şi Fundeni, să evacueze casele pentru a le pune la 
dispoziţia celor suspecţi de contagiune96

.

De la doctorul Constantin Caracaş, care a început prin a fi 
1nedic la spitalul Pantelimon (între 1802 şi 1804), aflăm că satul era 
situat la un sfert de ceas de Bucureşti97

. O catagrafie întocmită în 
decembrie 1819-ianuarie 1820, înregistrează faptul că localitatea 
făcea parte din Plasa Dâmboviţa de Jos. Pe lista birnicilor găsim 5 
1nilocaşi, 12 codaşi, dar nici un fruntaş98

.

Locuirea din acest punct, reluată la sfărşitul secolului al 
XVIII-iea (post 1792) nu a fost de lungă durată: urmele violente de
incendiu constatate, ca şi bogatul inventar ceramic abandonat în
locuinţa nr. 2, dovedesc că aşezarea a fost părăsită în grabă. Tipologia
şi unifonnitatea inventarului ceramic sugerează că aşezarea a existat
în prima ju1nătate a secolului al XIX-iea. Depozitele de ceramică
descoperite în Bucureşti, păstrate datorită incendiului din anul 184 7,
fumizează analogii concludente pentru ceramica descoperită în
locuintele de la Pantelimon99

.

Sfârşitul violent al satului poate fi pus în legătură cu 
evenimentele petrecute în anii '20, ai secolului al XIX-iea. La 15 mai 

94 Şerban 1978, p. 242, nota 6. 
9· ) Toşa-Turdeanu 1964, p. 208.
96 Cemovodeanu 1984, p. 77-78. 
97 Constantin Caracaş, Descrierea topografică a Ţării Româneşti şi cu observaţii 
antropologice privitoare la higiena şi boa/ele locuitorilor ei, Bucureşti, 1830, p. 
185-187, cf. Şerban 1992, p. 241, 245.
98 Constantinescu 1992, plasa Dâmboviţa de Jos, nr. 10.
99Mănucu-Adameşteanu, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Ingrid Poli, B.
Constantinescu 1998, p. 5-48; Mănucu-Adameşteanu, D. Căpăţână, Ingrid Poli, B. 
Constantinescu 2001, p. 19-55; Mănucu-Adameşteanu, Dan Căpăţână 2002, 
passim; Mănucu-Adameşteanu, Elisabeta Drăgan, Ingrid Poli, D. Căpăţână 2002, p. 
95-125.
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1821 oastea pandurilor lui Tudor părăseşte Bucureştiul, iar la 17 mai 
chehaia paşei de Silistra intra în capitală. Din prima zi încep 
represaliile, care cultninează cu uciderea bimbaşei Sava şi a 
arnăuţilor săi. Urmele 1nateriale ale distrugerilor se mai păstrau încă 
în anul 1822, când n1ulte case erau încă în ruină100. Turcii au distrus 
şi manufactura de teste1nele de la Mărcuţa 101 , jafurile ajungând şi la 
Panteli1non. 

Satul s-a refăcut imediat, el fiind în scris în catagrafia din anul 
1831102

. În harta statistică întocmită între 1828-1832 şi publicată în
anul 1835, satul Pantelimon, format în jurul bisericii şi a spitalului 
întemeiate de Grigore Ghica, era trecut cu 70 de gospodării 1 03. 

100 
Berindei 1963, p. 183-185 

101 
Olteanu 2002, p. 128. 

102 
Bâzgan 2004 a, p. 73, nr. 3567 - satul Pandelimon din J·udetul Ilfov 

I 03 
' 

Giurescu 1979, p. 213. 
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Rescue excavations at Pantelimon (2004) 

Summary 

In the autu1nn of 2004 rescue excavations were carried out in
Panteli1non, near Bucharest, on the place called "Liziera Pădurii" (no. 
1 O on the plan on pl. I). E ight sections ( of constant breadth: 2 m, and 
variable length: 56 - 70 1n), and four s1naller additional surfaces were 
excavated. A previously unknown site, with remains fro1n the Bronze 
Age, Iron Age (Hallstatt and Latene ), 3rd 

-
4th c., 6th - ? 1h c., 10 th -

11 th c., and 19th c., was thus identified. During the centuries, each
newer occupation as well as conte1nporary activities (plantig of a 
vineyard etc.) disturbed earlier layers, so that only features from the 
3 rd 4th 1 oth 11 th d 19th h b - c., - c. an c. were so1new at etter preserved.
The rest of the material was collected from a homogeneous layer, 
with no obvious markers of walking levels. (Gh. M.-A.). 

The prehistoric material 

Two complete vessels, other 59 potsherds stemming from 28 
pots, and a flint tool were recovered during a rescue excavation. The 
ceramics was found in a stratigraphically undifferentiated layer, at a 
depth of - 0.35-0. 70 m, under the roots of a vineyard. The presence
of prehistoric material above houses of much later periods (3-4th

century, 6-7 the century, and 19th century) shows that the depth
cannot be used for judgn1ents upon chronology or associations. 

The pottery is highly frag1nented. lt belongs to several 
periods: late Iron Age (pl. 1/7, 9); early Iron Age (Basarabi (?) 
pottery: pl. 111/6; Novaci pottery: pl. Ill/7), latest period of the late 
Bronze Age (Zimnicea-Plovdiv pottery: pl. II; Ill/8), and earlier 
period of the late Bronze Age (Fundeni-Govora pottery: pl. 1/11; 
lll/1 ), early or tniddle Bronze Age (pi. 1/1 O; 111/4 ). 

The flint tool (yellow-grayish: pl. III/2) 1night belong to each 
of these Bronze Age periods. 

There is no good explanation for the presence of these 
potsherds in this area. It is though interesting that no single animal 
bone was found, as well as no other kind of organic material (the 
earth was not specifically searched for seeds, but the excavator 
noticed neither seeds nor wood/charcoal during the excavation). 

Most archaeologists would overlook prehistoric sites, which 
appear to be too modest. By ignoring these signs of episodic hun1an 
activities, our image of the past cannot but be distorted. This is why, 
excavating with due attention a similar but preferably better 
preserved site is not necessarily an unrewarding task. (N.P.). 
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3 rd 
- 4th centuries 

The remains appear in faur sections. The only feature, 
probably a house, was unfortunately damaged by the vineyard. 

Ceramics represents the only archaeological material: small 
fragrnents of bowls, jugs and jars, 1nade on the fast wheel. There are 
alsa some hand-n1ade jars. The dating relies mainly on bowls. 
6th 

-i 11 centuries 
There is only a small nu1nber of sherds datable in the 6th - i 11

c. They were found among those from the 3rd - 4 th c. The bulk of 
the1n were hand-made. The almost only pottery form represented is 
the jar. The dating is supported by a clay pan fragment, characteristic 
for this epoch. (A. M. ). 
1Oth-11 th centuries 

Archaeological finds from the so called "Dridu culture" have 
a scarce presence in the arca. The units investigated were an open 
hearth, an earthen kiln and two waste pits. The kiln had two phases. 

The fact, that the Pit 1 cuts the kiln, points to a somewhat 
longer occupation of this site. The pottery, no more than 30 
frag1nents, can be attributed to only one shape: the jar. The vessels, 
s1nall and middle sized, are 1nade on the slow wheel. Their typical 
decoration consists of horizontal lines, incised or grooved, single or 
grouped, covering the whole surface of the jars. The extremely low 
percentage of containers made of fine fabric and bearing a brushed 
decorat ion - of which only one fragment stems from the rim - allow 
the limiting of the dating to the second half of 10 th 

- beginning of the 
11 th 

C.

19th century 
The majority of the archaeological remains can be dated into 

the I 9th c. Five waste pits and five sunken buildings were explored. 
House 1 had an earthen aven, House 4 an open hearth. But for a 
bronze arrowhead, the archacological 1naterial consists in a rich, 
1nostly enamelled, pottery. 

The settlement was burnt down. The inventory of the Houses 
l and 2 - five whole containers: a jar, two pitchers, two jugs -
remained on the spot. This happened most probably during the events
from 1821. (Gh. M-A.).

Caption of the plates and figures: 

PI. I. 

PI. II. 

Pantelimon. General plan of the archaeological sites. 

Bucharest. Map with the findings from the 3
rd - 4 th c. ( 1)
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PI. III. 

PI. IV. 

PI. V. 

PI. VI. 

PI. VII. 

PI. VIII. 

PI. IX. 

PI. X. 

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

PI. 1. 

PI. 2. 

PI. 3. 

and 6
th 

- i
h 
c. (2).

Location of the archaeological excavations (2004). 
Plan of the archaelogical features. 
Pantelimon. The northern profiles of sections IV and V. 
Section I. Features from the 19th c. (Pits 1, Pit 2, and
House 1). 

Section II. Features from the 10
th 

- 11
th 

c. (Pits 1, Pit 2,
and kiln C 1) and the 19

th 
c. (Pits 3 and 4).

Section II. Features from the 19
th 

c. (House 2 and House
3). 

Section III. Features from the lO
th
-11 

th 
c. (Hearth 1).

Section VI. Features from the 19th 
c. (Pit 5 and Hearth 2).

Sections IV and V. Features from the 3
rd-4

th 
c. AD

(House 1). 
Section I. 1 - east-west view; 2 - west-east view; 3-4 -
Pit 1 ( 19

th 
c.) with stratigraphic details. 

Section I. House 1 (19
th 

c.). 
Section II. 1 - east-west view; 2 - west-east view. 

Section II. 1-2 - dwelling remains (10th 
-11 th 

c. ); 3 -
details of the Kilns 1 and 2. 

Location of the trenches. 1 - east-west view of sections 
II, III and VI; 2 - east-west view of sections III, VI and 

VIII; 3 - east-west view of the plateau and the complex 
Lebăda. 

Pottery. 1 - House 1; 2-5 - House 2 ( 19th c. ).
Pottery from House 2 ( 19

th 
c. ). 

Pottery from House 3 ( 19
th 

c. ).
1-2 - pottery from House 4; 3 - bronze arrowhead ( 19

th 

c.).
Pottery from House 5 ( 19

th c. ). 

Pottery from House 5 ( 19
th 

c. ). 
Pottery from the layer. S I: ( 1) c. 2; 0-0,35 1n; (2) c. 26, -

0,30-0,50 m; (3-5) c. 26; -0,50-0, 70 m. S II: ( 6) c. 20; -
0,54-0,64 m; (7) c. 19-20; -1,40 m; found on the "oval". 

S III: (8) c. 12; -0,35-0,55 m. S V: (9) c. 6-7; cas. 1; -

0,30-0,60 m; ( 1 O) c. 23; -0,50-0, 70 m. S VI: ( 11) c. 24; -

O, 10-0,40 m. Dating: ( 1 O) early-1niddle Bronze Age; ( 11) 
type Fundeni- Govora; (7, 9) Latene(l -6, 8): Bronze 

Age. 
Zimnicea - Plovdiv pottery from the layer: S II, c. 16, -

0,50 - O, 70 m. 
Obviously displaced pottery. ( 1) passim; (2) fro1n a 19

th 
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PI. 4. 

PI. 5. 

PI. 6. 

PI. 7. 

PI. 8. 

PI. 9. 

PI. 1 O. 

PI. 11. 

PI. 12. 

PI. 13. 

PI. 14. 

PI. 15. 

PI. 16. 

PI. 17. 

PI. 18. 

c. House; (3-5) fro1n the 3rd-4th c. AD House; (6-8) from
the fii ling of a 6rd-? 111 c. AD House; (x) first phase in
1nanufacturing the bottom; (y) direct ion of the corrosion.
Dating: ( 1) type Fundeni-Govora; (8) type Zi1nnicea
Plovdiv; (7) type Novaci (Pre - Basarabi); (6) type
Basarabi(?); (2-5) Bronze Age
Hand made pottery. 1-3, 6-9 -from the 3rd-4 th c.; 4-5,

10-11 -from the 61h-i11 c.
Wheel made pottery: 2, 6-7 -from the 3rd-4 th c.; 1, 3-5, 
8 -from the 6th-7th c. 
Pottery. 1, 5-7 -from the 3rd-4th c.; 2-4 -from the 6th-

? 1
1
1 c.; 1, 5-6 -wheel made; 2-4, 7 - handmade. 

Pottery. 1, 3-9 -fro1n the Yd-4 th c.; 2 -from the 6111-? 1 11 

c.; 1-3, 5-9 - wheel 1nade; 4 - hand 1nade. 
Wheel made pottery from the Yd-4th c. AD. 
Pottery: 2-4 -from 3rd-4 th c.; 1 -from the 6th-? 1 11 c.; 2-4
- wheel made; 1 - hand 1nade.
Pottery fron1 the 1Oth-11 th c.: 2-3,5 - Section 11; 1, 4 -
Section III.
Finds fro1n the 19 th c.: 1 -fro1n House 1; 3-4 - from
House 4; 4 - bronze arrowhead.
Pottery fro1n House 2 ( 19 th c. ).
Pottery fro1n House 2 ( 19 th c. ).
Pottery fro1n House 3 ( 19 th c. ).
Pottery fro1n House 3 ( 19 th c. ).
Pottery fron1 House 5 ( 19 th c. ).
Pottery fro1n House 5 ( 19 th c. ).
Pottery fron1 House 5 ( 19 th c. ).
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PI. VI. SectiW1ea I. Complexe arheologice din secolul al XIX-iea (Gr. 1, 2 si Loc. 1). 
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Pl. VII. Sectiunea II. Complexe arheologice din secolele X-XI (Gr. 1, 2 si C 1) sial XIX-iea (Gr. 3, 4). 
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PI. VIII. Sectiunea II. Complexe arheologice din secolul al XIX-iea (Loc. 2, 3). 

https://biblioteca-digitala.ro



7• · 10 11' 12 
• 

PANTELIMON 2004 

N 

13 
• 

14 
1 

ţ 

- -

�-0r 60 

V2 
S VI 

Gr.5 

-0,70 •.
.-1,50 

• • - .. 

-

- -

-

7 8 9 10 11 12 13 14 
• f t I f t • 

-

Vl 

S Iii -0,55.
-

Pl. IX. Sectiunea III. Complexe arheologice din secolele X-XI (Vatra 1); Sectiunea VI. Complexe 

arheologice din secolul al XIX-lea (Gr. 5 si Vatra 2). 
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Pl. X. Sectiunile IV si V. Complexe arheologice din secolele III-IV p. Chr. (Loc. 1). 
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l 

3 

Figura l. Sectiunca I: l - vedere est-vest: 2 - vedere vest-est; 

3-4 groapa 1 (sec. XIX) si detaliu stratigrafic.

4 

https://biblioteca-digitala.ro



Figura 2. Sectiunea I: locuinta l (sec. XIX). 
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2 

Figura 3. Scctiunca lI: 1 - vedere est-vest; 2 ·· vedere vest-est. 
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Figura 4. Scctiunea II: 1-2 - complexe de locuire (sec. X-XI); 

3 - detalii ale cuptoarelor 1 si 2. 
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1 

2 

3 

Figura 5. l - Scctiunile II, l, III, VI - vedere est-vest; 
2 - Scctiunilc III, VI, VIII - vedere est- vest; 

3 - platoul st complexul Lcbada - vedere est-vest. 
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3 

igma 6. Locuintele 1 (1) si 2 (2-5). 

�eramica clin secolul al XIX-iea. 
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igura 7 · JXtlÎn ta 2. 

�ernmica din se _olul al XIX-lea. 
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Figun 8 Locuinta 3. 

Ceramica c.l1n secolul al XTX-lea. 
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3 

Figura 9. Descoperiri din secolul al XIX-lea : 

cer.unica din locuinta 4 (1-2); varf de af!eata din bron'.I. rn_

https://biblioteca-digitala.ro



-- :::_. __ "7-� 

- --
2 

4 

5 6 

Figura 1 O. Locuinta 5. 

Cerarnica din secolul al XLX-lea. 
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Figura 11. Locuinta 5. 

Ccr:1n1ica din secolul al XIX-lea. 

https://biblioteca-digitala.ro



fl,, -f!!}-.'. .'---î' 
'". -:;( , • ;III;, ••,I' 

' 0 

I 
' 1 

� 

... · ... 
' . ·�· . � . 

. . 
. .

:, �� .. : 

' ' 

I 3 

f 

ii .. ·:-'·:'.:•:,_<>] 
�.: ·.: . '. -�. 

' 

.. . .. 
,. ' .·�-... • _. .- . 

I 
• .  

' I , 4 

., ,- -- -- - ----
�

1, ___ ---- - - - - _., 
_._,,.,,, 

�·_�-;.-_ -:,;�.'�:; . 
� I '  

. I • 5 

·,

, 

�---/4 �ey/ I
I 

I 

o ?Cm - -
' ' 

) 
,, 

I 11 

o 3cm 

Phnsa 1. Cernmică din st.rnt. 
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S I: (1) c. 2; 0-0,35 m; (2) c. 26, -0 ,30-0,50 111; (3-5) c. 26; -0,50-0,70 m. 
S II: (6) c. 20; -0,54--0,64 m; (7) c. 19-20; -1,40 m; de pe "oval''. 

S III: (8) c. 12; -0,35--0,55 rn. S V: (9) c. 6--7; cas. 1; -0 ,30-0 ,60 m; (10) c. 23; -0 ,50-0,70 111. 

S VI: (11) c. 24; -0.10-0 ,40 m. 
Datare: (1 O) Bronz timpuriu-mijlociu; (11) Funden.i-Govora; (7, 9) Latene; (1-6, 8): epoca bi:onzulw. 
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O cm 
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Plansa 4. Ceramica din secolele Ul-IV p. Chr. (1-·3, 6-9) 
si VI-VII (4-5, 10-11). 
Ceramica lucrata cu mana. 
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Plansa 5 Ceramica din secolele III-IV p. Chr. (2, 6-7) 
si VI-VII (1, 3-5, 8). 
Ceramica lucrata la roata. 
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Plansa 6. Ceran1ica din secolele III-IV p. Chr. (1, 5-7) 
si VI-VII (2-4). 

Ceramica lucrata la roata (1, 5, 6t cu mana (2-4, 7). 
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Plansa 8. Ceramica din secolele IIl-IV p. Chr. 
Ceramica lucrata la roata. 
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Plansa 9. Ceramica din secolele III-IV p. Chr. (2-4) 
si VI-VII (1 ). 

Ceramica lucrata la roată (2-4), cu mâna (1) 
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Plansa 1 O. Ceramica din secolele X-XI. 

SectiW1ea II (2-3, 5); Scctiunea III (1, 4). 
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Plansa 11. Descoperiri din secolul al XIX-lea. 
Ceramica din locuintele 1 ( 1) si 4 (3-4 ); 

varf de sageata din bronz (4). 
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Plansa 12. Ceramica din secolul al XIX-lea 

descoperita in locuinta 2. 

https://biblioteca-digitala.ro



a. 

------··---

b. 

� ... --�1-� 
� ,,"'.. . . . : '" .. ·.. . .. · ..., 

••••• ,* ....... *.· .. l • # f • 
I 

•.,. ... • ., ,, .. . . . . 
ro-.....:.'-#'· . . . 
: : . ,. : .. : : ...... : .. ·.

' •,. ... : . 

Plansa 13. Cera1nica din secolul al XL"X-lea
descoperita în locuinta 2. 
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Plansa 14. Ceramica din secolul al XIX-lea 

descoperita în locuinta 3. 
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Plansa 15. Cera1nica din secolul al XIX-lea 

descoperita in locuinta 3. 
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Plansa 16. Ceramica din secolul al XIX-lea 

descoperita in locuinta 5. 
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Plansa 17. Ceramica din secolul al XIX-iea 

descoperita in locuinta 5. 
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2. 

Plansa 18. Ceramica din secolul al XIX-lea 

descoperita in locuinta 5. 
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O locuinţă de tip Militari-Chilia 

descoperită la Bucureşti-Militari Câmpul Boja 

Mircea Negru 

În anul 2003 a continuat delimitarea sitului arheologic de la 
Bucureşti-Militari Câmpul Boja (Fig. 1/1, 2) 1

• Acţiunea începută în 
anul 200 I poate fi considerată încheiată în anul 2003. În urma unor 
sondaje întreprinse în părţile de vest, sud-est şi est a fost delimitată 
suprafaţa acestui sit2

.

În anul 2003, în partea de est a platoului au fost practicate 
două secţiuni S. 42 şi S. 43. Secţiunea S. 42 avea lungimea de 40,00 
m, lăţimea de 2,00 m şi adâncimea maximă de -0,91 m. Secţiunea S. 
43 avea lungimea de 26,00 m, lăţimea de 2,00 m şi adâncimea 
maximă de -0,95 m. Suprafeţele totale cercetate reprezintă 147,25 mp. 

Stratigrafia pe profilul nordic al secţiunii S. 42 este 
următoarea: 0-0,25/0,30 m - strat de culoare cenuşiu-castanie (sol 
vegetal); 0,25/0,30-0,42 m - strat de culoare cenuşiu-negricioasă 
(conţine vestigii din secolele II-III p.Chr. şi VI); 0,43-0,60 m - strat de 
culoare castaniu-negricioasă ( conţine vestigii din epoca bronzului); 
0,61-0,80 m - strat de culoare castanie ( conţine vestigii din neolitic); 
0,81-0,91 m - strat de culoare castanie (steril arheologic). 

Cele mai importante informaţii ştiinţifice obţinute în cursul 
cercetărilor din anul 2003, sunt cele cu privire la cronologia aşezării 
de tip Militari-Chilia din acest sit arheologic3

. Aceste date au fost 
fumizate în cursul cercetării bordeiului B. 26, surprins în secţiunile S. 
42 şi S. 43 (Fig. 1/3). 

Bordeiul mai sus ainintit a fost surprins de la adâncimea de -
0,38 m, la baza stratului de cultură cu vestigii din secolele II-III şi VI 
p.Chr. Un colţ al său intră în profilul nordic al secţiunii S. 42, celălalt
în profilul sudic al secţiunii S. 43. El avea forma unui paralelogram cu
lungimea de 5,40 m şi lăţimea de 4,25 m. La adâncimea de -0, 74 m se
afla podeaua, care nu prezenta urme speciale de amenajare.

În umplutura bordeiului au fost descoperite fragmente de 
chirpic ( cu lungimi de 1-4 cm), fragmente de vase ceramice modelate 

1 Ca urmare a avizului favorabil nr. l 27/M/2004 primit de Memoriul ştiinţific 
înaintat Ministerului Culturii şi Cultelor, situl arheologic de la Bucureşti-Militari 
Câmpul Boja a fost menţinut pe Lista Monumentelor Istorice din anul 2004 cu 
codul B-I-s-A-17886. 
2 Pentru istoricul cercetărilor şi rezultatele din campaniile arheologice precedente a 
se vedea Negru, Schuster, Moise 2000; Negru 2002, p. 47. 
3 Negru 2004, p. 62-65. 
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cu 1nâna ( chiupuri, oale, capace, o ceaşcă dacică) sau la roată ( oale, 
căni, ainfore, străchini), două mărgele de sticlă şi una de chihlimbar, o 
cheie ro1nană din fier, fusaiole, fragmente de lemn ars, oase de 
animale etc. 

În cadrul cera1nicii descoperite predomină frag1nentele de vase 
1nodelate cu mâna, în proporţie de peste 60%. Pe lângă, ceramica de 
producţie locală, au fost descoperite şi fragmente de vase romane de 
in1port. 

O analiză atentă a con1poziţiei pastei cerainicii modelate cu 
mâna a dus la distingerea a două categorii. 

Din prima pri1na categorie fac parte fragmente de chiupuri 
(Fig. 2/1 ), o ceaşcă dacică (Fig. 2/6) şi vase (Fig. 2/3, 4) din ceramică 
grosieră de culoare cărărniziu-gălbuie. Pasta conţine fragmente 
cera1nice pisate, rare fragrnente de calcar pisat şi inică. Arderea 
pri1nară este, în general, inco1npletă. Unele vase prezintă urme de 
ardere secundară la exterior (Fig. 2/5), iar ceaşca dacică atât la 
interior cât şi la exterior (Fig. 2/6). Vasul de provizii nu prezintă urme 
de ardere secundară. 

Din a doua categorie fac parte fragmente dintr-un chiup (Fig. 
2/2) şi un vas de di1nensiuni 1nijlocii (Fig. 2/5) din ceramică aspră, 
grosieră, co1npactă, de culoare cără1niziu-gălbuie. Pasta conţine 
fragn1ente cera1nice pisate, rare frag1nente de calcar pisat şi mică. 
Arderea prin1ară este co1npletă, observându-se şi urn1e de ardere 
secundară la exterior (Fig. 2/5). Din aceeaşi pastă au fost modelate 
două fusaiole tronconice de culoare cenuşie şi două bitronconice de 
culoare gălbuie ( Fig. 2/7-1 O). Decorul lipseşte cu o singură excepţie a 
unui vas de di1nensiuni n1ijlocii decorat cu crestături aşezate oblic pe 
1nuchia buzei (Fig. 2/5). 

Ceramica de producţie locală aparţine celor două categorii 
specifice perioadei: vase de bucătărie şi vase pentru servitul 1nesei. 

Vasele de bucătărie au fost modelate din pastă zgrunţuroasă de 
culoare cenuşie ce conţine nisip şi pietricele. Arderea pri1nară este 
con1pletă, la exterior prezentând şi urn1e de ardere secundară. Formele 
de vase prezente sunt castronul (Fig. 2/ l l )  şi oala (Fig. 2/12). 

Vasele pentru servitul 1nesei au fost modelate din pastă fină de 
culoare cenuşie, cenuşiu-gălbuie sau cără1nizie ce conţine nisip fin 
cernut şi inică. Ca forn1e 1nenţionă1n strachina (Fig. 2/13, 14) şi un 
vas cu două toarte (Fig. 2/ l 5). 

Cera1nica ro1nană de i1nport este prezentă prin fragmente din 
partea n1ijlocie a unor a1nfore din pastă fină cără1nizie, respectiv un 
fragtnent dintr-un vas decorat cu motivul solzilor de peşte realizat în 
tehnica barbotinei (Fig. 2/16). Fragn1cntul de vas decorat în tehnica 
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ainintită are analogii la Sucidava şi Orlea4 , iar în Muzeul din Corabia 
există un vas întreg identic) . Se consideră că vase de acest tip ar fi 
fost produse la Ro1nula în a doua jumătate a secolului al II-iea p. Chr., 
ele lipsind în prin1a jumătate a secolului al III-iea p.Chr. în castrul 
ro1nan de la Slăveni6 . La Troesmis un vas decorat în aceeaşi 1nanieră 
a fost datat la sfârşitul secolului al II-iea şi începutul secolului al 111-
lea p.Chr.7

Singurele obiecte din 1netal descoperite în cadrul bordeiului 
sunt o verigă din bronz (Fig. 2/17) şi o cheie romană din fier8

.

Una dintre mărgelele descoperite este din pastă de sticlă 
acoperită cu vopsea maron cu inserţii albe ale 1notivului ochiurilor de 
lanţ (Fig. 2/18). Mărgele similare cu inserţii de substanţă albă au fost 
descoperite la Szentes-Sargapart9

, datate cu monede de la Antoninus 
Pius până la Marcus Aurelius 10, respectiv la Bacskeresztlir, unde au 
fost datate cu monede de la Marcus Aurelius 11

• Mărgele similare au 
mai fost descoperite la Tibiscum, unde au fost datate între secolele II 
şi IV p.Chr.12

• În Muntenia a fost descoperită o mărgea la Mătăsaru, 
unde a fost atribuită nivelului timpuriu al culturii Militari-Chilia, 
respectiv în secolul al II-iea şi la începutul secolului al III-iea p.Chr. 13

A doua mărgea este din sticlă de culoare albastru-cobalt. Ea 
are forma hexagonală şi este perforată longitudinal (Fig. 2/19). 
Mărgelele hexagonale din sticlă de culoare albastră sunt frecvente în 
regiunea Dunării de Mijloc şi de Jos. Menţionă1n descoperirile 
asemănătoare de la Porolissum, datate în secolele II-III p.Chr. 14

Mărgele similare au mai fost descoperite la Kistoke, unde au fost 
datate în secolele I-II p.Chr.15

, Hajdusa1nson-Majorsagi, unde au fost 
datate în secolul al IIJ-lea p.Chr.16

, respectiv Felsopusztaser, unde au 
fost datate în a doua ju1nătate a secolului I şi în prima ju1nătate a 
secolului al II-iea p.Chr.17

4 Popilian 1972, p. 159. 
5 

Ibidem, p. 159, fig. 8: 1. 
6 

Ibidem, p. 160. 
7 Opaiţ 1980, p. 333, pi. VI:3. 
8 În curs de restaurare în laboratorul Muzeului Municipiului Bucureşti. 
9 Parducz 1950, p. 132-133, pi. III:13, VIIl:6, XIII:6. 
10 

Ibidem, p. 135. 
11 

Ibidem, p. 165, pi. CXII: l ,  3. 
12 Benca 1983, tip XII, p. 119, pi. I. 
13 Bichir 1984, p. 52, pi. L/1 I .  
11 Gudca, Bajusz 1982, p. 26, 33-34, fig. 3:113. 
15 Parducz 1944, 51, pi. XVII:4. 
ic, Ibidem, p. 84, fig. XXXVIII:6. 
17 Parducz 1941, p. 53-54, fig. XII:5, XVa. 
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A treia mărgea are forma unui disc şi este din chihlimbar de 
culoare castaniu-roşcată (Fig. 2/20). Mărgele plate similare cu cea de 

chihlimbar de la Militari-Cân1pul Boja au fost descoperite în mediul 
sarmaţilor iazigi în necropola de la Kiszombor, datată între anii 160-
270 p.Chr 18

• 

Concluzii 

Bordeiul B. 26 poate fi datat în a doua jumătate a secolului al 
Ii-lea p.Chr. şi în prima jumătate a secolului al III-iea p.Chr. 

Argu1nente în acest sens sunt încadrările cronologice generale ale 
mărgelelor cu inserţii şi din chihlimbar, precum şi prezenţa 

fragmentului de vas ro1nan decorat în tehnica barbotinei. 
Textul lui Dio Cassius "Cu1n iazigii se dovediră a-i fi foarte de 

folos (împăratului Marcus Aurelius - n.a.), le iertă multe din 
îndatoririle lor. . .  Le-a îngăduit însă să facă comerţ cu roxolanii, prin 

teritoriul Daciei - ori de câte ori guvernatorul acelei provincii le va da 
voie" a fost considerat ca referindu-se exclusiv la un presupus drum 

care trecea prin Porolissum şi pe care s-ar fi permis acest comerţ
19

. 

Descoperirea la Mătăsaru şi Militari-Câmpul Boja a unor mărgele 

similare celor din Pannonia ar putea indica existenţa unei rute 
co1nerciale între sarmaţii iazigi din Câmpia Pannoniei şi cei roxolani 

de la nordul Dunării de Jos, inclusiv din partea de sud-est a 
Munteniei. 

18 
Parducz 1950, p. 129, 139. 

19 
Dio Cassius, 1964, p. 703, nota 193. 
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A dwelling of Militari-Chilia type discovered 
at Bucureşti-Militari Câmpul Boja 

Abstract 

The objective of the campaign fro1n 2003 was the final 
deli1nitation of the site territory. In this order, two trenches were 
practiced in the eastern part of the plateau. The 1nost interesting 
dwelling was B. 26. The archaeological material consists in hand
made and wheel-made pottery, glass and amber beads, ani1nal bones, 
and burned clay. The discovered artifacts and specially the beds and 
Ro1nan pottery dated it in the later half of the 2nd century AD and 

1 f rdear y o 3 century AD. 

Caption of plates 

Fig. 1. The archaeological site location ( 1-2); dwelling B. 26 plane 
(3). 

Fig. 2. Archaeological materials discovered inside of dwelling B. 
26 ( 1-20). 
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Raport asupra materialului ceramic de secol VI, 
rezultat în săpăturile de salvare din Bucureşti, 

Calea Victoriei nr. 9 

Eugen S. Teodor 

În iunie 2004 am primit de la dr. Gh. Mănucu-Adameşteanu 1

două loturi de material ceramic, databil global în evul mediu tirnpuriu 
(secolul VI). Am să mă refer strict la materialul ceramic, grupându-l 
pe complexe sau contexte. 

,,Locuinţa 6" 
Primul lot este compus din două fragmente superioare de 

oală-borcan, un fund de vas de acelaşi tip, un fragment de capac, 
toate acestea realizate prin modelare manuală, un fund de vas modelat 
la roata lentă şi un fragment de tipsie realizat la roata rapidă, piesa 
din urmă fiind, după ştiinţa mea, un unicat până la această oră. lată o 
sumară descriere a fabricatiei lor: 

- frag1nent superior al unui vas-borcan (PI. 1/1 ), cu dia1netrul
la gură de 12 cm. 2, realizat dintr-o pastă nisipoasă bine sortată
( cu fire de cuarţ mai mici de 1 mm), cu puţină n1ica ( aceasta
este nativă în argilele din zona Bucureştiului); 1nodelarea este
relativ îngrijită, în special pe faţa externă, pe care se pot
observa puţine neregularităţi; pe interior se observă mai multe
unne de retuş, efectuat cu degetele ( degete mici!), pe sens
cvasi-orizontal; arderea este incompletă, însă relativ bună,
compoziţia fiind co1npactă; mijlocul spărturii este cenuşiu
închis, faţa externă fiind însă arsă la „roşu" pe 3 mm; arderea
secundară împiedică o clasare fennă a culorii, însă se poate

1 În vederea construirii unei clădiri pentru birouri, Compania Naţională "Loteria 
Română" a demolat o clădire şi anexele existente pe amplasamentul situat între 
Calea Victoriei nr. 9 şi str. Ilfov nr. 5. În urma săpăturilor arheologice preventive 
efectuate în primăvara anului 2004, au fost identificate şi degajate mai multe 
vestigii de arhitectură (biserici, tunele pentru evacuarea apelor) şi complexe 
arheologice (locuinţe, cuptoare, gropi menajere), care se eşalonează pe parcursul 
mai multor etape cronologice (secolele XV-XIX). Cele mai vechi complexe 
medievale fac parte dintr-un orizont de locuire databil în secolele XV-XVII, care 
suprapune un orizont ce conţine materialele descrise mai jos. 
Informaţii oferite de autorul cercetărilor arheologice, dr. Gh. Mănucu
Adameşteanu. 
2 Măsurătorile sunt date conform Sistemului Compas (Teodor E. 1996), diametrul 
gurii fiind dat pentru segmentul cvasi-orizontal, şi nu pe exteriorul formei, precum 
în practica uzuală de laborator. 
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face oricuin afirmatia că interiorul vasului a fost mult mai 
puţin ars, ceea ce sugerează arderea lui cu gura în jos 
(procedură specifică mai ales perioadei iniţiale a „culturii 
lpoteşti-Cândeşti"3

); culoarea iniţială a vasului pare să fi fost 
gălbui-roşcat; 
- fragn1ent superior dintr-un borcan (Pl. 1/2), cu diametrul
gurii de 11, 7 cin, din inuite puncte de vedere analog cu
anteriorul, inclusiv forma şi arderea secundară; există însă o
serie de diferenţe, respectiv o inodelare încă şi mai îngrijită,
un relativ exces de nisip; arderea este incompletă, ambele feţe
ale peretelui fiind arse oxidant, pe o grosiine de 2 mm. (în
concluzie, acest exeinplar a fost ars cu gura în sus,
neacoperită);
- capac de vas, fragmentar (Pl. 1/3 ), modelat manual, cu
diainetrul butonului de apucare de 4,5 cin (butonul este şi el
fragmentar, elipsoidal, aşa încât diametrul este greu de
precizat; cifra ar putea fi n1ai 1nare ); este realizat din aceeaşi
pastă ca nr. 1, însă con1plet ars, în ciuda grosimii mari;
suprafaţa exterioară este acoperită cu o angobă roşcată, parţial
exfoliată, interiorul fiind gălbui, cu urme de aranjare cu
spatula (le1nn); fac i1nediat inenţiunea că aceste forme, rare şi
în Câ1npia Română, apar însă în aproape toate siturile
secolului al VI-lea, absentând însă din cele slave (sau astfel
considerate), inclusiv pentru secolul al Vii-lea;

- fund de vas, cu dian1etrul de 8, 1 cin (Pl. 1/4); modelat
1nanual din pastă cera1nică nisipoasă, dar de foarte bună

calilatc; în ciuda grosi1nii profilului, la bază ( caracteristică
uzuală a cera1nicii „lpoteşti-Cândeşti"), arderea este completă,

gălbui-cără1niziu; la interior se zăresc firişoare alburii,
rezultate din descon1punerea unor vegetale (stocate în

recipient);
- fund de vas cu dia1netrul de 10,5 cn1 (Pl. 1/5) modelat pe

roata lentă (însă perfect si1netric ), dintr-o pastă nisipoasă, cu
inică, cu sortare în general bună (boabe de siliciu de până la 2

n1n1), însă, izolat, şi cu pietricele de până la 6 mm); ceramică
densă, con1pactă, bine arsă (brun roşcat de feţe, cu miez

roşcat); frag1nentul ar putea aparţine, teoretic, şi orizontului

3 Conceptul cultural este din ce în cc mai greu sustenabil, dar deocamdată nu avem 
nimic „la schimb"; între arealele vestice şi estice ale culturii au putut fi identificate 
mult mai multe decât cele enumerate de „naşul" culturii (Teodorescu 1964). 
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„Dridu", în lotul pri1nit existând şi două fragmente care 
aparţin certamente acestuia; 
- fragment de tipsie (formă cunoscută în literatura de
specialitate şi ca „tăviţă slavă"; v. PI. I/6), cu diametrul
superior de 16,5 cin., confecţionată dintr-o pastă nisipoasă,
însă foarte fin sortată, cu aceeaşi mică ( ceea ce o declară
produs local); di1nensiunile şi forma sunt absolut tipice pentru
acest gen de piese, cu menţiunea că buza este şănţuită discret,

înclinată spre interior.

Un al doilea lot cu materiale, provenind din aceeaşi locuinţă 
6, cuprinde nun1ai frag1nente ceramice mici, ,,atipice". Acest al doilea 

lot, deşi nu 1nai necesită alte desene, sau 1nulte comentarii 
suplimentare, este i1nportant fiindcă masa celor circa 30 de fragmente 

ceramice confinnă cele deja scrise, oferind însă o cu totul altă bază 
statistică. Se confirmă preponderenţa ceramicii modelate manual ( un 

singur frag1nent se datorează roţii olarului). Tipurile de fabricaţie sunt 
cele deja a1nintite, fiind, în esenţă, două: nisipoasă cu sau fără adaos 

de pietricele ( de mărimi până la 3 1nm). Este cu totul remarcabilă -
trebuie să o spun din nou - absenţa ceramicii pisate în pasta vaselor 

din acest complex. 
Sunt de evidenţiat vreo câteva situaţii: în primul rând o bază 

de tip „ogival" (interiorul se termină în formă de ogivă), foarte gros 
(25 mtn. la centru!), însă, cu totul surprinzător, cu ardere con1pletă, la 

gălbui-cără1niziu, ceea ce presupune o ardere neobişnuit de bună 
(lungă, în esenţă). Piesele cu ardere incompletă nu lipsesc nici în 

acest lot, dar numărul re1narcabil de obiecte cu o modelare îngrijită şi 
ardere cotnpletă se constituie în caracteristica globală - destul de 

neobişnuită pentru peisajul epocii. Se mai ren1arcă un frag1ncnt 
ceratnic provenit din panoul inferior al unei oale-borcan, care 

prezintă, numai pe exterior, unne verticale de retuş cu spatula, fapt 
relativ neuzuaL 

Calea Victoriei 9, ,,sub Locuinţa 4" 
Lotul este relativ generos, nun1ărând trei jun1ătăţi superioare 

de vas ( din care una lucrată la roata rapidă) şi patru baze de vas

borcan ( această atribuire - cu toată incertitudinea, natural, datorită 
frag1nentarităţii; din care un exetnplar lucrat la roata rapidă) şi un bol 
fragmentar, lucrat cu 1nâna. 

- ju1nătatea superioară a unui vas borcan decorat cu două

incizii orizontale (Pl. I/7), modelat la roata rapidă, modelarea
fiind de foarte bună calitate (factorul grosune a
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peretelui/diametru este neobişnuit de mic: 4,3 mm grosimea; 
dia111etrul = 17,5 c111; raportul = 0,02457); pasta nisipoasă este 
bine sortată (până la maxim 1 mm) şi compactă; arderea 
secundară relativ puternică, produsă după spargere, previne 
precizarea exactă a culorii ( care pare, totuşi, un cenuşiu
gălbui); 
- baza şi o parte a peretelui inferior de la un alt exemplar
lucrat la roata rapidă (PI. I/ 13 ), cu o fabricaţie foarte
ase111ănătoare; acest exe111plar, însă, provenind de la un borcan
cu di111ensiuni mai mici ( diametrul bazei este 7,5 cm.), are
angobă la exterior; unele zone sunt puternic arse secundar (şi
de această dată după spargere), însă culoarea originală -

galben-roşcat deschis - poate fi precizată;
- buză şi u111ăr dintr-un borcan de tip arhaic ( ceea ce am numit
,,aspectul Târgşor"4

), cu buză scurtă, verticală (PI. 1/1 O),
111odelat 111anual, relativ îngrijit, din pastă nisipoasă, bine
sortată, în a111estec cu cioburi pisate mărunt (111ax. 1,5 mm),
adăugate în cantitate relativ 111are; pe faţa interioară - câteva

urme de degete, şi acestea de dimensiuni mici; pentru
comparaţie, indicele de grosi111e al acestui obiect este 0,0968

(9 111111 grosime la un diametru de 9,3 cm)
- inic fragment din buza unui recipient asemănător cu cel

anterior, din pastă nisipoasă fără cioburi pisate, cu ardere
incon1pletă (111argini de 2 111111, de pe fiecare parte, sunt gălbui

roşcate, cu 111iezul cenuşiu-negricios);
- frag111ente din buza şi u111ărul unui borcan realizat prin 

111odelare n1anuală de bună calitate (Pl. 1/9), dintr-o pastă cu 
puţin nisip, dar cu adaos 111asiv de pietricele (maxim 6 mm, 

4 
Teodor E. 2001, p. 138-140. Se numeşte „aspectul Târgşor" doar fiindcă acolo 

aspectul pare extrem de caracteristic (Teodorescu 1974, fig. 3/4; Diaconu Gh. 1978, 
fig. 3/4, 5, reprezentând jumătate din formele publicate). Forme de acest fel pot fi 
întâlnite în multe dintre siturile epocii, de ex. Băleni (nepublicat), Budureasca 4 şi 5 
(nepublicate, dar prezente în expoziţia Muzeului Judeţean Prahova), Dulceanca I 
(Ferchc 1974, fig. 52/4, 7, 70/2), lpoteşti (Roman & Ferche 1978, fig. 4/3), 
Strfrn;eşLi (Teodor D. 1994, fig. 5/4), Vadu Codrii (Nica 1994, fig. 2/2). Deşi 
consider că aceste forme sunt o moştenire arhaică, relativ frecventă pe suprafeţe 
mari, în centrul şi estul Europei (în Ucraina. Polonia şi Slovacia „datează" 
orizonturile de la sfârşitul secolului V şi prima jumătate a sec. VI; v. Rusanova 
1973, tabelul de la p. 20; Parczewski 1993, passim; Fusek 1994, în special tabelul 
de la p. 109), cronologia acestor piese, enumerate mai sus, acoperă probabil tot 
spectrul temporal al culturii Ipoteşti-Cândeşti; Băleni, Ipoteşti şi Străuleşti 
reprezintă destul de sigur etape timpurii, dar Dulceanca I, şi în special Vadu Codrii, 
fac referire la etapele târzii. 
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filiforme), al căror număr şi mărime contrastează cu fineţea 
modelării (indice de grosime 0,0383, respectiv grosime 
perete, măsurată la umăr, de 4,6 mm, la un diametru la gură 
de 12 cm); culoare roşcată, omogenă; fisuri anterioare 
spargerii, care par a se datora nu atât arderii ( co1nplete ), ci 
probabil procesului de uscare incomplet (recipientele 

insuficient uscate se crapă în procesul arderii); 
- fragment din baza unei oale-borcan, cu 1nodelare foarte

îngrijită (Pl. I/12), posibil cu roata lentă (în cazul în care aşa
ceva există5

); grosimea mică a bazei recomandă şi ea

utilizarea roţii pentru 1nodelare; pasta nisipoasă cuprinde şi
puţine cioburi pisate, în general mici (sub 3 1nm) sau foarte

mici; arderea este unifonnă, la brun-roşcat;
- fragment din baza lărgită a unui borcan (PI. I/ 11 ), modelat

manual, din pastă nisipoasă fină, cu pigment roşu (şamotă);
dublă ardere secundară, una albicioasă, la exterior, fiind de

natură funcţională (gătirea prin expunere laterală, în cuptor), o
alta negricioasă, produsă după spargere);

- fragment din baza unui borcan (neilustrat) fără talpă,
nisipoasă, cu pietricele care accidental pot avea până la 3 mm,

modelat manual, însă foarte îngrijit (şi cu aceeaşi bază subţire
la care suspecta1n anterior utilizarea roţii; prezumţia nu

funcţionează în acest caz, cu clare amprente de degete); ardere
completă, brun-roşcată;

- baza unui vas mic ( diametrul bazei este de 6,2 cin), modelat
manual, destul de îngrijit, dintr-o pastă cu exces de nisip, dar

cu sortare bună; ardere completă, cărămizie; forma ogivală a

interiorului, profilul gros, cât şi „talpa", nu sunt rezultatul
lipsei de înde1nânare, ci al respectării unei „reţete"
tradiţionale, relativ frecventă în epocă, în acelaşi areal;

- fragment din buza şi peretele unui bo 1 inic ( fonna este

extrem de rară, în epocă), din pastă compactă, cu mica, însă şi

cu pietricele relativ mari (până la 4 mm), relativ nu1neroase;

ardere incompletă, cu feţe gălbui-cără1nizii; urme de retuş cu

spatula de lemn, pe interior.

Calea Victoriei 9, groapa 5 

5 În trecut am contestat existenţa unei asemenea unelte, pentru secolul VI, în baze 
pur raţionale (nu ar avea rost să utilizezi roata lentă, atâta vreme cât ai acces la 
serviciile specializate ale unui olar; exact aici poate apare slăbiciunea enunţului, 
fiindcă nu este deloc sigur că comunităţile nord-dunărene îşi puteau asigura tot 

timpul astfel de servicii). 
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Sunt prezente 16 fragmente ceramice, din care marea 
majoritate fac parte, cu certitudine, din cultura materială a secolului 
al VI-lea. Cu excepţia unui fragment mărunt de la o ansă, 
reprezentând destul de sigur un import (pasta caolinoidă sugerează 
Scythia Minor), restul reprezintă fragmente cera1nice modelate 
manual, cu caracteristici de fabricaţie siinilare celor descrise pentru 
co1nplexcle anterioare: pastă nisipoasă, cu sau fără pietricele (în 
general inai inici de 3 1nm), arse co1nplet sau nu; nici pe acest mic lot 
cera1nic nu a fost sesizată prezenţa ceramicii pisate, ceea ce apropie 
1naterialul acestui con1plex de Locuinţa 6. Se reinarcă un fragment cu 
aşa-nu1nitul „decor involuntar", reprezentat în fapt de unne de retuş 
cu o spatulă de lemn (nu foarte bine finisată, fibra lemnoasă lăsând 
inici incizii), cu tuşă cvasi-orizontală. 

Sunt prezente şi două fragmente de „vălătuci", din pastă 
uzuală (nisipoasă, cu inică, fără ceramică pisată). Obiecte elipsoidale, 
de diinensiuni şi fonne concrete variabile ( cvasi-cilindrice, de pildă), 
sunt asociate de obicei cuptorului, sporind capacitatea de 
înmagazinare a căldurii. 

Comentarii generale 

Lotul cera1nic analizat este prea restrâns pentru a permite 
c01nentarii detaliate sau o cronologie, alta decât apartenenţa la 
orizontul cultural îndeobşte numit „lpotcşti-Cândeşti". Absenţa 
datelor asupra contextului arheologic fac eventualele co1nentarii şi 
mai dificile. Rugând cititorul să ţină cont de aceste enunţuri, ain să 
încerc totuşi să exprim ceea ce cred astăzi, prin prisn1a datelor 
acun1ulate despre conţinutul cultural al secolului VI d.Chr. în 
regiunile sud-carpatice. 

Absenţa pastei cera1nice cu cioburi pisate, în două con1plexe 
din trei, este o ciudăţenie, prin con1paraţie cu relativ nu1neroasele 
cercetări anterioare din perimetrul oraşului Bucureşti. Chiar şi în 
cazul celui de al treilea coinplex, con1poziţia pastei este net distinctă 
de un alt lot cera111ic bucureştean, studiat în laborator relativ recent, 
cel de la Militari-Câ1npul lui Boja; în acest din urmă caz, pasta 
cera1nică având în co111poziţie cioburi pisate (în majoritatea cazurilor 
grosier JÎ extrem de vizibil) reprezentând 1najoritatea. 

Intr-o lucrare 1nai veche a1n scris că situl de la Ciurel poate fi 
suspectat că ar fi adăpostit o comunitate de origine vestică, probabil 
vest-munteană. Argun1entul de atunci era cel morfologic. Iată că 
acum apare un al doilea caz în care filiaţia occidentală poate fi 
argu1nentată, de această dată în baza tradiţiei olăriei „casnice", care 
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foloseşte reţete uzuale în bazinul Vedea-Teleorman (pe care îl cunosc 
inclusiv din săpături personale, la Copăceanca-Teleorman). 

Situaţia descrisă sugerează două momente distincte în evoluţia 
aşezării, unul (Loc. 6 şi groapa 5) în care noii veniţi unnau încă 
fonnulele tehnologice moştenite în teritoriul de baştină, şi un al 
doilea, în care sunt deprinse practicile uzuale în perimetrul cultural al 
Dâ1nboviţei inferioare, pe calea cea mai simplă a aculturaţiei, cea a 
exogan1iei (în toate cazurile în care s-a putut face detenninarea, 
amprenta degetului sugerează că manufacturierul era femeie). 

Din punct de vedere cronologic, aş fi tentat să includ situl de 
pe Calea Victoriei 9 în categoria celor ti1npurii, respectiv undeva la 
graniţa secolelor V-VI. Prezenţa unor forme rare, precum un capac şi 
un bol, într-un lot cera1nic restrâns, recomandă o datare timpurie; 
argu1nentul este destul de simplu, şi anume că aceste forme 
începuseră, încă din secolul III, un proces lent de extincţie, co1nplet 
spre finalul veacului VI. Cât despre „tăviţa slavă" ( forma a intrat 
astfel în literatură), evoluţia ei în Muntenia şi în teritoriile slave este 
divergentă: frecventă la început, dar tot mai rară apoi ( dispare în 
secolul VII), în pri1nul caz, şi vice-versa, o prezenţă cxtre1n de palidă 
(şi discutabilă) pentru secolul VI, apoi un progres continuu până în 
secolul VIII, fiind încă în uz câteva secole mai târziu, pentru 
teritoriile slave „clasice" ( cu ghilimele, fiindcă teorii noi, bulversante, 
fac din Dunărea Inferioară patria originară a slavilor; nu vom dezbate 
aici un subiect atât de delicat). Pentru cei avizaţi, originea dunăreană 
a tipsiilor nu 1nai este un subiect de dezbatere6

, iar apariţia acestui 
exotic exemplar, lucrat la roată, nu face decât să ofere un nou 
argu1nent ( dacă mai era nev o ie). 

Ar mai fi de adăugat aici contrastul paradoxal dintre structura 
tehnologică foarte „primitivă", în care produsele realizate pe roata 
olarului se află undeva sub 10%, şi fabricaţia şi modelarea foarte 

îngrijite, ceea ce particularizează aşezarea surprinsă prin cercetare de 
salvare pe Calea Victoriei 9. Pe de altă parte, poziţia topografică este 
absolut tipică, pe terasa stângă a Dârnboviţei. Deşi elementele de 
datare „sigură" lipsesc, combinaţia dintre tehnicile de fabricaţie şi 
spectrul tipologic reco1nandă o datare timpurie, poate chiar înaintea 
sfărşitului veacului al V-lea, într-un moment care ar putea fi descris 

prin dezorganizarea producţiei cera1nice, datorită dispariţiei 
ele1nentului germanic, şi înaintea reorganizării producţiei ceramice, 
pe noi baze ( ceramică exclusiv arsă oxidant), probabil în anii lui 
Iustin şi în prima parte a domniei lui Iustinian. Memoria vechii 

6 
Curta 2001, p. 297, fig. 72. 
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producţii cera1n1ce dăinuia, încă, fiind produse forme funcţionale 
specifice perioadei anterioare ( capac, bol). In acelaşi timp, se 
generează noi produse, specifice veacului VI, precum tipsia. 

Am să închei aici, fără clasicele „analogii", fiindcă lotul 
cera1nic, restrâns şi frag1nentar, ar putea avea virtual oricâte analogii, 
în special în Câmpia Ro1nână. 
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Brief reference about Vl
th 

Century potsherds 

from rescue diggings in Bucharest, Calea Victoriei 9 

Abstract 

The pottcry, corning fron1 diggings madc by Dr. Mănucu

Adameşteanu, in Bucharest downtown, was received for study in 
June 2004. Fro1n three different contexts, from related locations, 

there are environ 60 frag1nents, that is quite few for a confident 
overview. Nevertheless, the Bucharest area is well known, 1naking 
possible so1ne com1nents. 

One sustainable observat ion is the quality of the fabric. The 
pottery is made, in two contexts from three, without the addition of 
crushed potsherds, a usual practice for the area and t ime ( see, for 
instance, the settle1nents from Ciurel and, especially, Militari, just 
one 1nile upstreain Dâmboviţa River). For the third context, the 

pebble sorting is also better than usual. Including here older 
observations about the pot shapes from Ciurel, I think we should infer 

not the Slavic influence, as accusto1ned (Teodor D. 1994), but per 
contra, a western influence. 

The chronology suggested by so1ne obsolete shapes, like a lid 
and a bolus (see Plate 1/3, 8), is around the threshold of the fifth and 

sixth centuries. The "Slavic" pan is for sure a local product, not a 
"1nigrated" one (Curta 2001 ). This one (1/5) is fast-wheel shaped, not 
encountered in Slavic areas, which excuses me from other 
com1nentaries. On the other hand, in spite of the relatively good 
fabric, the wheel-made pottery sums only 10% from all. I should say 
that the fact also shows the early phase of the so-called "Ipoteşti

Cândeşti culture". 
Although the distance fro1n Dâmboviţa to Colentina River is 

only about 4 miles (the last is streaming Northem Bucharest), the 
sharp differences between the settlements along them recommend an 
"ethnic border" between. Dâ1nboviţa' s group trends to show up 
connectivity with Western Wallachia; Colentina's settle1nents group, 
instead, looks wild and presumably with Eastern influences. 

Caption of plates 

PI. I. Calea Victoriei 9. 6th c. pottery. 1-6: House 6; 7-14: "under 

House 4"p; fast wheel n1ade pottery (6, 7, 13), slow wheel 
made pottery (5), hand rnade pottery (the rest); pot-jars, but 

the nos. 3 (lid), 6 (plate) and 8 (bowl). 
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Calea Victoriei nr. 9. Ceramică din 
secolul VI. 
1-6: L. 6; 7-14:' ub L.4"; ceramică
modelată la roata rapidă (6, 7, 13)
lentă (5) ceramică modelată manual
(re tul); oale-borcan cu excepţiile de la
nr. 3 (capac), 6 (tipsie) şi 8 (bol)
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Vase de sticlă descoperite în complexe funerare 

din secolele XV-XIX 

Gheorghe Mănucu-Adameşteanu 

Prezenţa vaselor de sticlă, ca parte componentă a inventarului 
funerar, este semnalată pe teritoriul României în secolele VI-V a. 
Chr., 1noment ce coincide cu apariţia primelor importuri de origine 
greacă 1

•

Vasele de sticlă au cunoscut o largă răspândire pe teritoriul 
Dobrogei în epoca elenistică şi romană, fapt reliefat de numeroasele 

descoperiri din centrele fortificate dobrogene. Alături de recipiente 
din ceramică, inventarul mormintelor cercetate la Tomis-Constanţa

2
,

Callatis-Mangalia3
, Beroe-Piatra Frecăţei4

, cuprinde şi vase de sticlă, 
în special unguentarii şi lacrimarii. 

Obiceiul este preluat şi de către populaţiile migratoare, după 
cum dovedesc inventarele funerare din secolele III-IV p. Chr. 5

Pătrunderea slavilor şi a bulgarilor în ţinuturile de la Dunărea 
de Jos, în cursul secolului al Vii-lea, a dus la dispariţia autorităţii 

politice a Bizanţului şi la întreruperea legăturilor comerciale. 
Recucerirea Dobrogei, în anul 971, de către împăratul Ioan 

Tzimiskes, marchează debutul unei noi etape în circulaţia produselor 
din sticlă. Cercetările arheologice efectuate în aşezările cu caracter 
urban sau în cetăţile de pe limesul dunărean - Păcuiul lui Soare, 
Garvăn-Dinogetia, Isaccea-Noviodunum, Nufăru-Thalainonium - au 

pus în evidenţă o mare varietate de recipiente de sticlă, în marea lor 
majoritate provenind din ateliere bizantine. Cele mai multe 

descoperiri datează din secolele XI-XII, perioadă pentru care nu 
există cazuri în care să se fi verificat depunerea obiectelor de sticlă în 

morminte, deşi s-au cercetat peste o mie de morminte la Dervent, 
Păcuiul lui Soare, Garvăn-Dinogetia, Isaccea-Noviodunum, Nufăru
Thalamonium. 

Pentru restul teritoriului românesc - Muntenia, Moldova, 
Banat, Crişana, Transilvania6 

- sticlăria din secolele X-XIII este 

1 
Vasul se păstrează în colecţia Muzeului de Arheologic din Tulcea. 

2 Bucovală 1968, passim. 
3 Preda 1980, p. 31-34. 
4 

Petre 1987, p. 5-171. 
5 

Diaconu 1965, p. 106-108; Mitrea, C. Preda 1966, p. 143-144. 
6 

Rusu 1995, p. 302-303. 
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reprezentată doar de piese de podoabă (1nărgele, brăţări) care, cu 
excepţia Banatului7 , constituie apariţii izolate şi nesemnificative. 

Putem semnala, totuşi, în Bihor, printre descoperirile din 
reşedinţa feudală de la Sânnicolau de Beiuş, un recipient mic din 
sticlă gălbuie, cu pereţii foarte subţiri, decoraţi cu aplicaţii filifonne 
din sticlă albastră, ce pare să provină dintr-un atelier oriental din 
secolul al XII-lea8

.

Începând cu secolele XIV-XV, vasele de sticlă au cunoscut o 
largă răspândire 9, realitate configurată de înmulţirea 1nărturiilor 
documentare, dar şi de varietatea descoperirilor arheologice. În acest 
context, reapariţia acestor recipiente în 1nonninte 10 nu poate fi tocmai 
surprinzătoare. Se cuvine re1narcat că acest obicei este întâlnit în 
cadrul necropolelor din Muntenia (secolele XV-XIX). 

Din acest areal geografic ne vor reţine atenţia descoperirile 
din zona oraşului Bucureşti, centru care, alături de Câmpulung 
Muscel 11

, se i1npune prin nu1nărul mare al atestărilor. 
În actualul stadiu al cercetărilor, ne vom limita la o 

repertoriere a descoperirilor, urmând ca, pe măsura completării 
infonnaţiilor - efectuarea unor analize a compoziţiei pastei, însoţită 
de studierea unor vase inaccesibile în acest moment - să încercăm şi o 
raportare la atelierele de sticlărie. 

Mănăstirea Snagov 

Investigaţia arheologică de la biserica mănăstirii Snagov a 
avut un caracter de salvare şi s-a desfăşurat sub forma unor sondaje 
practicate de către Dinu V. Rosetti, în cursul anului 1933 ( 1 mai-30 
octo1nbrie) şi de Gh. I. Cantacuzino, în septe1nbrie 1996, ultimul 
putând preciza că fundaţiile primei biserici datează din a doua 
jumătate a secolului al XIV-lea. Săpăturile din interiorul bisericii, 
unde există 1nai multe lespezi funerare, inclusiv cea atribuită lui Vlad 
Ţepeş, au pus în evidenţă 111onninte care au aparţinut pri1nei biserici, 
relaţie stabilită cu certitudine, pe cale stratigrafică şi nu1nisn1atică. 
Datarea a fost posibilă datorită n1onedelor descoperite în cursul 
anului 1933: un ducat de la Vladislav I (1364-cca. 1377) depus la 
mormântul 5, din biserică şi un fals după Ivan Alexandru (1331-
13 70) şi doi ducaţi de la Mircea cel Bătrân (1386-1418) descoperiţi la 
1nonnintele din jurul pri1nului edificiu. 

7 Mănucu-Adameşteanu, I. Poli 1997, p. 346-347. 
8 Popa, N. Chidioşan, A. Lukacs 1984, p. 30. 
9 

Pentru descoperirile din Transilvania vezi Rusu 1995, p. 301-330; Fulga 2004, 
passim. 
10 

Rosetti 1971, p. 187, nota l. 
11 Mîrtzu 1995, p. 45-51. 
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Pri111a menţiune docu1nentară a mănăstirii Snagov apare într
un document de la Mircea cel Bătrân, e1nis probabil între 1409-
1418 12. 

Biserica actuală este ridicată de către Neagoe Basarab; nu se 
ştie în ce împrejurări a dispărut pri1na biserică 13, dar noua ctitorie a 
preluat, se pare, hramul celei vechi "Intrarea Maicii Domnului în 
templu" 14

.

Din a doua jumătate a secolului al XVI-iea se constată 
fonnarea unui nou cimitir: trei monede de la Ferdinand I ( 1.526-1564) 
- doi dinari din anul 1551 şi unul din anul 1557 - marchează reluarea
înmormântărilor în jurul noului monument 15• O oală cu toartă depusă
la mormântul 113, deasupra sicriului, în dreptul capului 16 şi o monedă
de 10 bani, din anul 1867, de la Carol I (1866-1881-1914),
descoperită la mormântul 46 17

, sugerează că în acest loc s-au tăcut
înmormântări până în a doua jumătate a secolului al XIX-iea

În anul 1933, în stânga pronaosului, într-un cavou boltit din 
cără1nidă, a fost găsit scheletul unei femei; la picioarele acestuia, pe 
un postament de cărămidă, erau depuse fragmente din două vase din 
faianţă şi o candelă de sticlă. Pe baza obiectelor de podoabă din argint 
- cercel, ace de păr, copci - mormântul a fost datat în a doua jumătate
a secolului al XVI-iea, perioadă când începe să funcţioneze un nou
cimitir în jurul bisericii 1 

Câteva decenii mai târziu, în cadrul unor scurte note, autorul 
săpăturilor menţiona că la Snagov s-au găsit monninte din secolul al 
XV-iea care aveau şi vase de sticlă 19

• Din păcate, nu este menţionat
numărul acestora, tipul sau forma, încât nu putem şti dacă se referă la
candela din cavoul mentionat anterior sau este vorba de inventarul
unor morminte din ci1nitirul primei biserici, care a funcţionat în
secolele XIV-XV.

12 Panaitescu 1938, p. 91-93, doc. 24, fără loc şi dată - Mircea cel Bătrân întăreşte 

mănăstirii Snagov şi stareţului Lazăr, satul Ciulniţa, dăruit mănăstirii de fratele său, 

Staico. Datat 1408-1418, datorită menţiunii fiului său Mihail; DRH.8.Ţara 

Românească,vol. I (1247-1500), doc. 34, p. 73-74. 
13 

Ionescu 1981, p. 255-258. 
14 

Sinigalia 1998-1999, p. 153-154. 
15 

Pentru o reluare a descoperirilor monetare de aici vezi Mănucu-Adameşteanu, 

Ana-Maria Velter, Katiuşa Pârvan, A. Vâlcu, Monede medievale descoperite pe 

teritoriul oraşului Bucureşti, manuscris. 
16 

Rosetti 1935, p. 113, fig. 73. 
17 

Ibidem, p. 14. 
18 

Ibidem, p. 30-32. 
19 

Rosetti 1971, p. 187, nota I; id<!111, 1972, p. 34, nota 38. 
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Biserica Radu Vodă 

În cadrul unui program amplu de punere în valoare a 
vestigiilor arheologice de pe teritoriul oraşului Bucureşti, în anul 
1953 au început săpăturile arheologice de pe dealul Radu Vodă. 

În sectorul de Est, lângă biserică, s-au găsit numeroase 
1norn1inte creştine: prezenţa unei 1nonede de la sultanul Mehtned II 
( 1451-1481 )2° poate sugera că prime le înmorn1ântări datează din a 
doua ju1nătate a secolului al XV-iea. Cin1itirul trebuie să se fi format 
în jurul unei biserici, probabil din lemn, ce exista în acel moment şi 
care, până în prezent, era atribuită do1nnitorului Mihnea cel Rău 
(1508-1509)21

. 

Prima biserică, purtând hra1nul „Sf. Troiţă", a fost ctitorită de 
do1nnitorul Alexandru II Mircea (1568-1577) în jurul anului 1570 şi 
era destinată să adăpostească şi 1nitropolia ţării (prima menţiune a 
aşezăn1ântului apare într-un hrisov emis la 15 iunie 1577)22

. Biserica 
a fost zidită în cadrul unui i1nportant complex mănăstiresc, împreună 
cu un palat domnesc, totul fiind înconjurat cu ziduri puten1ice, a căror 
construcţie a fost terminată de fiul lui Alexandru II, domnitorul 
Mihnea Turcitul (1585-1591). În octombrie 1595, la retragerea 
annatei otomane condusă de Sinan Paşa, biserica şi chiliile au fost 
aruncate în aer. În anul 1613, nepotul ctitorului, Radu Mihnea, de la 
care a răn1as şi denu1nirea de „Radu Vodă", a început refacerea 
bisericii, care a fost sfinţită în toamna anului următor. Biserica a 
suferit unele prefaceri în tin1pul domniei lui Şerban Cantacuzino, 
după cutremurul din anul 1802 şi 1nai ales în perioada 1859-1863, 
când este schimbată vechea înfăţişare23

. 

Cimitirul din jurul bisericii a fost distrus, parţial, de tăierea 
străzii Radu Vodă şi de an1enajările din regiunea de Est şi S-E a 
dealului, dar se poate presupune că s-a întins până spre Dâmboviţa, 
acolo unde se află acum biserica Bucur24

. 

Descoperirile din monninte - obiecte personale ce au aparţinut 
defuncţilor - se rezumă la câteva piese de podoabă şi accesorii 
vesti1nentare - inele de argint, nasturi globulari de argint sau bronz 

20 Bucureşti l 959, p. 65 - o monedă de la Mehmed li (1451 ); Nicolae 2003, p. 74 
tip Ca. Anii 855-865= l 451-146 l. 
21 Atlas-ghid 2000, voi. II, p. 273; Stoiccscu 1961, p. 259 - a existat o biserică încă 
de la începutul secolului al XVI-iea sau poate mai devreme. 
22 Moisescu 2003, p. 45-47. 
23 Atlas-ghid 2000, voi. II, p. 273-276. 
24 Bucureşti 1959, p. 59-75. 

196 

https://biblioteca-digitala.ro



aurit. Dintre descoperirile de aici reţine atenţia mormântul nr. 4125
,

dezvelit în anul 1954: el aparţine unui adult, aşezat cu mâinile 
împreunate pe piept26

. Vasul bitronconic de sticlă depus în acest 
mormânt, datat în secolul al XVI-lea27

, se păstrează, în prezent, în 
colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti (inv. 44043; înălţimea 
aproximativă = 16-18 cm (PI. 1/1). 

Din păcate, în sumara prezentare a necropolei, autorii 
cercetărilor nu fac nici o referire la acest vas; existenţa însăşi a 
vasului nu poate fi sesizată decât prin observarea atentă a ilustraţiei. 
Detalii importante, precum locul depunerii în mormânt sau existenţa 
asociată a altor piese de inventar, care ar fi putut servi la evaluarea 
poziţiei sociale a persoanei înmonnântate în M 41/1954 sunt cu 
desăvârşire absente în text28

.

Măneşti, oraşul Buftea 

Pe malul drept al Colentinei, lângă ruina bisericii care se 
păstrează şi astăzi, au fost efectuate cercetări arheologice în perioada 
1972-1973. Cu această ocazie s-a putut preciza că în jurul bisericii, 
ridicată în prima jumătate a secolului al XVI-iea, s-a format un 
cimitir, din care au fost cercetate 51 de morminte. Înmormântările s
au practicat până în prima jumătate a secolului al XVII-iea, după cum 
sugerează monedele descoperite în cinci morminte. 

Sărăcia inventarului funerar furnizat de întreaga necropolă -
cinci 1nonede, un cuţit şi o furculiţă - contrastează puternic cu situaţia 
înregistrată la mormântul nr. 26: aici au fost găsite un inel din argint 
şi un vas bitronconic de sticlă (Fig. 1/ 1; PI. 1/3 ), piese datate cu 
ajutorul unui dirhem de la sultanul Murad al III-iea (1574-1595). 

Un alt vas, asemănător ca formă, dar cu alte dimensiuni (PI. 
1/4), făcea parte din inventarul mormântului nr. 31 şi, prin analogie, a 
fost atribuit celei de-a doua jumătăţi a veacului al XVI-lea29

.

25 Din registrul inventar s-a putut stabili că vasul a fost descoperit în anul 1954, la 
mormântul 41. 
26 Ionaşcu, V. Zirra 1959, p. 65, fig. 18: din planul parţial al cimitirului de la Radu 
Vodă, în care apare şi acest mormânt, se poate presupune că a fost un adult, depus 
cu mâinile împreunate pe cutia toracică. 
27 

Ibidem, p. 66, fig. 19 . Figura prezintă obiecte din morminte din secolul XVI, iar 
la 19/d, este redat un vas de sticlă. În acest desen apare un profil complet al vasului 
(înalt de 15 cm) dar, în realitate vasul a fost restaurat parţial - se păstrează două 
părţi din vas - lipsindu-i puntea de legătură în zona mediană. Din acest motiv nu se 
poate preciza dacă aparţine tipului cu un inel sau cu două inele, în zona centrală. 
28 Ionaşcu, V. Zirra, D. Berciu, M. Tudor 1954, p. 417-431; Ionaşcu, V. Zirra 1959, 
r.· 64-66 şi fig, 19.

.. 

9 Ştefanescu 1975, p. 387-393. 
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A1nbele vase, depuse ritual în partea dreaptă a craniului3°, 
sunt considerate a fi produse ale atelierelor de la Murano. 

Biserica Mănăstirii Cotroceni 

Săpăturile arheologice, desfăşurate sub forma unor scurte 
intervenţii de salvare - 1960, 1977, 1980, 1984-1987, 1992 - au 
evidenţiat faptu 1 că 1nănăstirea, ridicată între 1679-1680, nu era 
an1plasată în vatra satului Cotroceni din secolele XVII-XVIII. Dintre 
can1paniile arheologice 1nenţionate, nu1nai cea din anul 1977 s-a axat 
pe cercetarea bisericii, în timp ce săpătura de salvare declanşată în 
aprilie 1984 şi-a propus şi cercetarea 1normintelor din interiorul 
bisericii31

.

În spaţiul dintre naos şi pronaos, acolo unde, încă din timpul 
vieţii, Şerban Cantacuzino (16 78-1688) hotărâse să fie a1nplasate 
1nonnintcle ctitorilor, s-a găsit cripta do1nnitorului. În pronaos, atât în 
stânga, cât şi în dreapta, se 1nai aflau şase morminte, dintre care cinci 
aparţineau fa1nilici ctitorului32

.

Necropola don1nească, pe lângă bogăţia obiectelor de 
podoabă, a oferit şi nUineroase vase de sticlă, depuse ritual în mai 
inuite 1nonninte33

.

Din 1nonnântul nr. I, aparţinând domnitorului decedat la 29 
octo1nbrie 1688, profanat în n1ai multe rânduri, a fost recuperată gura 
unei candele din sticlă de culoare albă, cu diametrul de 9,5 cm, cea 
1nai n1are piesă de acest tip găsită la Cotroceni (PI. 2/ l ). Din acelaşi 
1norn1ânt provin alte câteva tipuri de buză, fapt care atestă varietatea 
candelelor depuse în cavou 1 do1nnesc34

. 

Din 1nonnântul nr. 3, în care se afla Constantin Cantacuzino, 
n1ort în 1729 ( fiu al n1arelui spătar Radu Cantacuzino), s-au recuperat 
frag1ncnte de la 1nai inuite candele distruse cu prilejul repetatelor 

-'
0 Informaţii suplimentare în legătură cu locul depunerii vaselor, forma şi mărimea 

acestora, ne-au fost oferite cu generozitate de către colegul Aristide Ştefănescu, de 
la Muzeul Naţional Cotroceni, căruia sunt bucuros să îi pot adresa mulţumiri şi pe 
această calc. 
·1 1 Pentru cercetările arheologice de la Cotroceni vezi şi articolul lui Panait I. Panait 
din acest volum. 
-'� Pentru cercetările arheologice de la Cotroceni, vezi Panait 1992, p. 18-24; 
Ştefănescu 200 l, p. 103-107. 
_,:i Mulţumesc şi pc această calc d-lui profesor dr. Panait I. Panait, autorul 
descoperirilor, care mi-a permis să public vasele de sticlă descoperite în monnintele 
de la Cotroceni. Toate exemplarele descrise se păstrează la Muzeul Naţional 
Cotroceni şi Ic-am putut studia prin amabilitatea colegului Aristide Ştefănescu, 
c{1ruia îi mulţumesc şi pc această calc. 
3
•
1 Panait 1992, p. 20. 
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profanări35 (PI. 2/4). 
Din 1normântul nr. 4 B, aparţinând Smarandei Cantacuzino 

(fiica aceluiaşi 1nare spătar Radu Cantacuzino), răposată şi ea în anul 
1729, provin fragmente de la mai multe candele, dintre care se 
detaşează una cu fundul ascuţit36 (PI. 2/2, 3). 

Cavoul mormântului nr. 5, aparţinând marelui agă Matei 
Cantacuzino, 1nort în decembrie 1685, a fost transformat într-un 
adevărat osuar, aici fiind depuse şi alte schelete, situaţie în care nu se 
poate preciza cărui decedat îi aparţine inventarul descoperit aici. 
Dintre numeroasele categorii de obiecte, reţine atenţia singurul vas de 
sticlă întreg descoperit în necropola de la Cotroceni (Fig. 1/2; PI. 
2/5): o candelă din pastă de sticlă gălbuie-maronie, cu numeroase 
depuneri, care, prin curăţare, a căpătat o nuanţă alb-gălbuie ( inv. 
153/6). Dimensiunile recipientului sunt: diametrul gurii=7,5 cin; 
dia1netrul maxim în zona u1nerilor= 1 O cm; înălţimea=9 cm. Numărul 
mare de vase recuperate din acest complex - fragmente de la alte 13 
candele - ca şi prezenţa unor obiecte de podoabă din secolul al 
XVIII-iea, sugerează că în cavoul mormântului nr. 5 s-au contopit
răn1ăşiţele mai 1nultor în1normântări, cu inventarele aferente. Printre
acestea pot fi remarcate fragmente de candele cilindrice cu fund plat.
Un alt tip, de mici dimensiuni (înălţimea de cca 4-5 cm), are partea
superioară de formă triunghiulară în secţiune, cu buza puternic
întoarsă la exterior, Rentru a putea fi susţinută de un inel de sârmă, în
vederea suspendării 7

: trei sunt lucrate dintr-o sticlă alb-gălbuie, însă 
există şi câteva fragmente din pastă de sticlă de culoare neagră. Pe 
lângă candele, pute1n menţiona şi picioare de pahare, lucrate dintr-o 
sticlă de culoare verde38

.

Necropola sătească de la Căciulaţi. 

La 28 k1n nord de Bucureşti se află satul Căciulaţi, corn. 
Moara Vlăsiei. În anul 1832, Alexandru Ghica, viitor domn al 
Munteniei ( 1 aprilie 1832-7 octombrie 1842), începe să-şi 
construiască o reşedinţă pe aceste locuri şi, deoarece biserica mică, 
din bârne, "cădea tocmai în grădina palatului, el o strămută în 

35 Ibidem, p. 21.
36 lhidem, p. 22.
37 

Corn te 1989, p. 46-51. Pentru ilustraţia de la p. 46-4 7 v. fig. 1/6 din articolul de 

fată. 
38 ·lhidem, p. 23.
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n1ijlocul satului"39
. Din alte surse aflăm că în anul 1820 aşezarea 

nun1ăra 16 fan1ilii
40

.

Mărturiile docu1nentare referitoare la satul Căciulaţi au fost 
con1pletate prin cercetările arheologice de salvare efectuate în 
intervalul octo1nbrie 1991-iunie 1993: în parcul palatului au fost 
dezvelite peste 200 de 1nonninte, dintre care doar pentru un număr de 

60 dispune1n de un 1ninin1u1n de infonnaţii (săpăturile anterioare 
pentru canalizare şi gropile unor silozuri au distrus o bună parte din 
cin1itirul respectiv). 

Datarea 1normintelor este asigurată de un număr de 28 de 
1nonede, depuse în pahnă sau perforate şi legate de un deget. 
Majoritatea pieselor descoperite la Căciulaţi este formată din 

en1isiuni oto1nane ( aspri şi parale). Cronologic, piesele descoperite se 
eşalonează astfel: un dinar e1nis de în1păratul Ferdinand I ( 1526-

1564 ), o piesă de 10 kreuzer de la împăratul Francisc I (1745-1764) şi 
26 de 1nonede oton1ane emise în cursul secolului al XVIII-iea şi la 

începutul secolului al XIX-iea. Cu1nulând informaţiile documentare, 
nu111is111atice şi arheologice se poate aprecia că dinarul de la 
Ferdinand I a fost refolosit, pri111ele în111ormântări din necropola 
rurală de la Căciulaţi având loc pe la jumătatea secolului al XVIII

lea, după cu1n arată cele două piese de la sultanul Mahmud I ( 1730-

1754). Terenul din parc a fost folosit pentru în1normântări până la 

începutul secolului al XIX-lea, li1nită cronologică sugerată de două 
parale din anii 181 O/ 1811, de la sultanul Mahmud II ( 1808-1839). 

Inventarul 1nonnintelor este foarte sărac, realitate previzibilă 
pentru o necropolă sătească şi se rezu1nă la câteva piese de podoabă: 

o mărgică din pastă de sticlă, două verighete si1nple şi un cercel din
argint cu 111ontura poliedrică

41
. De fapt, cu excepţia monedelor

prezente ca obol al lui Charon, nu pute1n 1nenţiona decât o singură
piesă depusă în 1110d ritual: la M 21, aparţinând unui adult ( un preot

?), a fost găsită o candelă de sticlă depusă pe partea dreaptă, în zona
bazinului; vasul are trei "'urechiuşe" pentru a face posibilă

suspendarea (Fig. 1/4; Pl. 3/5), prezenţa acestora încadrându-l într-un

:w Popescu Băjenaru 1922, p. 79-80; Harhoiu 1990, p. 38-40. 
4° Constantinescu I. 1978, p. 252, nr. 11: satul Căciulaţii Banului, plasa Znagov, 
proprietate Băneasa Elenca Ghica. 
41 Mănucu Adamcşteanu, Ingrid Poll, E. Nicolae 2004, p. 20-40. 
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tip frecvent întâlnit în zona oraşului Bucureşti42
• Candela este lucrată 

dintr-o sticlă cu aspect alb-lăptos, mat şi se poate data în a doua 
ju1nătate a secolului al XVIII-iea şi la începutul celui următor, 
interval ce corespunde cu perioada de funcţionare a cimitirului. 

Biserica "Sfântu Visarion Vechi" 

În cursul verii anului 1961, au fost efectuate sondaje în 
interiorul şi exteriorul vechii biserici de cărămidă care, spre vest, se 
învecinează cu biserica nouă Sf. Visarion. La interiorul bisericii 
vechi, la o adâncime de 0,55 m, au fost surprinse bârne de la o 
biserică din lemn din prima jumătate a secolului al XVIII-iea, a cărei 
durată de existenţă nu poate fi precizată, dar care poate fi pusă în 
legătură cu începuturile mahalalei Visarion. Locul bisericii din lemn 
a fost luat de una din cărămidă, ctitorită, se pare, de către Mihăilă, 
decedat în ti1npul do1nniei lui Alexandru Moruzi ( 1793-1796) şi al 
cărui 1normânt a fost descoperit în pronaos. Biserica lui "Mihăilă" 
apare în planurile oraşului Bucureşti din 1789-1791. Al treilea 
edificiu, a fost construit înainte de 21 septembrie 1797, când, 
conform pisaniei, s-au adăugat, în naos, absidele laterale, de către 
preotul Petre Referendaru, protopop al Bucureştiului şi de către 
Anton Berhiceanu, logofăt de taină. 

În cursul cercetărilor arheologice au fost surprinse numeroase 
morminte din cimitirul situat în jurul monumentului: primele 
înmormântări s-au făcut spre ju1nătatea secolului al XVIII-iea (M 36, 
datat cu o piesă de la sultanul Mahmud I (1730-17 54) şi continuă 
până pe la jumătatea secolului al XIX-iea (M 38, datat cu o 1nonedă 
de la Francisc Iosif I ( 1848-1916)43

. Aproape la fiecare 1normânt au 
fost descoperite monede turceşti (secolul XVIII) şi austriece (secolul 
XIX), însoţite, uneori şi de câteva piese de podoabă care au aparţinut 
defuncţilor şi care nu au fost depuse în inod ritual: doi cercei din aur, 
un inel din argint, două verighete din argint şi una din aramă. 

Cele mai vechi morminte au fost descoperite în biserică (M 5, 
M 6, M 8)44

. Mormântul nr. 6, acoperit cu piatră funerară, aparţine lui 

42 Ştefănescu, R. Ocheşanu 1992, p. 246: la Poşta-Buturugcni, jud. Ilfov, în zona 
centrală a unui cimitir din secolele XVIII-XIX (fragmente de cărămizi ar sugera şi 
existenţa unei biserici), a fost descoperită o urechiuşă de la o candelă de sticlă. 
Pentru alte descoperiri de candele, care nu au caracter funerar, vezi Bucureşti 1959, 
p. 161: lângă gara Mogoşoaia s-a descoperit un depozit de câteva sute de candele
de sticlă din secolele XVI-XVII (prin prisma celorlalte descoperiri de pe teritoriul
oraşului Bucureşti, credem că aceste vase se pot data în secolele XVII-XVIII);
Mănucu-Adameşteanu, Ingrid Poll 2002, p. 59-60.
43 În anul 1867 se interzice înmormântarea în oraş, în jurul bisericilor, dar această 
practică va continua câţiva ani. 
44 Turcu, P. Cemovodcanu, C. Marinescu 1965, p. 297-319. 
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Mihăilă, presupusul ctitor, 1nort la sfărşitul secolului al XVIII-lea. La 
1nâna stângă avea o verighetă din argint, în ti1np ce lângă craniu erau 

depuse două candele de sticlă şi una de aramă
45

. Una dintre cele două 
candele a putut fi întregită: este lucrată dintr-o pastă de sticlă de 
culoare alb-gălbuie, cu secţiunea de formă triunghiulară şi buza 

întoarsă spre exterior, pentru a putea fi susţinută cu un inel de sârmă, 
în vederea suspendării. Dimensiuni: dia1netrul maxim=9,5 cm; 
înălţimea=9 cm. Muzeul Municipiului Bucureşti, inv. 11050 (Fig. 

1 /3; Pl. 1/2). 
Părăsind zona oraşului Bucureşti şi încercând o trecere în 

revistă a celorlalte descoperiri de morminte în care au fost depuse 
vase de sticlă, constatăm o polarizare în zona de câmpie şi 

subcarpatică a Munteniei, având ca li1nite Curtea de Argeş - bisericile 
Drujeşti

46
, Olari, Sân Nicoară

47 
şi Piteşti

48 
spre vest, satul Vadu

Soreşti, corn. Zărneşti, Uud. Buzău)49
, spre est, Câmpulung Muscel

50
,

Cetăţeni
5 1 

şi Târgşor
52

, spre nord, Bucureşti şi Comana
53

, jud.

45 
Ibidem, p. 306 - vasele sunt doar menţionate. 

46 Cristocea I 990, p. 31-33, fig. 7, I O şi 13 - un fragment (gât) dintr-un vas de sticlă 
funerar găsit la temelia bisericii şi două vase întregi, găsite în morminte, toate din 
secolul al XVI-iea. 
47 Rosetti 1977, p. 69: vase de sticlă descoperite în cimitirele bisericilor Sân 
Nicoară şi Olari, descoperiri inedite. 
48 

Ibidem; în anul 1967, la biserica Sf. Gheorghe, în absida de nord a naosului, la -
2, 15 m, unde era talpa temeliei peretelui dinspre nord, pământul era răvăşit şi 
conţinea o parte dintr-un vas mic de sticlă, aparţinând unei categorii folosite în 
ritualul funerar. Autorul presupune că aici a existat o necropolă mai veche, căreia îi 
atribuie acest vas, dar în cazul de faţă ne aflăm în faţa unei depuneri rituale, la 
temelia naosului, înainte de începerea construcţiei bisericii. 
49 În luncă, în marginea de N-E a satului, se află o necropolă medievală din secolele 
XV-XVII, Drâmbocianu 1993, p. 469-478.
50 Mîrtzu 1995, p. 45 şi nota 1. 
51 Rosetti 1977, p. 69: în cimitirul bisericii de la Cetăţeni, descoperire inedită. 
Probabil că vasul a fost descoperit în cursul campaniilor arheologice din anii 1962-
1964, care au rămas nepublicate. Atunci au fost cercetate morminte din cimitirul 
voievodal de la biserica nr. 2 care, prin inventarul lor, ar fi putut să ofere şi un vas 
de sticlă. Perioada de funcţionare a fost estimată între mijlocul secolului al XIII-iea 
şi începutul secolului al XV-iea. Aceste încheieri rămân însă la stadiul de simple 
ipoteze, atâta timp cât vasul nu se află nici în colecţia Muzeului din Piteşti şi nici la 
Muzeul Naţional de Istorie a României. Mulţumesc şi pe această cale colegei Anca 
Păunescu, pentru informaţiile legate de cercetările din acest punct. Pentru 
descoperirile din acest cimitir vezi Păunescu, S. Cristocea 1984, p. Chiţescu, A. 
Păunescu 1992, p. 52-56. 
52 Rosetti 1972, p. 34 şi nota 38: un vas de sticlă cu picior înalt, din secolul al XVI
lea, informatie oferită de Gh. Diaconu. 
53 Bătrîna şi ·A. Bătrîna 1974, p. 30 şi fig. 26. 

202 

https://biblioteca-digitala.ro



Giurgiu, spre sud. Oarecu111 izolat, spre vest, se înregistrează prezenţa 
unui vas descoperit în Oltenia, la Brâncoveni54. 

Din păcate, descoperirile de pe teritoriul oraşului Câ111pulung 
Muscel - de unde provin cele mai 111ulte vase - nu beneficiază de o 
publicare corespunzătoare. Săpăturile arheologice efectuate de către 
Flaminiu Mîrtzu la monumentele de la Bradul, Fundeni, Lereşti, 
Negru Vodă, Schei, Sf Gheorghe, Sf Ilie şi Valea au evidenţiat, în 
cadrul necropolelor aferente, obiceiul depunerii vaselor de sticlă. 
Dintre descoperirile provenind din aceste opt staţiuni arheologice, 
sunt ilustrate un număr de şapte exemplare (autorul nu precizează nici 
111ăcar locul descoperirii pentru vasele ilustrate), datate în secolele 
XV-XVII: informaţiile oferite sunt trunchiate, incomplete şi nu
pennit o abordare corespunzătoare55 .

Autorul apreciază că acest obicei este întâlnit din secolul al 
XV-iea şi cunoaşte o frecvenţă sporită până în secolul al XVII-lea.
Începând cu sfărşitul secolului al XVII-iea, prezenţa vaselor de sticlă
se răreşte şi încetează către mijlocul secolului al XVIII-lea56.

Din spicuirea materialelor răspândite prin diferite articole, 
putem încerca completarea informaţiilor pentru anumite puncte. 

Biserica Bradul, datată în a doua jumătate a secolului al XV
lea57 (astăzi dispărută), se afla în partea de vest a oraşului, cele mai 
vechi morminte fiind datate cu denari emişi de Matei Corvin (1458-
1490)58. Refăcută în anul 1766, biserica decade şi este dărâmată în 
anul 190359. 

Biserica Fundeni, situată în partea de sud a oraşului60, a
beneficiat de cercetări arheologice sistematice în cursul anului 1988. 
În interiorul actualului lăcaş, care datează din secolul al XVIII-iea, au 
fost descoperite fundaţiile unei biserici construite în al treilea sfert al 
secolului al XV-lea. Aici au fost descoperite 1 O morminte de bărbaţi, 
femei, copii: pe baza inventarului funerar - monede, inele, cercei, 
mărgele, vase de sticlă şi ceramică - au fost datate în secolele XV
XVIII61 . Dintre monede sunt amintiţi numai denarii e111işi de Matei 

54 Beldie 1974, p. 95. 
55 

Mîrtzu 1995, p. 45-48 şi ilustraţia de la p. 49-50. 
56 

Ibidem, p. 46 - în text nu este menţionat nici un vas din secolul al XVIII-iea, iar 

ilustraţia de la p. 49-50 nu prezintă nici o descoperire ulterioară secolului al XVII
lea. 
57 Câmpulung 1974, p. 111. 
58 Mîrtzu 1984, p. 21 - nu cunoaştem nici măcar anul în care s-au făcut cercetările 
arheologice. 
59 

Cantacuzino 2002, p. 96-97. 
60 

Ibidem, p. 62-65, pentru prezentarea monumentului. 
61 

Cristocea, F. Mîrtzu, A. Băjan I 996, p. 30. 
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Corvin62
, iar din raportul arheologic preliminar aflăm doar că s-au 

descoperit vase de sticlă. 
Biserica Marina, aflată în nordul oraşului, a fost obiectul a 

nu1neroase controverse: în cursul anului 1963, Dinu V. Rosetti şi 
Fla1niniu Mârţu au făcut un sondaj în grădina din jurul bisericii, fiind 
dezvelite 1nonninte din secolele XVI-XVI163

. Dintre descoperirile de 
aici sunt amintite emisiunile 1nonetare de la So liman I ( 1520-1566), 
care datează cele 1nai vechi 1norminte. Monedele şi existenţa unor 
unne de locuire din secolul al XV-lea, constituiau argumente pentru 
datarea 1nonumentului în secolul al XVl-lea64

. Săpăturile arheologice, 
inco1nplet publicate, dovedesc, doar, că biserica funcţiona în prima 
ju1nătate a secolului al XVI-lea65

.

Pentru biserica Schei data construcţiei nu este cunoscută, dar 
existenţa unei pietre de 1nonnânt pe carea fost descifrat numele 
Magdalina şi data 6 1nai 7056 ( 1548), îndreptăţeşte presupunerea că a 
fost construită în pri1na ju1nătate a secolului al XVI-lea66 sau în a 
doua ju1nătate a secolului al XV-iea, după cum sugerează denarii de 
la Matei Corvin ( 1458-1490), depuşi în mormintc67

.

În anul 1967 s-au efectuat săpături arheologice de salvare la 
Biserica Sf. Gheorghe-Olari68

, datată în a doua jumătate a secolului al 
XV-iea. Cu această ocazie au fost cercetate 31 de morminte, pentru
care apartenenţa la ritul răsăritean a fost confinnată prin observarea
detaliilor înmormântării, deşi construcţia are ele1nente gotice69

. Cele
111ai vechi descoperiri monetare par să fie reprezentate de denarii
e111işi de Matei Corvin (1458-1490) 70

. Inventarul mormintelor
cuprindea, printre altele, şi "[ ... ] vase funerare din sticlă, provenite

l · d' , [ ]"7 1 
exc us1v 1n 11nport ... · .

6:iMîrtzu 1984, p. 21 - autorul face referiri. în general, la denarii de la Matei Corvin, 
dar nu precizează numărul de piese descoperit în fiecare cimitir cercetat la 
Câmpulung. 
63 Popescu 1964, p. 566, punctul 114. 
64 Mîrtzu 1984, p. 21 şi fig. 5, p. 24, p. 27. 
65 Cantacuzino 2002, p. 69-74. 
66 

Ibidem, p. 74-76. 
<,7 Mîrtzu 1984, p. 21 - autorul face referiri, în general, la denarii de la Matei 
Corvin, dar nu precizează numărul de piese descoperit în fiecare cimitir cercetat la 
Câmpulung. 
68 Cantacuzino 2002, p. 56-62, pentru o prezentare a monumentului. 
69 Popescu 1968, p. 694, nr. 120 
70 Datarea primului nivel de morminte a fost stabilit"[ ... ] cu ajutorul numeroaselor 
monete ungare, denari de argint emişi de Matei Corvin[ ... ]". Cf. Mîrţu 1972, p. 40. 
71 Mîrţu 1972, p. 41. 
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Biserica Sf. Ilie este una din cele mai vechi din oraş 72. În anul
1972, Fla1niniu Mârţu descoperă urn1ele unei biserici din lemn din a 
doua ju1nătate a secolului al XV-lea, datare confirmată de 
descoperirile nu1nismatice 73. Într-un articol publicat ulterior, autorul
cercetărilor menţionează descoperirea unor denari e1nişi de Matei 
Corvin (1458-1490)74, care ar susţine datarea edificiului de cult.

Biserica Valea, construită în secolul al XIV-lea şi dispărută la 
sfărşitul secolului al XIX-lea75, se afla în faţa bisericii Marina. După
numeroase refaceri, dintre care ultima - la începutul secolului al XIX
lea (în anul 1803, august 24) - de către Iorga, judeţ al oraşului, care s
a şi înmormântat în ea76, părăsită şi ruinată, biserica Valea a fost
dărâmată în cursul anului 1902 77. Pe emplasa1nentul său s-au făcut 
cercetări arheologice în cursul anului 1968 şi un sondaj în luna 
septembrie 1969: cea mai veche monedă descoperită pare să fie o 
emisiune de la Sracimir78, iar pentru secolul al XV-lea sunt amintiţi
denari de la Matei Corvin (145 8-1490)79

. Printre descoperirile din
morminte mai sunt amintite câteva piese de podoabă: cercei şi 
mărgele din pastă de sticlă, din a doua jumătate a secolului al XIV
lea80 .

La Câmpulung au fost făcute cercetări arheologice sistematice 
(primele săpături datează din anul 1924 )81 la necropola din jurul
bisericii82 domneşti83 vechi. Gh. I. Cantacuzino a descoperit, integral
sau parţial, 218 morminte din secolele XIV-XIX: printre diversele 
materiale se nu1nără şi vase mici de sticlă, fragmentare, descoperite în 
opt monninte84 . Din păcate, condiţiile de descoperire şi starea
fragmentară a vaselor nu au pennis obţinerea unor informaţii 
referitoare la formă sau locul depunerii în mormânt. 

7
2 Cantacuzino 2002, p. 66-69, pentru prezentarea monumentului. 

73 Câmpulung 1974, p. 38, nota 11 O - din păcate, în lucrare nu se precizează ce 
monede au fost descoperite aici. 
74 Vezi supra, nota 66. 
75 Mîrtzu 1970, p. 436 - biserica a fost construită în secolul XV, dar cf. Mîrtzu 
1984, p. 21-22, aici s-au descoperit morminte datate în a doua jumătate a secolului 
al XIV-iea ( cea mai veche monedă fiind de la Sracimir). 
76 

Mîrtzu 1970, p. 436-43 7. 
77 Cantacuzino 2002, p. 94-95.
78 Mîrtzu 1984, p. 22 şi fig. 2. 
79 

V 
. 

66 ez1 supra, nota . 
80 Ibidem. 
81 

Drăghiceanu 1964, p. 284-336. 
82 

Drăguţ 1977, p. 45-50 
83 

Cantacuzino 1998, p. 181-193. 
84 

lhidem, p. 188. 
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Rezu1nând inforn1aţiile referitoare la descoperirile de vase de 
sticlă cu caracter funerar de pe teritoriul oraşului Câmpulung, 
constatăn1 că numărul lor se ridică la cel puţin 17: Bradul ( 1 ex.), 
Fundeni (2 ex.), Lereşti (1 ex.), Negru Vodă (8 ex.), Schei (1 ex.), Sf. 
Gheorghe (2 ex.), Sf. Ilie (1 ex.) şi Valea (1 ex.). Din păcate, cu 
excepţia acestei observaţii cu caracter pur statistic, care exprimă 
cifric o cant inate cu valoare relativă85

, în stadiul actual al cercetărilor 
nu pennite nici un alt co1nentariu cu privire la importantul lot de 
descoperiri de pe teritoriul oraşului Câ1npulung. 

În continuare vo1n prezenta alte descoperiri similare, în 
succesiunea cronologică a efectuării cercetărilor arheologice. 

În cursul anului 1957 au fost efectuate câteva sondaje 
arheologice pe teritoriul co1nunei Retevoieşti, situată la 34 km nord
vest de oraşul Piteşti: în punctul Silişte a fost dezvelită o biserică, 
construită în trei faze. În partea de vest a pronaosului, în mormântul 
nr. 15, a fost depus, în partea dreaptă a craniului, un vas de sticlă alb
verzuie, de tip «ciorchine» 86

, înalt de 21 cm (Fig. 2/4; Pl. 4/2); vasul 
este datat în pri1na ju1nătate a secolului al XVI-lea, în timp ce tipul de 
inel găsit la 111âna stângă a scheletului sugerează a doua jumătate a 
secolului al XV-lea87

.

În "tindă" au fost descoperite un număr de opt monninte 
( conform figurii nr. 8), datate pe baza inventarului funerar (monede, 
podoabe, vase de sticlă), în secolele XVI-XVIII88

. Dintre vasele de 
sticlă a putut fi întregit, parţial, un exemplar tipic pentru această zonă 
geografică: are gâtul înalt (9 c111), puţin oblic, uşor torsionat, corpul 
globular, cu decor specific în relief (motivul solar) (Fig. 2/3; Pl. 4/4). 
Prin aceste caracteristici se încadrează în categoria vaselor cu gura 
largă, evazată şi uşor îngustată, ca un jgheab, tipic pentru secolele 
XVI-XVII.

85 Datorită lipsei de precizie a rapoartelor de săpătură am numărat, cu prudenţă, câte 
un vas în fiecare punct, deşi este posibil să fi fost mai multe; la Fundeni, unde 
autorul cercetării foloseşte pluralul - "vase" - am înregistrat minimum de două; 
singura referinţă numerică exactă se regăseşte în descrierea descoperirilor de la 

Negru Vodă. 
86 

Fulga 2004, p. 110-111: în cursul secolului al XVII-iea, această formă este 
frecvent întâlnită pe teritoriul Transilvaniei. 
87 Rosetti 1959, p. 711 şi explicaţia de la fig. 13. Vasul se află în colecţia Muzeului 
din Piteşti, inv. 258. Mulţumesc şi pe această cale colegului Spiridon Cristocea, 
directorul muzeului piteştean, care mi-a pus la dispoziţie, în vederea studierii, 

publicării şi efectuării de investigaţii fizico-chimice, vasele de sticlă aflate în 
patrimoniul acestui muzeu. 
88 

Ibidem, p. 711 şi fig. 14/5-7, 9, 15. 
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În toainna anului 1959, pe teritoriul satului Suslăneşti, jud. 
Argeş, în punctul Hobaia, au fost efectuate cercetări arheologice în 
vederea verificării descoperirilor semnalate prin cercetări de 
suprafaţă. Cu acest prilej s-a putut obţine planul unei biserici şi au 
fost descoperite 24 de monninte ( 12 în pronaos şi 12 în naos) din 
secolele XV-XVI. Alte morminte (13) au fost dezvelite în jurul 
bisericii, toate aparţinând unor persoane cu o situaţie socială 
deosebită. Biserica şi Curtea boierească din împrejurimi par să-şi fi 
încetat existenta în unna incursiunii oto1nane din anul 159589

.

Din descrierea monnintelor, rezultă că săpăturile de la Hobaia 
au prilejuit descoperirea a doar două vase de sticlă, printre alte 
obiecte de inventar: "câte un văscior de sticlă subţire şi puţin 
roşiatică, sticlărie produsă, probabil, în manufactura veneţiană de la 
Murano"90

. Unul dintre cele două vase a fost găsit în mormântul nr. 1, 
aflat la intrarea în pronaos şi atribuit jupânesei Stanca91

: el are o 
formă zveltă, cu gura îngustă, gâtul lung şi picior înalt şi poate fi 
văzut în expoziţia Muzeului municipal din Câ1npulung92

. Al doilea 
exemplar, fragmentar, a fost descoperit la monnântul nr. 34, aflat la 
nord de biserică şi identificat ca aparţinând unui personaj feminin; 
vasul era depus în partea dreaptă a craniului93 şi, din păcate, nu ni s-a 
păstrat nici o descriere a lui. 

În cursul cercetărilor arheologice efectuate în anii 1971-1972 
la fosta mănăstire Comana, jud. Giurgiu, în pronaosul bisericii au fost 
descoperite 20 de morminte. În mormântul nr. IV - cel mai bogat 
dintre cele cercetate - reprezentat de o criptă de cărămidă, care 
adăpostea osemintele unei fetiţe ( identificată cu Maria, unica fiică a 
lui Şerban Cantacuzino şi a Mariei Rustha), s-a descoperit şi un vas 
mic de sticlă, globular, cu gâtul alungit, evazat spre buză, realizat cu 
o fineţe deosebită ( Fig. 3/3; PI. 5/2). Pe toată suprafaţa corpului este
decorat cu dungi verticale de culoare albă, specifice pentru sticlăria
venetiană din seco Iul al XVII-lea94

.

Cercetările arheologice efectuate în anul 1987 la biserica 
Drujeşti din oraşul Curtea de Argeş, au scos la lumină fundaţia unei 

89 Rosetti 1972, p. 27-32. 
90 

Ibidem, p. 34 şi fig. 4. 
91 

Ibidem, p. 38. 
9

2 Vasul a fost preluat "in situ", vezi fig. 4/2. Cu ocazia vizitei făcute în toamna 
anului 2004 am putut vedea vasele de sticlă din această colecţie care, toate, sunt 
prezente în expoziţia Muzeului. Îmi face plăcere să mulţumesc şi aici colegei Crina 
Tămârjan, de la Muzeul Municipal Câmpulung Muscel, pentru informaţiile oferite. 
93 Rosetti 1972, p. 38. 
94 Bătrîna L. şi Adrian Bătrîna 1973, p. 16-17; idem, 1974, p. 30 şi fig. 26. Vasul se 
păstrează la Muzeul Naţional de Artă al Romcînici (inv. P 921/105458). 
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biserici din secolul al XVI-iea. Din cripta nr. 1, profanată, a fost 
reconstituit un vas de sticlă de culoare verzuie95 (Fig. 2/ l; PI. 4/5), în
ti1np ce un alt vas din sticlă de culoare gălbuie (Fig. 2/2; PI. 4/6), 
ase1nănător ca fonnă, a fost depus în cripta nr. 2, la îndoitura 
antebraţului; datarea acestui 1normânt a fost asigurată de un dinar din 
anul 1571, bătut de împăratul Maximilian al Ii-lea (1564-1576)96

.

În cursul anului 1995 s-au iniţiat cercetări arheologice în 
vederea restaurării 1nănăstirii Plăviceni, jud. Teleorman: în pridvorul 
bisericii, ctitorită de vomicul Dragomir în anul 1648, au fost 
descoperite cinci 1nonninte ( trei în criptă de cărămidă şi două în 
groapă si1nplă), ce au aparţinut fatniliei ctitorului97

. La mormântul nr.
4, aparţinând unei femei depusă în groapă simplă, a fost descoperit un 
bogat inventar funerar din secolul al XVII-iea. Printre alte obiecte, la 
î1nbinarea pahnei cu antebraţul 1nâinii drepte, s-a găsit un vas de 
sticlă de culoare gri petrol, cu un gât lung, terminat cu o cupă largă 
prevăzută cu un jgheab de scurgere, cu corpul globular, decorat cu un 

. I 
9

8 motiv so ar 
Punctul cel 1nai estic în care s-a înregistrat depunerea de vase 

de sticlă în 1nonninte, este biserica Sf. Nicolae din Brâncoveni, 
atnplasată pe terasa superioară a Oltului. Ea îndeplinea funcţia de 
paraclis al curţii nobiliare alăturate şi a fost ctitorită, conform 
pisaniei, în anul 163499 de către Matei Basarab şi Preda Brâncoveanu
cu soţiile lor. La 6 dece1nbrie 1634, pisania pusă de "prea luminatul 
creştinul Domnul Io Matheiu Voevoda den Brâncoveni, nepotu 

râposatului Băsărabă Voevod cel Bătrân, înpreună cu luminata şi 
buna credincioasa soţia Domniei Sale Elina de Fierăşti" consemna 
tern1inarea bisericii Sf. Nicolae din satul Brâncoveni, începută cu 
nu1nai 4 luni înainte - la 3 august - şi, cu siguranţă, sfinţită în chiar 
ziua sfântului patron. Partea finală a textului cioplit îi menţiona şi pe 
"al doilea ctitor jupan Preda spătar, jupaniţa lui Păuna i ceadi ih [şi 

copiii lor] şi ispravnicjupan Stanciu/ vornic ol Sălătruc"
100

•

În cursul anilor 1973-1974, Mariana Beldie a făcut sondaje în 
interiorul bisericii şi a descoperit fundaţiile unui alt lăcaş, din secolul 
al XVI-iea, precun1 şi 1normintc datate în a doua ju1nătate a secolului 
al XV-iea. În anul 1974, la unul dintre acestea (M 6), situat în naos, a 

95 Cristocea 1990, p. 33 şi fig. l O. Fragmentul se păstrează la Muzeul din Piteşti 
(inv. 2152). 
96 lb 'd 

. 
t� 13 1 em ş1 1g. 

97 
Cristocca, E. Ţânţărcanu, P. Mirea 2001, p. 139-15 l. 

98 
Ibidem, p. 155 şi fig. 13/l. 

99 Moiscscu 2003, p. I O. 
'
00 

Sinigalia 2004, p. 148-150. 
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fost găsit un cercel din aur şi un vas de sticlă, rupt în zona gâtului; 
vasul are 18,5 cm înălţime, gâtul înalt ( 1 O cm), uşor torsionat, cu gura 
larg evazată şi un jgheab îngust pentru scurgere (PI. 4/7). Corpul 
globular, prezintă un decor specific, în relief: nervuri oblice, dispuse 
în sens opus celor rezultate în urma torsionării gâtului 101

. Prin aceste 
caracteristici se încadrează în categoria vaselor cu gura largă, evazată 
şi uşor îngustată, ca un jgheab, tipic pentru zona Câ1npulung 
Muscel 102

.

O serie de descoperiri din Muntenia sunt doar menţionate, 
situaţie în care nu putem decât să ne limităm la emiterea unor ipoteze 
de lucru. 

Una dintre cele mai vechi descoperiri s-ar putea să provină de 

la Cetăţeni 103
. Primul cimitir cercetat aici, despre care se presupune 

că a funcţionat în secolele XIII-XIV, se află la li1nita vestică a 

platoului "Poiana Târgului" şi aparţine aşezării învecinate. Inventarul 
funerar este destul de sărac, fapt ce nu a permis datarea exactă a 
majorităţii mormintelor; din 21 de morminte doar trei aveau câteva 
piese de podoabă: M 9, cu lespezi de piatră ( o cană cu toartă şi o 
monedă bizantină), M 32 (un cercel şi un inel), M 35 ( doi cercei şi un 
inel) 104

• Este posibil ca vasul de sticlă să fi fost descoperit în 

campaniile arheologice din anii 1940-1941 105 sau, mai probabil, în 
1962-1964, cercetări care au rămas nepublicate. Atunci au fost 
dezvelite şi o serie de morminte din cimitirul voievodal de la biserica 
nr. 2 care, ţinând seama de inventarul lor deosebit, ar fi putut să 
conţină şi un vas de sticlă. Perioada de funcţionare a fost estimată 

101 Vasul a fost predat pe 24 iunie 1974 şi se păstrează la Muzeul Naţional de Artă 
al României. Mulţumesc şi pe această cale doamnei Rodica Matei, care mi-a 
facilitat accesul la vasele de sticlă aflate în această colecţie. 
102 Sinigalia 1974, p. 94 - o biserică de lemn, pe fundaţie de zidărie, datând din 
secolul al XVI-lea; Beldie 1974, p. 95 - s-au încheiat cercetările arheologice în 
interiorul bisericii. S-au descoperit încă cinci morminte anterioare bisericii de lemn 
de sub biserica actuală, conţinând podoabe de argint şi aur, toate databile în a doua 
jumătate a secolului al XV-lea. 
103 Rosetti 1977, p. 69: în cimitirul bisericii de la Cetăţeni, descoperire inedită. 
Pentru descoperirile din acest cimitir vezi Rosetti 1962, p. 73-88 ( campania din 
anul 1958); Chiţescu 1976, p. 155-187 ( campaniile arheologice din anii 1969, 
1971-1973); Chiţescu, A. Sion, S. Cristocea 1983, p. 51-78 (1981); Păunescu, S. 
Cristocea 1984, p. 13 7-142 ( campania din anul 1982); Chiţescu, A. Păunescu 1992, 
p. 52-56.
104 Aceeaşi situaţie a fost surprinsă şi în campania arheologică din anul 1958, când
au fost cercetate l O morminte, la care s-au descoperit doar două inele, un cercel şi 
un ac, cf. Rosetti l 962, p. 81. 
105 

Ibidem, p. 73. 
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între 1nijlocul secolului al XIII-iea şi începutul secolului al XV-iea 106

Aceste încheieri privind prezenţa unui vas de sticlă într-unul din 
1normintele cercetate la Cetăţeni rămân, totuşi, în stadiul de deducţii 
şi si1nple ipoteze, de vre1ne ce vasul nu se regăseşte nici în colecţia 
Muzeului din Piteşti, nici în cea a Muzeului Naţional de Istorie a 
Ro1nâniei. 

Biserica nr. 1, construită peste biserica nr. 2, a funcţionat până 
în a doua jun1ătate a secolului al XVIII-lea. Inventarul mormintelor 
descoperite aici este foarte sărac 107 şi nu crede1n că vasul de sticlă ar 
fi putut fi găsit aici. 

Dacă condiţiile de descoperire rămân incerte în ceea ce 
priveşte prezenţa acestui vas într-unul din ci1nitirele cercetate la 
Cetăţeni, în schimb, nu putem menţiona nici măcar un singur 
fragment de vas de sticlă printre descoperirile din aşezare; faptul pare 
cu totul surprinzător pentru acest centru politic şi economic, care a 
jucat un rol deosebit de i1nportant în cursul secolelor XIV-XV. 

Într-o situaţie ase1nănătoare se află şi oraşul Curtea de Argeş, 
care a cunoscut perioada de maximă dezvoltare în a doua jumătate a 
secolului al XIV-iea, când a, fost singura capitală a Ţării 
R 

A • 108 d • 
• bl" 

• ' d • 1� 109 01naneşt1 : e a1c1 nu s-a pu 1cat n1c1 un vas e stlc a , cu 
excepţia celor cu caracter funerar din biserica de la Drujeşti. 

Dinu V. Rosetti 1nenţionează descoperirea unor vase de sticlă 
în cadrul cimitirelor formate pe lângă bisericile Sân Nicoară şi Olari. 

Pri1nele sondaje la Sân Nicoară, biserică construită la sfirşitul 
secolului al XIII-iea sau în pri1najun1ătate a secolului al XIV-lea 110

,

au fost făcute de Virgil N. Drăghiceanu ( 10-16 septembrie 1920), 
perioadă în care a descoperit 11 1nonninte în naos şi pronaos şi două 
în sarcofagii de piatră în faţa uşii de la intrare. Inventarul este foarte 
sărac: nasturi din bronz aurit (M 5, M 7), un gros (M 8)111 şi alte 15 
111onede, dintre care trei sunt e1nisiuni din secolul al XVI-lea 112

•

Cercetările arheologice au fost continuate de Nicolae Constantinescu 

106 Chiţescu, A. Sion, S. Cristocea 1983, p. 54-59. 
107 Ibidem, p. 52-54. Mulţumesc şi pc această calc colegei Anca Păunescu pentru 
informaţiile legate de cercetările din acest punct. 
108 Pentru un plan cu monumentele cercetate aici, vezi Constantinescu 1984, p. 33, 
fif 3.
1 ° Constantinescu 1984, passim; Bătrîna şi A. Bătrîna 1980, p. 19-26; idem, 1981, 
p.144-l69;idem, l982,p.95-106.
110 Pentru diferitele ipoteze privind momentul constructiv, vezi Thcodorescu 1974,
p. 278-280.
111 Drăghiceanu 1923, p. 147-148.
112 

Ibidem, p. 150: dă o listă cu 15 monede descoperite la Sân Nicoară, dar nu 
precizează condiţiile de descoperire. 
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în anul 1972113 şi de către Dinu V. Rosetti şi Nicolae Moisescu, 
printr-o campanie consistentă, în anul 1975. Cu această ocazie au fost 
descoperite 18 monede din secolele XIV-XVII (cea mai veche 
monedă este o emisiune de la Mircea cel Bătrân), patru inele de 
argint, bumbi de argint auriţi şi vase de sticlă114

. Din păcate, această 
succintă prezentare nu furnizează nici o informaţie în legătură cu 
numărul vaselor găsite şi condiţiile de descoperire. Nu ne rămâne 
decât să consemnăm că la biserica Sân N icoară din Curtea de Argeş 
s-au descoperit vase de sticlă, care ar putea fi atribuite secole lor XV
XVII.

Biserica Olari, cu hramul Adonnirea Maicii Domnului, a 
beneficiat de o singură campanie arheologică, în cursul anului 1967. 
Dinu V. Rosetti a întreprins săpături în jurul şi în interiorul bisericii 
actuale, în vederea restaurării monumentului. În interior a identificat 
temelii mai vechi din bolovani de râu lipiţi cu pământ şi pavimentul 
de cărămidă al unei biserici de pe la mijlocul secolului al XV-lea 115

sau ante 1530116
• Cu această ocazie au fost descoperite, probabil, şi 

vasele (sau vasul) de sticlă menţionate de către Dinu V. Rosetti ?. 
Sintetizând informaţiile arheologice pe care le avem la 

dispoziţie în acest moment, referitoare la depunerea vaselor de sticlă 
în morminte, constatăm că pentru teritoriul oraşului Bucureşti şi 
împrejurimile sale pot fi aduse în discuţie descoperiri din şase puncte. 
Majoritatea sunt din Bucureşti: biserica Mănăstirii Snagov, biserica 
Radu Vodă, biserica Mănăstirii Cotroceni, biserica Sf Visarion; 
numai două provin de pe teritoriul judeţului Ilfov: Măneşti-Buftea şi 
Căciulati. 

Nicolae Iorga prezintă "'două vase de sticlă, de vechime 
dubioasă", aflate la Plumbuita 117 

• Ele par să fi rezultat din cercetarea 
arheologică impusă de către Comisia Monumentelor Istorice cu 
ocazia restaurării monumentului, între anii 1933-1940118

• În anul 
1972, Dinu V. Rosetti notează că, în cursul cercetărilor pe care le-a 
efectuat la Plumbuita, a descoperit vase de sticlă de la jumătatea 
secolului al XVI-lea 119

, dar nu spune nimic_ despre aceste săpături. 

113 
Din discuţiile purtate cu dl. dr. Niculae Constantinescu am aflat că în campania 

din anul l 972 nu s-a găsit nici un vas de sticlă. 
114 Moisescu N. l 980, p. 35-38. 
115 Popescu l 968, p. 694, nr. l l 6. 
116 

Mulţescu şi A. Mulţescu 2001 - biserica Olari, fără pagină. 
117 

Iorga I 939, p. I O - ilustrează două vase de sticlă. 
118 

Stoicescu 1961, p. 252. 
119 

Rosetti l 972, p. 34, nota 38 - o înşiruire a descoperilor făcute de autor, din care 
nu se înţelege câte vase de sticlă s-au descoperit. 
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Dintr-o notă a lui Paul Cernovodeanu aflăm că în cursul anilor 1940-
1941 s-au efectuat lucrări de restaurare la mănăstire, iar Dinu V. 
Rosetti a tăcut un sondaj în biserică 120. După cum se cunoaşte, 
construcţia 1nănăstirii a fost începută de Petru cel Tânăr ( 1559-1568) 
şi a fost continuată de Alexandru-Mircea şi Mihnea Turcitul121

.
Aceste infonnaţii se co1npletcază şi converg spre ideea că vasele de 
sticlă găsite în mormintele cercetate în biserică ( care, după cronologia 
avansată de Dinu V. Rosetti, s-ar data la ju1nătatea secolului al XVI

lea) ar putea să provină din 111orn1inte do111neşti sau ale unor 
persana je de nea111 do1nnesc 122. Acestor semne de întrebare ridicate 

de condiţiile de descoperire se mai adaugă şi altele: cele două vase de 
sticlă ilustrate de Nicolae Iorga datează dintr-o perioadă mai târzie, 

din secolele XVIII-XIX, iar publicarea lor în anul 1939, este 
anterioară sondajului efectuat de Rosetti în 1941

123
. Mai mult,

co1nparând aceste vase, pentru a încerca o datare, cu cele publicate 
într-o 1nonografie dedicată cercetărilor arheologice din Bucureşti, am 

avut surpriza să constat că ele se regăsesc printre descoperirile din 
Bucureşti, fiind datate la sfârşitul secolului al XVI Ii-lea 

124•

Face1n acum precizarea că ele au fost descoperite la 
Plumbuita înainte de anul 1939 (restaurările au început în anul 1933) 

şi au făcut parte, probabil, dintr-un depozit al mănăstirii, de recipiente 

scoase din uz, situaţie constatată arheologic şi la mănăstirea 

Cotroceni sau la Radu Vodă 125.

Cumulând toate aceste înformaţii se poate presupune că în 

cursul sondajului făcut în anul 1941, în biserică, Dinu V. Rosetti a 

cercetat şi o serie de n1orminte la care au fost descoperite şi vase de 

sticlă din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. 

Listei de localităţi rezultată din această enumerare mai pot fi 

adăugate materialele inedite din aşezările rurale Străuleşti
126 

şi Vitan-

l"O C d - ernovo eanu 1959, p. 431.
121 Stoicescu 1961, p. 251. 
122 Iorga 1939, p. 40 - mort la 1577, Alexandru II Mircea va fi înmormântat în 
biserică. 
12

3 Cemovodeanu 1959, p. 430-431, publică o lespede funerară fotografiată la 
Plumbuita de către Rosetti, în anul 1941, ceea ce ar putea constitui un indiciu 
pentru anul când a fost efectuat sondajul. 
24 Rosetti 1959 a, p. 183, pi. CXCI/ l O, 11. 

125 Panait I. Panait, în volumul de fată. 
126 În cadrul necropolei medievale s�a găsit şi un vas de sticlă. Informaţia ne-a fost 
oferită, cu multă amabilitate, de dl. prof. dr. Panait I. Panait, autorul cercetărilor. 
Pentru informaţii preliminare referitoare la necropola din secolele XV-XVI vezi 
Constantiniu, Panait I. Panait, I. Cristachc-Panait, 1965, p. 196-199; Panait 1967, p. 
14-20.
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Bîrzeşti 127, pentru care deţinem doar informaţii referitoare la existenţa
unor vase de sticlă în inventarul unor tnorminte medievale din 
secolele XV-XVII. 

Obiceiul depunerii vaselor de sticlă în mormintele din zona 
oraşului Bucureşti este atestat încă din seco Iul al XV-lea (Snagov; 
descoperire ce nu poate fi verificată), dar majoritatea descoperirilor 
provin din veacul al XVI-lea (Măneşti-Buftea, Plumbuita-descoperire 
ce nu poate fi verificată, Radu Vodă, Vitan-Bîrzeşti). Pentru a doua 
ju1nătate a secolului al XVII-lea şi pri1na jumătate a celui următor, se 
cunosc doar exemplarele din necropola de la Cotroceni, pentru ca 
ultimele descoperiri, cele de la Căciulaţi şi de la Sf Visarion Vechi, 
să dateze din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi începutul 
secolului al XIX-iea. 

Pentru teritoriul Munteniei, cele mai vechi descoperiri sunt 
se1nnalate pe teritoriul oraşului Câmpulung: două vase din secolul al 
XV-iea 128• Din a doua jumătate a secolului, amintim descoperirile de
la Brâncoveni 129

, pentru ca în secolul al XVI-lea să asistăm la o
generalizare a obiceiului depunerii de vase de sticlă în morminte, care 
devine o adevărată modă. Aria descoperirilor se va restrânge în cursul 
secolu lui al XVII-iea, perioadă pentru care nu cunoaştem decât două 
descoperiri la Câmpulung 130 şi pe cele din necropola domnească de la 
Cotroceni. Pentru secolele XVIII-XIX nu putem 1nenţiona decât 
vasele descoperite în zona oraşului Bucureşti. 

Vasele sunt depuse în partea dreaptă capului: Măneşti-Buftea 
(M 26, M 31 ), Sf Visarion Vechi (M 6), Câmpulung, Retevoieşti, 
Suslăneşti; lângă bazin, pe partea dreaptă, la îndoitura braţului 
(Căciulaţi), Drujeşti-cripta 2, Câ1npulung; la picioare (Snagov). În 
1110d excepţional, la Snagov, constatăm depunerea mai multor vase, 
faianţă şi sticlă, situaţie în care a fost necesară amenajarea unei 
platforme, din cărămidă. 

La Măneşti-Buftea nu se precizează sexul celui decedat, dar la 
mormântul nr. 26 s-a găsit şi un inel sigilar 131

, ceea ce ne permite să 
presupune1n că aparţinea unui bărbat, situaţie remarcată şi la 
Retevoieşti. Acelaşi lucru se constată şi la Sf. Visarion Vechi, unde 
cele două candele erau depuse în 1normântul ctitorului. La Căciulaţi 

127 Panait, A. Ştefănescu 1992, p. 156 - în necropola din secolele XV-XVI, în două 
cazuri, s-au găsit fragmente de vase de sticlă rituale, din seria celor descoperite la 
Măneşti-Buftea. 
128 

Mîrtzu 1995, p. 49, fig. 1/1, 2. 
129 

Beldie 1974, p. 95. 
130 Mirţu 1995, p. 50, fig.2/6, 7. 
131 

Ştefănescu 1975, p. 389, fig. 3/a-b. 
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ne află1n din nou în faţa unui monnânt de bărbat, dar aici credem că 
este vorba de un preot. 

Există, însă, şi morminte de fe1nei, după cum ne-o dovedesc 
descoperirile de la Suslăneşti sau de la Comana. 

Depunerea vaselor pare să reflecte unele preferinţe pentru 
anu1nite tipuri, deosebirile părând să respecte atât criteriul geografic, 
cât şi pe cel cronologic. Astfel, recipientele cu gât foarte înalt, gura 
larg evazată şi corp sferic (în secolul al XV-lea) şi cilindric (în 
secolele XVI-XVII) sunt specifice pentru zona Câmpulung Muscel
Curtea de Argeş. 

Vasul bitronconic este cunoscut numai la Radu Vodă, dar o 
forn1ă apropiată, cu încă un inel în relief în zona mediană, este 
se1nnalată, în secolul al XVI-lea, la Măneşti şi Suslăneşti

132
, pentru ca

în secolul al XVII-iea să apară într-un mormânt de la Câmpulung 

Muscel 133
. 

Candelele par să reprezinte însă tipul preferat în zona 

Bucureştiului, în secolele XVII-XVIII. La Snagov este menţionată 
depunerea unei candele, situaţie unică pentru secolele XV-XVI. 

Absenţa unei docu1nentaţii corespunzătoare - o descriere a vasului 
sau o i1nagine a sa - ne determină să fim circumspecţi şi să ne 

întrebă1n dacă nu cu1nva pentru vasul de sticlă s-a folosit denumirea 
generică de «candelă». 

Pri1nele candele le întâlni1n mult mai târziu, la sfârşitul 
secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-iea, în 

n1onninte le de la Cotroceni. Din acest moment se pare că depunerea 
lor în n1onninte se generalizează şi devine o constantă pentru 

regiunea oraşului Bucureşti - Sf. Visarion Vechi, Căciulaţi - în 
detri1nentul vaselor bitronconice cu caracter funerar întâlnite în cursul 

secoltdui al XVI-lea. 
Această observaţie este confinnată şi de alte descoperiri din 

Bucureşti - zona Curtea Veche
134 

(PI. 3/1-4) - sau, din vecinătate, de 
la n1ănstirea Cernica 135 

şi Poşta-Buturugeni 1
36• 

Există însă şi fonne unicat, cum este cazul vasului de tip 
«ciorchine», din secolul al XVI-lea, de la Retevoieşti

137
. Caracterul
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excepţional al acestuia este datorat faptului că această formă nu făcea 
parte dintre vasele de tip funerar, pe care le cunoaştem în acest 
moment. Pe de altă parte descoperirile din aşezări sunt încă destul de 
puţin cunoscute pentru a prezenta eventuale analogii. Acest tip de vas 
este frecvent întâlnit pe teritoriul Transilvaniei, zonă de unde a şi fost 
adus 138

•

În 1najoritatea cazurilor prezenţa vaselor de sticlă constituie 
un indiciu clar al poziţiei sociale deosebite a defunctului: această 
observaţie este confirmată de amenajările funerare - cavou de 
cără1nidă, inscripţii care indică personaje de neam înalt - sau de 
obiectele de podoabă existente - ace de păr, cercei, inele 
confecţionate din argint sau aur. 

Excepţie face mormântul de la Căciulaţi, unde se înregistrează 
prezenţa unei candele de sticlă într-o necropolă rurală, fapt care ne-ar 
putea sugera că ne aflăm în faţa mormântului unui cleric, întrucât 
existenţa unei candele poate fi pusă în legătură cu diferite texte din 
Noul Testament ("aveţi tot timpul o lampă în mână" sau ("aşa să 
lumineze lumina voastră"). Mai mult, în descrierea funeraliilor 
clericilor de rang înalt, din lumea catolică, este atestată depunerea 
unei candele în mormânt 139

• În lumea ortodoxă, până în secolul al 
XIV-iea nu există decât o singură slujbă a înmormântării, comună
pentru toate categoriile de morţi. Atunci se pare că a apărut o
rânduială specială pentru înmormântarea preoţilor datorată, se pare,
patriarhului Filo tei Kokinos 140.

Absenţa descoperirilor de vase de sticlă în con1plexe funerare 
pe restul teritoriului Ron1âniei poate fi interpretată fie ca o consecinţă 

132 Rosetti 1972, p. 34, fig. 4/ L 2 - în mormântul nr. 1, al jupânesei Stanca, 
răposată la 31 octombrie 1562. Vasul se află în expoziţia Muzeului din Câmpulung; 
ibidem, p. 34, 38 - un vas, fragmentar, a fost găsit la un alt mormânt de femeie (1\1 
34). 
133 

Mîrtzu, loc. cit, fig. 2/5.
134 Mănucu-Adameşteanu, I. Poli 2002, p. 58-60. 
135 Cantacuzino, G. Trohani 1981, p. 213, fig. 6. 
136 Ştefănescu, R. Ocheşanu 1992, p. 246. 
137 Popescu, D. V. Rosetti 1959, p. 711: în partea de vest a pronaosului, la M 15, un 
vas de sticlă verzuie, de 21 cm, depus în partea dreaptă a craniului. Inelului de la 
deget este datat în a doua jumătate a secolului al XV-iea, în timp ce în legenda de la 
fig. 13, vasul este plasat în prima jumătate a secolului al XVI-iea. Tot aici sunt 
menţionate vase de sticlă depuse la mormintele descoperite în tindă, datate, pe baza 
inventarului funerar, în secolele XVI-XVII. 
138 Fulga 2004, p. 110-112. 
139 Foy, G. Demians d' Archimbaud 1998, p. 239. 
140 Branişte 1985, p. 552. 
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a carenţelor informaţionale de mo1nent, fie - 1nai degrabă - ca reflex 
al practicării acestui obicei nu1nai în zona Munteniei. 

Pe teritoriul JV1oldovei au fost cercetate şi publicate peste 
l .000 de monninte medievale, însă practica depunerii vaselor de
sticlă în monninte nu s-a verificat, până în prezent 141

. În mod
excepţional, pute1n menţiona două descoperiri inedite din secolele
XVI-XVII.

În cursul cercetărilor efectuate de Voica Puşcaşu 142
, în anul

1976, la biserica Sf. Sava din Iaşi, au fost dezvelite mai 1nulte 
111onninte. În Secţiunea 05 B, la -1,05 1n, a fost descoperit un adult
depus în groapă simplă (M 128) care, lângă cap, avea depus un vas de 
sticlă. Mormântul face parte din ci1nitirul Bisericii 1 şi se datează 
post 1583 şi ante 1625 143

•

O altă situaţie a fost înregistrată la Vaslui, în cimitirul 
medieval târziu fonnat pe lângă biserica domnească «Sf. Ioan 
Botezătorul», ctitorie a lui Ştefan cel Mare 144

. În partea nordică a
bisericii, la mormântul nr. 36, cercetat în ca1npania din anul 2003, din 
Sectiunea I, au fost descoperite mai 1nulte fragmente de la un vas de 
sticlă, depus în zona bazinului 145

. Pe baza inventarului funerar - trei 
dubli groşi şi un colier fragmentat - s-a putut stabili că 1normântul 

aparţinea unei femei, decedată în cursul secolului al XVII-lea. Din 
păcate, fragmentele recuperate nu au îngăduit reconstituirea formei 
vasului. 

O categorie aparte, asupra căreia vom stărui în continuare, o 
constituie vasele depuse în zona altarului, la începutul construirii unei 
noi biserici. 

Una dintre cele 1nai vechi descoperiri, anterioară anului 1933, 
o costituie un vas de sticlă găsit întâmplător cu ocazia unor lucrări de

141 Pentru a nu prezenta o listă cu necropolele cercetate, mă voi mulţumi să precizez 
că nici unul dintre colegii care fac săpături pc teritoriul Moldovei: Alexandru 
Artimon (Bacău), Dan Nanu R1sarab (Galaţi), Mircea Matei, Rodica Popovici 
Baltă, Stela Cheptea (care a cercetat câteva sute de morminte), Victor Spinei (a 
cercetat peste o mie de morminte), Dan Gh. Teodor (Iaşi), Victoriţa Batariuc 
(Suceava) - nu au făcut astfel de descoperiri. 
142 Mulţumesc şi pe această cale dnci dr. Voica Puşcaşu pentru informaţiile oferite. 
143 Voica Puşcaşu, Biserica Sf Sava. Afonografie arheologică. Anexa 2. Inhumaţii 
(sub tipar). 
144 Pentru cercetările arheologice din acest cimitir vezi Asăvoaie, M. Matei, Gh. 
Sion, L. Chiriac, V. Predoi, V. Joseanu 2002, p. 323-328; ibidem, 2003, p. 333-335; 
ihidem 2004, p. 363-364. 
145 Informaţie oferită de Laurenţiu Chiriac, membru al colectivului care cercetează 
Curtea Domnească din Vaslui, cu ocazia unei vizite făcute la Vaslui la începutul 
lunii decembrie 2004. 
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subzidire a bisericii din Cotmeana, ctitorie a do1nnitorului Mircea cel 
Bătrân: sub fereastra altarului, protejată cu bolovani de râu, au 
descoperit o firidă construită din cărămizi, în care se afla un vas de 
forma unui pahar, cu pereţii uşor curbaţi, decorat cu «stropi» din 
pastă de sticlă în relief 146 (PI. 4/1 ). 

O altă descoperire din ti1npul domnitorului Mircea cel Bătrân, 
provine de la biserica mănăstirii Cozia. În faţa altarului, într-o 
amenajare de lespezi mari din piatră, la 0,45 m sub pavajul din 
seco Iul al XV-iea, se afla o cupă cu picior inelar, decorată la exterior 
cu o nervură din pastă de sticlă de culoare albastră, dispusă în zig 
zag 147 (Fig. 3/1; PI. 5/1 ). Vasul care ţinea locul unei candele, este un 
splendi� produs al 1nanufacturii de la Murano 148

.

In timpul cercetărilor de la biserica curţii de la Hobaia
Suslăneşti, în peretele absidei altarului, s-a descoperit, întâ1nplător, 
un vas de sticlă 149

, care pare să dateze din secolul al XV-lea 150
.

Cercetările arheologice efectuate în anul 1987 la biserica 
Drujeşti, din oraşul Curtea de Argeş, au scos la lumină fundaţia unei 
biserici din secolul al XVI-iea: sub talpa zidului despărţitor dintre 
altar şi naos, a fost descoperit un fragment (gât) dintr-un vas de sticlă 
funerar din secolul al XVI-lea 15 1

.

Cu ocazia cercetărilor arheologice din satul Vadu Soreşti, 
corn. Zărneşti, jud. Buzău, a fost dezvelită o bisericuţă ridicată în a 
doua jumătate a secolului al XVI-lea: menţiunile documentare care 
plasează momentul constructiv între 1520-1579, sunt confirmate de 
situaţiile stratigrafice surprinse: fundaţiile din piatră suprapun patru 
morminte datate cu monede emise de sultanul Selim I ( 1512-1520). 
Pe latura de est a altarului, în fundaţie s-a descoperit o casetă formată 
din cărămizi, în care era depus un vas de sticlă cu gâtul înalt. În 
peretele dintre naos şi pronaos, într-o casetă puţin mai mare, era 

146 Bobulescu 1943,p.110-112. 
147 

Constantinescu 1965, p. 594, fig. 5. 
148 

Piesa se păstrează în colecţia Muzeului Naţional de Artă al României (inv. 
3160/500). Pentru analogii v. Foy 1989, p.12-13. 
149 Rosetti 1972, p. 30. 
150 

Ibidem, p. 29. Câteva fragmente ceramice, descoperite în interiorul şi la 

exteriorul monumentului, par să fixeze începutul locuirii în secolul al XIV-lea. 
151 Cristocea 1990, p. 31 şi fig. 7. Fragmentul se păstrează la Muzeul din Piteşti 
(inv. 2152). 
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depus un alt vas de sticlă, având o fonnă asemănătoare152 . Vasele au 
putut fi restaurate parţial 153.

Necesitatea unor lucrări de restaurare la mănăstirea Tutana, 
jud. Argeş a impus efectuarea unor săpături arheologice, desfăşurate 
în vara şi toamna anului 1987. În timpul lucrărilor de consolidare, 
spărgându-se fundaţia bisericii Tutana II (ridicată în anul 1582 de 
Mihnea Turcitul), în dreptul uşii de intrare în pronaos, a fost 
descoperit un vas de sticlă de culoare verzuie, depus pe un rând de 
cărămizi, sub te1nelia din bolovani 154. Deşi spart de către muncitori,
fonna acestuia a putut fi reconstituită: se încadrează în categoria 
vaselor bitronconice, dar prezintă un inel median în plus. Are fundul 
cu baza evazată, cu un umbo accentuat spre interior ( diametrul de 5 
cm) şi o înălţime de circa 14 cin ( de la bază până în punctul în care
începe gâtul, care nu a mai fost recuperat) (PI. 4/3). Din informaţiile
unui muncitor, câte un vas de sticlă se afla depus şi sub fundaţia
absidelor de nord şi de sud ale naosului 155.

În cursul lunilor iulie-august 1998 s-au efectuat cercetări 
arheologice la 3 km sud-vest de situl «Oraşul de Floci». Pe terasa 
numită «Crucea Movila Înaltă» au fost dezvelite fundatiile unei 
biserici, construită la începutul secolului al XVI-iea. Biserica era 
înconjurată de o necropolă din care au fost dezvelite 13 morminte, cu 
un bogat inventar ( cercei, inele), dar fără nici o monedă 156. Sub
temelia altarului, fără să fi fost surprinsă nici o a1nenajare, era depusă 
o candelă din pastă de sticlă, de culoare albastră 157.

152 Drâmbocianu 1983, p. 473-477. 
153 Vasele se păstrează la Muzeul din Buzău (inv. 46434, 46435). Prin amabilitatea 
colegului dr. Marius Constantinescu am putut lua probe în vederea efectuării unor 
analize pentru stabilirea compoziţiei sticlei. La încheierea investigaţiilor, cele două 
vase vor face obiectul unei lucrări separate. 
154 Cristocea, C. Oprescu 1988, p. 50. 
155 

Ibidem şi nota 12. 
156 Chiţescu, Dana Mihai, Elena Renţa 1999, p. 68, punct 80. 
157 Informaţii despre această descoperire inedită mi-au fost oferite de dr. Dana 
Mihai, căreia ţin să-i mulţumesc şi pe această cale. 
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Obiceiul depunerii unei candele sub temelia altarului, este 
menţionat de Simeon, arhiepiscopul Thessalonicului, mort la 1430 158

•

Practica este menţinută până în cursul secolului al XIX-lea: «la 24 
iulie 1833, la 12 ceasuri din zi s-a pus piatra fundamentală (pentru 
catedrala din Iaşi); pietrarul care a săpat piatra, unde s-au pus candela 
a primit bacşiş 34 lei» 159

• O situaţie similară, înregistrată arheologic, 

constatăm şi la biserica mare cu hramul Sf Alexandru, din 
Alexandria, ale cărei fundaţii au fost începute la 1869, lucrările fiind 
terminate abia în anul 1898. Cu ocazia unor lucrări de consolidare 
efectuate în anul 1998, în zidul altarului, au fost descoperite mai 
multe amenajări speciale, închise cu cărămizi, pe care erau incizate 
numele unor donatori. Din aceste nişe au fost recuperate câteva zeci 
de vase de porţelan şi sticlă, înclusiv candele, care aveau, însă, 
tortiţele sparte ritual 160

.

O ultimă problemă, care ar necesita o discuţie mai amplă şi 
care a fost doar tangenţial atinsă, o constituie tipurile de vase şi 

atelierele de provenienţă. 
Vasele bitronconice sunt cunoscute pe teritoriul Ungariei încă 

din secolul al XIII-lea 
161

, pentru ca în secolele XIV-XVI să cunoască 
o largă răspândire: Serbia, Bosnia, Slovenia, Ungaria, România 162

.

Originea acestora - atelierele de la Murano ( cel puţin într-o primă
etapă) sau zona Rinului - necesită o discuţie separată, sub aspect

cronologic şi teritorial, care trebuie susţinută şi de analize fizico
chimice.

Printre descoperirile din Bucureşti, reţeta sodică cu foarte 
puţin potasiu a sticlei din vasul de la Radu Vodă ar putea sugera că a 

fost lucrat în atelierele de la Murano, presupunere susţinută şi de 
cronologia mai timpurie - secolul al XVI-lea. 

Din aceleaşi ateliere provin alte două vase cu o valoare 
artistică excepţională: primul a fost depus la temelia bisericii 

158 Bobulescu 1943, p. 117-118. 
159 

Ibidem, p. 125. 
160 

Informatiile mi-au fost oferite de d-na Ecaterina Tântăreanu, directoarea 
, , , 

Muzeului Judeţean Teleorman. Vasele se află la Muzeul din Alexandria şi le-am 
putut vedea în primăvara anului 1999, prin bunăvoinţa colegului Pavel Mirea. 
161 K. Holl-Gytirky, J.G.St., XXVIII, 1986, p. 73, fig. 6/1.
162 

Pentru aceste vase vezi ibidem, p. 73-74, fig. 6/2; V. Han, J.G.St., XVII, 1975,
p. 123-124; eadem, G.G.B., XXV, 1978, p. 169-176; K. Gabor, A Janus Pannonius
Museum. Evkonyve, XXVIII, 1983, p. 107, pl. V-VI; G. Vujovic, Bulletin de
1 'Association pour l 'Histoire du Verre, 8, 1977-1980, p. 234-235, fig. 81; Rusu
1995, p. 320-321, fig. 5/a-b.
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Cozia 163
, în timp ce al doilea a fost descoperit în cursul cercetărilor 

arheologice efectuate la fosta mănăstire Comana, jud. Giurgiu. 
O altă categorie frecvent întâlnită o constituie candelele: aici 

trebuie făcută observaţia că ele se datează ceva mai târziu, în secolele 
XVII-XVIII, încadrare cronologică sprijinită şi de alte descoperiri din
Bucureşti - zona Curtea Veche 

164 
- sau din vecinătate, de la

- .. · 
C · 16s . p B 

. 166 
1nanastirea ern1ca ş1 oşta- uturugern . 

Analiza efectuată pe patru tipuri diferite de candele, dintre 

care trei găsite la Curtea Veche 167
, indică o sticlă potasică, care 

prezintă analogii cu sticla germană din secolele XVII-XVIII 168
•

A vând în vedere numărul modest al probelor analizate, ar fi 
riscant să depăşitn li1nitele formulării unor si1nple ipoteze de lucru. 

Totuşi, există şi o certitudine în legătură cu candela de la Căciulaţi: 
tipul de vas şi reţeta potasică nu caracterizează atelierul de la Murano 

- considerat a fi la originea descoperirilor similare de la Curtea
D - d. B 

·16901nneasca 1n ucureşt1 

Analiza candelelor de la Curtea Veche, confirmă că şi pentru 
acestea nu se 1nai poate vorbi de atelierul de la Murano. 

Sperând că aceste scurte consideraţii vor căpăta o anumită 
consistenţă prin investigarea materialelor de la Cotroceni (reamintim 
că vasele de la Sfântul Gheorghe Nou, Snagov şi Plumbuita s-au 

pierdut) şi, poate, de la Străuleşti, s-ar putea ca bagajul de cunoştinţe 

acumulat să fie suficient de consistent pentru a putea fi comparat cu 

vasele din zona Cătnpulung Muscel şi în final să poată conduce la 

identificarea atelierelor de sticlărie (locale şi de import) care au 
aprovizionat Ţara Ro1nânească în secolele XV-XVIII. 

163 
Vasul se păstrează la Muzeul Naţional de Artă al României (inv. 3160/500). 

164 Săpâturile arheologice din sectorul Curtea Veche, în "St. şi Ref. privind Istoria
Rom.", Bucureşti, 1954, p. 515, fig. 43/1. 
165 

Gh. Cantacuzino, G. Trohani, Cerc. arh., IV, 1981, p. 213, fig. 6/5. 
166 

M. Turcu, C.A.B., IV, 1992, p. 246.
167 

Nr. 1 este cea publicată, în timp ce nr. 2 şi nr. 3 sunt inedite.
168 P. Kuisma-Kursula, J. Raisanen, H. Matiskainen, J.G.St., XXXIX, 1997, p. 62 -

descoperirile din aşezarea de la Spessart. 
169 Bucureşti 1959, p. 151. 
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Vases en verre provenant de contextes funeraires 
des XV-XIXcmes siecles 

Resume 

Les recipients en verre sont presents dans Ies inventaires 
funeraires decouverts en Roumanie depuis Ies VI-Vcmcs siecles av. J.
Chr., intervalle correspondant a l'apparition des premieres 
importations grecques. La large diffusion des vases en verre sur le 
territoire de la Dobroudja aux epoques hellenistique et romaine 
resuite des nombreuses decouvertes faites dans Ies necropoles de 
Tomis-Constanţa, Kallatis-Mangalia, Beroe-Piatra Frecăţei. 

Compte tenant du temoignage des inventaires funeraires des 
III-IVcmcs siecles la coutume de la deposition de tels objets dans Ies
tombes ffit assimilee egalement par Ies migrateurs. Suivant a un
hiatus plus long d 'un millenaire, la deposition des vases en verre dans
Ies tombes se retrouve dans Ies necropoles du Moyen Âge (XV
XVIIIcmcs siecles) en Valachie. Parmi Ies autres provenant de cette
region, Ies decouvertes enregistrees dans la zone de Bucarest se font
remarquer, de pair avec ceux de Câmpulung Muscel, par le grand
nombre de recipients livres.
Le monastere de Snagov. Deux recipients en fai"ence et une lampe a
huile en verre ont ete foumis par l'inventaire d'une tombe feminine
amenagee dans un ca veau en briques. Les vases etaient deposes sur
un socle en brique, aux pieds du personnage. La datation au XVIc

siecle resuite de l'association avec d'objets de parure caracteristiques.
Eglise St. Georges le Nouvel (Sf. Gheorghe Nou). Dans la necropole
de l'eglise on a identifie des tombes contenant « des monnaies et des
objets en verre de la premiere moitie du XVIe siecle » sans, pourtant,
preciser la forme des derniers, ni leur place dans la tombe.
Eglise Radu Vodă. La tombe no. 41 (appartenant a un adulte) de la
necropole de l' eglise a fourni un recipient biconique en verre, date du
XVIC siecle.
Măneşti-Buftea. Autour d'une eglise erigee pendant la premiere
moitie du xvi

e siecle s'est developpe un cimetiere utilise jusqu'a la
pre1niere moitie du siecle suivant. Deux des tombes investiguees ont
livre deux vases en verre de forme et dimensions pareilles - type
biconique avec un gonflement dans la zone mediane - tous Ies deux
etant deposes, selon la coutume, du cote droit du crâne.
L 'eglise du monastere Cotroceni abrite Ies tombes de cinq membres
de la famille du fondateur - le prince regnant Şerban Cantacuzino,
1nort en 1688. Quatre des cinq tombes ont livre plusieurs lampes a
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huile en verre, fac;onnces en pâte blanche, verdâtre et noire et, dans 
un cas singulier, verte. Les types de vases representes sont 
caracteristiques pour les XVII-XVIIf::111cs siecles. 
Necropole rurale de Ciiciulaţi. Situee â 28 Km nord de Bucarest et 
datee des XVIII-XIXcmcs siecles, la necropole rurale de Căciulaţi a 
livre elle aussi une la1npe a huile, decouverte dans la tombe no. 21 
(adulte), deposee du cote droit du bassin. 
Eglise St. Visarion le Viei/. Le cimetiere developpe autour de l'eglise 
date du milieu du XVIIf siecle jusqu'au milieu du siecle suivant. Ă. 
l'interieur de l'eglise, dans la to1nbe no. 6, appartenant au fondateur 
et datce de la fin du XVIIIc siecle, on a trouve deux lampes â huile en 
verrc, deposees a cote du crâne du defunt. 

Du point de vue chronologique, la coutume de la deposition 
de recipients en vcrre dans Ies tombes est attestee, sur le territoire de 
Bucarest et aux alentours, depuis le xvi

c siecle, ainsi que temoignent 
Ies decouvertes de : Măneşti-Buftea, Plumbuita, Radu Vodă. De la fin 
du XVIIc siecle on connaît seulement les decouvertes de la necropole 
de Cotroceni, tandisque les dernieres temoignages - Căciulaţi et St. 
Visarion le Vicil - datent de la seconde 1noitie du XVIIIc siecle et du 
debut du XIXC siecle. 

Suite des rechcrches, on constate que Ies premieres 
attestations dans la Valachie <latent depuis le XVc siecle - â 
Câ1npulung Muscel - et connaissent une frequence augmentee au 
XVIl c siecle, en di1ninuissant par suite. 

L 'exa1nen des decouvertes connues jusqu' a present indique 
une concentration dans Ies zones de plaine et collinaire 
souscarpathique de la Valachie, ayant pour li1nites Curtea de Argeş et 
Piteşti a l 'ouest, le village Vadu Soreşti, co1nmune de Zărneşti, ( dep. 
Buzău) â l'est, Câ1npulung Muscel, Cetăţeni et Târgşor a nord, 
Bucarest et Co1nana, dep. Giurgiu a sud. Plus ou moins isole, vers 
l'ouest, ii y a le te1noignage singulier de la decouverte d'un vase a 
Brâncoveni, en Petite Valachie. 

La deposition de recipients en verre semble etre le reflet de 
certai nes prcferences a I' egard des types, suivant des criteres 
geographiques et chronologiques. Par exemple, Ies vases de forme 
spherique (XVC siecle) et cylindrique (XVI-XVII6111cs siecles), au col 
tres haut et au bord evase sont caracteristiques pour la zone de 
Câ1npulung Muscel et Curtea de Argeş. 

Le recipient biconique est connu seule1nent a Radu Vodă, 
1nais une forn1e proche, munie d 'un anneau en relief dans la zone 
1nediane est signalee au XVIC siecle a Măneşti-Buftea et Suslăneşti et 
au XVIIc siecle a Câ1npulung Muscel. 
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Le type prefere aux XVII-XVIII6mcs siecles dans la region de 
Bucarest semble etre la lampe a huile. L 'absence de decouvertes de 
recipients en verre sur le reste du territoire de la Rou1nanie (a deux 
exceptions seules en Moldavie, datant des XVI-XVII6mcs siecles) 
pourrait s 'expliquer par un attache1nent special a cette coutu1ne de la 
part de la population de la Valachie. 

Dans la plupart des cas, la presence des recipients en verre 
fournit un indice quant a la position sociale du defunt. La presence 
d'une lampe a huile dans une necropole rurale, a Căciulaţi, pourrait 
indiquer la ton1be d'un clerc. 

11 y a des cas enregistrant la deposition de vases en verre dans 
les fondations de l'autel lors de la construction des eglises. Sur la foi 
de temoignages archeologiques et documentaires cette pratique 
rituelle est attestee du XIVc (Cozia) jusqu'au XIXc siecle (laşi, 
Alexandria). La plupart des decouvertes <latent des XV-XVIIcmcs

siecles et sont groupees sur le territoire de la Valachie. 
A l' egard du type et de la provenance du verre on a effectue 

des analyses physico-chimiques sur quelques pieces. De cette 
maniere, en raison de la composition sodique et de la chronologie 
(XVIC siecle ), le vase decouvert a Radu Vodă a ete attribue a la 
verrerie de Murano ; les lampes de Curtea Veche, fabriquees d 'une 
pâte potassique, presentent des analogies avec la verrerie alle1nande 
des XVII-XVIII6mcs siecles. La la1npe de Căciulaţi, en verre 
potassique, n'est pas a attribuer aux ateliers de Murano. 

Explications des figures et des planches 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

PI. 1. 

PI. 2. 
PI. 3. 

PI. 4. 

Vases en verre decouverts a Bucarest: Măneşti-Buftea ( 1 ); 
Cotroceni (2); Sf. Visarion Vechi (3); Căciulaţi (4); Curtea 
Veche (5). Château d'Angers, tapisserie de l'Apocalypse: 
detail illustrant la maniere de suspension des lampes a huile 
en verre (6). 
Vases en verre decouverts en Valachie: Drujeşti (1-2); 
Retevoieşti (3-4). 
Vases en verre produits a Murano, decouverts a : Cozia (1 ); 
Arles (France) (2) ; Comana (3 ). 
Vases en verre decouverts a Bucarest: Radu-Vodă (1 ); Sf. 
Visarion Vechi (2) ; Măneşti-Buftea (3-4). 
Lampes a huile en verre decouvertes a Cotroceni. 
Lampes a huile en verre decouvertes a Curtea Veche (1-4) et 
Căciulaţi ( 5). 
Vases en verre decouverts a Cotmeana ( 1) ; Retevoieşt i 
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(2,4) ; Tutana (3) ; Drujeşti (5-6) ; Brâncoveni (7). 
PI. 5. Vases cn verre produits a Murano, decouverts a : Cozia ( 1) ; 

Comana (2). 
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1 2 

3 4 5 

Fig. l. Vase de sticla descoperite in 8ucuresti: 1 - Manesti; 2 - otroceni; 

3 - Sf. Visarion Vechi; 4 - Caciulati; 5 - Curtea Vech ; 6 - Castelul din Angcr', 

tapiseria "Apocalip ei" - detaliu cu i temui de prindere al candelelor. 
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1 2 

Fig. 2. Va ·e de Licla de ·coperite în Muntenia: 

1-2 Drujesti; 3-4 Retevoie ti
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Fig. 3. Va e de ·ticla de Murano de-cop rite la: 

I - CoLia; 2 - Arie· (Franla); 3 - Comana. 
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Plansa 1 
Vase de sticla descoperite la Radu Voda (l ), Sf Visarion Vechi (2) si 

Manesti-Buftea (3,4). 
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Plansa 2 

Cane.lele de ticla descoperite la Cotroceni. 

1 

2 

3 
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5 

Plansa 3 

Candele de sticla descoperite la Curtea Veche ( 1-4) �i Cacîulati (5). 
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2 3 

4 5 6 7 

Plan a 4 

Vase de sticla <le copcritc la: Cotmeana (1), Retevoiesti (2, 4), 

Tutana (3), Drujcsti (5. 6), Brnncoveni (7). 
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Plansa 5 

Vase de sticla de Murano descoperite la Cozia (1) si Comana (2). 
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Arheologia Cotrocenilor 

Panait I. Panait 

Dealul Cotroceni se încadrează în terasa înaltă a Bucureştilor 
care însoţeşte malul drept al râului Dân1boviţa, unul din cursurile de 
apă ce formează largul bazin hidrologic al Argeşului. Ocupat altădată 
de întinşii Codrii ai Vlăsiei acest interfluviu păstrează vestigii ale 
prezenţei omului din epoca pietrei cioplite până în prezent. Toată 
muchea înaltă a Dâmboviţei, franjurată prin boturi de terasă ce 
avansează puternic în lunca largă, fonnată de albia schitnbătoare a 
apelor, tezaurizează o salbă de situri arheologice, unele dintre ele 
cercetate prin repetate campanii de săpături. În amonte de Cotroceni 
se află situl Ciurel, important pentru aşezările din epoca bronzului şi 
din secolele VI-VII 1

, urmează în imediata vecinătate, Câmpul Boja cu 
vestigii antice şi din secolele III-IV, VI-VII, IX-X2

, liziera pădurii 
Roşu cu locuinţe adâncite aparţinând Culturii Glina III3 ş.a. 

În aval de Cotroceni s-au aflat urmele de locuire medievale 
din Dealul Spirii, numit anterior Dealul Lupeştilor, aşezarea geto
dacă cu vatra ei sacră şi mănăstirea ridicată de Mihai Viteazul pe 
mamelonul ce i-a purtat numele 4, astăzi deja ras, Dealul Patriarhiei pe 
care au dăinuit fragmente de vase vechi de peste 3 700 de ani5

, Dealul 
Radu Vodă în care au fost împlântate fundaţiile Mănăstirii Sf. Troiţă6

,

Dealul Piscului7 şi platoul Bîrzeşti, cu vetre ale unor sate 
contemporane procesului de geneză a Bucureştilor8 şi Dealul 
Văcăreşti, pe coama căruia Nicolae Vodă Mavrocordat şi fiul şi 
succesorul său, Constantin Mavrocordat, au zidit, începând cu anul 
1716, o amplă şi impunătoare mănăstire, năruită şi ea în anii finali ai 
totalitarismului. Dealul Cotroceni era mai retras faţă de albia râului, 
care făcea, în acest segment, o luncă largă, deseori inundabilă. Terasa 
de sus era acoperită de codri seculari, în luminişurile cărora s-a 
practicat cultivarea plantelor, creşterea vitelor, vânătoarea. Din 
secolele XVI-XVII au sporit defrişările, locul pădurii fiind luat de 
viile bucureştenilor, care formau cea mai importantă podgorie din 

1 
Morintz şi P. Roman 1962, p. 761-767. 

2 Turcu 1981, p. 226-235; Negru, C. Schuster, D. Moise 2000, passim. 
3 Constantiniu, Panait 1963, p. 301-338. 
4 

Cantea 1959, p. 95. 
5 Panait 1962, p. 167. 
6 

Ionaşcu, V. Zirra 1959, p. 57-78. 
7 

Ciuceanu 1992, p. 205-21 O. 
8 Panait, A. Ştefănescu 1992, p. 147-161. 
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centrul Câmpiei Române
9

• Pe malul scund, cel stâng al râului, sunt 
atestate docu1nentar peste zece sate, iar pe cel dinspre terasă tot 
atâtea. începând cu Chiajna, Roşu până spre Văcăreşti şi Bârzeşti

10
•

Sunt menţionate în hrisoave aşezările rurale: Grozăveşti (1492), 
Cotroceni (1614), Lupeşti (1580) - toate „den sus de Bucureşti". 

Arheologic, cele mai multe dintre vetrele respective au fost 
semnalate pe şantierele de construcţii care au extins, în ultimul secol, 
cu mult suprafaţa Capitalei. 

Aşa, de exemplu, săpăturile practicate pentru complexul de 
facultăţi politehnice au scos la iveală vestigiile satului Grozăveşti, 
1nai întâi în 1965, când s-a dovedit că acest teren, învecinat cu Dealul 
Cotroceni, fusese locuit în epoca bronzului, în secolele IX-X şi apoi 

în sec. XIV-XVI 
11

. Fragmentele ceramice culese din excavaţiile 
constructorilor corectau atestarea hrisovului emis la 9 oct. 149212 

şi 
consemnau existenţa unor locuinţe adâncite, dotate cu cuptoare ale 
căror vetre erau făcute din cărămidă. Satul Grozăveşti a existat un 

timp pe acest teren, unde se afla şi necropola lui, cu mormintele 
sărace în inventar. Extinderea construcţiilor spre panta terasei, pentru 

ridicarea pavilionului Facultăţii de Electronică, a completat 
infonnaţiile privitoare la vatra acestui sat. De data aceasta arheologul 

Aristide Ştefănescu a fost în 1năsură să deschidă şi trei secţiuni pentru 
săpături sistematice, care i-au oferit prilejul de a studia o a doua 

necropolă 1nedievală, plasată la cca 300 1n de cea cunoscută anterior. 
O monedă e1nisă în ti1npul padişahului Selin1 I ( 1512-1520) 

dovedea că deplasarea vetrei Grozăveşti s-a produs în prima jumătate 

a secolului al XVI-lea
13

• Un bordei, în care s-au găsit fragmente de 

vase ceramice, confirn1a atât noul loc al respectivului sat cât şi 
perioada de ti1np în care s-a produs, probabil din cauza unor puternice 

revărsări ale Dâ1nboviţei, mutarea vechii aşezări. 
Unele date arheologice s-au obţinut şi pe Dealul Spirii, plasat 

în aval de Cotroceni. De data aceasta resturile locuirii din epoca 

bronzului, peste care s-au aşternut cele medievale timpurii (secolele 

IX-XI) şi apoi vestigiile satului Lupeşti, atestat la 14 1nai 1580, au

apărut pe buza terasei înalte a râului. Ca în mai 1nulte alte situaţii,

această menţionare scrisă se dovedeşte a fi şi ea târzie faţă de
existenţa aşezării respective, fiind vorba de un decalaj de aproape

două veacuri. Izvorul care se referă la Lupeşti are însă o altă valoare,

9 Giurescu 1979, p. 267. 
10 

Dâmboviţa 1988, p. 16-19. 
11 Panait 1969, p. 36-37. 
12 DIR, 8. Ţara Românească, veac XVI/4, p. 473. 
13 Ştefănescu 1981, p. 277. 
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întrucât el menţionează că satul acela avea, anterior anului 1580, un 
număr de 13 case. Ele erau locuinţe adâncite care acopereau fiecare o 
suprafaţă de cca 1 O mp. 14 Locuitorii practicau ocupaţii agro-pastorale, 
rodul secerişului lor fiind păstrat în gropi de cereale. 

Între aşezările Grozăveşti şi Lupeşti a fost satul şi moşia 
Cotroceni: toponim aşternut de grămăticul Stancul, aflat „în cetatea 
Târgovişte" în luna noie1nbrie 27 anul 1614, sub formula „ocina

Cotrăcenilor" 
15

• Actul domnesc din iunie 1660, e1nis de Gheorghe 
Ghica voievod, evocă, într-un caz de danie, ,,satul Cotrăceni ot sud

Elh <ov>, den sus de Bucureşti"
16

. Faima acestei aşezări, care 
presupunem că nu se deosebea prea mult de vecinele ei apropiate, a 
sporit prin actul ctitoricesc al lui Şerban Vodă Cantacuzino. 

Plasarea satului Cotroceni şi certa schimbare a vetrei lui s-au 
păstrat până de curând în stadiul ipotezelor. Este de presupus că s-a 
repetat situaţia Grozăveştilor, care la început şi-a răsfirat gospodăriile 
în vecinătatea malului Dâmboviţei şi după un sinistru petrecut în al 
XVI-iea veac, sătenii au fost nevoiţi să se reaşeze într-un loc mai
ferit, către muchea terasei. În hrisovul său din 1 O iulie 1680, ctitorul
închină respectivului aşezământ monahal satul Cotrăceni „unde iaste

zidită svânta mănăstire" 
17

• Într-un alt hrisov, din 20 oct. 1682, făcând
închinarea mănăstirii sale către Muntele Athos, voievodul preciza că
„o am rădicat, zidind-o din temelie în locul ce se chiamâ 
C - .,,18 

otracenz 

Săpăturile arheologice, care ar fi fost de real interes, au rămas 
mult timp inexistente pentru acest ansamblu monastic. Spre deosebire 
de mănăstirile Mihai Vodă, Radu Vodă, Tânganu, care au beneficiat 
de o cercetare temeinică, desfăşurată conform unor planuri bine 
gândite, la Cotroceni lucrurile au avut o derulare impusă de 
autoritatea politică, greu penetrabilă la mesajul arheologic. Fiind un 
ansamblu cu destinaţie specială şi accesul cercetătorilor era anevoios 
sau chiar interzis o bună bucată de vreme. În timpul adăpostirii 
Palatului Pionierilor ( 1949-1976) se putea intra în incintă dar nu se 
executau săpături care să permită observarea unor situaţii de interes 
arheologic. 

Prin anii 1960 am fost solicitat să vizitez şanţul unei 
conducte, săpat spre colţul de SE al curţii a doua, către exteriorul 
corpului de camere existente atunci. Cu acest prilej am gC1sit o 

14 
Panait I. Panait, op. cit., p. 34. 

15 Istoria Cotroceni/or 2001, p. 17. 
16 Ibidem, p. 18. 
17 

Ibidem, p. 28. 
18 Ibidem, p. 35. 
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aglomerare de 1nateriale litice: coloane, capitele, dale de paviment, 
toate purtând amprenta secolului al XVIII-lea. Cu1n zona respectivă 
era apreciată ca loc ocupat de foişorul construit de Alexandru 
lpsilanti în jurul anului 1780 19

, s-au atribuit aceste piese construcţiei 
respective. O catagrafie a mănăstirii preciza că chioşcul, făcut din zid, 
avea 16 stâlpi de piatră20

. Una din coloane şi alte câteva piese găsite 
în şanţul conductei au fost duse la depozitul Muzeului Bucureşti, 
nepunîndu-se problema valorificării lor, fireşti, în incinta 

aşeză1nântului. Dacă în prin1ii ani statul a făcut unele investiţii la 
Palatul Pionierilor, ulterior smnele s-au din1inuat constant. Deteriorări 

se produceau la acoperiş, la etanşeizarea terasei de pe latura de N, 
unde apa se infiltra în saloanele corpului Cerchez, iar întreţinerea 

parcului era tot 1nai costisitoare. 
Cea 1nai văduvită co1.strucţie era biserica, scoasă din folosinţa 

ei de cult şi socotită, din 1968, Muzeu de artă veche religioasă, în 
care, bineînţeles, beneficiarii pionieri nu aveau voie. Fără enoriaşi, 

biserica mănăstirii Cotroceni era s1nulsă interesului public fiind 
încredinţată unui devotat custode, salariat prin Protoieria III 

Bucurcşti
21

• Până atunci, în cursul anului 1964, în spatele Uzinei de 
Maşini Electrice, fostă Dinamo, au fost semnalate câteva gropi 

u1nplute cu pă1nânt amestecat cu fragmente ceramice care proveneau 
de la purtătorii Culturii G lina III, antrenate laolaltă cu bucăţi de 

cărbune, pământ înroşit, oase de ani1nal. Pe Şos. Grozăveşti, spre 
coama pantei, au apărut, chiar sub caldarâm, gropi mari de cereale 

folosite ca ha111bare de tăranii localnici. 

Evacuarea Palatului Pionierilor în 1976 a provocat o 

vren1elnică abandonare a vastului ansa1nblu istoric. Grija cu care era, 
totuşi, păzit prevestea un nou destin fostei 1nănăstiri voievodale. Şi, 

într-adevăr, câteva luni mai târziu s-a făcut cunoscută hotărârea 
restaurării Cotrocenilor în vederea redevenirii la rostul de reşedinţă 

specială. Sarcina organizării lucrărilor s-a atribuit Direcţiei 
Patrimoniului Cultural Naţional (DPCN). Un prestigios colectiv de 

arhitecţi-restauratori, proiectanţi şi ingineri, istorici de artă au pon1it 

la elaborarea documentaţiei, conform recomandărilor Chartei 

internaţionale. Exigenţi, specialiştii DPCN avansau într-un ritm 

nonnal muncii lor, dar nedorit de beneficiar. 

19 Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 1993, p. 163. 
2° Cantacuzino 1968, p. 15.
21 Teologul Eugen Gh. Popescu a fost ghid pentru cei care ajungeau la biserică, 
îngrijitor şi săpător cu prilejul investigaţiilor arheologice. Este autorul unui util 
studiu tipărit în „Glasul Bisericii" intitulat ,.Precizări şi completări privitoare la 
p;saniile, obiectele şi cărţ:le vechi de la hiserica mănăstirii Cotroceni". 
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În acest stadiu avea să intervină puternicul seism din 4 martie
1977, care a avut 1nultiple efecte, în afara celor, atât de dureroase, 
produse prin victi1nele omeneşti, distrugerile de clădiri, deteriorarea 
dotărilor edilitar urbanistice ş.a. 

Tragedia a produs dezlănţuiri nefireşti ale unor semeni, din 
nefericire aflaţi în fruntea statului ro1nân. Legile, bune sau rele, au 
fost lăsate de-o parte, procedându-se, printre altele, la atentatul asupra 
unor întregi cartiere, monutnente istorice, pri1nul în Capitală fiind 
biserica Ienei, lăcaş plasat în zona Pieţii Universităţii, ca atare în 
mijlocul Bucureştilor. Cutre1nurul produsese avarii la turle, dar 
zidurile înălţate în anii 1720-1724 de vei logofătul Pană Negoescu, 
nepot de domn, şi de jupăneasa lui, Safta22

, erau încă puternice. În
imediata apropiere a bisericii fusese rău încercat blocul Dunărea. 
Refacerea acestuia, impunea, prin gândirea arhitectului proiectant, o 
scară laterală, care nu beneficia de spaţiul calculat. Ca atare, s-a 
hotărât, de către forurile superioare, demolarea monumentului istoric, 
biserica Ienei şi încropirea copertinei pentru scara noului bloc. În
tragedia acelor zile, în care oraşul era greu încercat, cazul a fost mai 
puţin perceput. Puţini erau cei care întrezăreau un fenomen atât de 
păgubitor ce se pregătea pentru oraş şi chiar pentru ţară. S-au luat în 
acele zile unele măsuri liniştitoare în sensul evacuării molozurilor, 
reparaţii sau expertize în vederea consolidării imobilelor, în special a 
acelora care fuseseră construite în perioada interbelică ş.a. 

Printre obiectivele care impuneau măsuri de urgenţă era şi 
complexul Cotroceni, de data aceasta dorit a fi rezidenţă 
prezidenţială. Intervenţia era necesară şi pentru faptul că seismul 
produsese fisurarea corpului proiectat de arh. Grigore Cerchez pe 
latura de N şi care se ridica peste subsolurile fostei Case domneşti 
zidită de Şerban Vodă Cantacuzino. Biserica palatului domnesc, 
plasată în curtea a doua, de altfel monument reprezentativ al 
arhitecturii româneşti, fiind zidită în anii 1679-1680, se impunea nu 
numai prin valoarea istorică ci şi prin planul amplu, un triconc cu 
pronaosul lărgit23

, prin superbe coloane de piatră, catapeteasmă 
ornată într-un stil definitoriu al epocii ş.a. Cutremurul a produs 
prăbuşirea colţului de NV şi a făcut să se disloce părţi din tavanul 
exonartexului. Câteva din bazele marilor coloane prezentau fisuri. 
Suprafeţe întinse de frescă se desprinseseră şi din bolta turlei mari. 
Ca şi la biserica Mănăstirii Văcăreşti şi la Cotroceni s-a produs o 
fisură profundă în fundaţia absidei altarului. Nu erau însă deteriorări 

22 
Stoicescu 1961, p. 219. 

23 Ionescu 1938, p. 205. 
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grave, 1nonu1nentul putând fi restaurat şi consolidat, mai ales că de 
proiect se ocupa o experimentată arhitectă a DPCN

24
• Cu1n, în situaţii 

similare se cereau săpături arheologice care să funda1nenteze 
probitatea proiectului, şi la Cotroceni s-a apelat la Muzeul de Istorie 
şi Artă al Municipiului Bucureşti să delege un specialist şi acesta a 
fost şeful secţiei feudale a respectivei instituţii. 

Primul obiectiv vizat, în tot ansamblul Cotroceni, spre a fi 
cercetat arheologic, a fost biserica monu1nent. Din nefericire a fost şi 
singurul, întrucât prezenţa arheologilor în etapele 1nai avansate, a fost 
1nai 111ult de asistentă a lucrărilor constructorilor. Cu1n în vara lui 

1977 la Muzeul Bucureşti efectuau practica de specialitate studenţii 
Facultăţii de Istorie s-a alcătuit o grupă de 20 de studenţi pentru a 
lucra efectiv pe noul şantier arheologic al Capitalei. Au fost luate 
avizele pentru fiecare dintre ei, toţi fiind fără nici o problemă, având 

în vedere obiectivul de lucru. 
Şantierul arheologic Cotroceni şi-a început activitatea în 

dimineaţa zilei de 16 iunie 1977. Erau toţi începători în ale 
arheologiei, dar dornici de a descoperi tainele unui lăcaş atât de legat 

de istorie. La primele ore li s-a făcut un scurt istoric al Cotrocenilor, 
un comentariu arhitectonic, s-au dat explicaţiile de rigoare privind 

planul de săpături, s-a făcut instructajul de protecţie a muncii pe 
şantier ş.a. Practic, era o lecţie aplicativă pe care tinerii de atunci, 

astăzi cercetători, directori de institute, profesori, îşi aduc, cu plăcere 
aminte: o percepeau ca o introducere într-o profesie care este 

arheolog ia n1edievală. ,,Cotroceni" avea să fie printre primele 
şantiere-şcoală de acest gen şi valoare, de care au beneficiat studenţii 

bucureşteni ti1np de aproape două decenii. 
Planul, de altfel clasic, pornea cu un şanţ-ax orientat E-V şi 

care unna să prindă şi câţiva 111etri din faţa scărilor. El străbătea 
exonartexul, pronaosul, naosul, altarul şi includea şi alţi 4-5 m 

dincolo de fundatia absidei răsăritene. Tinându-se seaina atât de 
' ' . 

avariile provocate de seis1n, cât şi de lăţimea covorului de iarbă ce 

înconjura lăcaşul care, practic, era singurul disponibil săpăturii şi de 
câţiva arbori seculari, s-au trasat secţiuni exterioare, care nu puteau 

depăşi 4-5 m lungi1ne. Astfel S li şi următoarele au vizat latura sudică 

a bisericii în câteva puncte de comun interes. Secţiunea, deja 

enunţată, S li, a fost trasată perpendicular pe zona de intersecţie a 

pridvorului cu pronaosul, S III pe 1nijlocul laturii pronaosului, S IV 

24 
Este trist, pentru memoria arh. Liana Bilciurescu, că atât biserica Mănăstirii 

Cotroceni cât şi cea a M[măstirii Văcăreşti, pentru care a depus o exemplară osârdie 
în proiectarea lucrărilor de restaurare a lor, au avut aceeaşi soartă - dărâmarea 
acestora. 
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perpendicular pe absida sudică. Secţiunea V era prelungirea S I - ax, 
deci la altar. Cu1n de peretele nordic al bisericii era lipit canalul 
instalaţiei termice, amenajat în 1913, S VI nu a mai putut fi 
corespunzătoare, ca direcţie, cu S IV, ci a fost deviată în dreptul nişei 
ce separa, în interior, pronaosul de naos şi al cărei perete era, la 
exterior, mai retras. Era singurul şanţ pe această parte, unde seismul 
provocase, după cum s-a mai spus, năruirea colţului de NV al 
pronaosului şi un morman de moloz făcea periculoasă orice altă 
intervenţie la fundaţii. S-a pornit într-un ritln susţinut cu secţiunile de 
afară şi în pofida lipsei de experienţă în muncile trudnice studenţii s
au întrecut în angajarea efortului lor. La numai o săptămână de lucru 
a fost efectuată săpătura în şanţurile II-VI, putându-se face observaţii 
asupra stratigrafiei exterioare, a stării fundaţiilor, a obiectivelor de 
inventar arheologic surprinse: monninte, ceramică, materiale de 
construcţie ş.a. 

Stratigrafia terenului învecinat bisericii Cotroceni se prezenta 
astfel, pornind de jos în sus: 
1. strat castaniu de pădure, virgin, surprins la cca -1,50 m faţă de

nivelul 1977.
2. pământ cenuşiu închis, tasat, cu cărbune şi fragmente ceramice

din epoca bronzului - Cultura Glina III, gros de 0,60 m.
3. dungă cu bulgări de mortar indicând faza I de construcţie ce

corespunde unui decroş al fundaţiei găsit la -1,08 m sau -0,92 m,
în functie de nivelarea curtii în 1977. Este nivelul de călcare

' '

realizat de constructorii ctitorului prin răzuirea terasei. Prin
executarea acestei lucrări au fost îndepărtate urmele eventualelor
locuiri anterioare.

4. păn1ânt cenuşiu ainestecat cu cloţuri de cărăn1idă, mortar, nisip.
5. pă1nânt de grădină, afănat, cu slabe urme de cărămidă.
6. paviment de piatră de râu, interceptat pe latura de sud, căruia îi

corespunde, în fundaţie, al doilea decroş, mai puţin profilat decât
cel iniţial. De la acest decroş, în sus, zidul foloseşte un alt tip de
cărămidă (26 x 14 x 4 cm), mortar slab, gălbui cu nisip. În
dispunerea stratigrafică, acest moment este marcat printr-o a doua„
dungă, slabă, de mortar, întâlnită în toate secţiunile, la cote uşor
oscilante de cca O, 70 m.

7. strat de pământ cenuşiu, purtat, de grădină, lat de 0,25 m.
8. moloz şi nisip, materiale rezultate dintr-o reparaţie târzie,

eventual sfârşitul secolului XIX, lat numai de O, 1 O m.
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9. stratul vegetal existent în 1977, gros de 0,20 m25
.

Intr-o atare depunere stratigrafică, deranjată de câteva morminte
alăturate lăcaşului, s-au i1nplantat fundaţiile, turnate într-un şanţ 
u1nplut co1nplet cu cără1nidă şi mortar. În toate secţiunile deschise, 
fundaţia de jos este acoperită cu 1nortar prelins, dur, cu mult var ce 
face ca în contact cu aerul să capete o nuanţă alburie. În S III această 
fundaţie 1năsoară 0,67 1n după care se formează un decroş, aflat la 
1,08 m faţă de nivelul din 1977, de la care pornea paramentul din care 
au 1nai rămas 3-4 rânduri de cărămizi prinse cu acelaşi mortar folosit 
şi în fundaţie. Cărămida cu dimensiuni de cca 30,5 x 15 x 4 cm a 
fost bine arsă, rostul lat de 2 cm fiind din plin umplut cu mortar. 
Nivelul de călcare, pentru acest stadiu, corespunde primei dungi de 
mortar surprinsă în toate profilele obţinute în secţiunile lucrate 
(nivelul 3 din situaţia de 1nai sus). Fără nici un dubiu, aceasta este 
fundaţia pentru care documentele consemnează cuvintele ctitorului 
voievod „am Îl?flpt sapa În pământ şi cu mâna noastră, jos la temelie, 

• - . . ,,26
caramzzz am pus

Peste coaina paramentului sugerat de cele 3-4 şiruri de cărămizi 
se ridică o a doua fundaţie, care, la cca -0, 70 m, faţă de nivelul 1977, 
producea un alt decroş de la care pornea zidul de sud al bisericii 
cercetate. Şi acelui decroş îi corespunde, în stratigrafie, o dungă 
infestată cu 1nortar care susţine un paviment de bolovani de râu. Atât 
dimensiunile cără1nizilor cât şi calitatea mortarului diferă faţă de 
materialele bazei. Pe câteva porţiuni au fost găsite, deasupra muchiei 
respective, straturi de 1nortar roşiatic amestecat cu bulgări de 
cără1nidă. Reluând investigaţiile, arheologul Aristide Ştefănescu a 
constatat că zidul lăcaşului, care pornea din cea de a doua fundaţie, 
1năsura 1,52-1,57 111 lăţime, în zona absidei estice27

.

Încheindu-se investigaţia exterioară s-a trecut la deschiderea S I, 
secţiune interioară începută în cursul zilei de 24 iunie 1977. 
Condiţiile de lucru erau îngreunate de 1nasivitatea treptelor şi de 
plafonul exonartexului, puternic fisurat. Şanţul a avut o lăţime de 1 m 
şi a pornit de la ultin1a treaptă de sus a scării, renunţându-se la terenul 
ocupat de treptele de acces, traversând pridvorul şi sărindu-se pragul 
uşii, s-a intrat în l�caş. Şanţul urn1a să străbată cei 31, 75 m, cât 
1năsura biserica, dintre care 4,61 1n aparţineau exonartexului, adică 

25 Panait 1992, p. 17. Redarea depunerilor stratigrafice a fost făcută pe baza 
însemnărilor din Cametele de şantier, ,,Cotroceni 1977, I", ,,Cotroceni 1977, II." 
26 

Apud N. Stoicescu, op. cit., p. 189 n. 5, în care se face trimitere la Arh. St. Buc., 
m-rea Cotroceni, LXl/27, documentul fiind din 1680 decembrie 20.
27 Ştefănescu 200 I, p. I 04.
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întregul ax longitudinal. După îndepărtarea stratului slab de mozaic s
a atins un pat de pietriş amestecat cu bulgări de mortar, straturi 
lentilate de pământ adus. Toată această depunere acoperea un 
pavi1nent din plăci de gresie cenuşie, cu forme patrulatere, unele 
având latura de 0,96 1n altele 0,84, grosimea acestor lespezi măsura 
2,6 cm, toate având imprimate literele „G.R.". 

În exonartex unele din plăci erau puternic tocite, sau chiar sparte. 
În mod cert acesta a fost nivelul de călcare, în interior, până către 
sfărşitul secolului al XIX-iea. Săpătura interioară a mers însă mai 
greu decât cea· din afară. Lunga desfăşurare a şanţului depăşea 
capacitatea de lucru a pălmaşilor. Şanţul, practic, secţiona întreaga 
lungime a lăcaşului aşa cum se procedase şi la biserica Răzvan, unde 
a fost descoperit un cavou în care era depus un bărbat în veşminte de 
secolul al XVII-lea28 sau în pronaosul bisericii Sf Gheorghe Nou ş.a. 
Era o secţiune cheie privind evoluţia, în timp, a monumentului. Nu s
au putut atinge, în unele porţiuni decât cotele superioare ale depunerii 
arheologice. La 25 iulie 1977 un reprezentant al DPCN, constatând 
gradul de periclitate în care se lucra, a impus sistarea imediată a 
pătrunderii în biserică. Nu s-a mai putut face decât ambalarea şi 
predarea întregului material arheologic muzeografei Geta Beldie, care 
reprezenta cadrul de legătură cu conducerea şantierului şi aşternerea 
ultimelor consemnări, nota finală din Carnetul de şantier purtând data 
de 25 iulie 1977. 

Sfârşitul acelui an a adus. în ulti1na lună, restructurarea DPCN, 
instituţie care devenise tot mai incomodă celora care nutreau gândul 
de a lăsa posterităţii nu1nai rodul vremii lor. Un rudiment al fostei 
direcţii a fost transferat în sediul CCES, cu misiunea de a răspunde de 
zestrea monurnentelor ţării. Şantierul Cotroceni, subordonat DPCN, a 
sucombat şi a fost atribuit Institutului „Carpaţi", instituţie complexă 
cu sector de cercetare-proiectare şi execuţie. Acestei firme îi 
reveneau unele din marile şantiere speciale, printre acestea având să 
se alăture şi „Casa Poporului". Soarta a făcut ca pentru Cotroceni să 
fie delegat arh. N. Vlădescu, un intelectual şi un proiectant cu vederi 
mult mai profunde decât cei mai numeroşi dintre colegii săi. Arh. N. 
Vlădescu i se datorează salvarea şi valorificarea părţilor vechi ale 
moştenirii cantacuzine. Actualele subsoluri de pe latura de N a 
complexului arhitectonic, provenite, cum s-a mai spus, de la casele 
domneşti, au fost restaurate şi valorificate corespunzător. Arhitectul 
nu a apelat însă şi la experienţa arheologului, în aşa fel încât, pe 
această direcţie, nu s-a făcut nimic. Cert este faptul că de la începutul 

28 Panait, A. Ştefănescu 1970, p. 85-96. 
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anului 1978 ritmul de lucru a devenit mult 1nai alert. S-a luat în 
atenţie curtea I a şi latura de S a fostei n1ănăstiri ş.a. 

În lunile de început ale anului 1980 au fost rechemaţi 
arheologii aceluiaşi muzeu, de data aceasta în persoana dr. V. 
Boroneanţ, paleolitician, şi A. Ştefănescu - medievist29

, care urmau să 
dea descărcare de sarcină istorică pentru latura de S a incintei a II a în 
care se găsea şi biserica. Cu acest prilej, pe partea de NV a palatului, 
a fost identificat un ci1nitir „ contemporan perioadei de funcţionare a

aşezământului mănăstiresc şi palatului "
30

. În esenţă, V. Boroneanţ 
relatează că în şanţul făcut pentru o conductă, pe latura dinspre Şos. 
Cotroceni, a identificat un bordei cu latura precizată de 2,40 m, dotat 
cu cuptor, un altul adânc de O, 70 1n şi cu latura de 2,20 m din care s-a 
păstrat şi cuptorul, vetre de suprafaţă şi câteva 1nonninte care indicau 
un ci1nitir31

•

Este greu de ad1nis prezenţa acestor u1nile bordeie în umbra 
caselor do1nneşti, după cu1n ci1nitirul este posibil să fi aparţinut 
con1unităţii 1nonastice. Dacă este vorba de o conte1nporaneitate a 
acestor locuinţe, ele pot fi atribuite constructorilor în scurta lor 
activitate de zidire. Ca atare, ni1nic nu ne poate opri să considerăm, 
aşa cu1n concluzionează şi A. Ştefănescu, că vatra satului Cotroceni 
era în apropierea, dar nu în raza imediată, a mănăstirii domneştii32

. Pe 
latura de Sud a incintei a II-a a fost interceptată o pivniţă umplută cu 
un bogat şi variat 1naterial cerainic: oale, căni, farfurii, străchini şi 
chiar un n1ic butoiaş cera1nic pentru rachiu, toate aruncate de-a 
valina. Ase1nenea depozite de recipiente scoase din uz, chiar dacă îşi 
păstrau aspectul plăcut, s-au n1ai găsit şi la alte mănăstirii, printre 
care şi aceea care poartă hrainul Sfintei Troiţe-Radu Vodă. Zestrea 
aceasta cotroceneană depusă la Muzeul Bucureşti datează din secolul 
al XVIII-lea şi se co1npune din obiecte ceramice şi de sticlă. 

Şantierul „Carpaţi" lucra intens la incinta I pe care au rezidit
o con1plet, la edificiul reclădit pe latura de NE şi toată latura de S. 
Biserica răn1ânea în n1olozul ci. fără a fi luată în atentie. Într-o atare 

' 

, 

situaţie, dr. V. Drăguţ a iniţiat o acţiune de subliniere a valorii 
lăcaşului. În afara infonnaţiilor oferite diferitelor oficialităţi a 
patronat şi executat, prin Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu", 
al cărui rector era, o expoziţie dedicată ctitoriei voievodale 
cantacuzine. Expoziţia era tăcută în colaborare cu Muzeul Bucureşti 
şi unnărea sensibilizarea conducerii superioare de partid şi de stat. 

�9 - Zăncscu 1992, p. 366.
1() · Boroncanţ 2001, p. 12.
31 

lbiclem, p. 14.

Y� Şlcfăncscu. op. cit., p. 103. 
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Din nefericire ea nu a avut nici un efect pozitiv. În evidenta tendinţă 
de claustrare a lăcaşului s-a apelat la dirigintele de şantier, ing. 
Solomon, sugerându-i-se începerea restaurării bisericii. Răspunsul 
său a fost pro1npt ,,De când ştiţi Dvs. că Institutul „ Carpaţi" se 
ocupă cu repararea bisericilor?" I s-a propus organizarea unui 
şantier al Arhiepiscopiei Bucureştilor, dar şi aici s-a dat un răspuns 
tranşant: ,,Nu se organizează nicăieri un şantier în şantier". Întrucât 
era clară atitudinea conducerii şantierului, s-a sugerat prezenţa 
episcopului vicar Roman Stanciu pentru o vizită la lăcaşul care le 
aparţinea. Nu a fost lăsat să intre în şantier. Atitudinea osti]ă a şefilor 
şantierului făcea tot 1nai transparentă soarta lăcaşului ce fusese ridicat 
ca loc de îngropăciune de către Şerban Vodă Cantacuzino. Anul 1984 
avea să fie aducător de nenorociri pentru biserica Mănăstirii 
Cotroceni. În cursul lunii aprilie vicepreşedinta CCES a transmis, 
verbal, conducerii Muzeului Bucureşti sarcina de a ridica, din 
biserică, obiectele considerate de patri1noniu, inclusiv lespezile 
tombale. Se indica desprinderea unor scene din pictura murală. A 
urmat o corespondenţă stârnită de muzeu pentru a mai întârzia 
cataclismul. La sfârşitul lunii mai ordinele au fost vehe1nente, având 
temei dispoziţia şefului Gospodăriei de partid, Mihai Ghere33

.

Termenul acordat era 1 O iunie 1984, forţa de muncă, de data aceasta, 
fiind asigurată de Oficiul economic central „Carpaţi". O echipă de 
restauratori a început desprinderea stratului de frescă, inclusiv tabloul 
votiv. O altă echipă de muncitori, cu mici instalaţii in1provizate, 
ridicau pietrele tombale de sub care trebuiau scoase osernintele celor 
înhumaţi. În biserică erau şase monninte 1narcate cu lespezi frumos 
ornamentate, cinci ale Cantacuzinilor şi placa de marmură albă, 
întoarsă cu faţa în jos, a principelui Mircea, născut în 1912 ca 
„Odraslă aleasă a Majestăţii Sale Ferdinand Regele României şi al 
Majestăţii Sale Maria Regina României". 

Din izvoarele scrise34
, precum şi prin intervenţia arheologică a 

reieşit că numărul celor înhumaţi la Cotroceni fusese mult mai mare. 
În perioada 1-15 iunie 1984 nu s-a intervenit decât asupra locurilor de 
astrucare a celor confirmaţi prin lespezile lor, cu o singură excepţie. 

33 Panait 1992, p. 18. 
34 Radu Popescu 1963, p. 185, consemnează că Smaragda (Manda) fiica lui Şerb�n 

Vodă „o au Îngropat cu cinste mare la mănăstire la Cotroceni, la I 3 mai 1688". In 
17 l O a fost depusă Ia Cotroceni Ilinca, nepoata lui Şerban Vodă, apoi, în l 746, 
Catriniţa, fiica lui Constantin Năsturel ş.a., Ionescu 1902, p. 79. Tot fără lespede 
era şi cavoul Smărăndiţei, fiica lui Radu Cantacuzino, fată căsătorită cu Constantin 
Mavrocordat şi răposată în 1729. 
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In nişa din dreapta, sudică, era mormântul lui Şerban Vodă 
Cantacuzino, având imediat apropiată, dar în pronaos, piatra de 
îngropăciune care purta nu1nele lui Constantin Cantacuzino. La capul 
acestuia era cavoul tatălui său, vei spătarul Radu Cantacuzino, cel 
care, la rându-i, primise, într-un spaţiu îngust, cavoul fiicei 
S1nărăndiţa, ne1narcat cu placă tombală, dar singurul neprofanat. La 
capetele lor era cavoul, n1arcat cu placa ce păstra numele lui Matei 
Cantacuzino, fratele voievodului ctitor, Şerban Cantacuzino. În 
realitate cavoul lui era umplut cu ose1ninte, fiind transformat într-un 
adevărat osuar. 

Pe partea stângă a pronaosului era prinsă, la nivelul pardoselii, 
ca şi celelalte, cu excepţia 1normântului lui Şerban Cantacuzino, placa 
tombală a lui Iordache Cantacuzino. Acest M 2 (numerotare dată în 
funcţie de succesiunea deshu1nării practicată în 1984 - n.a.) a fost 
lipsit de cavou, osemintele fiind depuse direct în ţărână. Faptul 
acesta, la care s-au adăugat şi altele, ne determină să ne întrebăm 
dacă într-adevăr piatra funerară era la locul ei iniţial. După ridicarea 
acesteia s-a constatat un pat de nisip şi pietriş şi apoi conturul unei 
gropi de dimensiuni 1nai mari decât cele urmate de un loc obişnuit de 
înhumare. Cercetarea a surprins un pământ afănat, cu cărbune şi 
frag1nente de vase din secolul al XIX-lea şi, la -0,90 m, s-a atins un 
sicriu în care era depus un bărbat în vârstă, nederanjat. Toate indiciile 
plasau această înhu1nare în secolul al XIX-iea şi, în nici un caz, în 
1692, când încă tânărul 1nare boier a trecut la cele veşnice. Surprizele 
au continuat prin semnalarea unor înhu1nări şi reînhumări anterioare, 
constând din resturile pă1nânteşti ale unor indivizi al căror trup 
depăşea limitele gropii respective. Fără nici o posibilitate de 
identificare s-a atribuit un grup de oscn1inte: femure, vertebre, 
1naxilarul inferior ş.a. marelui boier Iordache Cantacuzino35

, ceea ce 
azi ni se pare 1nai puţin sigur. Cel puţin două din resturile unor 
înhu1naţi păreau mai vechi decât anul de astrucare a „iubitului frate 
Iordache" şi chiar decât 1no1nentul fondării lăcaşului. În cazul acesta 
biserica do1nnească a fost ridicată peste un cimitir, care este posibil să 
fi aparţinut căutatului schit cu hrainul Sfinţilor Mucenici Serghie şi 
Vah, nun1ele acestora fiind cinstite ca al doilea hram al bisericii 
domneşti36

. Precipitatele investigaţii au arătat că toate mormintele 
indicate prin lespezi funerare din biserica Cotroceni au fost profanate, 
unele în mod repetat. De regulă se spărgea o porţiune din bo Ita 
cavoului şi se sconnonea depunerea interioară. În inod cert aşa s-a 

35 Panait l 992, p. 20. 
36 Stoicescu 196 l, p. 188. 
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petrecut în primii ani ai secolului al XIX-lea, apoi în a doua jumătate 
a aceluiaşi veac şi chiar mai aproape de noi. Cavoul do1nnesc, indicat 
de o fru1noasă lespede de mannură pusă la înălţimea de 0,96 1n faţă 
de podea, a fost cel mai frecventat de profanatori. În 1984 bolta 
spartă de câteva ori acoperea o grămadă de cărămizi, unele tipice 
anului 1900, bucăţi de tablă şi resturi de lemne, moloz şi manşeta 
ziarului Scînteia cu anul 1963. Osemintele, provenite de la două 
persoane, erau antrenate în acest conglomerat în care au reuşit să 
dăinuie şi pioneze de sicriu din argint aurit, diferite aplice din os şi 
sidef, fragmente de candele din sticlă, coajă de ou de struţ, s1nocuri 
de firet din aur, piroane de sicriu cu floarea dreptunghiulară executate 
de fierar ş.a. Au fost luate din locurile lor lespedea tânărului de 22 de 
ani Constantin Cantacuzino, ,,odrasla cea aleasă a Radufuf biv vei 
spătar"(M 3 )37

, cea a tatălui său Radu Cantacuzino, fiu al stolnicului 
Constantin Cantacuzino, 1nort în 1715 (M 4A) şi piatra lui Matei 
Cantacuzino, trecut în lumea de apoi în 1685 (M 5) practic primul 
dintre aceşti mari boieri ai Ţării Ro1nâneşti grupaţi în pronaosul de la 
Cotroceni. Între cavoul marelui spătar Radu Cantacuzino şi 
postamentul de cărămidă care susţinea şirul sudic al coloanelor 
impozante din pronaos s-a descoperit mormântul zidit al fiicei 
aceluiaşi Radu vel spătar, Smărăndiţa (M 4B), singurul neprofanat. 
Sub bolta fisurată de cutremur în lungul ei, zăcea, în straiele de 
îngropăciune, tânăra cantacuzină, decedată la scurt ti1np de la 
căsătoria ei cu Constantin Mavrocordat. 

A fost mormântul care a arătat conţinutul complet al 
inventarului funerar, nobiliar la început de veac XVIII (+ 1729). 
Rochia lungă de mătase purta la corset un şir de 36 de bumbi, 
sferoidali, făcuţi din argint aurit puşi pe stânga şi găicile lor pe 
dreapta. O altă bucată din platcă păstra încă 5 nasturi. Peste acest 
veş1nânt fusese îmbrăcată cu un sacou din brocart, cu pasmanterie şi 
nasturi din firet de aur. Un mic inel, din aur cu discul octogonal, avea 
săpat, câte o literă în fiecare din cele patru despărţituri racute de o 
cruce. El a fost găsit în zona abdomenului acolo unde probabil căzuse 
mâna purtătoarei. Sicriul din stejar noduros fusese îmbrăcat cu atlas 
de culoare cafenie, prins cu pioneze cu floarea rotundă, uşor bombată 
şi înflorată cu nervuri radiale, executate dintr-o foaie de bronz. La 
celelalte morminte inventarul a fost 1nai modest fiind deja dijmuit de 
profanatori. Numai M 5 , cel al lui Matei Cantacuzino, cu cea 1nai 
masivă lespede a devenit loc de strângere de oseminte dar şi de 
multiple fragmente de obiecte, precum resturi de ţesături cu firet, 

37 
Inscripţiile 1965, p. 238. 
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aplice de os şi sidef, sticlărie rezultată de la candele de diferite 
n1ări1ni, pahare, pioneze de sicriu, dantele, copci completate cu 
discuri ornate floral, pieptene de os, cuie şi piroane de fier ş.a. Toate 
acestea au fost deshu1nate probabil cu prilejul amenajării 
1nonnântului principelui Mircea. În M 5 au fost găsite patru cranii şi 
multe alte ose1ninte. 

Confonn obligaţiilor i1npuse de Şantierul „Carpaţi", obiectele 
descoperite prin cercetări arheologice, începând cu piroanele de sicrie 
şi cuiele de şiţă până la inelele din 1netale preţioase, au fost predate 
1nuzeografei Geta Beldie, încheindu-se procese verbale. În 25 VII 
1984 a fost ulti1na zi de prezenţă a arheologului în această etapă la 
Cotroceni. Lucrau din plin restauratorii conduşi de pictorul N. Sava, 
ajutat de doi tehnicieni, şapte studenţi de la Arte Plastice şi doi 
1nuncitori ICRAL, la ulti1nele desprinderi de frescă murală. 
Conco1nitent, Oficiul pentru Patri1noniul cultural al Capitalei, prin 
arh. Cristian Brăcăcescu, întoc1nea lista ele1nentelor cu valoare 
patri1nonială. Chiar de la 1nijlocul lunii iunie 1984 a început, manual, 
de1nolarea Bisericii Cotroceni, acţiune care s-a prelungit şi în luna 
august. O constatare neaşteptată s-a tăcut la desprinderea blocurilor 
care alcătuiau brâul 1nedian. Cu acest prilej s-a văzut că acest brâu a 
fost 1nodificat, cu tin1pul, în sensul încastrării feţei ornate în lăcaşele 
de fixare în zid şi pusă, spre exterior, partea dorsală, puţin estetică. 
Până la 1 O septe1nbrie 1984, toate n1aterialele care au rezultat din 
de1nolare au fost fie evacuate la Mănăstirea Cernica, fie reţinute la 
Cotroceni. Piesele arheologice au intrat în proces de restaurare în 
laboratoarele Muzeului Naţional de Istorie, inclusiv veşmântul 
S1nărăndiţei şi apoi incluse în patri1noniul Muzeului Naţional 
Cotroceni. Pornită cu intenţia abordării temeinice, cercetarea 
arheologică din fosta Mănăstire Cotroceni n-a putut să abordeze decât 
investigaţia bisericii 1nonahale şi să treacă la supravegherea fugitivă, 
a unora din excavaţiile practicate de constructori. Este drept că ritmul 
de lucru pe şantierul respectiv nu pennitea respectarea practicilor 
arheologice. Cele 1nai 1nulte acţiuni desfăşurate de cei trei cercetători 
ai Muzeului Bucureşti s-au cantonat fie la stadiu de constatare, fie la 
unele lucrări de scurtă durată. În inod cert s-a dovedit că de la început 
ctitorul, fost până atunci ispravnic pe unele din 1narile şantiere de 
construcţie38

, a purces cu hotărâre, la ainenajarea terenului prin 
1nodelarea unui platou înconjurat de pante repezi pe cel puţin trei 
laturi. Stratigrafic, a devenit nivel de călcare stratul de păn1ânt 
cenuşiu tasat cu vestigiile lui din epoca bronzului. 

38 
Popa 1995, p. 39. 
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Biserica, deşi de mari proporţii, a primit fundaţii de 1nodestă 
adânci1ne. Materialul de lucru a fost de bună calitate: cărămida era 
pute111ic arsă, iar mortarul cu procent mare de var şi nisip fin. Bogăţia 
şi preţiozitatea 1naterialului litic dovedesc prezenţa unei pricepute 
echipe de pietrari. Zguduită de cutre1nure, atinsă de foc, ocupată şi 
pângărită de ordii străine, lăsată în degradare de egumeni străini, 
biserica Cotrocenilor s-a şubrezit, ca şi alte construcţii din jur. 
Seismul din 1802 i-a fost fatal, deşi unii istorici, precu1n N. 
Stoicescu39 şi alţii, apreciază că se exagerează dezastrul în mod 
pre1neditat, de către egumenul Visarion, i1nplicat în unele nereguli 
financiare, în timp ce alţii afinnă că ,,Biserica a fost rezidită după 
cutremur"

40
. Este greu de admis că un prelat şi-ar fi pennis să 

aştearnă, la 1 mai 1806, inscripţia cu afinnaţii mincinoase asupra 
unor evenimente pe care cititorul le trăise şi el. Inscripţia începe cu 
cuvintele: ,,+La anul 1802 octombrie 14 ora 7 s-a întâmplat acel 

foarte groaznic cutremur, care a prăbuşit biserica până la 
- A „41 

pamant... 
În anii 1977-1984 publicarea concluziilor din care să rezulte 

că sfăntul lăcaş se înfăţişa în starea unei reclădiri făcută între 1802-
1806 ar fi fost un argument hotărâtor în demo larea, fără ezitare, a 
monumentului. Un exemplu similar s-a petrecut la mănăstirea Mihai 
Vodă, unde evocându-se latura de SE făcută, într-adevăr, în perioada 
interbelică după proiectul arh. Petre Antonescu, s-a dispus dărâmarea 
întregii incinte. Atât V. Drăguţ, cât şi cel care conducea cercetarea 
arheologică nu puteau susţine salvarea lăcaşului de la Cotroceni 
spunând adevărata lui vechime. Acum, când considerăm cuvenit să 
exprimăm concluziile obţinute direct sunte1n, moral, îndatoraţi să o 
facem aici, fără a ştirbi cu nimic n1oştenirea ctitoriei lui Şerban Vodă 
Cantacuzino. Biserica Mănăstirii Cotroceni, în convingerea noastră, a 
fost rezidită după cutremurul din 1802, argumentele fiind: 

- cele două etape ale fundaţilor, marcate prin două decroşuri şi
două nivele de călcare, marcate prin dungi stratigrafice de mortar; 

- deosebirea, incontestabilă, a 1naterialelor de construcţie
folosite la fundaţia primară şi la paramentul existent în 1984; 

- inversarea blocurilor brâului median pe întreaga lui
desfăşurare. Erau blocuri lungi de cca 1 m, imposibil de smuls şi de 
repus cu partea dorsală la vedere pe un zid existent. Ele au fost repuse 
în desfăşurarea noii zidiri; 

39 
Stoicescu 1961, p. 189. 

40 
Ionescu I 902, p. 123. 

41 
Popescu 1970, p. 788. 
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- fundaţiile păstrate, din fericire şi astăzi, arată că, în mare, s-a
respectat planul iniţial stabilit de ctitor. O corectură s-a făcut, la 
rezidire, pe latura de N, unde Şanţul VI a permis constatarea unei 
111odificări, în sensul că peretele de Est al nişei de N din interior, 
dintre pronaos şi naos, a căpătat o nouă fundaţie prin care s-a 

n1icşorat locul gropniţei nordice cu cca. 0,50 m. Ceea ce se vedea în 
1984, indica deschiderea acestei nişe de numai 1, 72 m şi nu 
corespundea fazei de construcţie iniţiale, ci unei noi şi ample 
reclădiri� 

- situaţia creată în nişa gropniţei sudice voievodale, unde s-a

constatat că atât peretele de Sud, cât şi cel de Vest, au fost martelate 
pentru a se putea repune lespedea voievodală. 

Dacă ad111ite1n si1nilitudinea din1ensiunilor de pe latura de S 
cu cea de N ale acestor zone din interiorul bisericii, conform acesteia 

de pe urn1ă ele ar fi 1năsurat o deschidere de 1, 72 m. Dar lespedea lui 
Şerban Vodă avea lungi1nea de 187,5 cin şi lăţimea de 11 O cm. 

Cavoul în care a fost depus ctitorul domnesc măsoară 2,21 m în 
interior şi lăţimea de 11 O cm, depăşind cu cca 0,50 n1 spaţiul rămas 

până în 1984 între pronaos şi naos. Ca atare, în timpul depunerii 

sicriului domnesc nu acestea erau dimensiunile gropniţei sudice din 

biserică. Necesitatea 1nartelării zidurilor, eventual la sfârşitul lunii 
octon1brie 1688, pentru coborârea sicriului unui bărbat corpolent se 

anulează de la sine. Şerban Cantacuzino, constructor desăvârşit, nu 
putea să greşească până şi dimensiunile locului său de îngropăciune. 

Spărtura pe ziduri, aşa cum s-a văzut în 1984, nu avea nici o patină pe 

care cele trei veacuri în care s-au petrecut cutremure, incendiu ş.a. o 

puteau produce. Materialele de construcţie a paramentului diferă faţă 

de cele de la cavou. Explicaţia pe care o subliniem conduce la 

convingerea că post 1802 biserica a fost reclădită în cea mai mare 

parte pe fundaţiile vechi. Zidul de Est, însă, al nişei sudice a căpătat o 

nouă plasare, ca şi la nişa de Nord, îngustându-se deschiderea 
gropniţei. Cu acelaşi prilej, trecându-se la repunerea lespedei, s-a 
constatat eroarea, singura soluţie fiind martelarea pereţilor. Peste 

cavoul do1nnesc s-a aşternut un rând de cără1nizi similare acelora din 

parament şi diferite de cele de la criptă. Pentru susţinerea pietrei 

funerare s-a săpat o muchie în cele două ziduri ( de Sud şi Est), iar 

latura de Nord a fost susţinută cu un zid de cărămidă, refăcut ulterior, 
către anul 1900. Spaţiul creat prin 1nartelare a depăşit dimensiunile 

pietrei to1nbale, fapt pentru care s-a recurs la folosirea a două pietre, 
refolosite, fixate în continuarea laturii de Est. După această lucrare s

a produs repictarea sfântului locaş. 
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Biserica Mănăstirii Cotroceni este, în istoria românilor, un 
1nonu1nent reprezentativ. Prefacerile la care a fost supusă n-au putut 
anula trăsăturile definitorii, datorate domnescului ei ctitor. În acelaşi 
timp, ele ilustrează condiţiile, deseori vitrege, prin care a trecut Ţara, 
dovedite prin moşteniri ce se transmit prin veacuri prin sfânta 
categorie a lăcaşelor de cult. 
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An Archaeology of the Cotroceni District in Bucharest 

Abstract 

The present Cotroceni district comprises the site of the ancient 
village (1614) as well as the re1nains of the 1nonastery built between 
1679-1780, by the ruler Şerban Cantacuziono, on a wooden plateau 
descending towards the Dâ1nbovitsa river. Once a residence of the 
local rulers and kings, the monastic settlement became an interesting 
topic for the communist rulers who ordered its restoration and the re
dimensioning. Today, the palace shelters the Romanian Presidency. 
The urbanistic changes undertaken within this part of the Capital 
allowed the discovery and scientific study of mediaeval 
archaeological vestiges among which the villages of Grozăveşti 
( 1492), Cotroceni, Lupeşti (1580) - all of them forming a group of 
old settlements covered up, today, by the central part of Bucharest. 
While, at their beginnings ( o lder than the documents attest ), these 
villages must have had their territories on the very shore of the 
Dâmbovitsa river, the frequently flooding waters must have 
determined a migrat ion of the houses towards the cime of the nearby 
terrace. The clearest case is that of the Grozăveşti village, neighbour 
of the Cotroceni village, which had two nuclei, as is shown by the 
inhabitancies, graveyards, cereal storing pits, furnaces and so on. A 
similar situation is that of the Lupeşti village, higher than Cotroceni, 
on the Dâmbovitsa shore; and we are determined to consider that this 
village, too, had its territory shifted. 

The monastery was located outside the village, but within the 
territory of the Cotroceni landmass. Several archaeological 
discoveries attest that Şerban Cantacuzino founded the monastery on 
the place of a hermitage having as holy patrons the Saints Serghie 
and Vach. Tombs were found inside the monastic church, dated 
previously from the princely construction. The church , the princely 
residence, the kitchen, the monastic cells on the area separating the 
two interior yards, as well as the belfry - are all dating from Şerban 
Cantacuzino 's time. 

In the conditions of an archaeological campaign initiated in 
1977, the only excavations possible were those undertaken within the 
church, accompanied by salvation diggings announced by the 
excavation undergone by the constructors. lt was proved that the 
church had suffered serious da1nage during the 1802 earthquake, 
hence new walls were raised over the old foundation, using typical 
early XIXth century materials. The decision was taken of demolishing 
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the church, so the Municipal Museun1 of Bucharest was solicitated to 
exhutnate the n1e1nbers of the Cantacuzino nobiliary family, who 

were resting in the to1nbs indicated by tombal plates which had to be 
saved. All the totnbs were found prophanated, with the exception of 

to1nb M 4 B, the founder's totnb included (M 1 ). 

A great part of the saved lithic n1aterial ( columns, capitals, 

fran1es, tombal stones) were rccently used in the re-making the 
church, the other objects being included in the patrimony of the 

National Cotroceni Museutn. 

Caption of the plate 

PI. 1. Location of the to1nbs within the Cotroceni monastery church. 
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PI. l.A1nplasarea mormintelor in biserica 1nanastirii Cotroceni. 
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Date preliminare despre cercetările preventive 

de la hanul Constantin Vodă din Bucureşti (1996) 

Dana Mihai 

ln oraşe şi în mănăstiri au fost atestate docu1nentar hanuri sau 
clădiri cu destinaţie comercială. Cercetările arheologice 1 au
identificat multe dintre constructiile cu această functie. Înainte de 

' , 

apariţia hanurilor, un rol important l-au avut pivniţele unde se 
depozitau mărfurile, pomenite în documentele de la finele secolului al 
XVI-lea2

. Hanurile adăpostite întâi de mănăstiri, în aşa numitele
arhondarice3

, ajung în secolul următor să fie programe de sine
stătătoare. Hanurile erau ample, pătrate sau în formă de trapez, 
închizând în mijlocul lor un lăcaş de cult, aşa cum au fost 
ansamblurile de la Sf. Spiridon Vechi din Bucureşti, Sf. Gheorghe 
Nou, Zlătari, sau fără biserică, la hanul Constantin Vodă din 
Bucureşti. 

La parter erau prăvăliile, iar la etaj camerele pentru dormit. 
De cele n1ai multe ori, în centrul curţii exista un lăcaş religios. Curtea 
hanului era de formă dreptunghiulară, înconjurată de ziduri înalte, iar 
clădirile din jurul curţii erau construite pe două nivele, dintre care 
unul era ocupat de prăvălii, iar cel de sus de camere de locuit. 

Cercetările arheologice efectuate în partea nord-estică a 
ansamblului monastic de la Câmpulung, au dus la identificarea 
hanului şi a prăvăliilor mănăstirii, amintit la 1 O aprilie 164 7: o 
clădire de mari dimensiuni, cu lăţimea de 11 m, cu ziduri de piatră 
cioplită, lucrate în emplecton, cu încăperi înalte de peste 3 m, care 
aveau probabil un nivel deasupra 4. 

Detalii legate de tehnica şi de etapele de construcţie au fost 
obţinute în urma investigaţiilor arheologice preventive desfăşurate în 

1 În Bucureşti au fost cercetate mai multe hanuri: Panait 1977, p. 26-29; Panait 
1972, p. 3-1 O; Panait 1978, p. 21; pentru hanul Bisericii Sf. Ioan cel Mare: Negru, 
FI. Popescu 1996; pentru hanul bisericii mănăstirii Stavropoleos: Mănucu
Adameşteanu, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Ingrid Poll, Bogdan Constantinescu 
2000, p. 5-48; Mănucu-Adamcşteanu, Elisabeta Drăgan, Ingrid Poll, Dan Căpăţână 
2002, p. 95-125; pentru hanul Filaret: Mănucu Adameşteanu, C. Nestorescu 1999, 
p. 20.
2 Stoicescu I 961, p. 61. 
3 La Yerbila, în judeţul Prahova, se păstrează ruinele arhondaricului format din 
două încăperi: la prima se accede printr-un gârlici. Au fost atribuite lui Pană 
Filipescu, ginerele lui Constantin Cantacuzino, ridicate fiind la mijlocul secolului al 
XVII-iea, Brătuleanu I 997, p. 53.
4 Cantacuzino 1986, p. 287-290. 
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Bucureşti la hanurile Şerban Vodă, Hanul cu Tei, Hanul lui Manuc, 
Constantin Vodă, Zlătari, Hanul Filaret, Hanul Sf. Ioan, Hanul 
Mănăstirii Stavropoleos etc. 

Proprietate a Bălăcenilor, locul pe care se va ridica hanul 
Constantin Vodă, se întindea pe un teren mare cuprins între Podul 
Mogoşoaiei şi Str. Smârdan şi între Str. Lipscani şi Str. 30 
Dece1nbrie, actualmente Iuliu Maniu. Se pare că teritoriul a fost 
locuit încă din secolul al XV-lea: în apropierea bisericii Sf. Dumitru
Poştă s-au găsit vestigii din secolele XIV-XVI şi 1norminte, ceea ce 
de1nonstra că aici a fost ridicată o biserică la sfârşitul secolului al 
XV-lea5

.

După dărâ1narea proprietăţilor boierilor Bălăceni, consideraţi 
trădători, Constantin Brâncoveanu începe construirea unui han, 
probabil după anul 1692. Locul Bălăccnilor cuprindea un patrulater 
care se sprijinea pe "uliţa cea mare care ducea la poarta de sus a 
Cur(ii Domneşti la vest de o uliţă, iar la est de biserica Sf Dumitru"6

.

Constantin Brâncoveanu a reţinut o mare parte din terenul 
Bălăccnilor pentru construcţia hanului, iar restul proprietăţilor le-a 
dăruit 1nănăstirii Văcăreşti. În 1719 a avut loc un incendiu "de la o 
casă inică şi proastă, iar focul s-a înteţit, trecând focul peste curte, a 
1ners până la 1nargine arzând şi târgul şi mănăstirile şi casele 
boiereşti", după cun1 arată Radu Popescu, se pare că atunci a fost 
afectat şi hanul7

.

Într-un docmnent din 20 iunie 1793 se arată că perimetrul 
hanului Constantin Vodă era următorul: în partea de răsărit era 
despărţit de locul mănăstirii Stavropoleos prin ulicioara care mergea 
spre povarnă: lungul terenului, în această parte, era cuprins înspre 
grădina lui Tudor Nevolnicu şi locul Manii. Pe Podul Mogoşoaiei, în 
faţă, se învecina cu locul lui Pascu, ceauş de dulgheri, iar în stânga cu 
al lui Mihai Sârbul ce-l cu1npărase de la Marina Văduva. În han, chiar 
după ce a ajuns în proprietatea 1nănăstirii Văcăreşti, a pulsat o viaţă 
ccono1nică i111portantă, bănuită după descrierile documentare. Astfel 
în 1826, 28 ianuarie, un docun1ent amintea că într-una dintre 
ca1ncrelc hanului, "care este cârciumă, cu pivniţă dedesubt cu odaia 

ei din dos, cu pardoseală, cu sobe, cu uşi cu broaşte se află cam 
harvarositâ ...... sâ se facâ o nouă pardoseală de cărămidă "8

, fapt 
surprins şi arheologic prin nu111eroasele refaceri de podele. 

� 

· Ionaşcu 1959, p. 158.
6 

Potra 1985, p. 56-57.
7 

Panait 1973, p. ()4.
8 

Potra 1986, p. 222.
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Documentele cartografice în care apare figurat hanul sunt cele 
de la sfârşitul secolului al XVIII-iea, planurile lui Sulzer şi Purcel. 
Cel 1nai detaliat este planul realizat de 1naiorul Borroczyn în 1848, al 
cărui original se păstrează în cadrul Arhivelor Statului9

.

Potrivit acestui plan, hanul avea o intrare principală spre uliţa 
Franţuzească sau a Işlicarilor. Hanul avea următoarele dimensiuni: 
latura de nord avea 86 m, iar cea de vest 88 m. În general, camerele 
aveau ca1n aceleaşi dimensiuni, 4,5x 4 m. Clădirea se compunea din 
două caturi, cu o distribuţie aproape identică, constând dintr-o 
înşiruire de camere de a lungul unui pridvor către curtea interioară 1°. 

Existau două scări interioare, direct din coridor, amplasate pe 
latura nordică şi două scări exterioare. Acoperirea fiecărui cat era 
rezolvată printr-o succesiune de bolţi semicilindrice. Hanul avea 50 
de apartamente, distribuite în inod egal la parter şi la etaj. Pridvorul 
era rezolvat prin stâlpi de zidărie la parter şi coloane de zidărie la 
etaj, iar pe latura de vest cu stâlpi de zidărie la parter şi din lemn la 
etaj. 

În urma incendiului din anul 184 7, hanul este propus spre 
demolare, ajungându-se ca în anul 1852 să se ceară "dărâ1narea 
etajului de sus pe toată întinderea clădirii despre Podul Mogoşoaiei, 
lăsându-se numai magaziile boltite ale etajului de jos" 11

•

În 1853, arhitecţii Orăscu şi Vilacrosse raportau că toate 
clădirile din partea hanului şi până în Uliţa Franceză, precum şi 
partea dinspre Uliţa Mogoşoaiei, clădită din paiantă, peste dru1n de 
Aga Belu, ,,sunt în proastă şi primejdioasă stare şi trebuie dărâmate 
fără întârziere"12

•

În planul Jung din 1856 apare figurat hanul în mod diferit faţă 
de cel al lui Borroczyn. Interesant de observat este faptul că hanul 
părea să fie în formă de L, respectiv laturile de nord şi vest, iar restul 
clădirilor urmând să fie adăugate ulterior. Spre sudul construcţiei, 
chiar în colţul care ieşea spre Podul Mogoşoaiei, se observă o 
întrerupere a zidului. De la ju1nătatea laturii de vest sunt adăugate o 
serie de constructii care intră sub actuala clădire a Muzeului National 

, , 

de Istorie a României. De altfel, aşa apare construcţia hanului şi în 

9 Acest plan a oferit şi suportul planimetric pe care a fost suprapusă cercetarea 
arheologică. Prelucrarea a fost realizată de dr. arhg. Silviu Teodor, de la Muzeul 
National de Istorie a României. 
'
0 Stoicescu 1969, p. 351. 

11 
Ibidem, p. 346.

12 Potra 1985, p. 62. 
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planul Borroczyn din 1847, etajul fiind construit numai pe aceste 
laturi 13.

Cercetarea arheologică 

Primele investigaţii arheologice din această zonă, efectuate în 
anii '50, au dus la descoperirea te1neliilor caselor Bălăceanu, ridicate 
peste fundaţiile altor construcţii, datate în secolele XIV-XV, cu ziduri 
foarte groase din cără1nidă subţire şi piatră bolovănită de râu 14•

Săpăturile arheologice de salvare au fost reluate în anii '80, 
surprinzând latura nordică a subsolurilor hanului Constatin Vodă. Au 
fost puse în evidenţă detalii legate de tehnica de construcţie a 
zidurilor hanului, groase de 1, 1 O 1n, construite din cărămidă cu 
dimensiunile de 29 x 15 x 5 cn1, legată cu mortar de var. Au fost 
dezvelite două pivniţe longitudinale orientate nord-sud, lungi de 9 m 
şi o pivniţă patrulateră cu latura de 9x 1 O m, cu stâlp central şi patru 
calote semisferice. A1nprentele bolţilor arătau că subsolurile aveau 
bolţi cu lunete 15

• După distrugerile provocate de cutremurul din 1802, 
bolţile prăbuşite au fost înlocuite cu bo Iţi specifice acestei perioade. 

În lunile 1nartie-1nai 1996, un colectiv al Muzeului Naţional 
de Istorie a României 16 a participat la săpăturile de cercetare 
preventivă declanşate de introducerea unei conducte pe locul unde 
altădată fuseseră hanurile Constantin Vodă şi Zlătari. A fost cercetată 
aproape în întregime aripa de vest a hanului, cercetare care a dus la 
descoperirea a 12 camere, cu aproxi1nativ qceleaşi dimensiuni, 5,50 
1n x 5 1n, exceptând cainera 9, care are numai 4,20 n1, iar cainera 12, 
care nu a fost cercetată în întregi1ne, aproxin1ativ 2,5 1n (Fig. I). 
Aripa de vest a hanului suprapune o locuire anterioară, respectiv 
patru locuinţe, datate în secolul al XVI-iea. 

În privinţa zidurilor de con1partimentare 17
, grosi1nea acestora 

variază între 0,60 1n şi 1 111. Din1ensiunile cărămizilor din zidul 
exterior sunt de 26 x 14 x 5 cin. Tehnica de constructie este 
unnătoarca: dispunerea cără1nizilor, un rând pe lat, altul pe lung, 
prinse între ele cu un 1nortar alb-gălbui, având în componenţă mult 
pietriş şi nisip, cu rosturi de 1,5-2 cin. Fundaţiile sunt acoperite cu 
n1ortar, destul de dur, din elevaţie păstrându-se doar 3-4 asize de 

13 Stoicescu 1969, p. 348. 
14 Ionaşcu I 959, p. 157. 
15 Ţico 1979, p. 40. 
16 

Colectivul a fost format din Mihaela Simion, dr. Dana Mihai, dr. Silviu Teodor, 
dr. Paul Damian. 
17 

Cele patru locuinţe de secol XVI cercetate, precum şi complexele descoperite nu 
fac obiectul acestui raport. Ele vor fi publicate separat de întreg colectivul care a 
efectuat săpătura. 
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cărămidă. Fundaţiile zidurilor de compartimentare nu sunt foarte 
adânci, la -0,60- 0,80 m. Numai fundaţia lui Z. 8, zidul exterior al 
hanului, care ajunge la -2,00 1n, justifică un etaj deasupra. În 
momentul cercetării arheologice, zidurile erau încă destul de solide. 

Asupra datării exacte a hanului încă nu ave1n elemente 
suficiente, dar înclinăm să credem că este vorba de o constructie care 

, 

se înscrie la începutul secolului al XVIII-iea, dacă este să judecă1n 
după cără1nida folosită şi după mortar. Analogiile cele mai apropiate 
din Bucureşti, etapa post Brâncoveanu, ne confirmă acest lucru 18. 

Zidurile apar la -0,30 m faţă de actualul nivel de călcare, 
camerele au în general di1nensiunile de 5,50 m x 5 m. Zidurile sunt 
orientate E-V, dimensiunile cărămizilor au în general dimensiuni de 
23 x 12 x 4,5 cm. Sub fundaţiile zidurilor au fost surprinşi tiranţi de 
lemn, tehnică binecunoscută în Bucureşti pentru întărirea so lu lui 19• Z. 
12 este construit din cărămizi cu dimensiunile de 26 x 15 x 4,5 cm., 
are talpa fundaţiei la -1,90 m. şi o lăţime de 0,93 m. La -1,35 1n a fost 
surprinsă o podea de cărămizi, cu dimensiunile de 1 O x 15 x 4 cm. 
Amintim de asemenea sistemul de construcţie a lui Z. 9, construit în 
tehnica emplectonului, fiind umplut în interior cu cărămidă spartă şi 
mortar, prost construit. Este singura excepţie de acest fel în aripa de 
vest a hanului. 

18 Cărămida descoperită la Biserica dintr-o zi ca şi cea de la Curtea Veche din 

Bucureşti, faza Brâncoveanu, nu se regăseşte aici dim. = 28 x 14 x 4 cm. Mai 
apropiată ca dimensiuni ar fi cărămida descoperită la Hanul Zlătari: 26 x 13 x 4 
cm; 28 x 14,5 x 4,5 cm. Din caseta E, de pe ultima podea s-a recoltat un material 
ceramic foarte bogat, constând din ceramică smălţuită şi pictată, decorată cu humă 
precum şi numeroase funduri de vase-borcan. Cărămizile aveau unnătoarele 
dimensiuni: 25 x 14,5 x 4,5 cm. În camerele 1, 4, 5 se află, la -1,30 m, a doua 
podea de lemn, groasă de 1 O cm. A treia podea de lemn apare la -1,00-1,05 m 
( camerele l ,  4, 5, 7, 8, 1 O). La jumătatea lui Z. 17, Z. 19 au fost practicate nişe cu 
diametrul de 1 - 1,20 m, având o adâncime de 0,25 m. Se pare că acestea erau 
amenajări pentru vase de provizii (butoaie); aceeaşi situaţie se repetă şi în cazul 
zidului de faţadă Z. 8 aproximativ tot la jumătatea camerelor 1 O, 11. 
19 Solul impropriu (teren în pantă sau mlăştinos) ridicării unor construcţii a 
determinat baterea unor piloţi de lemn sub jimdaţie pentru întărirea solului. La 
biserica mănăstirii din Curtea de Argeş au fost semnalate două rânduri de piloţi de 
lemn de stejar plasaţi sub fundaţie. De asemenea, sub talpa absidei de nord a 
altarului şi a zidului de vest al pronaosului de la Tutana, au fost bătuţi piloţi de 
lemn de stejar nearşi, iar deasupra a fost aşezat un rând de cărămizi şi unul de 
mortar, iar sub fundaţia bisericii Vieroş I a fost descoperit un pilot de lemn, tehnică 
practicată şi la biserica mănăstirii Cobia şi Sf. Spiridon Vechi din Bucureşti, la sala 
Brâncoveanu a mănăstirii Hurezi, curtina de la Brâncoveni. Piloţi de lemn au fost 
surprinşi şi sub fundaţia casei Văcărescu, bătuţi sub nisipul argilos creând astfel un 
sistem de consolidare care să facă faţă infiltraţiilor Dâmboviţei din apropiere. 
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Se cunoaşte deja faptul că la vest moşia Bălăcenilor se 
învecina cu o ulită ce se va deschide de Constantin Brâncoveanu ca 
să 1neargă spre n�rd şi care se va nu1ni Podul Mogoşoaiei2°. În 1692, 
pri1nul pod al Mogoşoaiei a fost podit cu bârne. În exteriorul lui Z. 
18, au fost surprinşi un şir de 12 buşteni întregi, cu diametrul de 26 
cin. Din dreptul acestor piloţi s-a recoltat ceramică târzie, de la 
n1ij locul secolu lui al XVI Ii-lea, n1ulte platouri din categoria ceramicii 
pictate cu galben şi brun, dar şi toarte 1nultă ceramică de uz comun. 

În legătură cu siste1nul de buşteni de la exteriorul hanului nu 
putetn face aprecierea decât că au fost folosiţi, probabil, la podirea 
fostului Pod al Mogoşoaiei21

• Materialul recoltat din dreptul acestor 
buşteni este relativ târziu: platouri smălţuite cu galben, sau pictate, 
databile la 1nijlocul secolului al XVIII-lea. Podul Mogoşoaiei lega 
Curtea D01nnească a lui Constantin Brâncoveanu, din centrul 
oraşului, cu palatul ridicat tot de el. Podul Mogoşoaiei a fost prima 
stradă bucureşteană asupra căreia s-a exercitat o aliniere, pe cât a fost 
posibil la acea dată22

. 

-,O 
- Potra 1985, p. 56.
21 

Potra 1992, p. 141. Doi ani mai târziu se amintea "despre 38 de prăvălii de

precupeţi şi 20 prăvălii de măcelării, cu furci îngropate în pământ. .. despre gârlă să 

se bată şarampai groşi buni şi deasupra lor să se încheie cu tălpi". 
22 

Potra 1992, p. 141. 
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Preliminary data concerning preventive archaeological 

invcstigation 

at Constantine Voda Inn in Bucharest (1996) 

Abstract 

Preventive archaeo logic al investigation has led to the 
discovery of the Western wing of the „Constantine Vodă" Inn in 
Bucharest. Such diggings werc undertaken when inserting a pipe 
crossing the present Calea Victoriei. Construction phases were 
indicated, determining human scttlement prior to 1 ?1h c., followed by 
the actual building of the inn, which confinn documentary attestation. 
The Western wing of Constantine Vodă Inn was investigated, thus 
evidencing details concerning the construction technique. On that 
occasion, 12 rooms on the Western wing of the inn were investigated, 
evidencing their respective plani1netry. In addition, wooden pillars 
were found below the inn' s foundation, a frequent building practice 
in Bucharest, applied to comprcss the ground. A system of logs, 
which used to be part of the fonner Mogoşoaia Bridge (present day 
Calea Victoriei), was discovered 'outside the inn. 

Caption of the figure 

Fig. 1. Plan of the Constantine Voda Inn area. 
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Note privind locuirea din secolele XIV-XV 

pe raza oraşului Buftea 

Aristide Ştefănescu 

Izvorâtă din zona Târgoviştei, Colentina curge vioaie, ca un 
firişor de apă până dincolo de Ciocăneşti - Crevedia. Apoi, cursul său 
se lărgeşte fonnând n1ai inuite lacuri şi bălţi, ce se prelungesc până la 
confluenţa cu Dâmboviţa, dincolo de Cernica. Apele acestui râu, sunt 
şi astăzi curate şi pe alocuri, pe fundul lacurilor se mai păstrează 
nisipul şi pietrişul purtat de ape, în perioadele învolburate. Malurile 
au câteva caracteristici distincte. Malul drept este mai înalt, cu boturi 
de terase pe care au fost presărate aşezări vechi. Malul stâng, în pantă 
uşoară, a adăpostit locuiri din etapele când locuitorii săi căutau cu 
mai mult interes pământul din imediata apropiere a râului (secolele 
III - IV; IX -XI). 

Pe malul drept al râului Colentina, în raza oraşului Buftea, de 
pe fosta moşie a cătunului Flă1nânzeni, astăzi cartier al Buflei, a 
stăruit până în urmă cu un deceniu un monument extre1n de 
interesant. Aici albia Colentinei este largă având aspectul unui lac. 
Altă dată, balta era raiul unei bogate vegetaţii acvatice şi a unei faune 
adecvate. Terasa este ridicată deasupra oglinzii de apă cu circa 5 m. 
Ea este ondulată de câteva viroage, prin care se scurgeau apele 
băltacurilor şi crovurilor de pe terasă. În mijloc se afla o uşoară 
ridicătură, cu aspect de monticol, pe care se puteau vedea vestigii 
vechi, medievale, numite de localnici "Mănăstirea Cârna". 
Toponimul rămâne enigmatic, fără să putem bănui asocierile făcute 
de cei ce o numesc astfel. 

Terenul are o poziţie favorabilă locuirii omeneşti. Cu uşurinţă 
am putut distinge urme ale unei locuiri din epoca bronzului, 
aparţinând purtătorilor culturii Tei. Acestea sunt frecvente şi în 
apropierea monumentului medieval. Pe arealul aferent bisericii şi 
până în povârnişul malului spre râu, au fost observate fragmente 
ceramice databile în secolele III-IV. Peste lac, în gropile afectate 
astăzi depozitării gunoiului, au fost remarcate vestigii ale unor 
locuinţe şi ceramică veche ro1nânească din secolele IX-XI. 
Corpus-urile de docu1nente feudale, amintesc pe aici satul "Măneşti 
de pe Colentina". Cea mai veche menţiune scrisă a acestui sat este un 
hrisov emis de Alexandru II Mircea Voievod ( 1568-1577) la 15 iunie 
1577 1

• La acea dată, voievodul închina această veche moştenire de 

1 
D.J.R., p. 483. Indice, p. 84.
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fa111ilie, 111ănăstirii Sf. Troiţă din Bucureşti, care se afla în construcţie. 
Alexandru II Mircea re1narca şi faptul că poseda acest sat de la 
bunicul său Mihnea Vodă ( cel Rău), (1508-151 O). Trebuie să fi fost 
unul din satele domneşti i1nportante, a cărui putere economică era de 
natură să asigure bunăstarea n1ănăstiri i bucureştene. Aşa cu1n se mai 
putea vedea, satul beneficia, din secolul al XVI-iea şi de o frumoasă 
biserică de zid. Construcţia de altă dată, din care se tnai păstrează o 
parte din zidul sudic al pronaosului şi ceva mai inuit din zidul de pe 
aceeaşi parte a naosului, cu absida poligonală la exterior a bisericii, 
fusese ridicată din cără1nizi bine arse, cu dimensiunile de 0,25 m x 
O, 14 111 (O, 15 111) X 0,04 111. 

La construcţie s-a fo Io sit un 1nortar de var cu nisip şi pietriş. 
Pe acestă parte biserica prezenta şi două ferestre, una în absidă, 
cealaltă la locul î1nbinării naosului cu pronaosul. Este de presupus că 
în perioada funcţionării sale, pe zidurile bisericii era aşternută pictura 
tradiţională, din care s-au putut observa doar mici fragmente de 
tencuială cu urme de culoare. 

Faţadele de est, nord şi vest ale lăcaşului nu s-au păstrat până 
la noi, în săpătură fiind surprinse doar fundaţiile, la -0,20 m sub 
nivelul actual de călcare. Fundaţiile sunt groase de 1,00 m - 1, 1 O m, 
adâncindu-se în pământ cu O, 75 111 sub nivelul de călcare 
corespunzând 1non1entului construcţiei. În şanţul de fundaţie, la baza 
zidurilor, au fost bătuţi ţăruşi din len1n. 

Existenţa bisericii 1narca, pe de o parte importanţa satului, iar 
pe de altă parte, o substanţială creştere a nu1nărului de locuitori. 
Biserica, în cei I 6 111, cât 1năsura de la zidul altarului până la zidul de 
vest (păstrat în fundaţie) putea adăposti un nu1năr important de 
credincioşi. 

Zidăria, aşa cun1 putea fi văzută, se înfăţişa cu şiruri 
orizontale de cără1nizi aparente şi porţiuni dreptunghiulare tencuite. 
Prin această tehnică biserica de la Măneşti-Buftea se aseamănă cu 
lăcaşul central al 111ănăstirii Mărcuţa2 şi cu lăcaşul domnesc de la 
Curtea Veche din Bucureşti3

, sau cu Biserica Greci din Piteşti4, 
ridicate la mijlocul secolului al XVI-iea. 

Tipologic şi în unna co1nparaţiilor 111aterialelor de construcţie 
biserica de piatră a Măneştilor a fost ridicată în secolul XVI. Spre 
această datare înclină şi inventarul arheologic descoperit. 

� 

� Ionescu 1956, p. 29-30. 
3 Ibidem, p. 39-40. 
4 

Crcţcanu I 970, p. 68, fig. 7. 
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In săpătură au fost surprinse şi unele 1nateriale aparţinând 
celor mai vechi orizonturi de locuire u1nană. Sunt câteva unelte din 
piatră databile în ultima parte a paleoliticului. Ele sunt dovezi de 
activitate umană, de confectionare a uneltelor din silex. 

, 

Din epoca feudală au fost dezvelite 51 1nonninte aparţinând 
ci1nitirului din jurul bisericii. Cinci 1norn1inte au conţinut monede 
poloneze emise în perioada lui Ludovic al ll-lea (1506-1526). 

În cursul cercetărilor a fost semnalat şi un nivel feudal 
anterior construcţiei bisericii. Aceste vestigii, mai vechi, sunt mai 
aproape de 1narginea terasei, spre lac. Ele se datează în secolele XIV
XV, demonstrând că satul este cu mult mai vechi decât pri1na sa 
111entiune documentară. 

Vestigiile sunt frag1nente cera1nice din secolele XIV-XV, 
bucăţi din cahle discoidale şi tronconice, asemănătoare celor 
descoperite la Poenari-Argeş5

, Bragadiru-Teleorman6 şi Străuleşti
Bucureşti7 . 

Prin inventarul funerar8 se remarcă un mormânt continând un 
dirhem bătut de sultanul Murad III ( I 57 4-1595) la care s-au mai găsit 
un inel şi un vas de sticlă. Este vorba de un vas de cult, din sticlă 
lucrată, probabil la Murano, în Italia. Piesele reflectă o perioadă de 
avânt economic a aşezării şi de înfloritoare funcţionare a lăcaşului. 

O parte din morminte conţineau în pământul de umplutură şi 
materiale din zidăria bisericii, marcând declinul monumentului, poate 
chiar dezafectarea sa. Monedele ce datează grupul acesta de 
morminte se dateză în prima parte a secolului al XVII-lea. Acesta ar 
putea fi şi momentul dezmembrării satului. 

Aşa cum a rezultat din observaţiile noastre, principala 
ocupaţie a locuitorilor era agricultura şi creşterea vitelor. Dar 
remarcăm mulţimea lupelor de metal, rezultat al activităţii de 
reducere a nisipurilor feruginoase şi de prelucrare a fierului pentru 
necesităţile casnice. Atelierul pare să fi funcţionat într-un bordei cu 
suprafaţa de circa 7 1n.p., care a avut pereţi dublaţi cu î1npletitură de 
nuiele şi pari groşi, peste care s-a aplicat lutul cu pleavă şi nisip. 
Umplutura bogată în cenuşe indică un acoperiş din stuful bălţii din 
apropiere. 

5 Cantacuzino 1978, p. 281-282. 
6 

Bichir 1965, p. 433, fig. 6/6. 
7 

Panait 1965, p. 215, fig. 114. 
8 

Inventarul arheologic a fost depus şi se păstrează la Muzeul Municipiului 
Bucureşti, instituţia care a organizat şi finanţat cercetarea. 
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Ceramica, frag1nentară, aparţine unor oale cu pereţi subţiri şi 
buza triunghiulară în secţiune, specie datată la Bucureşti în secolele 
XV - XVJ. Mai rară este ceramica smăltuită. 

În bordeiul atelier a fost descopdrit şi un frumos engolpion din 
bronz. Engolpionul a fost lucrat prin turnare în fonnă, având numai o 
faţă decorată. La centru este o itnagine reprezentându-l pe Domnul 
Isus Christos răstignit. De o parte şi cealaltă a corpului, cu litere 
chirilice este scrisă prescurtarea "IC XC". În medalioane, la cele 
patru braţe ale crucii sunt prezenţi cei patru evanghelişti în atitudinile 
caracteristice. Pe cealaltă parte se păstrează urmele turnării. 

Spre 1narginea terasei. într-un al treilea cimitir, aflat mai 
departe, au fost cercetate circa 300 de monninte databile în secolele 
XIV -XV. 

Aflat la circa 20 k1n de vatra veche a Bucureştilor, remarcăm 
influenţa citadină asupra vieţii unui sat ilfovean. Nu putem să nu 
reliefă1n capacitatea locuitorilor satului de a dobândi produse ale 
atelierelor urbane dar şi ale unor manufacturi specializate, venite prin 
schi1nbul general de produse. Se ridică astfel o nouă ipoteză, aceea a 
contribuţiei satelor din jurul oraşului Bucureşti la geneza şi 
dezvoltarea sa, în cadrul unor raporturi de interdependenţă. 
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Pivniţa unor case brâncoveneşti 

din mahalaua "unde se Frânge hierul", din Bucureşti 

Aristide Ştefănescu 

Putină lume din cei ce forfotesc zilnic în centrul vechi al 
' 

oraşului din preaj1na Kilometrului "'O" al ţării bănuiesc vechimea 
excepţională şi frumuseţea unor vestigii aflate într-unul din 
subsolurile imobilelor din zonă. 

Şerpuind pe lângă zidurile Spitalului Colţea, strada Colţei îşi 
desprinde o parte din fluxul circulaţiei, care se îndreptă spre Calea 
Moşilor sub denumirea de strada General Florescu. 

La nu1nărul 21, aflându-se în spatele altarului Bisericii 
Răzvan, se află un perimetru zidit, constituit din mai multe corpuri. 
Aşa cum arată faţada - co1nparti1nentată, cu balcoane în consolă, 
beneficiind de beton şi cu o feronerie specifică, cu gangul boltit al 
intrării în curte - o apreciere a vechimii vestigiilor subterane este 
dificilă. 

Din întregul ansamblu de clădiri, corpul din spate, din curte, 
pare să fie printre cele mai târzii construcţii intervenite pe acest loc, 
foarte probabil după începutul secolului XX. Nivelele superioare sunt 
afectate pentru locuinţele târgoveţilor. 

În schimb, corpul care flanchează latura de sud a curţii 
trădează o vechime apreciabilă. Pivniţa are aspectul a două calote 
semisferice, de tip brâncovenesc. Cără1nida este îngustă (0,38-0,40 
cin), iar rostul este uinp lut cu 1nortar aplicat din belşug, de culoare 
deschisă. Este posibil ca alte două calote să fie timpanate. 

Cu siguranţă, frag1nentul de pivniţă sen1nalat aparţinea unui 
ansamblu, 1nai mare, parţial dezafectat de construcţia amplă de 
alături, adăpostind o centrală electrică 1•

Aşa cum se prezintă, vestigiile vin să întărească datarea făcută 
de noi la Biserica Răzvan, indicând creşterea interesului pentru 
această zonă a oraşului, din mahalaua "unde se Frânge hierul", la 
începutul secolului al XVIII-lea, odată cu edificarea de către 
Văcăreşti a bisericii din arropiere. . . . 

Planul Borroczyn�, de la in1Jlocul veacului al XIX-iea, reţine 
lapidar, în această zonă un singur nume '"GICA". Cum notările sunt 
făcute cu litere chirilice, putem bănui că ne aflăin în faţa unei 

1 
Observaţiile au fost efectuate de noi, în cursul unor campanii de cercetare a 

vestigiilor din clădirile centrului vechi al oraşului, desfăşurată în anul 1976, 
împreună cu studentul arhitect Dan Ionescu. 
2 Aflat în arhiva Muzeului Municipiului Bucureşti.
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proprietăţi a puternicei familii Ghica, de la începutul secolului al 
XVIII-iea.

Atât starea de conservare a vestigiilor semnalate, cât mai ales
soarta lor viitoare

3
, precu1n şi cuprinderea lor într-o planşă a 

vestigiilor din centrul vechi al oraşului ar impune o cercetare mai 
an1ănunţită, în cadrul căreia s-ar putea stabili cu mai multă exactitate 

vechimea şi eventualul înstărit proprietar. 

3 Din informaţiile culese de la cei mai bătrâni locatari, am reţinut faptul că la 
construcţia clădirilor, de la stradă şi din curte, de prin 1927-1928, au fost văzute 
urme ale unor fundaţii anterioare. 
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CRONICA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE ÎN BUCUREŞTI 
( 1999-2004) 

Gheorghe Mănucu-Adameşteanu 

Continuăm cronica cercetărilor arheologice efectuate de 
Muzeul Municipiului Bucureşti, iniţiativă reluată în anul 1992 
(pentru cercetările din perioada 1981-1989) 1, continuată, cu pauze şi 
scăpări, în anul 1997 (pentru cercetările din perioada 1990-1996)2 şi 
în anul 1999 (pentru cercetările din perioada 1997-1998)3 . În scopul 
co1npletării informaţiilor referitoare la staţiunile arheologice din 
Bucureşti şi de pe raza judeţului Ilfov, lista şantierelor arheologice 
sistematice şi de salvare este însoţită şi de prezentarea cercetărilor de 
suprafaţă. 

Cercetările sunt prezentate în ordinea alfabetică a 
toponimelor, pe ani, incluzându-se, atunci când este cazul, şantierele 
omise în cronicile anterioare. 

A. Cercetări arheologice siste111atice

Chitila (2000-2004), responsabili de şantier: Vasile Boroneanţ, Gh. 
Mănucu-Adameşteanu; colectiv: Andrei Bălăşescu, Adina Boroneanţ, 
Cătălin Nicolae, Irina Nicolae, Valentin Radu4

.

În anii 2000-2004 au fost continuate săpăturile arheologice 
sitematice la tell-ul neolitic, dezvelindu-se locuinţe din faza cea mai 
veche Vădastra (Bolintineanu), din etapele Giuleşti şi Spanţov ale 
culturii Boian şi din cultura Gumelniţa. S-au recoltat materiale noi 
constând în ceramică, unelte din silex, corn şi os, precum şi un număr 
important de statuete Boian şi Gumehiţa. 

În anul 2004, pe lângă necropola din epoca neolitică, a fost 
cercetat şi un monnânt din secolele XVI-XVIII, aparţinând aşezării 
din partea de Est a staţiunii, încă necercetată. 

În anii 2000-2001 s-au reluat şi săpăturile în aşezarea de la 
vest de tel!, din epoca dacică, secolele III-I a. Chr., dezvelindu-se 
locuinţe, gropi de bucate, materiale cera1nice, din bronz şi fier. 

În anul 2001 au început şi săpăturile la staţiunea de pe 
Ostrovul Colmatat, cu aspect de cetăţuie, în care au fost identificate 
nivele de locuire din epoca bronzului - cultura Tei, din timpul culturii 

1 Zănescu 1992, p. 363-371. 
2 

Miu 1997, p. 349-356. 
3 

Sandu-Cuculea 1999, p. 379-382. 
4 

Prezentarea săpăturilor de Ia Chitila este realizată de Vasile Boroneanţ. 
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Chilia-Militari, din secolele III-V p. Chr., precum şi din epoca 
feudală (secolele XVI-XVIII). Pentru toate aceste locuiri au fost 
identificate locuinţe, 1nateriale cera1nice, vetre de foc, unelte de os, 
corn sau din bronz şi fier. 

În nivelele de locuire din secolele III-V p. Chr., în locuinţele
atelier şi în jur. au fost recoltate nu1neroase unelte. arme, obiecte de 
podoabă din fier, bronz, argint. 1nonede şi un sceptru creştin din 
bronz. În aşezarea aceasta s-au găsit şi piese frag1nentare din sticlă. 
De o deosebită i1npo11anţă sunt n1andibulele de cal, bovideu sau piese 
din scheletul altor animale de talie 1nai inică, pe care se află o scriere 
inedită, cu semne din înţepături succesive de caracter si1nbolic, a 
căror studiere şi descifrare este în curs de desfăşurare. 
Militari-Câmpul Boja (1999, 2001-2003), responsabil de şantier: 
Mircea Negru5

.

În anul 1999 au continuat săpăturile sistematice, reluate în 
anul 1996 în sectorul A al staţiunii. Obiectivul principal al 
ca1npaniilor de săpături arheologice din anii unnători (2001-2003) a 
fost delin1itarea peri1netrului sitului. În acest scop au fost efectuate 
sondaje în sectoarele C şi D, situate la extren1ităţile de est şi vest. În 
ca1npaniile prezentate au fost practicate l�n nu1năr de 19 secţiuni şi 5 
casete cu o suprafaţă totală de 630 1np. ln total au fost cercetate un 
nu1năr de 35 de co1nplexe arheologice (bordeie, gropi şi un atelier de 
prelucrare a bronzului). 
Epoca �ronzului 

In epoca bronzului a fost încadrată o singură groapă. 
Materialul arheologic descoperit constă în frag1nente cera1nice, de lut 
ars şi oase de ani1nalc. Cerainica din epoca bronzului descoperită în 
cursul cercetărilor din anii 1999, 2001-2003 este decorată cu motive 
specifice culturii Tei, fazele III-IV. 
Hallstatt 

În secţiunea S. 42 din anul 2002 a fost descoperită şi cercetată 
o groapă din prin1a epocă a fierului. Materialul arheologic constă în
frag1nente de vase cerainice, fragn1ente de lut ars şi oase de ani1nale.
La Tene

Materialul arheologic din a doua epocă a fierului a fost 
descoperit în stratul de cultură, şi într-un singur caz, într-o groapă. S
a înregistrat prezenţa frag111entelor de vase ceramice cilindrice, 
decorate cu butoni sen1ilunari, triunghiulari şi brâuri alveolate. 
Secolele 11-111 p. Chr. 

Bordeiul nr. 26, descoperit în anul 2003, are o importanţă 

5 
Prezentarea săpăturilor de la Militari-Câmpvl Boja este realizată de Mircea Negru. 

290 

https://biblioteca-digitala.ro



specială pentru cronologia aşezării de tip Militari-Chilia. Unele 
materiale descoperite în interior (1nărgelele din sticlă şi un fragment 
de vas roman decorat în tehnica barbotinei) au permis datarea sa în 
perioada cuprinsă între a doua ju1nătatc a secolului al II-iea p. Chr. şi 
pri1na ju1nătate a celui unnător. Aceeaşi datare a fost atribuită şi unei 
gropi descoperite în apropierea acestui bordei. 
Secolul III p. Chr. 

Din secolul al III-lea p. Chr. datează un atelier de prelucrare a 
bronzului şi opt gropi. Acestea au fost datate, pe baza ceramicii 
1nodelate cu mâna sau la roată, precu1n şi a unui pandantiv din bronz, 
între limitele generale ale aşezării, respectiv mijlocul şi al treilea sfert 
ale secolului al Iii-lea p. Chr. 
Secolele III-IV p. Chr. 

În secolele III-IV p. Chr. au fost datate un nu1năr de şase 
gropi de inici dimensiuni, descoperite în secţiunea S. 42, din sectorul 
C. La baza acestei datări se află materialul arheologic, limitat la
câteva fragmente de vase cera1nice. Şi campania din octombrie 2004,
ale cărei rezultate sunt în curs de prelucrare, a confirmat, în sectorul
C, existenţa unor urme de locuire atribuibile secolelor III-IV p. Chr.
Secolele IV-V p. Chr. 

În secolele IV-V p. Chr au fost datate un număr de şase gropi 
de mici di1nensiuni descoperite în secţiunea S. 42 din sectorul C. a 
Datarea se bazează pe materialul arheologic recoltat, destul de sărac, 
format doar din puţine frag1nente de vase ceran1ice. 
Secolul V p. Chr. 

Bordeiele nr. 24 şi 25 pot fi datate în secolul al V-lea p.Chr., 
chiar prima jumătate a acestui secol, pe baza ceramicii şi a unui 
platou modelate cu 1nâna. 
Secolul VI p. Chr. 

Cercetările din anii 1999 şi 2002 au dus la descoperirea şi 
cercetarea unui nu1năr de patru bordeie şi o groapă din seco lui VI p. 
Chr. Bordeiele aveau, într-unul din colţuri, un cuptor menajer realizat 
prin scobire într-un bloc de lut cruţat. În general, cele 1nai nu1neroase 
materiale arheologice, în special cera1nică, au fost descoperite în 
interiorul şi în apropierea acestor cuptoare. 
Secolele XVIII-XIX 

Din această perioadă datează două bordeie cercetate în 
campania din anul 1999. Inventarul lor consta în frag1nente de 
cără1nizi, fragmente de vase ceran1ice şi obiecte din fier. Aceste 
complexe arheologice aparţin satului Boja, care este atestat de 
izvoarele cartografice pe teritoriul actual al sitului arheologic. 

Rezultatele cercetărilor arheologice întreprinse până în anul 
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2003 au fost valorificate în cadrul unor articole şi rezumate publicate 
sau aflate sub tipar în reviste de specialitate6

.

B. Cercetări arheologice de salvare

1996 

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12: Biserica şi Hanul Zlătari. 

Biserica (1978, 1996)
7

Pri1na n1enţiune docu1nentară a unei biserici (probabil din 
lemn ?), ctitorie a 1neşterilor argintari (zlătarii/ datează de la 1667, 

<) august 25 
Pe locu] acestei biserici a fost construită, la 1705, mănăstirea 

Zlătari, ctitor fiind spătarul Mihai Cantacuzino; afectată de 
cutren1urele din 1802 şi 1838, biserica a fost dărâ1nată în anul 1850, 
între l 850-1852 fiind reclădită alta, după planurile lui Xavier 
Villlacrosse, pictura fiinda lui Gheorghe Tattarăscu. 

Cercetările arheologice de salvare sunt în măsură să aducă 
unele precizări în legătură cu întemeierea pri1nului lăcaş de cult: pe 
baza 1naterialului nu1nis1natic - un aspru de la sultanul Murad al III
lea (1574-1595) şi un dinar de la î1npăratul Rudolf al Ii-lea (1576-
1608) 10 

- se poate aprecia că în a doua ju1nătate a secolului al XVI-iea 
aici funcţiona un cin1itir care, desigur, se formase în jurul unei 
biserici 11• Cercetările arheologice din anul 1978 au surprins mai 
1nultc morn1inte şi o parte din fundaţia de cără1nidă a unei biserici, 
datată în secolul al XVI-iea. Cu ajutorul descoperirilor din anul 1996, 
încadrarea cronologică poate fi restrânsă la a doua ju1nătate a 
secolului al XVI-lea. 

In cursul anului 1996, cu ocazia unor lucrări pentru instalarea 
unor conducte, pe trotuarul din faţa bisericii, între strada Lipscani şi 
strada Stavropoleos, au fost descoperite alte morminte (bărbaţi, 
fetnei, copii) ce făceau parte din ci1nitirul format în jurul bisericii. 

6 
Vezi bibliografia de la stârşitul articolului. 

7 
Sandu-Cuculca 1999, p. 3 79-380, omite acest şantier. 

8 
Iorga 1939, p. 90. 

9 
Stoicescu 1961, p. 328, nota 2 - document aflat la Arh. Naţ., mănăstirea 

Cotroceni, XXV/I 8. 
10 Monedele au fost identificate de Ana-Mmia Velter de la Muzeul Naţional de 
Istorie a României şi Aurel Vâlcu, de la Cabinetul Numismatic al Institutului de 
Arheologie "Vasile Pârvan" din Bucureşti. 
11 

Un alt dinar bătut între 1500-1502, de Wla<lislav al II-iea (1490-1516 ), a fost 

refolosit în a doua jumătate a secolului al XVI-iea, după cum indică celelalte 
descoperiri monetare. 
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Descoperirile sunt modeste şi reprezintă, aproape în exclusivitate, 
obiecte de podoabă (inele, cercei, mărgele, paiete) sau accesorii 
vestimentare ( copci, nasturi). 

Bucureşti, Calea Victoriei: Hanul Zlătari (1978, 1996) 

Hanul şi-a î1npletit existenţa cu cea a bisericii, fiind un han 
mănăstiresc, construit la începutul secolului al XVIII-iea, de spătarul 
Mihai Cantacuzino; în anul 1806 avea 31 de camere, golite pentru 
birourile comandamentului general al annatet ruse, pentru ca în anul 
1852 să fie menţionate aproape 200 de camere şi prăvălii. Hanul a 
fost de1nolat în anul 1903 12 •

In vara anului 1978, pe un teren viran cuprins între Calea 
Victoriei, str. Lipscani şi str. Stavropoleos, s-au făcut excavaţii pentru 
fundaţiile unor noi imobile. Cu acestă ocazie, în partea de nord - str. 
Lipscani, colţ cu Calea Victoriei, s-a dezvelit o suită de pivniţe ale 
hanului Zlătari, care se desfăşoară pe o lungime de 31 m şi o lăţime 
de 14 m, în lungul străzii Lipscani. Partea de sud a hanului, în lungul 
străzii Stavropoleos, a putut fi cercetată pe o lungime de 33 m (până 
la Caru� cu bere) şi pe o lăţime de 12 m. 

In cursul anului 1996 au fost cercetate, pe Calea Victoriei, în 
porţiunea de trotuar dintre str. Lipscani şi str. Stavropoleos, mai 
inuite pivniţe: cu această ocazie a fost descoperit un bogat material 
ceramic, vase întregi şi întregibile, din secolele XVIII-XIX. 

1998 

Bucureşti, str. Poştei: Hanul Stavropoleos (1998-1999), la 
intersecţia dintre strada Stavropoleos şi strada Poştei, responsabil de 
şantier Gheorghe Mănucu-Adameşteanu; colectiv: arhitect Monica 
Mărgineanu Cârstoiu de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" 
al Academiei Române, Bucureşti. 

Lucrările pentru construirea unui punct de transformare a 
energiei electrice, începute de către Banca Naţională a României în 
luna octombrie 1998, au dus la dezvelirea unor ziduri de cărămidă în 
mijlocul străzii Stavropoleos, în i1nediata vecinătate a bisericii cu 
acelaşi nume. 

Cercetările arheologice iniţiate cu această ocazie au degajat 
tronsoane fragmentare de ziduri, care, prin dimensiunile diferite ale 
cără1nizilor (30 x 14,5 x 3, 5 cn1; 29 ,5 x 16 x 4 cm) şi detaliile 

12 
Stoiccscu 1961, p. 112-113; Potra 1985, p.106-110. 
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constructive, sugerează existenţa 1nai multor etape de edificare 13
• În 

această pri1nă cainpanie arheologică a fost dezvelită o pivniţă 
dreptunghiulară, ale cărei di1nensiuni interioare sunt 5,32 x 3,40 m. 
Pivniţa a fost folosită de către un negustor a cărui marfă a fost 
descoperită în cantitate 1nare ( circa 500 de recipiente): vase de 
ceran1ică locală (cca I 30 ex.) şi de i1nport (cca 300 ex.), vase de sticlă 
( cca 90 ex.), depozit care constituie un indicator al gradului de 
inserţie a Bucureştilor în reţeaua schi1nburilor co1nerciale 
internaţionale. 

Cercetările au continuat în cursul anului 1999, pe strada 
Poştei fiind degajate 1nai inuite încăperi juxtapuse pe direcţia est-vest. 

Aceste săpături de salvare au pennis localizarea vestigiilor 
hanului Stavropoleos, care, conform docu1nentelor istorice, era unul 
din cele 1nai in1portantc din Bucureştii secolelor XVIII-XIX 14•

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 37 B: ,,Teatrul Naţional", (1998-

1999, 2004), responsabil de şantier Gheorghe Mănucu Adameşteanu; 
colectiv: arhitecţi Monica Mărgineanu Cârstoiu (Institutul de 
Arheologie „Vasile Pârvan" al Acade1niei Ro1nâne, Bucureşti), Virgil 
Apostol (Muzeul Naţional de Istorie a Ro1nâniei, Bucureşti), Ştefan 
Bâlici (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu", 
Bucureşti). 

În toainna anului 1998 au început lucrările arheologice pentru 
cercetarea fundaţiilor „Teatrului Naţional" şi a terenului din jur. 
Săpăturile, eşalonate pe 1nai 1nulte ca1npanii, au evidenţiat existenţa 
1nai n1ultor etape de locuire. 

Cea 1nai veche descoperire, unfollis de la împăratul Iustinian 
al II-iea (705-711 ), constituie o apariţie izolată, dar în vecinătate, la 
„Curtea Veche", sunt cunoscute elen1ente ale culturii materiale din 
secolele VI-VII. 

Cel 1nai vechi nivel de locuire, din care au fost cercetate două 
gropi 1nenajere, datează din secolele XV-XVI şi constituie cea mai 
nordică atestare arheologică pentru perioada de început a oraşului. 

Pe baza 1naterialelor arheologice şi numismatice se poate 
aprecia că zona a fost locuită în secolul al XVIII-lea, în a doua 

13 Pentru izvoarele scrise şi primele cercetări arheologice din acest punct vezi 
Marchiş, C. Bălan, D. Mohanu, Gh. Mănucu-Adameşteanu 2000, passim; Mănucu
Adamcşteanu 2000, p. 23-24. 
14 

Pentru descoperirile arheologice din acest punct, vezi: Mănucu-Adameşteanu, 
Monica Mărgineanu Cârstoiu, Ingrid Poli, B. Constantinescu 2000 a, p. 1-48; 
Mănucu-Adameşteanu, Elisabeta Drăgan, Ingrid Poll, Dan Căpăţână 2002 a, p. 95-
125. 
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jun1ătate a acestui secol find construit hanul Filaret. 
Din infonnaţiile istorice, dincolo de hanul Filaret, spre 

Dâmbovita, în pri1na jumătate a secolului al XIX-lea, terenul era 
nelocuit 15.

1999 

Bucureşti, str. Ion Câmpineanu: Hanul Filaret (1999, 2004), 
responsabil de şantier: Gheorghe Mănucu-Adameşteanu; colectiv: 
arhitecţi Monica Mărgineanu Cârstoiu, Virgil Apostol, Ştefan Bâlici 
şi ref Cristian N estorescu. 

In pri1năvara anului 1999, cercetările arheologice de pe 
amplasainentul „Teatrului Naţional" au fost extinse pe strada Ion 
Câmpineanu: la circa 16 1netri vest de Calea Victoriei, în pantă, pe 
mijlocul străzii, au fost surprinse tronsoane de zid construit din 
cără1nidă, ce au aparţinut hanului Filaret. De la -2, 1 O m până la -2,50 
m, raportat la nivelul străzii, a fost surprinsă o depunere cu materiale 
arheologice din secolele XVIII-XIX ( ceramică smălţuită, vase de 
sticlă). 

Cu ocazia cercetărilor arheologice din anul 2004, de pe 
amplasamentul „Teatrului Naţional", au mai fost descoperite şi alte 
ziduri de cărămidă aparţinând acestui han 16• 

Bucureşti, strada Colţei nr. 8, sector 1, responsabil de şantier 
Gheorghe Mănucu Adameşteanu. 

În primăvara anului 1999 s-au efectuat săpături arheologice de 
salvare pe un ainplasa1nent cu o lungi1ne de 24 1n şi o lăţime de 5 m, 
aflat la intersecţia cu strada Şeli1nbăr: aici se afla un imobil, parţial 
de1no lat, din care se mai păstra faţada de la parter şi un ancadrament 
al uşii principale pe care se mai putea citi '"1848". 

Decaparea iniţială, efectuată de constructor până la intervenţia 
arheologului, a pus în evidenţă mai' 1nulte fundaţii din cără1nidă. 
După curăţarea terenului de dărâ1nături şi îndepărtarea unui strat de 
pă1nânt, gros de 0,20-0,30 1n, a început cercetarea zonei, de la nord 
spre sud. Au fost delimitate opt spaţii-pivniţe, compartimentate prin 
ziduri de cărămidă. Orientarea şi suprapunerile unor tronsoane de 

15 
Mănucu-Adameşteanu, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Mihaela Mănucu

Adamcşteanu, V. Apostol, Ş. Bâlici, E. Oberlănder-Tâmoveanu, Ana-Maria Velter 

2005, passim. 
16 

Mănucu-Adameşteanu, C. Nestorescu 1999, p. 20, precum şi studiile referitoare 

la hanul Filaret din Mănucu-Adamcştcanu, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Mihaela 
Mănucu-Adamcşteanu, V. Apostol, Ş. Bâlici, E. Oberlander-Tarnoveanu, Ana 
Maria Velter 2005. passim. 
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ziduri, precu1n şi din1cnsiunile diferite ale cărămizilor oferă repere 
pentru identificarea n1ai 1nultor etape constructive. 

Pe baza 1natcrialului cera1nic - fragmente de vase smălţuite -
se poate aprecia că locuirea coboară până în secolul al XVII-lea. 

În camera 2 s-a descoperit un depozit de ceramică smălţuită şi 
vase de sticlă, din prin1a ju1nătate a secolului al XIX-iea (peste 200 de 
exen1plare ), afectat de intervenţiile ulterioare - se constată o nivelare 
1nasivă, cu nu1neroase urn1e de arsură, care ar corespunde marelui 
incendiu de la 184 7, care a 111istuit două case 1nari şi 22 de prăvălii 
din 1nahalaua Co ltci 17.

Bucureşti, Parcul Tineretului - Dealul Piscului. Măicăneştii de pe 

Dâmboviţa (1983, 1984, 1988, 1989, 1991, 1992, 1999), responsabil 
de şantier: Gheorghe Mănucu-Adameşteanu; colectiv: Bogdan 
Tănăsescu, Cristian Nestorescu. 

Satul Măicăneşti, a diacului Tatomir şi a fiilor săi, este 
po111enit într-un act din 18 octo111brie 1560. Moşia din dealul 
Măicăneşti, "den jos de Bucureşti", este menţionată la 12 (14) 
dece111brie 1662. 

Cercetările arheologice desfăşurate cu intermitenţe ( 1984, 
1988-1989) de Radu Ciuccanu au pus în evidenţă, în partea de sud-est 
a parcului, o necropolă 111edievală (în campaniile arheologice din 
1984 şi 1988 au fost cercetate 50 de morminte) 18, cu un inventar 
i111presionant, ce a fost atribuită satului "Măicăneşti ot Dâmboviţa", 
un sat cu acelaşi nu111e fiind localizat pe malul Colentinei "Măicăneşti 
ot Colentina". Descoperirea unui inventar funerar de excepţie -
veşt111inte ţesute din fir de 111etal preţios, inele sigilare de argint - pare 
să probeze îmnonnântarea unor persoane cu o poziţie socială 
deosebită, satul aflându-se "în pri111ul cerc ale satelor satelit ale 
capitalei". 

Pe baza inventarului funerar, publicat parţial, s-a apreciat că 
această necropolă a existat de la sfârşitul secolului al XIV-iea până la 
sfărşitul secolului al XVI-lea 19

.

Cercetările arheologice ulterioare - Mioara Turcu, Gheorghe 
Mănucu-Ada111eşteanu ( 1991-1992), desfăşurate în extren1itatea 
estică a Parcului Tineretului, paralel cu strada Urcuşului, au surprins 
co111plexe de locuire şi 111ateriale arheologice care atestă existenţa 
unei locuiri ce începe în epoca bronzului şi consemnează o 

17 
Mănucu-Adamcşteanu, Dan Căpăţână, Ingrid Poll, B. Constantinescu 2001, p. 

19-55.
18 

Georgescu 1992, p. 211-213.
l'J Ciuccanu 1992, p. 205-209.
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continuitate remarcabilă în mileniul I şi II (secolele II-III, VI, X-XI şi 
XVIII-XIX)2° .

In vara anului 1999, cu ocazia unor lucrări de canalizare pe
strada Intrarea Urcuşului, situată lângă Parcul Tineretului, au fost 
dezvelite câteva monninte de înhumaţie. Cercetarea arheologică, care 
a vizat nu1nai traseul pentru instalarea conductelor, a dus la 
dezvelirea a 19 monninte din secolele XVI-XVII21

: plasarea într-o 
zonă periferică explică inventarul funerar sărac - un inel, o verigă de 
cercel şi trei aspri (M 5, M 1 O, M 11) de la sultanul Suleyman I 
(1520-1566) şi o piesă neprecizată din secolul al XVII-lea22

.

2000 

Bucureşti, strada Piscului nr. 3: Biserica "Cărămidarii de Jos", 

responsabil de şantier: Gheorghe Mănucu-Ada1neşteanu. 
În partea de sud-vest a oraşului Bucureşti, pe malul drept al 

Dâmboviţei, pe strada Piscului nr. 3, sector 4 (vechea 1nahala 
Cărămidarii de Jos), se află biserica actuală, cu hramul Sf. Mare 
Mucenic Gheorghe, Sf. Mucenic Di1nitrie, Sf. Mucenic Trifon. 

Mahalaua "Cărămidarii de Jos" este atestată pentru prima dată 
la 12 aprilie 1744, într-un document privind vânzarea de vin, în care 
apare c� martor "Stanciu! pârcălabul ot Cărămidarii de Jos"23

.

In cursul anului 1923, cu ocazia săpării fundaţiei Ateneului 
cultural, "s-au găsit monede de argint şi de aramă, ungureşti şi 
nemţeşti, datând dintre anii 1582 şi 1630"24

. Acestea par să 
documenteze existenţa unui cimitir format pe lângă prima biserică, de 
lemn, din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, ctitorie atribuită lui 
Vâlcu Grădişteanu. 

Prima menţiune a bisericii apare într-un înscris din anul 1704 
al preotului Anton sin diacon Matei pe Liturghierul de la 1680: 
"besearică ce au ridicat Vîlcu vel ban"25

.

Cercetarea arheologică de salvare, impusă de lucrări de 
consolidare ale bisericii actuale, a pus în evidenţă o biserică de zid, 
mai mică, construită spre sud de actualul edificiu. Cea mai veche 
monedă descoperită în cimitir, o para de la sultanul Abdillhamid I 

20 Mănucu-Adameşteanu 1996, p. 22-23. 
21 Mănucu-Adameşteanu, 8. Tănăsescu, C. Nestorescu 2000, p. 22-23. 
22 Monedele au fost identificate de Aurel Vîlcu, de la Cabinetul Numismatic al 
Institului de Arheologie "Vasile Pârvan" din Bucureşti. 
23 

Giurescu 1979, p. 211. 
24 

Tătărâm 1983, p. 42: informaţia, neverificabilă, o preluăm cu rezervele de 
rigoare, deoarece unele date au fost interpretate eronat de autor. 
25 

Ibidem, p. 42-43. 
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(1774-1789), ne dovedeşte că biserica era în funcţiune în această 
perioadă, dar trebuiesc a1nintite încă două parale din secolul al XVIII
lca, neidentificate cu certitudine, care n1ai pot coborî momentul de 
început al acestui cin1itir. În pronaos a fost dezvelit un cavou central, 
dublu, în care erau înmonnântate două femei, datarea fiind asigurată 
de nouă şi, respectiv, patru 1nonede ro1nâneşti, e1nisiuni din anul 
1867. Cavoul, descoperit în pronaos, ne arată că biserica a existat, cel 
puţin, până în anul 1867; alături va fi pusă te1nelia bisericii actuale, 
tenninată în anul 187026

. 

În jurul bisericii vechi funcţiona un cin1itir modest, al 
1nahalalei, din care au fost surprinse peste 20 de 1nonninte, care se 
pot data în a doua ju1nătate a secolului al XVIII-lea şi prima jumătate 
a secolului al XIX-iea. Acesta a funcţionat până în anul 1867, când au 
fost interzise în1normântările pe lângă biserici. Cimitirul era destul de 
întins, un monnânt datat cu o monedă din anul 1816, fiind descoperit 
cu ocazia construirii blocurilor din vecinătate, în anul 197927

• 

Sondajele arheologice practicate în cursul anului 2000, au 
dezvelit fundaţiile unei biserici din cărămidă, construită în secolul 
al XVIII-iea, care este ulterioară anului 1745 - deci nu biserica din 
le1nn a Năstureilor - dar nu au putut să clarifice momentul 
constructiv, ctitorul şi planul bisericii28

.

Bucureşti, Străuleşti-Măicăneşti, responsabil de şantier Panait I. 
Panait; colectiv: Vasilica Sandu-Cuculea. 

Staţiunea arheologică se află în partea de N-E a municipiului 
Bucureşti, pe 1nalul stâng al râului Colentina, fiind identificată în 
cursul unor cercetări de suprafi1ţă din anul 1960. Cele peste 20 de 
ca1npanii arheologice desfăşurate de-a lungul timpului au pus în 
evidenţă dovezi de locuire din neolitic, bronz şi din secolele II-IV, 
Vl-VII, X-XI, XIV-XVI. 

Construirea unui ansan1blu de vile particulare a necesitat o 
intervenţie de urgenţă pentru cercetarea complexelor arheologi.ce 
surprinse de excavaţiile n1ecanice. Cu această ocazie a fost executată 
şi o secţiune de 60 x 1,00 111 (S XXXIX), care a fost amplasată pe 
n1uchia terasei. 

Aşezarea din secolele VI-VII 

Au fost cercetate integral o locuinţă şi două bordeie, fiecare 

26 
Atlas-ghid 2000, voi. II, p. 244 - pe baza istoricului bisericii, se menţionează că 

biserica veche a existat până în anul 1854, informaţie corectată de rezultatele 
cercetărilor arheologice 
27 Tă tărâm 1983, p. 4 7. 
28 Mănucu-Adamqteanu 200 I, p. 48-49. 
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având un cuptor ainenajat în lut. Inventarul cera1nic - fragmente de 
oale, tipsii - este sărăcăcios. 

Aşezarea din secolele X-XI 
Au fost cercetate, parţial, o locuinţă de suprafaţă şi un bordei 

cu un cuptor de lut. 
Majoritatea inventarului ceratnic este reprezentat de vase 

decorate cu striuri. Ceran1ica cenuşie, cu decor lustruit este rară, 
argument ce sugerează datarea acestor co1nplexe în secolele X-XI. 

Aşezarea din secolul XVI - satul Măicăneşti 
Locuinţele surprinse şi cercetate parţial - una de suprafaţă, 

trei uşor adâncite şi două bordeie - se găsesc la circa 300 m vest de 
nucleul satului. Materialul extre1n de sărăcăcios - numai câteva 
fragmente ceramice - sugerează abandonarea ordonată a caselor, după 
anul 156029

. 

2001 

Bucureşti, strada Covaci, nr. 15-17, responsabil de şantier Mircea 
Negru. 

Cercetările arheologice întreprinse în Bucureşti, str. Covaci 
nr. 15-17 s-au încheiat cu descoperirea unor urme de locuire din 
secolele III-II a. Chr., VI-VII p. Chr., precum şi a unor complexe de 
locuire din secolele X-XI, XVII-XVIII şi XIX-XX. Pentru pri1na dată 
au fost semnalate unne de locuire din secolele III-II a. Chr. 

Complexele arheologice medievale (Bordeiul nr. 1 din 
secolele X-XI, Bordeiul nr. 2 din secolul al XVII-lea şi clădirea cu 
structură de lemn din secolul al XVIII-iea) au fost parţial distruse de 
amenajările din secolele XIX-XX. 

Zona a fost intens locuită în secolele XIX-XX, când acolo a 
fost construită o structură urbană de tip modern. În ultimele decenii 
ale secolului XX imobilele au fost demolate30

. 

Comuna Hrăneşti, jud. Ilfov, responsabil de şantier Gheorghe 
Mănucu-Adameşteanu. 

În cursul lunii iunie au fost efectuate săpături pentru 
eliberarea terenului de sarcină arheologică pe un teren aflat pe malul 
lacului Pasărea unde, prin cercetări de suprafaţă, fusese semnalată 
prezenţa unor materiale arheologice ( ceramică, chirpic) şi urme de 
arsură ce păreau să provină de la o instalaţie de foc, toate putînd fi 
atribuite culturii Dridu (secolele X-XI). 

29 
Panait I. Panait, Vasilica Sandu-Cuculea 2001, p. 49-51. 

30 
Negru 2002, p. 72-75. 
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Instalaţia defoc 

La -0,40 1n faţă de nivelul actual de călcare a fost dezvelit un cuptor 
111enajer, a1nenajat într-un bloc de pământ cruţat. Cuptorul, de formă 
ovală, avea di1nensiunile de 1,60 x 1,24 m şi pereţii păstraţi pe o 
înălţi111e de 0,25 1n. În u1nplutura lui, deasupra unei vetre bine arse, s
au găsit câteva frag1nente cera1nice din pastă nisipoasă, provenind de 
la vase borcan, caracteristice culturii Dridu. 

Pentru obţinerea unor infonnaţii suplimentare, absolut 
necesare ( cuptor în aer liber sau instalaţie de foc din interiorul unei 
locuinţe) a fost trasată o casetă cu laturile de 3 x 4 111. 

În u1nplutura din faţa cuptorului, pe o lăţi1ne de 0,90 m şi o 
lungi1ne de 1,60 111, s-a conturat zona de ali1nentare a cuptorului. 
Nlaterialul cera1nic recoltat ilustrează două categorii "clasice" pentru 
cultura Dridu: borcane din pastă nisipoasă, decorate cu motive 
incizate (fascicole în val sau linii orizontale care acoperă toată 
suprafaţa vaselor) şi oale cu toartă, confecţionate din pastă fină, 
cenuşie, decorate cu 111otive lustruite. 

În cele două secţiuni trasate au fost descoperite fragmente 
cera111ice care pot fi puse în legătură cu etape de locuire din secolele 
III-IV şi Xlll-XIV, fără a se putea identifica vreun complex de
locu irc31

.

Satul D01nneştii de Sus, jud. Ilfov, responsabil de şantier Aristide 
Ştefănescu. 

Necesitatea construirii unei locuinţe parohiale a prilejuit o 
intervenţie arheologică de salvare, într-o zonă aflată la est de altarul 
bisericii actuale. Cele două secţiuni au surprins mai multe morminte 
din ci1nitirul aflat în jurul bisericii: dintre acestea, unul singur avea 
depuse, deasupra sicriului, trei 111onede de la do1nnitorul Carol I 
( e1nisiuni din 1867 şi 1881 ), restul fiind lipsite de inventar. 

Relaţia stratigrafică dintre aceste 1norminte indică existenţa 
unui ci1nitir 1nai vechi (M 2, M 3), fonnat în jurul unei biserici 
anterioare, construită, probabil, din le1nn32

.

Biserica actuală din D01nncştii de Sus, purtând hramul 
„Cuvioasa Paraschiva", este considerată a fi o construcţie de 
inspiraţie cantacuzină33

.

31 
Mănucu-Adameşteanu 2002, p. 65-66. 

3� Ştefănescu 2003, p. 123-135.
33 Ibidem, p. 131. Vezi şi Tereza Sinigalia, "Un monument puţin cunoscut din
preajma Bucureştilor" (în volumul de faţă). 
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2002 

Bucureşti, strada Armand Călinescu, nr. 19, sector 3, responsabil 
de şantier Gheorghe Mănucu-Adameşteanu. 

Săpătura arheologică desfăşurată în perioada iunie-iulie, a 
avut ca obiect cercetarea fundaţiilor unei clădiri de1nolate la începutul 
deceniului nouă al secolului XX, când tesutul urban al zonei a fost 

, 

grav alterat prin trasarea unei noi artere de circulaţie - actuala stradă 
Armand Călinescu. Pe amplasamentul respectiv, în anul 1899, a fost 
ridicată o clădire care se regăseşte în toate planurile cadastrale până 
în anul 1980. 

Cercetarea arheologică a fost în măsură să aducă unele 
precizări în ceea ce priveşte funcţia îndeplinită de clădirea existentă 
pe acest amplasa1nent, într-o perioadă anterioară anului 189934

.

Dezvelirea unui subsol cu ziduri din cărămidă a permis înregistrarea 
unor detalii interesante. Inventarul arheologic descoperit, relevant 
prin specificul său - flacoane de capacităţi diferite ( 50, 100, 150 ml), 

spatulă din os, pipete din sticlă de dimensiuni diferite şi o serie de 
vase din sticlă - indică utilizarea spaţiului în cauză drept depozit al 
unei farmacii. 

Inscripţiile de pe pereţii vaselor de sticlă confirmă utilizarea 

acestora în scop fannaceutic. Unul dintre recipiente, cu o capacitate 
de 150 ml, este inscripţionat cu textul "Farmacia Curţii regale F. Brus 
Bucuresci". 

Se cuvine subliniat că, până în momentul de faţă, obiectele 
descoperite pe strada Armand Călinescu nr. 19 ilustrează inventarul 
celei 1nai vechi fannacii cunoscute pe teritoriul capitalei35

.

Bucureşti, strada Şelari nr. 5, sector 3, responsabil de şantier 
Gheorghe Mănucu-Adame şteanu 

Săpăturile arheologice de salvare s-au desfăşurat în perioada 

octombrie-noiembrie 2002 şi s-au axat pe cercetarea mai multor 
pivniţe ale unei clădiri prăbuşite la cutremurul din martie 1977, aflată 
la intersecţia străzilor Şelari şi Covaci. 

La o adânci1ne de -3,80-4,00 m, a fost surprinsă o porţiune 
dintr-un pavaj de cără1nidă, reprezentând pardoseala unei pivniţe. Ea 
a fost amenajată pe o nivelare de cărărnizi şi material arheologic 

( fragmente de ceramică s1nălţuită locală şi ceramică de import 
faianţă şi porţelan) din secolul al XIX-iea. Corelarea informaţiilor 

34 
Pentru cercetările arheologice vezi Mănucu-Adameşteanu 2003, p. 66-67. 

35 Pentru detalii privind istoria farmaciei în Bucureşti vezi Mănucu-Adamcşteanu, 
Elisabeta Drăgan-Bovo, Ingrid Poli, Irin::i Zamfirescu 2003 c, p. 26-63. 
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arheologice şi docu1nentare ne pennite să apreciem că pivniţa 
aparţinea unui i1nobil construit după incendiul din anul 1847. 

Podeaua de cără1nidă este suprapusă de o pardoseală de 
ci1nent, ce aparţine unei clădiri 1noderne. Din păcate, în momentul 
construirii fundaţiilor pentru această clădire, tot terenul a fost nivelat, 
constructii le anterioare fiind distruse36

. 

' 

Bucureşti, strada Şepcari nr. 16, sector 3, responsabil de şantier 
Gheorghe Mănucu-Adan1eşteanu; colectiv: arhitecţi Monica 
Mărgineanu-Cârstoiu, Virgil Apostol, Ştefan Bâlici. 

Lucrările s-au desfăşurat în intervalul noiembrie 2002-
februarie 2003 şi au avut ca obiectiv degajarea unor pivniţe aflate în 
zona adiacentă fatadei dorsale a i1nobilului. 

' 

Au fost dezvelite trei încăperi, construite din cărămidă, care 
reprezintă porţiuni ale unor pivniţe care se extind în partea opusă 
clădirii, spre terenul învecinat. 

În lipsa unui 1natcrial arheologic mai abundent - doar câteva 
fragn1ente cera1nice din secolele XVIII-XIX - datarea ansamblului 
cercetat se bazează, în exclusivitate, pc observarea stratigrafiei şi a 
succesiunii fazelor de constrcţie. Pe acest amplasament a existat un 
edificiu, care, în faza a doua, a fost afectat de focul din 1847. 
Prezenţa în pătnântul de u1nplutură al pivniţelor a unei monede de 1 O 
bani, c1nisă de do1nnitorul Carol l, la 1867, poate fi o dovadă a 
faptului că, în acel 1no1nent, încăperile erau dezafectate. 

O descoperire deosebită a fost făcută în interiorul clădirii 
actuale, la subsol, unde se efectuau lucrări de consolidare a zidurilor: 
la -0, 10-0,30 1n, sub podeaua de ci1nent a unei pivniţe, au fost găsite 
fragn1ente 1nari de cerainică. Extinderea cercetării pe o suprafaţă de 3 
x 3 111, a dus la descoperirea parţială a unui depozit. De aici au fost 
recuperate circa 150 de recipiente din cera1nică locală - oale cu toartă, 
ulcioare, capace, ligheane, străchini, castroane - şi de itnport - faianţă 
şi porţelan englezesc - dar şi vase din sticlă - carafe şi recipiente de 
capacitate inică. Depozitul aparţinea unui negustor ce-şi desfăşura 
activitatea în zona "pazarului" de la "Curtea Veche". Pivniţa care 
adăpostea 111arfa a fost distrusă în unna focului de la 184 7, terenul a 
fost nivelat şi peste ea a fost construit actualul edificiu37

. 

J(, Mănucu-A<lamcşteanu 2003 a, p. 68. 
37 

Mfmucu-Adarncştcanu, Monica Mărgineanu Cârstoiu, V. Apostol, Ş. Bâlici 2003 
b, p. 67-68. 

302 

https://biblioteca-digitala.ro



2003 

Pipera, comuna Voluntari, jud. Ilfov, responsabil de şantier: 
Gheorghe Mănucu-Adameşteanu. 

Săpăturile arheologice au avut ca obiectiv cercetarea unei 
terase aflată în intravilanul localităţii Pipera, pe malul bălţii 
01nonime: pentru aceasta au fost trasate două secţiuni - S 1 (20x2 m), 

paralelă cu strada Vârtejului şi S 2 (30x2 1n), paralelă cu malul bălţii 
Pipera.,..

In cele două secţiuni, imediat sub arabil, au fost descoperite 
câteva fragmente ceramice lucrate cu mâna. Cu o singură excepţie -

buza unui vas cu marginea rotunjită şi subţiată - ele reprezintă panse 
atipice ale unor recipiente de n1ici di1nensiuni. La aceste descoperiri 

se adaugă câteva frag1nente de chirpic. 
Toate aceste unne sporadice s-au găsit în strat, până la o 

adâncime de -0,60-0, 70 m, sub care se află solul viu, de culoare 
castanie. 

Materialul arheologic recoltat pare să indice o locuire 
atribuibilă, prin caracteristicile 1norfologice ale ceramicu, epoc11 

bronzului. 

2004 

Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 9, responsabil de şantier Gheorghe 

Mănucu-Adameşteanu; colectiv: arhitect Dan D. Ionescu (Institutul 
Naţional al Monumentelor Istorice, Bucureşti). 

In vederea construirii unei clădiri pentru birouri, proprietarul 
terenului, Compania Naţională "Loteria Ro1nână" S.A., a început 

de1nolarea cu mijloace mecanice a corpului B ( clădire cu parter) din 
ansamblul edificat existent la adresa 1nentionată. Imobilul fusese 

, 

construit în perioada cca 1890-1911, peste fundaţiile unui paraclis 
ridicat de Enăchiţă Văcărescu, a cărui existenţă este atestată pe planul 

Ernst ( 1791) şi pe planul Boroczyn (publicat în 1852). 
Cercetările arheologice de salvare s-au desfăşurat în perioada 

26 martie - 30 aprilie 2004, ocazie cu care au fost identificate şi 
degajate următoarele complexe arheologice, care se eşalonează pe 

parcursul mai multor etape cronologice (secolele XV-XIX). Trebuie 

precizat că cercetarea arheologică încă nu s-a încheiat, ulti1na etapă 

preconizăndu-se să se desfăşoare în cursul anului 2005. 
Cele 1nai vechi complexe identificate aparţin unui orizont de 

locuire medievală, databil în secolele XV-XVII. Cele mai timpurii 
aparţin celei de-a doua jumătăţi a secolu lui al XV-iea (groapa nr. 6, în 
umplutura căreia s-a găsit cera1nică co1nună - fragmente de vase 

borcan şi oale cu toartă - dar şi două vase smălţuite, întregibile, 
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aparţinând categoriei cera111icii smălţuite sgrafittate (un caston de 
111ari di1nensiuni şi o farfurioară). El corespunde primului orizont de 
locuire înregistrat în zona Curţii Vechi, după construirea unei 
fortificaţii ( 1459-1460) de către do111nitorul Vlad Ţepeş. 

Majoritatea descoperirilor (5 locuinţe şi 7 gropi menajere) 
datează din secolul al XVI-iea, toate locuinţele fiind distruse în urma 
unor incendii -- unul dintre acestea ar putea fi cel din anul 1595, când 
Sinan Paşa a incendiat Bucureştiul. 

Formele cera111ice folosite sunt relativ puţine şi aparţin, în 
proporţie de circa 90 %, cera111icii co111une, nesmălţuite: oala cu 
toartă, cu buza înalţată, reprezintă tipul predilect, alături de care apar 
borcane, ulcioraşe, capace. Cera111ica s111ălţuită este surprinzător de 
puţină - ne află111 în vecinătatea Curţii Don1neşti - dar procentul 
scăzut este compensat printr-o varietate mult 1nai mare a formelor: 
farfurii, castroane, străchini, ulcioare. 

O categoric aparte, surprinzător de bine reprezentată, o 
constituie cahlele, dintre care doar o inică parte sunt acoperite cu un 
s1nalţ de culoare galbenă sau verde : cahle cilindrice, discuri 
decorative sau plăci dreptunghiulare. 

Peste acest nivel de locuire din secolul al XVI-iea a fost 
ridicată o biserică (B I) cu fundaţii de cărămidă, din care a fost 
identificată in situ nu111ai latura de nord. 

Peste aceasta a fost construită o altă biserică (B 2), cu plan 
rectangular şi pridvor vestic poligonal. Biserica 3 pare să fi fost 
edificată într-o etapă i111ediat urn1ătoare, păstrând orientarea şi planul 
precedentei (B 2), dar având di111ensiuni 111ai mari. 

Intr-o relaţie cronologică şi funcţională încă neclarificată cu 
aceste edificii de cult se păstrează părţi din două construcţii cu ziduri 
înguste (C 1 şi C 2), ulti1na având două etape cronologice ( C 2 A şi 
C 2 B). 

Ultin1ul 1non1ent constructiv este ilustrat prin vestigiile unei 
biserici (B 4) de din1ensiuni 111ai n1ari, care este şi cea 1nai bine 
păstrată. 

Sub aspect cronologic, în etapa actuală a cercetării, se pot face 

unnătoarele precizări 
- fundaţiile pri1nei biserici (B 1) perforează nivelul de locuire din

secolul al XVI-iea, care se constituie astfel într-un terminus post

quem pentru construcţia bisericii B I. La nord de aria ocupată de
biserici, a fost descoperită o n1onedă de la î1npăratul Maximilian II -
un dinar bătut la Kremnitz între anii 1573-1575. Este vorba despre o

piesă perforată, provenind probabil din inventarul unui mormânt
deranjat, cu ocazia construirii unui pilon cu fundaţii de beton, la
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sfărşitul secolului al XIX-iea. Pe baza acestei 1nărturii putem 
presupune existenţa unui ci1nitir ce funcţiona în jurul uneia dintre 
primele biserici descoperite (B 1 sau B 2). Ultima monedă - o para de 
la sultanul Ahmed III ( 1703-1730)38 

- a fost descoperită la NV de 
pridvorul bisericii B 3. Ca şi celelalte ea provine dintr-un inorn1ânt ce 
a fost, se pare, deranjat de amenajarea fundaţiei construcţiei C 1. 
Locul de unde provine şi inoinentul cronologic sugerat ne permite să 
presupunem că mormântul aparţine cimitirului format în jurul 
bisericii 3. Aici trebuie făcută precizarea că bisericile B 2 şi B 3 au 
zidurile fisurate, situaţie ce poate fi pus pe seama marelui cutremur 
din anul 1738 ? 

Ultimul edificiu de cult (B 4) poate fi identificat cu paraclisul 
având hra1nul "Întâmpinarea D0111nului" ctitorit de Ienăchiţă 
VăcăresctL El apare pe planul ofiţerului austriac Ernst, dar se 
presupune că exista din anul 1778. Paraclisul a funcţionat până la 
sfărşitul secolului al XIX-iea, fiind demolat în jurul anului 1890, 
moment în care începe construirea unei clădiri cu altă destinaţie. 

Pe terenul aflat la nord de aceste monumente au mai fost 
identificate şi dezvelite şi alte construcţii din perioada evului mediu: 
- două tunele din cărămidă, aparţinând unor momente constructive
diferite, ce pot reprezenta tunele de refugiu sau tunele pentru
deversarea apelor ?

Tunelul mic ( 1 ), orientat est-vest, a fost dezvelit numai pe o 
lungime de 1,50 in : a fost construit din cărămizi de dimensiuni 
diferite (28xl 4x6cm; 27,50x 13x5c1n; 27x 13,50x4,50 cm). Spre est, 
intră sub profilul săpăturii, traseul său fiind surprins în curte, în zona 
pe unde se intră din Calea Victoriei (informaţii orale de la beneficiar). 
El a fost distrus, parţial, de construcţia unui bazin colector de ape 
reziduale din secolul XX. 

Tunelul mare (2), traversează, în diagonală, de la sud la nord, 
limita estică a suprafeţei cercetate, fiind dezvelit pe mai bine de 1 O m: 
este construit din cărămizi de o singură di1nensiune (26xl 3x5 cin). La 
interior este pavat cu cărămidă, înălţin1ea sa fiind de 1,20 m. Din 
punct de vedere cronologic, tunelul mare este posterior tunelului inic 
din cărămidă. Ambele tunele suprapun locuinţa 1, din secolul al XVI
lea, care se constituie astfel într-un terminus post quem pentru 
construcţia primului tunel. Tunelul 2 intersectează conducta de apă 1, 
care datează din secolul al XVII-iea. Având în vedere aceste relatii 

' 

stratigrafice, dar şi tipul de construcţie, se poate aprecia că cele două 

38 
Monedele au fost identificate de Ana-Maria Velter şi Katiuşa Pârvan, de la 

Cabinetul Numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a României. 
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tunele au fost construite şi au funcţionat în cursul secolului al XVIII
lea. 

Pe latura de nord a suprafeţei cercetate au fost dezvelite şi 
două seg1nente ale unor conducte din ceramică, pentru aducţiunea 
apei: 
- conducta I a fost surprinsă în profilul de est şi se îndreaptă, într-o
uşoară pantă, spre vest, fiind cercetată pe o lungin1e de 4 1n ; ea este
fonnată din olane cu o lungi1ne de 0,40 1n, cu diainetrul de O, 14 m,
acoperite la interior cu un s1nalţ incolor. Acestea sunt prinse cu un
strat de 1nortar gălbui, sfărân1icios şi protejate cu cără1nizi de
di1ncnsiuni diferite (26x l 3x4 cn1; 26x l 2x4,50 cin; 23x l 2,50x4,50
cin), dispuse « în două ape », pc înălţin1e. Nivelul la care a fost
aşezată, la 5 cin deasupra nivelului de fundaţie de la tunelul 2, nu
pcrn1itea deversarea în acest tunel, care a fost construit ulterior.
Traseul conductei suprapune parţial groapa I ,  din secolul XVI, care
se constituie astfel într-un terminus post quem pentru construcţia
acesteia şi ne pennite să aprecie1n că ea a funcţionat în cursul
secolului al XVII-iea.
- conducta 2 a fost surprinsă la vest de tunelul 2, având traseul uşor
deviat spre nord şi se păstrează pe o lungi1ne de 2,60 m: ca este
fonnată din olane cu o lungi1nc de 0,3 8 1n, cu dian1etrul de O, 15 1n,
acoperite la interior cu un sn1alţ de culoare verde. Există diferenţe
faţă de conducta I şi la sisten1ul de protecţie al olanelor: acestea sunt
1nontate într-un pat de n1ortar de culoare alb gălbuie, fin, 1nai deschis
şi n1ai dur decât la pri1na conductă. Pc lateral, cără1nizile sunt dispuse
pc lungi1ne, iar la partea superioară există un rând, în care sunt
dispuse orizontal; s-a folosit un singur tip de cără1nidă (24x l 2,50x4
cin). Traseul conductei suprapune locuinţa 2, din secolul XVI, care se
constituie astfel într-un terminus post quem pentru construcţia
acesteia şi ne pern1ite să aprccicn1 că şi ea a funcţionat în cursul
secolului al XVII-iea, fiind ulterioară pri1nei conducte.

Comuna Pantelimon, jud. Ilfov, responsabil de şantier Gheorghe 
Mănucu-Adaineşteanu; colectiv: Dan Căpăţână39

. 

În perioada 11 octoinbrie-13 noie1nbrie 2004, pc teritoriu I 
co1nunei Panteli1non s-au desfăşurat lucrări arheologice preventive. 
Ele au avut ca obiect cercetarea unei zone situate la nord de pădurea 
Panteli1non, la est de lacul 01noni1n, la sud de şoseaua naţională 
Bucureşti-Constanţa şi în i1ncdiata vecinătate a rainificaţiei DJ spre 
comuna Cernica. 

39 
Vezi, în volumul de faţă, raportul complet asupra cercetării. 
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Stratigrafia generală 
Din cerectarea celor opt secţiuni şi cinci casete s-a conturat 

următoarea situaţie stratigrafică: între 0-0,40 m se află stratul vegetal; 
între -0,40 - 0,80/0,90 m se află un strat de pă1nânt castaniu închis, în 
care s-au găsit fragmente ceramice din următoarele epoci istorice: 
Bronz, Hallstatt, Latene, secolele III-IV p. Chr., VI-VII, X-XI şi al 
XIX-iea; de la -,0,90 1n începe solul viu, reprezentat de un pă1nânt
galben-lutos.

Dintre descoperirile de aici menţionă1n o locuinţă din secolele III
IV p. Chr., un cuptor din lut, o vatră şi două gropi menajere din 
secolele X-XI. 

Toate celelalte co1nplexe ( cinci bordeie şi cinci gropi 1nenajere) 
datează din pri1nele decenii ale secolului al XIX-iea. Ele aparţin 
satului Pantelimon, care a fost incendiat în timpul eveni1nentelor din 
anii '20 ai secolului al XIX-iea (părăsirea Capitalei de oastea lui 
Tudor Vladimirescu, urmată de distrugerile provocate de annata 
otomană). 

A. Cercetări arheologice de suprafaţă
40

1982 
După ce s-a luat hotărârea de săpare şi construire a canalului 

Dunăre-Bucureşti şi a obiectivelor aferente - diguri, căi de acces, 
porturi, bazine şi lacuri pentru staţionarea navelor etc. - pe 
suprafeţele care urmau a fi afectate de aceste a1nenajări s-au efectuat 
cercetări de suprafaţă care au dus la identificarea unei serii de locuiri 
01neneşti, succedându-se de-a lungul Dâ1nboviţei, în aval de 
Bucureştiul vechi. Între acestea 1nenţionă1n: 

Văcăreşti - în aval de mănăstire, pe malul drept al 
Dâmboviţei, pe locul destinat construcţiei tribunei stadionului, în 
spatele Institutului de Cercetări Electro1necanice de pe şoseaua 
Olteniţei, cu prilejul executării unor excavaţii pentru amplasarea unei 
conducte de aprovizionare cu apă, au fost identificate contururile 
unor locuinţe cu vetre de foc, frag1nente ceramice, oase de ani1nale, 
din epoca bronzului ( cultura Tei), din prima şi a doua epocă a fierului 
şi din secolele X-XI. 

Pe terasa Dâmboviţei, după ce valea coteşte spre est, s-au 
identificat fragmente ceramice, o figurină fragmentară zoomorfă şi 
silexuri ( un ferăstrăiaş) din neo litic ( cultura Gu1nelniţa). 

4° Cercetările arheologice de suprafaţă au fost efectuate-de Vasile Boroneanţ, care 
este şi autorul prezentării de faţă. 
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La est de şoseaua Olteniţei, pe panta de coborâre spre 
Grădina de Flori a sectorului I V, în săpăturile de fundaţie a unui bloc 
de locuinţe-fragmente de ceran1ică dacică lucrate la roata olarului, 
într-o locuinţă de sec. II-I a. Chr., iar 1nai la est, la aproxi1nativ 800 
de 111, începe o aşezare cu bordeie din sec. II-III d. Chr. cu ceramică 
lucrată cu 1nâna şi la roata olarului. 

1984 
Satul Ciocănari, comuna Periş, jud. Ilfov, spre liziera 

pădurii, aproape de stâlpii de înaltfl tensiune, pe 1nalul unei văi, s-au 
identificat frag1nente ccra1nice G lina; la cercetare a participat şi 
inginerul agricol Sălişteanu. 

1988 

Satul Glina, jud. Ilfov. Cercetări de teren şi săpături 
arheologice cu studenţii facultăţilor de ştiinţe sociale (Istorie, Drept, 
Filosofie) din cadrul Universităţii Bucureşti. În primăvara anului 
1988 s-au efectuat cercetări de teren, care au fost urmate şi de 
săpături la Glina, jud. Ilfov, în peri1netrul şi în faţa Fabricii de 
Mezeluri Glina. Săpăturile s-au desfăşurat în special pe terasa dreaptă 
a râului Dâ1nboviţa, între calea ferată şi râpa bălţii Ochiul Boului. S
au identificat locuiri de tip bordei, un bogat n1aterial ceramic din 
epoca bronzului, orna1ncntat cu n1otivul făcut cu 1năturica, cu 
pieptenele, aparţinând culturii G lina, unelte de silex, oase de ani1nale. 
Săpăturile au fost reluate şi în vara anului 1989, tot cu studenţii, în 
special de la Filosofie. 

Dudeşti-Cioplea, pe terasa înaltă, fragmente ceramice de 
epoca bronzului. 

Dudeşti-Cioplea. ln tin1pul lucrărilor de canalizare a 
Dân1boviţei din cadrul proiectului Canalului Dunăre-Bucureşti, la 
solicitarea inginerului Pătulcanu. la 100 111. a1nonte de dru1nul care 
vine de la Dudeşti, în albia râului, la aproxi111ativ 8-1 O m. adânci1ne, 
copaci îngropaţi în păn1ânt, în stare de sc1nicarbonizare, după părerea 
inginerului-şef, Istovan Ion, şeful punctului de lucru, provin de la un 
pod n1ai vechi. 

Fundeni. La decopertarea unui bot de deal, situat la vest de 
calea ferată şi la sud de sat, s-a identificat o construcţie de cără111idă, 
cu două încăperi, ce con1unicau una cu alta, probabil în legătură cu 
fostul siste111 de apărare a Bucureştiului de la Panteli1non. 

Popeşti, venind din aval, pe un bot de deal, care înaintează în 
lunca Dân1boviţei, la săparea şanţului pentru i1nplantarea unei 
conducte către staţia de epurare a apelor reziduale, au fost identificate 
construcţiile unor locuinţe care, după fragmentele ceramice găsite, 
datează din pri1na epocă a fierului şi din sec. XV-XVI. 
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Tegheş, în vecinătatea localităţii Grădinari, de pe rnalul drept 
al Argeşului, în 1nalul stâng, se află o 1nare exploatare de nisip şi 
prundiş. Aici, la o adâncime de peste 5 m, se află o pădure îngropată 
în care copacii şi arbuştii au fost îngropaţi de nisipuri şi prundişuri cu 
stratificări din mai 1nulte evenimente diluvionare. Lucrările din 
carieră i-au desvelit şi oferă un peisaj pitoresc, ca într-o pădure 
îngheţată. 

Buda-Cornetu, co1nuna Cornetu, jud. Ilfov. La est de şoseaua 
care trece pe actualul baraj peste Argeş, prin cercetările de teren, au 
fost identificate dovezi de locuire din epoca bronzului ( cultura Tei) şi 
1nedievală (sec. XVI-XIX), care s-au retras în timp spre actualele 
aşezări, din cauza inundaţiilor Argeşului. În albia Argeşului, aici ca şi 
la Tegheş, Ordoreanu şi Popeşti, în excavările pentru adâncirea albiei 
navigabile a canalului Dunăre-Bucureşti au fost observaţi copacii 
unui păduri îngropate de aluviunile Argeşului. După anul 2000, 
cercetările au fost reluate, cu un colectiv lărgit de la Universităţile 
Bucureşti, Cluj şi Institutul de Meteorologie din Bucureşti, care sunt 
în curs de desfăşurare. 
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Metode de analiză a ceramicii (I) 

Ingrid Poll 

Tehnicile de analiză fizico-chi1nicc a cera1nicii provenind din 
săpături sau din colecţii arheologice sunt din ce în ce mai utilizate 
pentru a aduce lă1nuriri asupra ipotezelor arheologice: plecând de la 
caracterizări chi1nice, 1nineralogice şi petrografice ale pastelor 
ceratnice se poate reconstitui un proces de fabricaţie şi stabili 
originea materiilor pri1ne şi provenienţa ceramicii. Stabilirea unei 
origini geografice - locale sau străine (importuri) permite apoi 
i1naginarea de modele comerciale, culturale sau sociale 1•

Pentru a stabili criteriile de recunoaştere între produsele 
diferitelor centre, ceramicile se pot caracteriza după structura, 
co1npoziţia mineralogică şi compoziţia chimică a pastei lor. 

Într-o primă etapă prezentăm următoarele 1netode2
:

Activarea cu neutroni (AN), emisia de raze X cu protoni 
induşi (PIXE) şi fluorescenţa de raze X (FRX) pentru 
stabilirea co1npoziţiei oxidice plecând de la compoziţia 
ele1nentală; compoziţia oxidică oferă informaţii asupra 
sursei de argilă şi pennite o co1nparaţie a reţetelor între 
ele. 
Difracţia de raze X (DRX) şi spectroscopia în infraroşu cu 
transforn1ata Fourier (FTIR) pentru determinarea 
compoziţiei mineralogice. Acestea ne dau informaţii 
asupra tipurilor de 1naterii pri1ne - prin identificarea 
fazelor minerale, decorării - prin identificarea pigmenţilor 
n1inerali şi a modului de aplicare (înainte sau după ardere) 
şi procesului de ardere - prin stabilirea temperaturii de 
ardere şi a atmosferei ( oxidante sau reducătoare). 
Microscopia electronică cu baleiaj cuplată cu 
spectrometru de raze X cu dispersie de energie (SEM
EDS) permite observarea microstructurii suprafeţei probei 
şi identifică ele1nentele chi1nice prezente în probă. 

Metode instr111nentale de analiză 

Spectrometria în infraroşu (FTIR) 

FTIR este o 1netodă de analiză chimică ce permite 
identificarea compuşilor organici şi a complexelor minerale. 

1 
Dubus M., Anne Bouquillon, G. Qucrrc 1996, p. 111. 

2 
Acesta este primul articol dintr-o seric dedicată metodelor obiective de analiză a 

ceramicu. 
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Principiul de bază constă în înregistrarea unei cantităţi d� !adiaţii 
reflectate în domeniul IR. Radiaţia reflectată se recombma cu o 
radiatie de referintă cc nu trece prin probă. Rezultă o interferogramă 
ce s� separă în, benzi de absorbţie printr-un algoritm numit 
transfonnata Fourier (transforn1ata Fourier permite detectarea 
se1nnalelor foarte slabe şi difuze în raport cu semnalul (zgomotul) de 
fond/. În functie de diversele lor frecvenţe şi corespondenţa lor cu 
diferite grupe funcţionale (grupe de 1110 tecule ale căror legături sunt 
sensibile la o anmnită energie incidentă) se obţine o diagramă sau 
spectru caracteristic pentru fiecare substanţă. Acesta arată gradul în 
care proba absoarbe diferite lungi1ni de undă ale radiaţiei IR incidente 
şi apar ca pic-uri în diagramă. Aceste spectre constituie «amprenta» 
1naterialului analizat4 . 

Spre deosebire de difracţia de raze X, prin spectrometria în IR 
se pot identifica şi mineralele necristalizate, lucru valabil în cazul 
anumitor pigmenţi folosiţi la decorarea ceramicii. 

Difracţia de raze X (D RX) 
DRX este o metodă de analiză structurală ce permite atât 

identificarea fazelor minerale din ceramică şi implicit stabilirea 
temperaturii de ardere cât şi natura pigmenţilor minerali, dacă aceştia 
sunt în fază cristalină. Proba de analizat este de ordinul 
microgramelor şi poate fi recuperată ulterior. 

Razele X sunt unde electro1nagnetice cu lungime de undă (A) 
în Jur a 1 o-8 cm situându-se din acest punct de vedere între razele 
ultraviolete şi cele gamma. Aceste raze au proprietatea de a traversa 
un material şi de a fi difractate de atomi: gradul de difracţie depinde 
de energia razei incidente şi de distribuţia atomică (structură mai mult 
sau mai puţin cristalină). Spectrul de difracţie constituie amprenta 
caracteristică a structurii substanţelor cristaline analizate. La 
ceramică, în cursul arderii, constituentii minerali ai argilei , -c 

interacţionează între ei şi dau naştere la noi faze cristaline în functie 
de compoziţia iniţială a argilei dar şi de temperatura de arde�e. 
Deoarece majoritatea fazelor fonnate nu se recombină în cursul 
răcirii, acestea pot da informaţii asupra condiţiilor de ardere a 
ceramicii5

. 

Activarea cu neutroni (AN) 

AN este o 1netodă nucleară şi constă în bombardarea cu 
fluxuri de neutroni a unei probe, dintr-un material oarecare, introdusă 

3 Mills J., Raymond White 1996, p. 20. 
4 

Lorusso S.,.Bruno Schippa 1995, p. 87. 
5Sciau Ph., M. Wcrwcrfl, A.Vcrnhct, Colcttc Bcmont 1992, p. 90. 
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într-un reactor nuclear. Nucleele probei devenite radioactive emit 
radiaţii X şi gatnma. Radiaţia e1nisă prin dezintegrarea nucleelor 
astfel activate este caracteristică fiecărui element existent în probă ce 
poate fi evaluat şi cantitativ până la concentratii de părti per milion-

-6 6
' ' 

p.p.m. (1 p.p.m. = 1 O g) .
Metoda este dedicată pentru identificarea elementelor uşoare 

(Na, Mg, Al, Si, K) şi are o mai mare sensibilitate decât FRX pentru 
detectarea elementelor-unnă în concentratii foarte reduse. 

Emisia de raze X cu protoni induşi (PIXE) 
PIXE este o 1netodă nucleară ce utilizează un accelerator van 

der Graff şi capacitatea lui de a produce fluxuri de particule. Acest 
flux poate fi dirijat spre o probă ce poate fi analizată ca atare şi care 
stă în afara acceleratorului (totuşi, dacă proba este neomogenă este de 
preferat ca aceasta să fie transfonnată în pulbere şi compactată în 
discuri de 2 mm x 1 cm). Fasciculul este format din protoni care 
lovesc proba şi provoacă emisii de raze X caracteristice pentru fiecare 
element aflat în probă. Acestea sunt detectate cu ajutorul unui 
detector cu dispersie de energie. Nivelul de detecţie merge până la 
0,5-5 p.p.m. Metoda este foarte sensibilă pentru elemente cu nr. 
atomic Z = 18 - 42 (trecerea radiaţiei primare şi mai ales a radiaţiei X 
prin aer limitează sensibilitatea 1netodei pentru eletnentele uşoare) 7.

Fluorescenţa de raze X (FRX) 
FRX cu dispersie de energie este o metodă nucleară folosită 

pentru determinarea calitativă şi cantitativă a compoziţiei chimice 
elementale a unor probe cu nu1năr variabil de elemente. În acest mod 
pot fi dozate toate eletnentele din tabelul periodic al căror număr de 
ordine Z > 20 ( deci nu şi cele uşoare). Principiul constă în detectarea 
radiatiei de fluorescentă în domeniul razelor X moi emisă de acestea 

' ' 

în urma excitării lor cu radiaţii X şi ga1nma sau cu particule încărcate 
( electroni, protoni, particule alfa etc.). Proba va emite radiaţia X 
caracteristică fiecărui ele1nent, care va fi analizată după energii şi 
intensitate de către un analizor de ainplitudine multicanal, prelucrând 
informaţiile obţinute de la detector şi în final obţinându-se un 
spectru8

. Sursele de excitare folosite sunt surse radioactive de Pu-238 
pentru elementele medii şi Ain-241 pentru elementele grele ca Ag, 
Sn, Sb etc. 

Această metodă are avantajul că este rapidă, nedistructivă şi 
nu necesită prepararea probei; se pot determina concentraţii de 

6 

Pentru descrierea metodei vezi şi Poli, M. Negru 2000, p. 67. 
7 

Mark Pollard, Carl Heron 1996, p. 53-54. 
8 

Poli, M. Negrn 2000, p. 66-67. 
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ordinul p.p.m. Metoda are o bună sensibilitate pentru elementele cu Z 
= 40 - 60 ( deci mai grele). 

Se poate observa că cele trei metode nucleare - AN, PIXE şi 
FRX pot fi folosite complen1entar - AN pentru identificarea 
elen1entelor uşoare, PIXE pentru ele1nentele medii şi FRX pentru 
elementele grele, dar în funcţie de obiectivitatea calibrării şi a 
rezultatelor şi dacă există o statistică acceptabilă, un anu1nit număr de 
ele1nente se poate regăsi şi respectiv compara atât printre cele 
obţinute prin tehnica FRX cât şi prin AN9 şi PIXE. 

Microscopia electronică (SEM - EDS) 

Această metodă constă în producerea unui flux de electroni 
într-un tub electronic convenţional (un catod încălzit ce e1nite 
electroni, acceleraţi printr-o diferenţă de potenţial) şi focalizarea lui 
cu ajutorul unor oglinzi magnetice spre o probă. Când fluxul 
electronic loveşte proba au loc n1ai multe procese: emisia electronilor 
secundari, de energie foarte scăzută ( < 50 eV), sensibili la topografia 
suprafeţei de analizat şi care sunt captaţi de un detector, amplificaţi şi 
în final convertiţi într-o imagine. Un alt semnal constă în emisia 

radiaţiei X de fluorescenţă ce va fi analizată de un spectro1netru (pe 
principiul FRX) care ne furnizează informaţii despre elementele 
chimice prezente în probă. 

Ca instrument analitic, 1nicroscopul poate opera combinat cu 
un detector de raze X cu dispersie de lungime de undă sau cu un 
detector cu dispersie de energie (1nai puţin sensibil ca cel cu dispersie 
de lungime de undă) constituindu-se astfel într-o variantă a FRX dar 
mult mai versatilă decât aceasta, având în vedere informaţiile ce se 
pot obţine despre probă: posibilitatea de a obţine o i1nagine optică 
folosind fluxul de electroni ce baleiază pe suprafaţa probei se poate 

co1nbina cu facilitatea analitică ce permite utilizatorului să observe în 
1110d clar con1ponentele probei de analizat şi a obţine informaţii 
chi1nice despre aceasta (practic, se obţine o «hartă chimică» a 
suprafeţei) 10. 

Ca 1nenţiune specială trebuie spus că această tehnică, fiind 
toarte punctuală ( < 1 µm

2
) pennite studierea directă a angobelor. 

Materialele 

Pentru exe1nplificare a1n ales un studiu preliminar asupra unor 

probe de cera1nică provenind de pc şantierul arheologic de la 

9 
Schneider G. 2000, p. 527. 

10 
Mark Pollard, Carl Hcron 1996, p. 52-53. 
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Bucureşti-Militari "Cân1pul Boja" 1
1. Fragmentele de vase aparţin unor 

a1nfore din pastă fină, de culoare cărămizie şi cenuşie, lucrată la 
roată. Aceste fragtnente au fost descoperite în complexe închise 
(bordeie, locuinţe de suprafaţă şi gropi). Amforele au fost datate la 
mijlocul secolului III (238 - 275) şi aparţin culturii Militari-Chilia 
(atribuită geto-dacilor din Muntenia în epoca romană). Excepţie face 
un vas (340 - nr. 2) datat în al treilea sfert al secolu lui III şi descoperit 
într-un bordei, ce aparţine culturii Cerneahov 12• 

Conform teoriilor 1nai vechi, compoziţia chimică a ceramicii 
arse este indicatoare a compoziţiei chimice a principalei 1naterii 
pri1ne - argila. Dar transformarea argilei brute în ceramică arsă este, 
teoretic, un proces complex ce i1nplică un nu1năr de factori ce pot 
influenţa compoziţia finală a produsului: variabilitatea stratului de 
argilă, amestecarea argilelor din surse diferite pentru a obţine 
culoarea dorită şi proprietăţile de lucru ( de exemplu, argilele din 

pământuri caolinitice şi/ sau alcaline bogate în smectit şi illit sunt 
plastice, în schimb calciul şi 111ai ales potasiul şi magneziul -
elementele fondante care scad te1nperatura de vitrificare dau produse 
cu rezistenţa slabă la şocuri termice), procesarea argilei pentru 
îndepărtarea materialelor nedorite, ciclul arderii în sine, condiţiile de 
mediu (temperatura, pH, concentraţia în elemente a solului), timpul 
de contact cu mediul. 

Pentru a compensa aceste probleme procedura normală este 
de a compara ceramica finită nu cu argila brută din care a fost 

realizată ci cu ceramica arsă, de o provenienţă certă sau presupusă 
(rebuturi, vesela spartă din jurul cuptoarelor) 13•

O primă clasificare se face după caracteristicile macroscopice 
(aspectul pastei): culoare, grosi1nea peretelui, conţinut de mică - dacă 

are sau nu şi cât de abundent, culoarea angobei - de obicei aplicată în 
partea superioară a vasului, fineţea pastei - granuloasă sau nu, 
conţinutul de cuarţ ( care dă suprafeţei un aspect rugos). 

11 
O parte din cuprinsul acestei lucrări a făcut subiectul comunicării Studiu asupra 

compoziţiei chimice a amforelor descoperile la Bucureşti-Militari "Câmpul Bqja" 
în cadrul sesiunii "Muntenia în secolele II-IV p. Chr.", Bucureşti, 200 I. 
12 

Negru M. 2000, p. 55-65; Negru M., Cristian F. Schuster, Dragoş Moise 2000, p. 
96-99.
13 

Mark Pol lard, Carl Heron 1996, p. I 06.
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Rezultate 

Plecând de la datele obţinute prin spectro1netrie IR, 
microscopie electronică şi FRX pe un grup de 15 probe (notate 1 -
15) se pot face unnătoarele observaţii:

Diferentele în concentratia de oxizi de fier indică surse 
' ' 

diferite pentru 1nineralele argiloase ce intră în co1npoziţia pastelor 
cera1nice: fierul, alături de magneziu şi potasiu, oxizi de fier şi titan 
însoţesc aceste 1ninerale argiloase (în general, silicaţi de alumină 
hidrataţi). Diferenţele în concentraţia de calciu indică materii prime 
de natură diferită, în care există secvenţe calcice (reprezentate de Ca) 
şi secvenţe detitrice (reprezentate de Ti). Pământurile rare sunt adesea 
asociate cu degresanţii (în general, alcalii) aduşi de cuarţ, feldspaţi 
alcalini, la fel ca şi Ba. 

Concluzii 

Probele 1, 2 şi 3 sunt asc1nănătoare. Probele 5 - 11 sunt 
asemănătoare: mai puţin silice şi 1nai mult CaO şi aceleaşi specii 
1ninerale. Probele 1 - 4 conţin 1nai 111ultă silice, oxizi de fier şi cuarţ. 
La fel 13 şi 14 dar cu mai 111ult CaO şi andezit. 

Este confirmată, parţial, ipoteza arheologică legată de vasele 
de import dar un vas considerat iniţial de in1port (3) are compoziţie 
ase1nănătoare cu cea a unui vas local (proba 2).

Vasele de import provin din cel puţin trei surse diferite de 
materii prime. 

Vasele 237, 245, 239 şi 227 (7 - 10) au probabil acelaşi 
centru de producţie şi fac parte din lotul vaselor de import. Tot din 
i1nport este şi vasul (5) provenind dintr-un atelier necunoscut. 
Majoritatea au analogii în provincia romană Moesia Inferior, din 
sudul Dunării. Vasele 796 (12) şi 131 (5) au fost produse în Moesia 
Inferior (Bulgaria). Şi vasul 324 ( 6) are analogii în Moesia Inferior. 

Cele două vase presupuse locale (1 şi 2) au fost comparate cu 
un frag111ent dintr-o vatră luată ca etalon şi se confinnă această 
ipoteză însă nu sea1nănă între ele în ceea ce priveşte compoziţia. În 
concluzie, vasele locale provin din două surse diferite de 1naterii 
prin1e. Vasele 308 ( 1) şi 340 (2) pot fi atribuite fazei finale a aşezării, 
după 250 când vin şi purtătorii culturii Cerneahov la Militari (goţii). 
Există o componentă Cerncahov - vasele 308 (1), 340 (2), 787 (3)

care poate fi comparată cu cera1nica cenuşie 1 4
. Cealaltă componentă 

din Moesia Inferior este şi ea clară 796 ( 12), 131 (5), 324 ( 6). Rămân 

14 
Poli, M. Negru 2000, p. 70-7 l. 
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incerte ca şi centru de producţie celelalte vase, deşi e posibil să fie de 
undeva din Bulgaria 15•

15 

Informaţiile legate de datare, analogii şi atribuire au fost oferite de dr. Mircea 
Negru, autorul cercetărilor. 

323 

https://biblioteca-digitala.ro



Nr. Si02 

l/ 308 62 

2/ 340 60,5 

3/ 787 61 

4/ 795 62 

5/ 131 57 

61324 56 

7/ 237 58 

8/ 245 59 
9/ 239 60 

10/ 227 59 
11/ 116 57 

12/ 796 58 

13/ 15 60 

14/ 16 61 

COMPOZIŢIA CHIMICĂ ŞI MINERALOGICĂ A AMFORELOR 

DESCOPERITE LA BUCUREŞTI-MILITARI «CÂMPUL BOJA» 

Ti02 

0,7 

0,2 

0,3 

0,6 

0,2 

O, 1 

0,9 

0,9 

1,5 

1 

0,8 

1 

1,2 

1,3 

AJi03 Fe203 MnO MgO CaO 

16 10 O, 1 2 5 

15 12 O, 15 3 5 

16,5 8 O, 1 3 6,5 

15 11 - 4 7 

17 7,5 O, 1 4 10 

16 9 0,05 2,5 1 1 

15,5 7 O, 1 2 9 

17 7 O, 1 3 11 

16 6 0,2 2,5 10 

15 6,5 O, 1 3 12 

17,5 6,5 O, 1 3,5 1 1 

15 8 0,05 2 9 

16 11 - 2,6 9 

17 10 - 2,3 10,5 
Cuart SiO2, 

Calcit CaCO3

11/it K-Na-Mg-Fe-AI-SiO. H2O
Feldspat Al-Na-K. SiO2

Andezit Na-AISi3O8. Ca-Ali. Si2Os 

Na20 

1,4 

1,3 

1,3 

1,4 

2 

3 

4 

1,5 

2 

1,5 

1 

1 

1,1 

1.3 

Rezultatele sunt date În % 

K20 Ba l\1in. 

2 0,2 Cuart 
3 O, 1 Cuarţ 

2 0,2 Illit 
1,2 - Cuart 

2 0,3 Cuarţ, calcit 

2,5 - Calcit, illit 

1 0,2 Illit, feldspat 

2 O, 1 11/it, cuarţ, feldspat 

1,4 O, 12 Illit, feldspat 

2 O, 1 Cuarţ, illit, feldspat 

2 0,3 Illit 

1,8 O, 1 Cuarţ,illit, calcit 

3 0,2 Cuarţ, andezit 

3 0,3 Cuarţ, andezit 
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Methodcs d'analyse de la ceramique (I) 

Resume 

L'article s'adresse aux archeologues roumains dans l'intention 
de les fainiliariser avec les techniques analytiques qui font l'objet de 
l'archeometric. Nous presentons quelques methodes analytiques pour 
l' etude de la ceramique - activat ion neutronique (AN), PIXE, 
tluorescence de rayons X (FRX), diffraction de rayons X (DRX), 
spectro1netrie en IR (FTIR), 1nicroscopie electronique (SEM-EDS) et 
une etude preliminaire sur les a1nphores decouvertes a Militari
Ca1npul Boja en Bucarest. 

Les amphores sont en pâte fine, rougeâtre et grise, fac;onnee a
la roue. Elles sont datees au 111ilieu du lil

e siecle (238 - 275) et 
apartiennent a la culture Militari-Chilia. 

Ă la suite des analyses on peut conclure que une part des 
a1nphores represente des i1nportations en tant que les autres sont 
locales. Les amphores i111portces ont des analogies dans la province 
ro1naine Moesia Inferior et provicnnent de moins de trois sources 
ditîerentes de matieres premieres. Les amphores locales proviennent 
de deux sources differentes de n1atieres premieres et appartiennent a
la phase finale d'habitation (> 250 p.Chr.). 
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Probleme mai vechi şi mai noi de numismatică 
medievală românească. 

Completări la Corpus Nunimorum Valahorum
1 

Ana-Maria Velter 

Recenta noastră cercetare privind descoperirile monetare din 
Bucureşti

2 
ne-a prilejuit, pe lângă plăcerea descoperirii unor 

exemplare de excepţie, şi o constatare amară. Atn remarcat, he/as, şi 
cu acest prilej, cât de nocive pot fi pentru cercetarea ştiinţifică 

răbufnirile de orgoliu, polemicile sterile stârnite de aceeaşi vanitate 
deşartă, precum şi totala lipsă de interes pentru cercetările efectuate 

de colegii de breaslă. Toate aceste inutile divergenţe nu vin decât să 

ţină pe loc ştiinţa numistnatică. Ilio tempore, unul din marii 

cercetători ai numismat1cn medievale româneşti purcedea la 
alcătuirea unui Corpus Nummorum Valahorum. Iniţiativa s-a pierdut 

însă undeva pe drum, printre cuvinte dure, atitudini ostile, indiferenţă. 
Nu ne rămâne decât să ne bucurăm, sincer, de faptul că avem un 
catalog al monedelor româneşti, întocmit de un grup de numismaţi 

amatori entuziaşti şi dornici de muncă: Monede şi Bancnote 
Româneşti, alcătuit de Gh. Buzdugan, O. Luchian şi C. C. Oprescu, 

apărut în anul 1977. Cu toate stângăciile lui, este la ora actuală 
singura lucrare ce poate fi considerată a fi un Corpus Nummorum 

romanesc. 
Aşadar, din lotul de 1nonede europene descoperit în 

Bucureşti, fortuit sau cu prilejul unor săpături organizate, atenţia ne-a 
fost atrasă de emisiunile medievale. Dintre monedele medievale 

româneşti, cele mai bine reprezentate sunt emisiunile Ţării 
Româneşti, şi anume din ti1npul lui Mircea cel Bătrân, 18 ex. - 16 
ducaţi şi 2 bani. 

Interesul nostru se îndreaptă asupra monedei divizionare, a 

banilor. Aceştia au fost emişi după marea reformă monetară a lui 
Mircea, 1396-1400

3
, alături de ducaţii „cu efigie", reprezentând 

moneda divizionară a acestora. Primul dintre exemplare, potrivit 
formei scutului de pe revers - scut cu talpa ascuţită - este considerat a 

1 
Notă prezentată la al IV-iea Simpozion Internaţional du Numismatică de la 

Chişinău, 28 septembrie-2 octombrie 2004. 
2 

Lucrare comună cu Gheorghe Mănucu-Adamcşteanu, Katiuşa Pârvan şi Aurel 

Vâlcu, în curs de apariţie, privind descoperirile monetare din Bucureşti, secolele 
XIII-XIX.
3 

Ştirbu şi Stancu 1987, p. I 00.
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fi aferent tipului de ducat cu efigia „cu sacos şi lance oblică"4
• Cel de 

al doilea exemplar de ban reprezintă însă un tip inedit. A fost 
descoperit în anul 1966 în peri1netrul necropolei de la Măicăneşti
Străuleşti, loc din care provine şi celălalt exemplar de ban de la 
Mircea, precum şi şase excn1plare de ducaţi din vremea aceluiaşi 
domnitor. Deşi a fost publicat, cu ilustraţie cu tot, încă din anul 1971 
de către Maria Grigoruţă5

, care de atunci atrăgea atenţia asupra 
ineditului acestui exemplar, până la ora actuală a fost total ignorat de 
către cercetătorii care se ocupă de studiul emisiunilor monetare 
1nedievale ale Ţării Ro1nâneşti. Exe1nplarul este anepigraf, având pe 
avers efigia emitentului în picioare, purtând coroană cu fleuroane, 
surcotă ajustată pe corp şi cu nasturi, jupă plisată, în dreapta ţinând o 
sabie cu lan1a lată, cu vârful în sus, în stânga un glob cruciger, în 
câmp, în dreapta, o stea cu 5 raze; pe revers scut despicat-fascii/plin. 
Imaginea este descentrată. Moneda este din argint şi cântăreşte O, 18 
g. Iconografia aversului acestui ban este asemănătoare cu aceea a
ducatului lui Mircea, tip MBR, p. 25, nr. 191-195 a: domnitor în
picioare, purtând coroană cu fleuroane, surcotă ajustată pe corp şi cu
nasturi, jupă plisată, pe u1neri cu o mantie. În mâna dreaptă ţine o
spadă cu lama lată, cu vârful în sus, iar în stânga un glob cruciger. Pe
revers, ducatul are i1naginea lui Iisus Hristos cu nimb cruciat. Avem
convingerea şi consideră1n că nu greşim dacă afirmăm că acest tip de
ban inedit constituie 1noneda divizionară aferentă tipului de ducat
MBR, p. 25, nr. 191-195 a al lui Mircea cel Bătrân. Având în vedere
faptul că acest tip de ducat se presupune a fi fost bătut în monetăria
de la Cetatea Severinului, sunte1n de părere că şi banul aferent
acestuia trebuie să fi e1nanat din acelaşi atelier.

Aşadar, pe de o parte, exemplarul de ban descoperit la 
Măicăneşti-Străuleşti6 vine să completeze în mod fericit imaginea 
prodigioasei activităţi monetare a lui Mircea cel Bătrân, iar pe de altă 
parte, introduce În monetăria munteană un nou tip de monedă 

divizionară - banul cu efigie. Fenomenul ne confirmă şi întăreşte 
totodată corectitudinea atribuirii de noi a monedelor aşa numite de 

4 Ştirbu şi Stancu 1982, p. 64 şi tabelul anexă, p. 87, nr. 50. Este vorba de ducaţii 
tip MBR, p. 27, nr. 206-207 şi de banii tip MBR, p. 28, nr. 216-220. 
5 Grigoruţă 1971, p. 248, fig. 3. 
6 Denumirea îngemănează numele cartierului de azi „Străuleşti" cu cel al satului 
medieval „Măicăneşti". Satul s-a înfiripat în secolul al XIV-iea în jurul cimitirului 
său, în secolul al XVI-lea fiind deja dispărut, (Constantiniu, Panait I. Panait 1968, 
p. 44-64; Panait, M. Constantiniu 1983, p. 529-531 ). Situl arheologic „Străuleşti
Măicăneşti" se află în partea de NE a municipiului Bucureşti, pe malul stâng al
râului Colentina. În urma cercetărilor arheologice el a devenit un punct de certă
importanţă ştiinţifică.
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„tip Redwitz" monetăriei lui Dan al Ii-lea 
7
. Banul cu efigie, acest tip 

nou de monedă divizionară e1nis de Mircea, a fost preluat şi de 
nepotul său, Dan al Ii-lea şi e1nis în aceeaşi Cetate a Severinului. 

Avem astfel în faţă un şir de emisiuni valahe care au ca 
iconografie prezentarea domnitorului în chip de războinic, în dreapta 
ţinând lancea, sabia sau buzduganul, fermi apărători ai independenţei 

pământului ţării lor şi ai creştinătăţii. Aceste emisiuni încep cu ducaţii 
din timpul lui Radu I, tipul cu cavaler, continuă cu ducaţii şi banii cu 

efigie din vremea lui Mircea cel Bătrân, apoi cu ducaţii cu efigie din 
perioada lui Mihail I, banul cu efigie din vremea lui Dan al Ii-lea, 

având ca punct terminus ducatul emis în ti1npul lui Basarab al Ii-lea. 
Acesta din urmă face, în inod evident, parte din seria ducaţilor cu 
efigie, fiind clar înrudit din punct de vedere iconografic

8
, cu 

monedele lui Mircea cel Bătrân. 

Suntem de părere că a venit timpul ca şi acest tip de ban - cu 

efigie - emis în vremea lui Mircea cel Bătrân să fie integrat în rândul 

emisiunilor din Corpusul monedelor medievale româneşti. 
* 

In concluzie, susţine1n cu fermitate că cercetarea 

interdisciplinară ar trebui să devină o obişnuinţă şi în analiza 

numismatică. Nu numai arheologul trebuie să caute sprijinul 
numismatului, ci şi invers, numis1natul ar trebui să fie foarte atent şi 
receptiv la descoperirile arheo logilor9

, nemaivorbind despre 
deschiderea faţă de analizele şi de rezultatele cercetărilor confraţilor 

întru numismatică. Atât descoperirea prezentată de noi, cât şi 
numeroase alte prelucrări recente ale monedelor medievale româneşti 

- Ţara Românească, Moldova, Transilvania - reclamă imperios
efectuarea unui Corpus Nummorum Romaniae, aşteptat de atâta timp.

7 
Velter 1980, p. 105-11 O. 

8 
Avers - în câmp mâna dreaptă a emitentului ţinând o sabie cu lama lată, cu vârful 

în sus; mâna iese dintr-o rozetă; în jur legendă şi c.p.e. / revers - scut înclinat, cu 
fascii; pe colţul de sus din dreapta al scutului, un rudiment de acvilă valahică; în 
dreapta scutului o stea cu opt colţuri, c.p.e. 
9 

Un exemplu de extrem de fructuoasă colaborare avem în recent apăruta lucrare a 
colegilor de la MNIR-arheologul de ev mediu Silviu Oţa şi numismata de perioadă 
medievală Katiuşa Pârvan: Oţa şi K. Pârvan, 2003, p. 241-244. Lucrarea 
prelucrează descoperirile arheologice şi numismatice din campaniile arheologice 
din anii 1996, 1998 şi 1999 când au fost scoase la lumină o locuinţă-atelier pentru 
prelucrarea bronzului, precum şi o seric de monede originale şi falsuri. Acestea 
din urmă sunt contrafaceri după dinarii maghiari din timpul lui Ferdinand I şi 
după o monedă otomană. Alături de monede au fost găsite şi flanuri neimprimate, 
pregătite pentru ştanţarea de dinari maghiari. 
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Old and new topics 

regarding the medieval Romanian numismatics. 

Additional inforn1ation to Corpus Nummorum Valachorum 

Abstract 

The paper presents and analyses one earlier medieval 
\Valachian coin. 

The coin is a rare petty coinage called ban which was issued 
in Walachia during the reign of Mircea cel Bătrân (the Old) (1386-
1418). The Banii-s was issued after Mircea 's great monetary reform 
which meant the introduction of the with the ruler's portrait type 
ducat among the coins of the Walachian prince. Banii is the petty 
coinage of these coins. Only one type of ban has been known in the 

Walachian classical medieval nu1nismatics so far during Mircea's 
reign - Walachia 's shield / the Greek cross. Ours coin represents a 
new type of petty coinage - the ban with portrait. It has no legend. 
The obverse - standing ruler, with a florenate crown, wearing a tight 

coat with buttons and a pleated skirt, holding a sword with a large 
blade pointing upwards in his right hand and an orb in his lefi hand; 

in the field, on the right, a five-beamed star. The reverse presents the 
divided shield - stripes / empty. 
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"Falsuri Dabija" descoperite în Bucureşti 

Katiuşa Pârvan 

Din perimetrul oraşului Bucureşti provin trei mici acu1nulări 

alcătuite din imitaţii după şilingii polono-suedezi, care s-au bătut în 
număr mare şi în atelierul de la Suceava. La Muzeul Naţional de 

Istorie a României se păstrează un lot de 3 7 de "falsuri Dabija", din 
Colecţia Saint Georges. Monedele reprezintă o parte din tezaurul de 

60 de astfel de piese, descoperit în 1942, în Bucureşti, pe strada I.Gh. 
Duca, astăzi Căderea Bastiliei. Conform menţiunilor de pe plicurile 

originale, Saint Georges a achiziţionat monedele de la colonelul 
Levezeanu (35 exemplare) şi de la inginerul Eftimiu din Copşa Mică 

(2 exemplare). 
Tot la Cabinetul Numisamtic al Muzeului National se află 

doi şilingi cu efigia lui Istrate Dabija, piese transferate de la Muzeul 
Municipiului Bucureşti, unde figurau ca făcând parte "din tezaurul 

Bucureşti". La aceste descoperiri se adaugă încă 30 de monede de 
acelaşi fel, aflate la Cabinetul Numismatic al Institutului de 

Arheologie „Vasile Pârvan" din Bucureşti, despre care o notă a lui V. 
Canarache afirma că au fost găsite în 1921 pe "str. Stindardului, colţ 

cu str. Dealului, cîrciuma Chiriac", de Alexandru Dalmastru, 

domiciliat în Str. Ghiţă Ciupitu nr. 8
1
•

Dorim să facem cunoscute aceste mici tezaure, în primul 
rând pentru importanţa lor istorică - fiind printre puţinele descoperiri 

de acest fel la sud de Carpaţi2 
- cât şi pentru completarea emisiunilor 

1 
Informatiile sunt continute de Nota de inventar nr. 669, nedatată, semnată V. 

' ' 

Canarache. Mulţumesc şi pc această cale colegului Eugen Nicolae, şeful 
Cabinetului Numismatic, pentru amabilitatea cu care mi-a pus la dispoziţie datele 
necesare. 
2 

Menţionăm cele câteva descoperiri de "falsuri Dabija" din Muntenia cunoscute 
până la această dată: 1. Bucureşti, str. Căderea Bastiliei - tezaur alcătuit din 60 de 
''falsuri Dabija", considerate a fi executate la Snagov, Iliescu 1960, p. 320, nr. 13. 
2. Localitate necunoscută din judeţul Dolj - tezaur de şilingi originali şi
falsificaţi, descoperit în împrejurări necunoscute, ibidem, nr. 14. 3. Snagov, jud.

Ilfov, în timpul săpăturilor arheologice din anul 1933, într-o groapă din apropierea
temeliei chiliilor, la sud de biserică; s-a descoperit o făşie pe care apar trei monede
ştanţate, păstrate parţial, cu imitaţii după schillingi suedezi cu stema oraşului Riga,
de la Gustav Adolf (l 611-1632) şi resturi de tablă rezultate în urma decupării unor
monede, Rosetti 1935-1942, p. 150-152; Iliescu 1942, p. 80; Idem, 1960, p. 320, nr.
12.
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de acest fel cunoscute
3

.

Ne vo1n opri la început asupra descoperirii din str. 
Stindardului, care ne este cunoscută doar din notita amintită a lui V. 

' 

Canarache. Astfel, printre piesele din fondul vechi al muzeului, într-o 
cutie de carton, s-a găsit o notă nesen1nată, datată 1.VII.1921, care 
specifica: "lncontriera Ugo mecanic din str. Ghiţă Ciupitu nr. 8 

donează Muzeului monedele alăturate, care au fost găsite de 
Alexandru Dalmastru din str. Ghiţă Ciupitu nr. 8. Locul unde au fost 

găsite urmează să-l comunice ulterior". Alături se afla o altă 
înse1nnare, scrisă cu creionul: "str. Stindardului, colţ cu str. Dealului, 

cÎrciuma Chirică", precu1n şi nota provizorie de inventar "96/949: 
circa 20 AE medievale". 

Monedele erau şilingi suedezi devalorizaţi, puternic oxidaţi, 
care se lipiseră formând un inic "bulgăre", ce nu s-au putut desface 
deoarece, prin acţionare mecanică, riscau să se distrugă în totalitate. 
S-a reuşit totuşi să se reconstituie 30 monede, la prima identificare
emisiuni Gustav al Ii-lea Adolf (1614-1632) şi Christina (1632-
1654 ), deci data post quem pentru tezaur este ultimul an de domnie al
Christinei, adică 1654. Pute1n considera monedele ca făcând parte din
"producţia" de falsuri executate la Suceava, sau o parte din

nenu1năratele emisiuni devalorizate de aramă emise în atelierele
Coroanei de către Suedia, Polonia, sau de statele din jurul Poloniei în

secolul al XVII-iea, pe durata conflictelor polono-suedeze, ruso
suedeze, ruso-poloneze, polono-otomane. Fără a avea o descriere a

lor, înclinăm să dată1n şilingii anterior domniei lui Dabija, deci să-i
atribuim mai degrabă unor ateliere din afara Moldovei.

Ne oprim în continuare asupra celor 37 piese din Colecţia 
Saint Georges, un frag1nent din tezaurul descoperit în 1942 în str. 

Căderea Bastiliei (fostă I. Gh. Duca), toate imitaţii după şilingi 
polono-suedezi. 

Primele piese sunt 18 in1itaţii după solidus emis de Ioan 
Cazimir ( 1648-1668) în 1652, pentru Lituania (nr. 1-18), pe avers cu 

1nonograma regelui încoronată, iar pe revers cu imaginea călăreţului 
1 ituanian (pogon) şi cu o floare de crin ( de acelaşi tip) sub cal ( doar la 

nr. 2 diferită). Toate 1nonedele din această categorie sunt de tip HC I 
2360 (piesă din bronz n1enţionată în catalog drept fals de epocă după 

3 Monedele emise de Istrate Dabija au fost, în general, "ocolite" de studiile 
numismatice. Amintim câteva din cele mai importante lucrări dedicate acestui 

subiect: Moisil 1915; Ţabrea 1938; Iliescu 1960; Stoide 1964; Ştirbu 1980; Skold 
1990. Dintre lucrările străine cu referiri la monedele lui Dabija amintim: Hutten
Czapski, 1-11, 1957; Platbărzdis 1968; Wahlstedt 1928; Mikolajczyk 1979, precum 
şi Catalogul monedelor şi bancnotelor româneşti (MBR). 
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solidus Lituania) - fiind identice cu acest tip, ca reprezentări 
avers/revers şi legende. Ne punem întrebarea dacă piesele sunt falsuri 

moldoveneşti sau falsuri de epocă Ioan Cazimir, menţionate mai sus. 
Exemplarele sunt uzate, şterse, perforate, fragmentare. Câteva 

sunt bătute defectuos (şase din 18): la două dintre ele sunt vizibile 
mici porţiuni din moneda impri1nată alături ( cerc perlat şi câte o literă 

din legendă), iar la una din piese (nr. 18) pentru ambele feţe s-a 
folosit ştanţa de revers. Diametrul monedelor este 15 mm, greutatea 
între O, 11-0,42 g ( excepţie face ultima monedă, care are 0,84 g), 
variatiile datorându-se uzurii. 

Următoarele două exemplare (nr. 19-20) sunt imitaţii după 
solidus bătut de Christina (1632-1654) pentru Riga, în 1642 (tip HCI 

4391 ). Moneda nr. 19 este puternic descentrată; cea de a doua (nr. 
20), este aproape ilizibilă, încadrând-o cu mare greutate. Numărul 

extrem de mic de falsuri după monedele Cristinei, din acest lot, nu ne 
permite atribuirea lor atelierului de la Suceava sau celui de la Riga. 

Restul pieselor (17 exemplare, nr. 21-3 7), sunt imitaţii după 
solidus emis de Friedrich Wilhelm ( 1648-1668) pentru Prusia, în 

1653 (tip HC I 5454); au pe avers vulturul Prusiei pe piept cu litera 
G, iar pe revers monogra1na regelui. Monedele sunt într-o stare de 
conservare precară, descentrate, şterse, perforate, rupte, tăiate 
neglijent; la una din piese (nr. 22) este vizibilă o porţiune din moneda 
alăturată. Pe reversul câtorva 1nonede apar cifrele 6 şi 5, posibil 
ultimele cifre din anul 1665; în acest caz pot fi datate 1665 post quem 

şi atribuite lui Dabija sau urn1aşului său. Observaţia poate confirma 
baterea îndelungată a acestor monede devalorizate falsificate, 

amintită de documentele şi relatările de epocă, în mod sigur până prin 
anul 1672

4
• 

Greutatea pieselor din această grupă, este variabilă (între 
O, 17-0,51 g), datorându-se degradării şi execuţiei neglijente. 

Piesele nu se regăsesc în MBR5
, totuşi am făcut trimiteri la 

4 
Amintim: relatarea contelui austriac Franz Kinski din martie 1668 despre 

plângerea Poloniei la Poartă împotriva domnului Moldovei (lliaş Alexandru) care 

bătea monede "rele" cu stema şi legenda poloneză; Iorga 1905-1906, p. 508; 

mentionarea lui "Alexandru bănariul domnesc" într-un hrisov din 1670 şi două 
' 

rapoarte consulare franceze din 1672, care vorbesc despre falsificarea unor monede 
străine, mai ales Iei olandezi, ale căror matriţe s-au găsit asupra domnului (Duca 
Vodă), Hurmuzaki, XVI, p. 9-10, nr. XX-XXI, Ia Iliescu, 1960, p. 316. "Solizii 
valahi" crează probleme Poloniei şi în 1690, când sunt amintiţi în discursul 
episcopului de Culm, Olszevski, care îi situa alături de cei de Riga, ca fiind "o 
pacoste" pentru regatul Poloniei, estimând numărul celor aflaţi încă în circulaţie la 
1 O milioane; Iliescu 1960, p. 3 I 7 şi nota 1. 
5 

MBR, p. 93-102. 
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catalog pentru tipul general. In stadiul actual al cercetării acestor 
e1nisiuni devalorizate ( en1ise nu numai la Suceava, ci şi în alte 
ateliere din ţările vecine, începând cu 1nult ti1np înainte de domnia lui 
Istrate Dabija), nu pute1n afinna cu siguranţă dacă piesele din acest 
frag1nent din tezaurul Bucureşti sunt bătute în Moldova sau nu 
( imitaţiile după so li dus lituanian Ioan Cazimir 1653 sunt cu siguranţă 
falsuri de epocă poloneze bătute la Vilna). 

Am lăsat la unnă cei doi şilingi cu efigia lui Dabija, cele mai 
importante monede din prezentarea noastră (cat. 38-39). După 
reprezentarea de pe avers, confonn clasificării făcute de Constanţa 
Ştirbu e1nisiunilor originale ale acestui emitent, piesele se încadrează 
tipului I şi Il6

: <domnitorul> este reprezentat călare spre dreapta, cu 
capul descoperit, fără barbă. Pri1na piesă (tipul I, cat. 38) nu prezintă 
nici un se1nn monetar sub cal; la cea de-a doua (tip II) este amplasată 
sub cal stema Moldovei - capul de bour heraldic. După reprezentările 
de pe revers, ambele piese aparţin tipului III MBR (monogramă în 
câmp): pe prima piesă (tip I Av, cat. 38) este dispusă monograma V 
cu punct în centru (MBR 828), pe cea de-a doua ( cat. 39), 
1nonogra1na C cu punct între braţe şi în centrul acesteia o altă 
1nonogra1nă C, mai mică (MBR 834). 

Ambele piese sunt bătute neglijent - sunt foarte descentrate (la 
nr. 39 şi o uşoară dublă frapă la legenda de pe avers). Legendele sunt 
în li1nba latină; numele e1nitcntului - Istarte Dabija - este redat diferit: 
DM [Istrati .. ]), pri1na n1onedă ( tip I A v, cat. 3 8); Io han Istrati .. , a 
doua (tip II Av, cat. 39). 

Cea de-a doua monedă ( cat. 39) este o piesă hibridă (tip MBR 
834 pentru monogra1nă, MBR 835 pentru legendă). La această piesă 
reversul pare o i1nitaţie a unui solidus Christina pentru Riga. 

Pe revers, anul este redat inco1nplet; la moneda nr. 38 sunt 
vizibile trei cifre - 168; la 1noneda nr 39, din păcate, sunt vizibile doar 
pri1nele două cifre, lşi 6. Pute1n face diverse speculaţii cu privire la 
anul de batere; poate fi 1668 sau oricare altul între 1680 şi 1689, după 
cum poate fi o gravare întâ111plătoare a cifrelor. Considerând data 
înscrisă pe n1onede reală, înseanmă că şilingii cu numele lui Dabija s
au bătut şi după n1oartea lui, în1preună cu cei suedezo-polonezi. În 
stadiul actual al cercetării şi referindu-ne doar la aceste două monede, 
nu ne putem pronunţa cu privire la data exactă a anului lor de batere. 

Interesul deosebit prezentat de aceste tezaure constă în faptul 
că s-au descoperit în Muntenia, chiar la Bucureşti, atestând circulaţia 
acestor falsuri (împreună cu 111onede originale cu efigie) şi în afara 

6 Ştirbu 1980, p. 81. 
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Moldovei, pe o arie destul de largă - Polonia, Dobrogea, Ţara 
Românească

7
. Pătrunderea lor poate fi legată de comerţul de graniţă 

specific ţărilor române, de comerţul cu sare practicat de Moldova în 
diferite epoci spre vămile sud dunărene

8
, sau de comerţul îndreptat 

spre Constantinopol, co1nun ambelor ţări române. 
Nu este de neglijat nici ipoteza falsificării unor astfel de 

monede, în aceeaşi perioadă şi la sud de Carpaţi, la mânăstirea 
Snagov, nu departe de Bucureşti, deşi noi nu înclinăm spre această 

ipoteză9
. După părerea noastră, într-o astfel de situaţie cantitatea de 

monede şi frecvenţa descoperirilor de acest fel din Muntenia ar fi fost 

mai 1nare. Falsurile s-ar fi răspândit în ţările din jur, ar fi fost prezente 

7 Menţionăm câteva tezaure ce conţin astfel de piese: Baia, jud. Suceava, 
descoperire încă inedită, alcătuită din cca. opt monede - imitaţii după şilingi 
polono-lituanieni şi suedezi, descoperite în 1931 lângă Biserica Albă din localitate; 
Iliescu 1960, p. 320, nr. 3; Bucureşti, tezaur alcătuit din 60 falsuri după şilingi 
polono-suedezi din Colecţia Saint-Georges, menţionaţi de acesta în 1942 ca fiind 
descoperiţi pe strada I.Gh. Duca (astăzi Căderea Bastiliei), Ibidem, nr. 13; 
Ciopleni, Rep. Moldova, tezaur inedit format din câteva sute de monede de secol 
XVI-XVII, în mare parte falsuri executate la Suceava, printre care se află şi monede
cu efigia lui Dabija precum şi un şiling emis de Mihnea al Iii-lea Radu, voievodul
muntean; Ibidem, nr. 11; Darabani, jud. Botoşani, tezaur descoperit în 1924,
alcătuit din 4.698 (cca. nouă kg.) şilingi polonezi Ioan Cazimir, în mare parte
falsuri sucevene, Moisil 1926, p. 17, nr. 115 şi Iliescu 1960, p. 319, nr. 4; Iaşi, jud.
Iaşi, tezaur descoperit în 1914, în coşul unei sobe din vechiul Palat domnesc, în
timpul lucrărilor de restaurare. Monedele, lipite între ele, formau un bulgăre de 15
kg, Moisil 1914, p. 56, nr. 45 şi Idem, 1915, p. 69-70; Iliescu 1960, p. 319, nr. 5;
Lehăceni, Rep. Ucraina, tezaur descoperit în 1937, alcătuit din imitaţii după şilingi
şi groşi polonezi, oboli de Tcschcn, bătuţi la Suceava sau într-o monetărie
necunoscută; Ţabrea 1938, p. 83 şi Idem, 1940, p. 192, Iliescu 1960, nr. 9;
Localitate necunoscută din judeţul Dolj, tezaur format din şilingi polono-suedezi,
originali şi falsificaţi, descoperit în împrejurări necunoscute, Iliescu, Ibidem, nr. 14;
Paşcani, jud. Iaşi, tezaur descoperit în jurul anului I 933, alcătuit din şilingi
falsificaţi de Dabija, neprecizaţi, Rosetti 1935- I 942, p. I 52, Iliescu 1960, nr. 6;
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, un şiling fals Christina, descoperit în 1954, în timpul
săpăturilor arheologice, Mătasă 1955, p. 823, 837; Scăicnii de Jos, Rep. Moldova,
tezaur de şilingi falşi emişi de Dabija, Ţabrea 1942, p. 39; Suceava, tezaur
descoperit în 1913, alcătuit din cca. 2.000 piese, şilingi cu efigia lui Dabija, şilingi
emişi de Mihnea al III-iea Radu, falsuri Dabija după şilingi polono-suedezi şi
prusieni, Moisil 1914, p. 24-25, 36 şi Idem, 1915, p. 69, 73-76, Sion I 914, p. 49-55,
Severeanu 1923, p. 103-109. În această localitate s-au descoperit izolat diferite
monede falsificate de Dabija, cu ocazia săpăturilor arheologice, vezi Iliescu 1960,
nr. 2; Vasilău, Rep. Ucraina, tezaur de cca 200 şilingi polono-suedezi şi prusieni,
falsificaţi, descoperit în 1911 în cimitirul satului, Clain 1934, p. 18, 20-21, 23.
8 Pentru acest aspect vezi şi Pârvan 2003, p. 33 I. 
9 Ipoteză care poate fi susţinută de plăcuţa de bronz imprimată cu imitaţii după 
şilingi suedezi Gustav al II-iea Adolf şi resturi monetare descoperite lângă zidul 
Mânăstirii Snagov, descoperite de Dinu V. Rosetti 1935-1942. 
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în nun1ăr 1nare şi la sud de Dunăre, unde ar fi stânjenit circulaţia 
1nonetară, ar fi fost cu siguranţă se1nnalate de docmnente. Populaţia şi 
autorităţile ar fi protestat, aşa cu1n s-a întâ1nplat de atâtea ori în cazul 
Poloniei; Poarta ar fi reacţionat, cum s-a întâmplat în vremea lui 
Duca Vodă, acuzat şi prins cu 1natriţe pentru falsificarea talerilor leu, 
care au �reat proble1ne circulaţiei monetare în hnperiul otoman. 

In schi1nb despre falsificarea acestor monede în Moldova 
infonnaţiile sunt nu1neroase. Astfel, şilingii/solidi sunt menţionaţi ca 
monede mărunte în circulaţia 1nonetară din Moldova, încă din prima 
ju1nătate a secolului al XVII-iea; pe la mijlocul secolului mergeau 
"doi la un ban unguresc'" 10

. Cronicile moldoveneşti amintesc
existenţa activităţii 1nonetare la Suceava, în vremea lui Dabija 
("Făcut-au Dabija-Vodă şi bănărie de bani de aramă la Suceava"' 1),

precu1n şi falsificarea pe scară largă a şilingilor. Astfel, Nicolae 

Muste, vorbind despre Alexandru Iliaş, succesorul lui Dabija, spune: 
"Era bănărie în cetatea Sucevei, care era dela Dabija-Vodă şi făcea 
şalăi de aramă, carii aice în ţară înblau, patru şalăi la un ban 
bun" 12

• Docmnentele ainintesc şi pe cei care au lucrat în atelierul de
la Suceava, un "Enache Zlătariu" (fiul lui Gheorghiţă Zlătariul) care a 
fost "bănariu" lui Dabija 13 şi un ''Alexandru bănariu domnesc", în a 

doua do1nnie a lui Duca Vodă (anul 1670) 14
•

Informaţii precise aven1 şi din izvoare străine: afinnaţia 

cronicarului polon Ioan Chrisosto1n Pasek, conform căreia, în 1662 
" .. . au fost aduşi de unii supuşi poloni şilingi (şalăi) moldoveneşti în 
Polonia şi s-a dat pentru ei peste graniţă atâtea monede de aur şi 
argint ...... încât ... acei şilingi moldoveneşti au provocat o mare 
sărăcie, desperare şi crude ucideri între oameni. Începând de la Liov 
se ucideau pentru ei la iarmaroace, dar apoi au trecut din Polonia 
Mică În cea Mare şi au ocupat toate oraşele mari, neoprindu-se fână
la râul Oder şi la Marea Baltică, ca nişte lăcuste în.fiorătoare" 1 

; cea

a unui alt cronicar din epocă, pan Zaluski, cum că pe vremea aceea 

circulau în Polonia vreo 1 O 1nilioane de şilingi moldoveneşti şi de 

10 
Episcopul Bandini, în trecere prin ţările române, aminteşte această monedă; V. A. 

Urechia, Codicele Bandinus, p. 31 O, AAR, XVI, la Moisil 1915, p. 58, nota l. 
11 Kogălniceanu, Letopiseţe, II, p. 3. 
12 Ibidem, III, p. 6, redă afirmaţiile lui Nicolae Costin despre spusele lui Nicolae 
Muste. 
13 Iorga, Studii şi documente, III, p. 20, nr. I. 
14 Despre bănarii moldoveni care au executat astfel de monede, pe larg la Stoide 
1964. 
15 Moisil 1915, p. 60, nota 1 şi Ţabrea 1938, p. 70 şi nota 4, care au preluat referirea 
şi textul de la Panaitescu 1933-1934, p. 129-130. Referirea sintetizează tot ce au 
însemnat falsurile moldoveneşti, sau altfel spus "fenomenul Dabija". 
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Riga 16, precu1n şi relatarea trimisului austriac Kinsky, despre 
plângerea adresată Porţii de către polonezi, la 1667, contra domnului 
moldovean [Alexandru lliaş] "care a bătut bani răi cu numele şi 
stema Poloniei" 

17
• Invazia de 1nonede falsificate din Moldova a creat 

probleme atât de 1nari, încât în 1664 Dieta din Halici a cerut 
deputaţilor să nu permită "aducerea şilingilor moldoveneşti, căci 
aceasta ar fi ultima pierzanie şi sărăcire a Republicii", comparându-i 
cu o adevărată epide1nie pentru regat. Se cerea, de asemenea, 
emiterea unei legi "iinpotriva celor ce vor deschide porţile ţării 
pentru asemenea şilingi şi acei ce îi vor transporta sau aduce, să fie 

aduşi in faţa tribunalelor Coroanei, în procese fiscale cu pedeapsă, 
ca mari defraudatori .... să fie observaţi cu atenţie negustorii cari, 

acolo în Moldova, ard potasă, prin care mijloc se face baterea acelor 
·1 · . ,,18 

şz zng1... 
Îngrijorarea autorităţilor poloneze era explicabilă; avalanşa 

de falsuri moldoveneşti agrava la maximum haosul monetar care dura 
de mai mulţi ani, crescând progresiv odată cu începutul conflictelor 
cu suedezii, apoi cu ruşii, brandemburghezii, turcii, fenomenul 
întinzându-se pe o perioadă îndelungată ( 1621-1672). În acest 
interval se situează şi perioada, confirmată de documente şi 
descoperiri, în care a funcţionat atelierul de la Suceava. Falsurile 
executate în monetăria de la Suceava s-au alăturat monedelor 
devalorizate care au inundat piaţa europeană centrală în timpul 
confruntărilor armate dintre Suedia şi Polonia. Astfel, după ce Suedia 
a ocupat Livonia (1617), Riga (1621) şi Elbing ( 1626), s-au bătut în 
aceste ateliere şilingi falsificaţi în cantitate foarte mare, din 1621 
până în 1636, şilingi care au invadat Polonia, ajungând şi creând 
neplăceri financiare şi în Ungaria, Moldova şi chiar Raguza 19

•

În 1627 Coroana poloneză a încercat reglementarea 
circulaţiei monetare, interzicând baterea monedelor mărunte din 
bronz şi introducerea în ţară a monede-lor străine false. Măsura a fost 
respectată de Vladislav al I V-lea (1632-1648) şi de Ioan Cazimir 
( 1648-1668), la începutul domniei. În acest interval, lipsa de monedă 
măruntă era suplinită de şilingii suedezi fasificaţi, bătuţi fără 

16 Ţabrea 1938, p. 71 şi nota 5. 
17 

Ibidem, p. 87 şi nota 77. 
18 

Akte Grodzkic i Ziemskic, XXIV, p. 204-205, la Panaitescu 1934-1935, p. 131. 
19 

Astfel de monede s-au bătut în Polonia şi în afara ei - "şilingul fals called 
Klepacze", între 1667-1669, sau "şilingul livonian oficial emis de monetăria 
suedeză la Riga, între 1645-1669", sau de consilierul oraşului, "Hans Dreiling, 
undeva în Livonia poloneză, destinat circulaţiei locale şi celei din Lituania 
poloneză", pentru bibliografia acestor informaţii, vezi Skold 1990, p. 195. 
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întrerupere. ln 1650, Dieta a revenit asupra hotărârii, permiţând 
etniterea unor monede divizionare, din argint; au fost permise şi 
unele piese de un şiling, din cupru20

. Măsura luată a provocat alte 
neplăceri Poloniei, 1nonedelc din argint dispărând rapid de pe piaţă, 
înlocuite fiind cu piesele devalorizate. Ca urmare, s-a hotărât 
reducerea cantităţii de argint din 1nonedele de mică valoare, iniţiativa 
aplicându-se doar un an ( 1654-1655). Războiul polono-suedez ( care a 
durat până în 1660) a 1nărit însă şi mai mult haosul monetar şi 
răspândirea şilingilor devalorizaţi şi falsificaţi. În 1657 Livonia a fost 
cucerită de ruşi în urma răzoiului cu suedezii, iar Ioan Cazimir, retras 
la Opolie, a bătut acolo 1nonede sileziene, care s-au adăugat celor 
aflate deja în circulaţie. În acest interval, s-au adăugat şilingii de 
Brademburg şi apoi de Prusia, e1nisiunile lui Friedrich Wilhelm 
( 1648-1668) care, învins de suedezi, prin tratatul de la Konigsberg 
( 1656), a recunoscut ca suzeran, pentru ducatul de Prusia, pe regele 
suedez în locul celui polon. Relaţiile comerciale cu Polonia, 
tradiţionale, continuând, pe piaţa poloneză a pătruns o nouă cantitate 
uriaşă de şilingi devalorizaţi şi falsificaţi, brandemburghezi şi 
prusieni. În acest ti1np atelierele poloneze ale Coroanei băteau 
1nonede de aur şi argint, de valoare mare şi medie, confom măsurilor 
de redresare din anii 1627, 1650, 1657, care aduceau noi pagube, 
deoarece erau scoase din ţară şi înlocuite cu noi serii de şilingi 
falsificati. 

Având i1nperios nevoie de bani, în 1658, Coroana a urcat 
venitul cerut monetăriilor la 150.000 zloti. Cerinta s-a dovedit 

, , 

i1nposibilă, de aceea s-a hotărât arendarea atelierelor. Astfel, în 1658-
1659, atelierele din Kracovia şi Ujazdow au fost date unor monetari 
italieni, Paul de Bono şi Titus Livius Boratini (primul pentru suma de 
35.000 zloţi)21 care, la început, au bătut monede mari de argint. 
Văzând că nu obţin veniturile scontate, Boratini a propus baterea 

unor şilingi din cupru (sau argintaţi, deci o falsificare oficială !), 
începând din 1659, pentru mărirea veniturilor Coroanei ( care 
ridicase arenda la 50.000 zloţi) şi, poate, pentru dereglarea pieţei 
externe (în special a celei suedeze )22

. În atelierul Ujazdow, Boratini 

�
0 Prima piesă de acest fel a fost un solidus Polonia cu anul 1650, imprimat pe 

ambele feţe; toate monedele de acest tip s-au bătut în atelierul Bromberg; Hutten
Czapski, p. 251, nr. 1957. 
� 

1 Implicat în viaţa societăţii poloneze, Boratini se specializase în arta şi tehnica 
monetară pc cheltuiala Coroanei, la Paris. A participat apoi, alături de Polonia, la 
războiul cu Suedia ( 1657), fiind înnobilat pentru contribuţia sa; pentru mai multe 
detalii, vezi Tabrea 1938. 
�� Vezi aceas'tă ipoteză la Skold 1991. Baterea monedelor din bronz nu ni se pare un 
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urma să bată şilingi de aramă în valoare nominală de 2 milioane de 

zloţi (un 1nilion pentru Coroană, un milion pentru Lituania). 
Ordonanţa monetară din 1659 prevedea ca şilingii să fie din aramă 

curată, trei la un gros, 150 la o grivnă
23

. Contractul era valabil 

până în 1661; se menţiona ca, în cazul în care nu se finaliza baterea 
întregii cantităţi monetare la expirarea angajamentului, şilingii 

puteau fi bătuţi şi după expirare, fără a se mai plăti arenda
24

.

Aceste iniţiative nu au fost agreate de populaţie, Boratini 

fiind acuzat de nereguli. Ca unnare, în 1661 a dispărut din Polonia, 
revenind în 1663, pentru aceleaşi activităţi25

.

Şi activitatea 1nonetară a lui Istrate Dabija este neclară, 

acoperită de un văl de mister. Conform unor autori străini, între 1662-

1663 Boratini, acuzat şi poate alungat de polonezi, s-a aflat în 
Moldova, la curtea lui Istrate Dabija ( 1661-1665), care i-ar fi oferit 

adăpost26
, unde şi-a continuat "afacerea", falsificând în cantităţi 

impresionante şilingii polono-suedezi. Colaborarea cu Dabija a fost 

favorizată de nevoia acestuia de bani; trebuia să refacă "paguba" 
celor peste 200.000 taleri leu împrumutaţi de la cămătarii fanarioţi 

pentru plata tronului, trebuia să facă faţă participării cu oaste alături 
de sultan la războaiele cu austriecii (pentru astfel de nevoi 

introdusese şi vădrăritul - i1npozitul pe podgorii). Participarea 
Moldovei la luptele Imperiului otoman împotriva Austriei, din anii 

1663-1664, a fost un 1no1nent favorabil continuării colaborării cu 

Boratini şi după întoarcerea acestuia în Polonia. Faptul că cea mai 
mare parte din aceste monede sunt bătute neglijent, cu reprezentări şi 
legende de cele mai 1nulte ori eronate, este o consecinţă a grabei în 

lucru ieşit din comun, deoarece şi în 1650 se acceptase emiterea unor şilingi de 
bronz; vezi supra. 
23 

Ţabrea 1938, p. 79. Arama venea din Silezia, Hamburg, Lilbeck, sub formă de 
rondele de aramă gata pregătite, în butoiaşe. 
24 Ibidem. 
25 

Se consideră că în acest interval a lucrat în Moldova; Cf. Platbărzdis 1968, p. 
281, la Skold 1990, p. 198. 
26 Cf. Platbărzdis 1968, p. 281, la Skold 1990, p. 198. S-au emis ipoteze cu privire 

la diverse dedesubturi care au stat la baza acestor falsuri: o politică întortocheată a 
Poloniei prin care ar fi lovit economic Suedia, sau o colaborare ascunsă a lui 
Boratini cu Suedia pentru prăbuşirea pieţei poloneze. Fără nimic precis, s-au 
speculat relaţiile bune ale Moldovei cu Suedia într-un trecut foarte apropiat, Carol 
al X-lea Gustav, adresându-se prin diplomaţii săi "gospodarilor de peste Moldova şi 

Valahia", iar solii, soldaţi, negustori suedezi fiind atestaţi la jumătatea secolului al 
XVII-iea în ambele ţări române. Vezi exemplul lui Paul Strasburgh, ambasadorul
lui Gustav Adolf la sultanul Murad al IV-lea în trecere prin Bucureşti la 1632, care
a lăsat o interesantă relatare despre întrecerile ostăşeşti care aveau loc de Bobotează
în capitală; Ionnescu-Gion 1998, p. 509.
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care au fost executate, cerută de dorinţa lui Boratini de a-şi recupera 
rapid banii în1pru1nutaţi Coroanei dar şi de nevoia lui Dabija de a face 
faţă cheltuielilor ţării şi ale lui proprii. 

După părerea noastră, guvernul polonez nu a protestat 
atunci, deoarece, conform înţelegerii din 1659, Boratini avea dreptul 
să bată şilingi până la tenninarea cantităţii angajate. Privind astfel 
problema, este posibil ca reactivarea atelierului de la Suceava şi 
orientarea lui spre e1nitcrea şilingilor de aramă să fi fost iniţiată şi 
patronată de Boratini, care investise în această activitate în Polonia, 
nu-şi scosese banii cheltuiţi şi avea dreptul legal, conform 
contractului, să emită cantitatea comandată fără plata arendei. Aşa s
ar putea explica şi nu1nărul foarte mare de monede executate la 
Suceava dirijate spre Polonia, piaţa pentru care fusese angajat 
Boratini să emită n1onedele de aramă. Este posibil ca monedele cu 
nu1nele lui Dabija să fi fost bătute de Boratini (sau sub supravegherea 
sa) în semn de mulţu1nire pentru "găzduirea" în atelierul domnesc de 
la Suceava, după cu111 puteau fi comandate de Dabija ca "plată" 
pentru atelierul pus la dispoziţie; afacerea, dovedindu-se rentabilă, a 
continuat şi după întoarcerea lui Boratini în Polonia. 

Revenit în 1663 în Polonia, acesta a primit iar în arendă 
atelierul U jazdow pentru baterea şilingilor în valoare nominală de 5 
1nilioane de zloţi dar, neputând face faţă doar cu acesta, a apelat şi la 
alte ateliere (ne întrebă111 dacă Boratini nu a apelat din nou la 
colaborarea cu Dabija). În 1665 şi 1667 s-au închis atelierele unde se 
băteau şilingi, cu excepţia celor de la Cracovia şi Bydgoszcz, pentru 
ca Boratini să-şi poată recupera creanţa de 70.000 zloţi datorată de 
Coroană. Deşi contractul era încheiat până în 1669, s-a dispus 
închiderea atelierului în 1668, deşi Boratini nu-şi recuperase banii, 
căci în 1679 regele Ioan Sobieski îl autoriza să deschidă atelierul 
Cracovia şi să bată monede până la încasarea datoriei. Şi iarăşi ne 
întrebăm dacă nu cu1nva Boratini a continuat baterea clandestină 
(poate între 1668 şi 16 79) a şilingilor falsificaţi şi la Suceava unde, 
până în 1672 se ştie sigur că au continuat falsificările27

. 

În acest stadiu al cercetării şi faţă de cele expuse mai sus, 
înclină1n spre ipoteza colaborării dintre Boratini şi Dabija pentru 
baterea şilingilor de aramă· spre recuperarea datoriilor pe care statul 
polonez le datora pri1nului, începută în 1661 şi continuată pe toată 
durata activităţii lui (şi apoi a soţiei). Ni se pare o explicaţie 

27 
Această activitate a continuat şi după moartea sa (în 1682), fiind preluată de 

văduva lui în numele copiilor, până în 1687, deşi nu se încasase întreaga datorie. Pe 
larg despre aceste aspecte la Ţabrea 1938, p. 80-81, unde este menţionată 
bibliografia străină afcrentfl. 
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plauzibilă pentru cantitatea enormă de monede, care necesita şi 
materie primă pe măsură, dar şi 1nână de lucru şi posibilităţi de 
plasare a numerarului. Nu suntem convinşi că aruncarea atâtor 
1nonede pe piaţa poloneză s-a făcut doar prin relaţiile de comerţ; o 
colaborare ca cea sugerată de noi ar fi rezolvat măcar în parte aceste 
probleme. 

O problemă ridicată de aceste tezaure alcătuite din şilingi 
falsificaţi este provenienţa şi 1no1nentul pătrunderii lor în Muntenia. 
Întrucât data îngropării primelor două tezaure se situează în jurul 
anului 1654, monedele pot fi 1nai degrabă falsuri venite din Polonia 
sau alte ţări învecinate, deoarece şilingii se bat la Suceava începând 
cu anul 1662. Momentul pătrunderii pieselor poate fi pus în legătură 
eveni1nentele din anii 1654-1657, în care a existat o colaborare 
politico-militară între do1nnitorul Ţării Româneşti Constantin Şerban, 
principele transilvan Gh. Rak6czi al Ii-lea şi domnul Moldovei 
Gheorghe Ştefan. Acesta din urmă a fost susţinut de armatele 
celorlalţi doi pentru a-şi obţine şi consolida tronul în Moldova, spaţiu 
unde şilingii erau în circulaţie de multă vreme. Prin urmare pri1nele 
două tezaure au putut fi aduse de cei implicaţi în aceste acţiuni, 
îngropate în anii amintiţi, tulburaţi de răscoalele seimeni lor ( 1654-
1655), care au afectat mult Bucureştii şi împrejurimile. 

În ceea ce priveşte cele două monede din tezaurul descoperit 
într-un loc necunoscut din Bucureşti, datat post quem 1662 (începutul 
activităţii monetare a do1nnitorului Dabija), puteau ajunge aici pe 
calea comerţului dintre cele două ţări române, aduşi de soldaţii 
1noldoveni care se aflau în solda domnilor munteni care domneau, 
după vrerea turcilor, când în Moldova, când în Ţara Românească, 
fiind ascunse în timpul sau după epidemiile de foamete şi ciumă 
dintre 1658-1661, sau de teama năvălirilor turco-tătare de după, 
evenimente considerate cele mai cumplite din acest secol în toate cele 
trei tări române. 

Cantitatea foarte mare de monede cunoscute sub numele de 
"falsuri Dabija" aflată în muzee, nu a fost încă studiată. Marile 
tezaure de acest fel - Darabani, Ciopleni, Suceava, nu au fost 
prelucrate ştiinţific. Nu pute1n aprecia dacă toate piesele sunt falsurile 
domnitorului moldovean, sau dacă sunt şi monede falsificate în 
atelierele polono-suedeze. Până nu vom face o astfel de departajare ar 
fi mai bine să nu îi atribuim lui Dabija toată "răspunderea" pentru 
imensa cantitate de 111onedă falsă care a zguduit piaţa poloneză 
aproape jumătate de secol. 
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CATALOG 

I. Tezaurul Bucureşti - Str. Stindardului/1921

30 şilingi suedezi de ara1nă emisiuni Christina ( 1614-1632) şi Gustav 
al Ii-lea Adolf(l 632-1654). 

II. Tezaurul Bucureşti - Str. Căderea Bastiliei (fostă I.Gh.

Duca)/1942

37 i1nitaţii după şilingi polono-suedezo-prusieni.
bnitaţie după solidus Joan Cazi111ir (1648-1668), Lituania

1. A v. Legendă circulară: IOA CAS DG .ţ---]OLL. Monograma KR

încoronată; cerc perlat exterior alcătuit din perle mari, cerc perlat
interior din perle n1ici.
Rv. Legendă circulară: coroană SOLIDUS ND LITIS.

Pogon/Călăreţ şarjând spre stânga; sub cal floare de crin. Cerc perlat
exterior alcătuit din perle 1nari, cerc perlat interior din perle mici.
AE, 0,38 g, 15 1nm, descentrată, ştearsă; inv. MNIR 6405. Foto Av şi
Rv.
HC I, 2360, tip an 1652, pentru Lituania; MBR 1042 Av., 1049 Rv.,
var.
2. C.tn.s.
Av. Legendă circulară: IO (---] DG RPOLL.

Rv. Legendă circulară: coroană SOLIDVS ND LITIS. Variantă
pentru floarea de crin de sub cal.
AE, 0,22 g, 15 m1n, foarte descentrată pe revers; inv. MNIR 6406.
HCI, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 1042 Av., 1049 Rv.,
var.
3. C.tn.s.
Av. Legendă circulară: IO[---] DG·RPOLL.

Rv. Legendă circulară: coroană SOLID V SDLITIS. Sub cal floare
de crin ca la nr. 1.

AE, 0,30 g, l 5,5x 15 1n1n, foarte descentrată, tăiată neglijent; inv.

MNIR 6407.
HCI, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 1042 Av., 1049 Rv.,
var.
4. C.tn.s.
Av. Legendă circulară: IOACASDG RPOLL.

Rv. Legendă circulară: [---) N SOLTIS. Sub cal floare de cnn
ştearsă, ilizibilă.
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AE, 0,41 g, 15 m1n, puţin descentrată; inv. MNIR 6479. Foto Av. şi 
Rv. 
HC I, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 1042, 1044, 1048 var 
Av., 1049 var Rv. 
5. C.111.s.
Av. Legendă circulară:[---] RP [---J.
Rv. Legendă circulară: [----] VS NDL [---]. Sub cal floare de crin ca
la nr. 1.

AE, O, 11 g, l 4x 11 1run, foarte deteriorată, cu perforaţii; inv. MNIR

4496.
HC I, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 103 7 tip general.
6. C.m.s.; fragmentară.
Av. Legendă circulară: coroană IOACAS DGR POLL.

Rv. Legendă circulară: SOLI D V S N D LI [---). Sub cal floare de
crin ca la nr. 1.

AE, 0,33 g, 15x 13 1run, foarte deteriorată, cu perforaţii; inv. MNIR

6497.
HC I, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 1037 tip general Av.,
1050 tip general R v.
7. C.m.s.; fragmentară; aversul foarte frumos.
Av. Legendă circulară: coroană I [---) DGPOLL.

Rv. Legendă circulară: coroană SOLID V S N D LIT. Globulă în
centru; sub cal floare de crin ca la nr. 1.

AE, 0,40 g, 16x 14 mm, foarte descentrată pe avers; inv. MNIR 6498.

HC I, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 1037 tip general Av.,
1050 tip general R v.
8. C.m.s.; fragmentară.
Av. Legendă circulară: coroană [---)OACAS DG RPOLL.

Rv. Legendă circulară: [---) VS [---) TI. Sub cal floare de crin ca la
nr. 1. Imprimat un frag1nent dintr-o altă monedă - I şi cerc perlat.
AE, 0,21 g, 15 mm, foarte deteriorată, cu perforaţii şi lipsuri în
centrul monedei; inv. MNIR 6499.
HC I, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 1037 tip general Av.,
I 050 tip general R v.
9. C.m.s.; fragmentară.
Av. Legendă circulară:[---) CA[---) DG R POLL.

Rv. Legendă circulară: [---]SOLI DVS ND [---]. Sub cal floare de
crin ca la nr. 1.
AE, 0,20 g, 15x13 mm, cu perforaţii; inv. MNIR 6501.
HC I, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 103 7 tip general A v.,
1050 tip general R v.
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10. C.1n.s.
Av. Legendă circulară: coroană IOACASDG RPOLL.

Rv. Legendă circulară: coroană SOLID [---] NVSOLI [---). Sub cal
floare de crin ca la nr. 1 .
AE, 0,32 g, 15 m1n, crăpată, rupturi pe margine; inv. MNIR 6505.
HCI, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 1037 tip general Av.,
1050 tip general R v.
11. C.m.s.; fragn1entară.
Av. Legendă circulară: [---]OA [---] DG R POL.

Rv. Legendă circulară: [---JOLID [---] VS OL[---]. Sub cal floare de
crin ca la nr. 1.

AE, 0,21 g, l 5x 14 m1n, ştearsă, aversul imprimată neglijent; inv.

MNIR 6507.
HC I, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR I 03 7 tip general Av.,
1050 tip general Rv.
12. C.m.s.; fragmentară.
Av. Legendă circulară: [---JIOACASDGR POL[---].

Rv. Legendă circulară: [---] I D  VS N D LITI [---]. Sub cal floare de
crin ca la nr. I.

AE, 0,20 g, l 5x 14 mn1; inv. MNIR 6508.

HCI, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 1037 tip general Av.,
1050 tip general R v.
13. C.1n.s.; fragmentară; 1nonograma de pe avers foarte frumoasă.
Av. Legendă circulară: [---JIOACAS DG R POLL.

Rv. Legendă circulară: [---] I D  VS N V[---]. Sub cal floare de crin
ilizibilă.

AE, 0,21 g, 15x 14 mm, descentrată, cu mici perforaţii; inv. MNIR

6510.
HC I, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 1037 tip general Av.,
1050 tip general R v.
14. C.1n.s.; fragmentară.
Av. Legendă circulară: coroană IOACA [---] D G R POLL.

Rv. Legendă circulară: [---] DVS [---] D LIT [---]. Sub cal floare de
crin ca la nr. 1.

AE, O, 19 g, 15x 14 n11n, foarte descentrată, tăiată neglijent; inv.

MNIR 6514.
HC I, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 1037 tip general Av.,

1050 tip general Rv.
15. C.m.s.; fragment.
A v. Legendă circulară: coroană IOACAS D G [---].
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Rv. Legendă circulară: (---] N D LITI (---]. Sub cal floare de crin ca 

la nr. 1. Vizibil un frag1nent dintr-o monedă alăturată - IT şi cerc 
perlat. 

AE, 0,18 g, 15x 14 mm; inv. MNIR 6515. 

HC I, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 1037 tip general Av., 
1050 tip general R v. 

16. C.1n.s.
Av. Legendă circulară: coroană IOACAS DG R POLL.

Rv. Legendă circulară: coroană SOLID [---] S N VS DLITI. Sub cal
floare de crin ilizibilă.

AE, 0,3 7 g, 15,5x 15 1nm, perforată; inv. MNIR 6516. Foto Av. şi R v.

HC I, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 1037 tip general Av.,
1050 tip general R v.

17. C.m.s.
Av. Legendă circulară: coroană IOACASDGR POLL.

Rv. Legendă circulară: [---] D VS N D LITI [---]. Sub cal floare
de crin ca la nr. 1.
AE, 0,26 g, 15 mm, perforată, foarte descentrată, tăiată neglijent; inv.
MNIR 6517.

HCI, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 1037 tip general Av.,
1050 tip general Rv.

18. C.m.s.; galvanoplastie ?
Av. Legendă circulară: coroană SOLI [---]L. Pogon/Călăreţ spre

stânga, aproape ilizibil.
Rv. Legendă circulară: coroană SOLI [---]L. Pogon/Călăreţ spre

stânga, aproape ilizibil.

AE, 0,84 g, 15,5 mm, perforată, foarte descentrată, tăiată neglijent;
inv. MNIR 6552.

HC I, 2360, tip an 1652 pentru Lituania; MBR 103 7 tip general Av.,

1050 tip general R v.

Imitaţie după solidus Christina (1622-1654), Riga 

19. Av. Legendă circulară; coroană Cll'i ISTINA DG 'i SI.

Monograma reginei Christina. Cerc perlat exterior, cerc perlat
interior.

Rv. Legendă circulară: ramură SOLIDVS CIVI RIG 16. Cheile
oraşului Riga. Cerc perlat exterior, cerc perlat interior.

AE, 0,21 g, 15 mm, descentrată; inv. MNIR 6444. Foto Av. şi Rv.
HC II, 4391, tip an 1642, pentru Riga; MBR 872, 888, var. Av., 855
var. Rv.

20. C.m.s. ?; fragment ilizibil.

AE, 15xl O mm, inv. MNIR 6506.
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Imitaţie după solidus Friedrich Wilhelm, Prusia 

21. Fragment.

Av. Legendă circulară: [---] S FRID WIL [---]S RIP. Vulturul
Prusiei având pe piept G. Cerc perlat exterior.
Rv. Legendă circulară: elevă stânga/dreapta, între ele semicerc

sus/jos SOLIDV [---]SSALSS. Monograma WF. Cerc perlat
exterior.

AE, 0,26 g, l 5,5x 14 mm, cu perforaţii, inv. MNIR 6530.

HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general Av,

1071 tip general R v.
22. C.m.s.
Av. Legendă circulară: S· M A R [---]. Vulturul Prusiei având pe
piept G. Cerc perlat exterior.

Rv. Legendă circulară: elevă stânga/dreapta, între ele semicerc

sus/jos SOLI [---] VS FR [---] G. Monograma WF. Cerc perlat

exterior. Vizibil un foarte inic fragment din moneda vecină - cerc

perlat.

AE, 0,41 g, l 5,5x 15 1n1n, ştearsă, descentrată, mai ales pe revers;

inv. MNIR 6536.
HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1067 tip general.

23. C.m.s.; frag1nent.
Av. Legendă circulară: [---] DN ILL HMA RH [---]SRIP. Vulturul

Prusiei având pe piept G. Cerc perlat exterior.
Rv. Legendă circulară: elevă stânga/dreapta, între ele semicerc

sus/jos [---] SOLI [---] SSIP. Monograma WF. Cerc perlat exterior.

AE, 0,17 g, l 5x 13 1nm, perforată, inv. MNIR 6537.

HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general Av,

1071 tip general R v.

24. C.1n.s.

Av. Legendă circulară: coroană FRID WILHMARH RS RIP.

Vulturul Prusiei având pe piept G. Cerc perlat exterior.

R v. Legendă circulară: elevă stânga/dreapta, între ele semicerc

sus/jos SOLIDVSFR V II SS II 65. Monograma WF. Cerc perlat

exterior.

AE, 0,46 g, l 6x 15,5 111111, foarte puţin descentrată pe avers, inv.

MNIR 6538. Foto Av. şi Rv.

HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general Av,

1071 tip general R v.

25. C.m.s.

Av. Legendă circulară: [---] FRIDVIL [---] MARHRS RIP.

Vulturul Prusiei având pe piept G. Cerc perlat exterior.
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Rv. Legendă circulară: elevă stânga/dreapta, între ele semicerc 
sus/jos SOLIDVS FR [---) SS II 65. Monograma WF. Cerc perlat 

exterior. 

AE, 0,45 g, l 5,5x 14 mm, descentrată, tăiat din margine, inv. MNIR 

6539. 
HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general A v, 

1071 tip general R v. 

26. C.m.s.

Av. Legendă circulară: · FRID [---] MARHRS RIP. Vulturul Prusiei
având pe piept G. Cerc perlat exterior.

Rv. Legendă circulară: [---] OLIDVS FR elevă [---] II 6[---].

Monograma WF. Cerc perlat exterior.

AE, 0,22 g, l 6x 15 mm, deteriorată, cu perforaţii, foarte puţin

descentrată, inv. MNIR 6540.
HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general Av,

1071 tip general R v.
27. C.1n.s.

Av. Legendă circulară: [---] FRIDVILHM [---] SRIP. Vulturul

Prusiei având pe piept G. Cerc perlat exterior.

Rv. Legendă circulară: [---] SOLI [---] S II [---]. Monograma WF.

Cerc perlat exterior.

AE, 0,30 g, l 5,5x 14 mm, ştearsă, tăiat foarte puţin din margine, inv.

MNIR 6541.
HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general Av,

1071 tip general Rv.
28. C.m.s.

Av. Legendă circulară: coroană FRIDV [---] SRIP. Vulturul Prusiei

având pe piept G. Cerc perlat exterior.

R v. Legendă circulară: elevă stânga/dreapta, între ele semicerc

sus/jos SOLIDV [---) SSI 165. Monograma WF. Cerc perlat exterior.

AE, 0,42 g, l 5,5x 15 trun, ştearsă, inv. MNIR 6542.

HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general Av,
1071 tip general R v.

29. C.1n.s.

Av. Legendă circulară: [---] FRIDVIL MA [---]. Vulturul Prusiei
având pe piept G. Cerc perlat exterior.

Rv. Legendă circulară: [---] SOL (---] SFR [---] II 165. Monograma
WF. Cerc perlat exterior.
AE, 0,27 g, 15 mm, descentrată, foarte ştearsă, inv. MNIR 6543.

HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general Av,
I 071 tip general R v.
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30. C.1n.s.; frag111entară.
Av. Legendă circulară: 1---1 VILHMAR HRS RIP. Vulturul Prusiei
având pe piept G. Cerc perlat exterior.
Rv. Legendă circulară: 1---1 SOLIDVS [---) SSI [---]. Monograma
WF. Cerc perlat exterior.

AE, 0,42 g, l 5,5x 14,5 111111, descentrată, inv. MNIR 6544. Foto Av. şi

Rv.
HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general Av,
1071 tip general Rv.
31. C.1n.s.; frag111entară.
Av. Legendă circulară: 1---] RIDNIL HM [---] HR [---]. Vulturul
Prusiei având pe piept G. Cerc perlat exterior.
Rv. Legendă circulară: 1---1 O [---] DV [---] ISS II 65. Monograma
WF. Cerc perlat exterior.

AE, 0,23 g, 15x 14 111111, inv. MNIR 6545. Foto Av. şi Rv.

HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general Av,
1071 tip general Rv.
32. C.m.s.; fragment.
Av. Legendă circulară: (---] ID [---] L [---] MAR [---]. Vulturul

Prusiei având pe piept G. Cerc perlat exterior.
Rv. Legendă circulară: (---1 SOLI [---] VSF [---] I 65. Monograma

WF. Cerc perlat exterior.

AE, 0,22 g, l 5x 14,5 111111, foarte ştearsă, mai ales pe avers, inv.

MNIR 6546.
HC II, 5454, tip an 1563, pentru Prusia, MBR 1069 tip general Av,
1071 tip general R v.

33. C.111.s.
A v. Legendă circulară: coroană FRIDVILHM ARH RS RIP.

Vulturul Prusiei având pc piept G. Cerc perlat exterior.
R v. Legendă circularf1: elevă stânga/dreapta, între ele semicerc

sus/jos SOLIDVSF (---] SSI 165. Monograma WF. Cerc perlat
exterior.

AE, 0,49 g, 15 111111, foarte descentrată, inv. MNIR 6547.
HC li, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general Av,

1071 tip general R v.

34. C.1n.s.
A v. Legendă circulară: coroană FRIDVILHMARHRS RIP.

Vulturul Prusiei având pc piept G. Cerc perlat exterior.

Rv. Legendă circulară: elevă stânga/dreapta, între ele semicerc
sus/jos SOLIDV [---] FR II 65. Monograma WF. Cerc perlat

exterior.
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AE, 0,51 g, l 5,5x 15 111111, fom1e descentrată, inv. MNIR 6548. 

HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general A v, 

1071 tip general Rv. 
35. C.1n.s.; fragment.
Av. Legendă circulară: [---) FRIDVILH[---). Vulturul Prusiei având
pe piept G. Cerc perlat exterior.

Rv. Legendă circulară: [---) SS II 65. Monograma WF. Cerc perlat
exterior.

AE, 0,20 g, 14,5x 10,5 1n1n, inv. MNIR 6549.

HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general Av,
1071 tip general R v.

36. C.1n.s.
Av. Legendă circulară: coroană FRIDVIL [---] A [---] RSRIP.
Vulturul Prusiei având pe piept G. Cerc perlat exterior.
Rv. Legendă circulară: elevă stânga/dreapta, între ele semicerc

sus/jos SOLIDVS [---) SS [---]. Monograma WF. Cerc perlat
exterior.
AE, 0,34 g, 15 1nn1, perforată, inv. MNIR 6551.

HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general Av,

1071 tip general R v.
37. C.1n.s.; fragn1entară.

Av. Legendă circulară: coroană FRIDVIL [---] MA [---]. Vulturul
Prusiei având pe piept G. Cerc perlat exterior.

Rv. Legendă circulară: elevă stânga/dreapta, între ele se1nicerc
sus/jos SOLI [---] SFR [---] SS II 65. Monograma WF. Cerc perlat

exterior.

AE, 0,25 g, l 5,5x 15 111111, descentrată, perforată, inv. MNIR 6554.

Foto Av. şi Rv.

HC II, 5454, tip an 1653, pentru Prusia, MBR 1069 tip general Av,
1071 tip general R v.

III. Tezaurul Bucureşti/loc necunoscut
Dabija (1661-1666)

Suceava ( 1662-1666)

Solidus/siling/şalău
38. A v. Domnitorul călare spre dreapta, cu capul descoperit, rară
barbă, rară semn monetar sub cal; globulă în centru.

R v. Monograma V cu punct în centru.
Av. coroană DM[-------]IRAT V·V; cerc perlat exterior.

Rv. �SOLIDVS[----)DM 168.
AE, 1' 0,60 g, 16 1nm, foarte descentrată, inv. MNIR 32823. Foto
Av. şi Rv.
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MBR 828/tip III. 

39. Av. Domnitorul călare spre dreapta, cu capul descoperit, cu barbă,

sub cal cap de bour.

Rv. Monogra111a C cu punct între braţe; central o monogramă mai

inică - C.
Av. coroană IOHAN ISTRI(---]ORVV

Rv. (--IDVS CIVIM(-]16(-]

AE, 1' 0,50 g, l 5x 16 111111, foarte descentrată, uşoară dublă frapă la

legenda de pe avers, inv. MNlR 32822. Foto Av. şi Rv.

MBR 834 pentru 1nonogra1nă; 835 pentru legendă; tip III
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"Des faux Dabija" decouverts a Bucarest 

Resume 

[auteur presente trois tresors de faux monnaies - des solidi 
polono-suedois, decouverts a Bucarest: I. le tresar "Bucarest - rue 
Stindardului", de l'annec 1921: 30 imitations d'apres les solidi du 
type Gustav II Adolf (1614-1632) et Christina (1632-1654); II. le 
tresar "Bucarest - rue Căderea Bastiliei" de l 'annee 1942, qui a fait 
partie de la Collection Saint Georges: 37 imitations d'apres le solidus 
du type Jean Casi1nir (18 ex. frappes en 1653 pour la Lituanie), 
Christina ( deux emissions de 1642 pour Riga) et Friedrich Guillaume 

(17 emissions pour la Prusse); III. deux solidi avec le nom de Dabija 
qui font partie du tresar "Bucarest - lieu inconnu"; ces deux pieces 

sont frappees par le prince moldave Eustache Dabija dans l'atelier de 
Suceava, apres 1662. 

Les deux pre1niers tresors contiennent de faux solidi 
frappes, probable1nent, en Pologne. Toutes les monnaies sont mal 

frappees, en cuivre. 
Les tresors sont i1nportants parce qu' ils attestent la 

circulation de ces monnaies dans la Valachie, par l'intermede du 
commerce du sel, peut etre, ou par le mercenariat. 

Explication des figu rcs 
PI. 1. Des faux Dabija du type "so lidus frappe par Jean Casimir 
pour la Lituanie" du tresar de Bucarest, rue Căderea Bastiliei, droit et 
revers (cal. 1, 4, 16 ); des faux Dabija du type "solidus frappe par 
Christina pour Riga" tresar de Bucarest, rue Căderea Bastiliei, droit 
et revers (cal. 19). 

PI. 2. Des faux Dabija du type "solidus frappe par Friedrich 
Guillaume pour la Prusse" tresar de Bucarest, la rue Căderea 

Bastiliei, droit et revers (cal. 24, 30, 31, 37). 

PI. 3. Des solidus frappes par Eustache Dabija du tresar de Bucarest 
- lieu inconnu, droit et revers (cat. 38, 39).
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Cat. 1 

Cat. 4 

Cat. 16 

Cat. 19 

Planşa 1. Imitaţii după solidus Ioan Casimir (1, 4, 16) 
şi Christina (19) 
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Cat. 24 

Cat. 30 

Cat. 31 

Cat. 37 

Planşa 2. In1itaţii după solidus Friedrich Wilhehn 

(24, 30, 31, 37) 
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Cat. 38 

Cat. 39 

Planşa 3. Şalăi / şilingi originali Istrate Dabija 

(38, 39) 
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Tezaurul de monete turceşti 

din primaj urnă ta te a secolului al XIX-iea 

de la Străuleşti-Bucureşti 

Paraschiva Stancu 
GeorgeTrohani 

In vara anului 1976 Muzeul National de Istorie a României a 
fost sesizat că în ti1npul unor lucrări de excavare pe malul stâng al 
Colentinei, la nord de cartierul Dămăroaia şi la sud de Şcoala de 

Jandarmi, s-a descoperit un tezaur monetar. 
Cercetarea efectuată la faţa locului, de către Carmen-Maria 

Petolescu şi George Trohani, a dus la recuperarea a 1527 manete şi a 
unui fragment de strachină cu decor pictat şi sn1ălţuit ce datează din 

prima jumătate a secolului al XIX-lea. 
Din studierea tuturor manetelor s-au putut stabili următoarele: 

1) Tezaurul conţine 57 manete în valoare de una aceea, 144 7
manete în valoare de una para, două 1nonete care pot fi aceea dar şi 

para, o monetă beş-para, un altmîşlîk de la Abdul Hamid I, şapte 
manete în valoare de un yiizliik, nouă manete în valoare de un ikilik şi 

trei manete în valoare de un kuruş - ultimele trei categorii fiind emise 
de sultanul Selim III. 

2) Cea mai veche 111onetă este o aceea din timpul sultanului
Murad III, din 157 4, care este neperforată, are un D = 13 mm şi o Gr 

= 0,4 g. Identificarea s-a făcut după tura, locul de emisie şi hegira 
fiind ilizibile. 

3) Cea mai recentă 1nonetă este o para emisă de sultanul
Abdul Medgid în anul 1831. 

4) 56 de manete n-au putut fi determinate, iar 8 sunt falsuri.
5) O mare parte din n1onete erau perforate, ceea ce denotă că o

parte din ele, într-o perioadă anterioară tezaurizării, au făcut parte 

dintr-o salbă. Este de re1narcat că doar paralele şi accelele au fost 
perforate. 

5) Valoarea intrinsecă a tezaurului este de circa 3 .120 parale

ceea ce înseamnă ceva în jurul sumei de 80 lei, sumă relativ modestă 
pentru vremea respectivă. 
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TABEL 

cuprinzând clasificarea manetelor descoperite la Străuleşti 

Sultan Valoare Loc emisie Hegiră An An Nr. 

domnie creştin piese 

Murad III Aceea ') 'I - 1574 I 

Ahmed III Para Constantinopol 1115 - 1703 22 
Para Egipt 1115 - 1703 I 

Para Constantinopol 1115 5 1707 I 

Total Para 24 

Mahmud I Para Constantinopol ? - 1730 82 

Para Constantinopol 1143 - 1730 11 

Para Egipt 1143 - 1730 31 

Para Egipt 1143 4 1733 3 

Para Egipt 1143 5 1734 3 

Total Para /30 

Osman III Para Constantinopol ? - 1754 3 

Para Constantinopol (11 )87 - 1754 I 
? 

Para Constantinor)O) 1168 - 1754 5 

Para 1168 - 1754 11 

Egipt 

Para Egipt 1168 4 1757 2 

Total Para 22 

Mustafa III Para Constantinopol 1171 - 1757 2 

Para Istanbul 1171 - 1757 24 

Para Egipt 1171 - 1757 108 

Para Istanbul 1171 ? 1757 3 

Para Egipt 1171 ? 1757 7 

Para ? 1171 ? 1757 2 

Total Para 1171 1757 146 

Para Istanbul 1171 I 1757 I 

Para Egipt 1171 I 1757 31 

Total Para 1171 1 1757 32 

Para Istanbul 1171 2 1758 13 

Para faipt 1171 2 1758 3 

Total Para 1171 2 1758 16 

Para Istanbul 1171 3 1759 8 

Para Egipt 1171 3 1759 I 

Total Para 1171 3 1759 9 

Para lsta11b11I 1171 4 1760 4 

Para Istanbul 1171 5 1761 15 

Para Egipt 1171 5 1761 4 

Total Para 1171 5 1761 19 

Para Istanbul 1171 6 1762 3 

Para Euipt 1171 6 1762 11 

Total Para 1171 6 1762 14 

Para Istanbul 1171 7 1763 18 

Para Egipt 1171 7 1763 3 

Total Para 1171 7 1763 21 

Para Istanbul 1171 8 1764 25 

Para Egipt 1171 8 1764 I 
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Total Para 1171 8 1764 26 

Para Jstan/ml 117 l 9 1765 4 

Para lstanhul 1171 80 1766 13 

Para Istanbul 1171 81 1767 14 

Para ? 1171 81 1767 I 

Total Para 1171 81 1767 15 

Para Co11stontinopol 117 I 12 1768 I 

Para Istanbul 1171 82 1768 11 

Para Egipt 1171 82 1768 6 

Total Para 1171 82 1768 17 

Para Egi/Jt 1171 13 1769 I 

Para lsto11h11l 1171 83 1769 14 

Para t:!!,Îf)t 1171 14 1770 l 

Para lsto11b11I 117 I 84 1770 I 

Para lsta11h11I 1171 85 1771 11 

Para Istanbul 1171 86 1772 8 

Para Egipt 1171 86 1772 5 

Total Para 117 I 86 1772 13 

Para Egipt 117 I 17 1773 1 

Para Istanbul 1171 87 1773 I 3 

Para Egipt 1171 87 1773 15 

Para ? 1171 87 1773 I 

Total Para 1171 87 1773 29 

Para E !!, i1,t 1171 89? ) l 

Total Para 409 

Aceea Constantinopol - - 1757 I 

Aceea Egipt - 2 1758 I 

Total Aceea 2 

TOTAL 4JJ 

Mahmud I?- Para - - - 1730 ? I 

Ab. Hamid I? 1754? 

Ab. Hamid I Altmîşlîk Co11sto11tinopo/ 1187 13 1786 I 

Ab. Hamid I Para Constantinopol 1187 1774 52 

Para E!..iint I 187 1774 164 

Para Constantinopol - 1774 5 

Para Istanbul - 1774 I 

Para faiint - 1774 I 

Para Egirt I I 87 ? 1774 11 

Para ') 1187 ? 1774 I 

Para ') - ? 1774 3 

Total Para 1187 1774 238 

Para Constantinopol 1187 I 1774 28 

Para E!!ipt 1187 I 1774 35 

Total Para 1187 l 1774 63 

Para Constantinopol I 187 2 1775 12 

Para Egi rt I 187 2 1775 11 

Para ') 1187 2 1775 I 

Total Para 1187 2 1775 N 

Para Cu11.1to11ti11opul 1187 2-3? 1775-6 l 

Para Constantinopol 1187 3 1776 19 

Para Eeirt 1187 3 1776 6 

Total Para 1187 3 1776 25 
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Para Constantinopol 1187 5 1778 22 
Para Eg:ipt 1187 5 1778 4 

Total Para ll87 5 /778 26 

Para Co11.1·ta11ti11opol ll87 6 1779 17 

Para Constantinopol 1187 7 1780 15 

Para Egipt 1187 7 1780 3 

Total Para ll87 7 1780 /8 

Para Constantinopol 1187 8 1781 16 

Para Istanbul 1187 8 1781 I 

Para Eg:ipt I I 87 8 1781 22 

Total Para 1187 8 178/ 39 

Para Co11sta11ti11opol 1187 9 1782 7 

Para Co11sta111i11opol 1187 JO 1783 5 

Para Constantinopol 1187 I I 1784 15 

Para faipt 1187 11 1784 I 

Tutal Para 1187 li 1784 /6 

Para C '011sta11 I inopol 1187 12 1785 /5 

Para Constantinopol 1187 13 1786 10 

Para Eg:ipl 1187 13 1786 I 

Total Para 1187 /3 1786 li 

Para Co11sta11ti11opol ll87 /4 /787 I O 

Para Constantinopol 1187 I 5 1788 14 

Para Euipt 1187 15 1788 I 

Total Para 1187 /5 1788 /5 

Para Constantinopol 1187 16 1789 5 

Para Euipt 1187 16 1789 I 

Total Para ll87 /6 1789 6 

Para C<111sta11 ti11opol 1187 /8 ') I 

Para E�ipt 1187 20/ ? 5 

Total Para 542 

Aceea - - - 1774 3 

Aceea Eg:ipt 1187 2 1775 I 

Aceea Euipt - 16 1789 I 

Total Aceea 5 

TOTAL 548 

Selim III Yiizliik Istanbul 1203 2 1790 2 

Yiizliik /stonhul /203 3 179/ I 

Yiiz/iik lswnbul 1203 4 1792 2 

Yii=liik lsta11h11I 1203 5 1793 2 

lkilik lsta11h11I 1203 1 1789 2 

lkilik ls1011h11I 1203 2 1790 I 

lkilik /.,1011/ml 1203 3 1791 I 

lkilik lst1111h11I 1203 5 1793 I 

lkilik lsta11hul 1203 7 1795 2 

lkilik Istanbul /203 8 1796 I 

lkilik l.111111h11I 1203 I O 1798 I 

Kurus lswnhul 1203 I 1789 I 

Kurus !s1C111bul 1203 5 1793 I 

Kuru.1· lsta11h11I 1203 8 1796 I 

Para Istanbul 1203 1789 22 

Para Eg:ipt 1203 1789 13 

Para Istanbul - 1789 I 

Para Egipt - 1789 7 

Para - - 1789 I 
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Total Para 1203 1789 44 

Para Istanbul 1203 I 1789 22 

Para Egipt 1203 I 1789 9 

Total Para 1203 1 1789 31 

Para Istanbul 1203 2 1790 21 

Para Egipt 1203 2 1790 5 

Total Para 1203 2 1790 26 

Para Istanbul 1203 3 1791 12 

Para Istanbul 1203 3-4? 1791-2 5 

Para Istanbul 1203 4 1792 28 

Para Egipt 1203 4 1792 I 

Para Islam 1203 4 1792 I 

Para ? 1203 4 1792 I 

Total Para 1203 4 1792 31 

Para Istanbul 1203 5 1793 33 

Para ? 1203 5 1793 I 

Total Para 1203 5 1793 34 

Para Istanbul 1203 6 1794 33 

Para Egipt 1203 6 1794 4 

Total Para 1203 6 1794 37 

Para btanbul 1203 7 1795 16 

Para Euirt 1203 7 1795 5 

Total Para 1203 7 1795 21 

Para Istanbul 1203 8 1796 20 

Para [Qipt 1203 8 1796 2 

Total Para 1203 8 1796 22 

Para lsta11h11I /203 9 1797 7 

Para l.,tanhul 1203 10 1798 1 

Para lstanlml 1203 11 1799 2 

Para Istanbul 1203 16 1804 1 

Para lsta11h11I 1203 17 1805 1 

Total Para 275 

Aceea fa:ipt 1203 1789 l 

Aceea Egipt - 2 1790 l 

Aceea Istanbul 1203 4 1792 l 

Aceea Egipt 1203 10 1798 I 

Aceea Egir,t 1203 12 1800 2 

Aceea Egipt - - 1789 1 

Total Aceea 7 

TOTAL 301 

Selim III? Mahmud Aceea Egipt - 12 1800 'i 1 

II ? 1819? 

Mahmud li Beş Para E��iJJt 1223 1808 1 

Para Egipt - - 1808 I 

Para Egipt 1223 7 1814 l 

Para ') - 15 1822 I 

Total Para 3 

Aceea Constantinopol - - 1808 l 

Aceea Constantinopol 1223 1808 I 

Aceea Euipt - - 1808 3 

Aceea Egipt 1223 1808 2 

Aceea E!.!i 111 1223 2 1�09 I 

Aceea E!.!ir,t 1223 12 1819 I 

Aceea Egipt 1223 15 1822 l 

Aceea E!.!iPt - 18 1825 I 

Aceea Egipt - 21 1828 I 

Aceea Constantinopol - 25 1832 1 
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Aceea Constantinopol 1223 27 1834 I 

Aceea Egipt - 27 1834 I 

Aceea ') 
- - 1808 4 

Total Aceea 19 

13 

TOTAL 

Ab. Medgid Para ('1111sta11tinopo/ 1255 I /831 1 

Nedeterminate Para Istanbul - - - I 

Para Constantinopol - - - 7 

Para ( 'onstantinopol - I - I 

Para Constantinopol - 2 - I 

Para Constantinopol - 5 - I 

Para Constantinopol - 6 - I 

Para Egipt - - - 8 

Para ') 
- - - 17 

Total Para 37 

Aceea- - - - - 1 

Para! 

Aceea Egipt - - - 5 

Aceea ') 
- - - 12 

Total Aceea 17 

Total 56 

FALSURI: 

Mahmud li Para Constantinopol 28 1835 l 

') Para F!2.ipt 2 I 

Total Para 1 

Ab. Hamid I Aceea I I 

Mahmud li Aceea faipt I 

Aceea Egipt 1223 3 1810 I 

Aceea faipt 1163 11 1818 I 

Aceea Egipt ') I 

') Aceea faipt - - - I 

Total Aceea 6 

TOTAL 8 
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Le trcsor de monnaies turques 

de la pre1niere moitie du x1x
eme 

siecle,

de Străuleşti-Bucarest 

Resume 

Pendant l'ete 1976 le Musee National d'Histoire de la 
Roun1anie a ete annoncc que les travaux d'excavation du bord du 
rujsseau Colentina, au nord du quartier Dămăroaia et au sud de 
l'Ecole de Gendarmes, ont conduit â la decouverte d'un tresor de 
1nonna1es. 

La recherche faite ,\ l 'endroit, par Carmen-Maria Petolescu et 
Georges Trohani, a eu con11ne resultat la recuperation de 1527 
1nonnaies et d'un fragn1cnt d'ecuelle ayant un decor peint et glac;ure 
qui date de la pre1niere 111oitie du XIXcmc siecle. 

D'apres Ies 111onnaies on a pu etablir Ies conclusions 
suivantes: 

1) Le tresor conticnt 57 n1onnaies d 'une valeur de une accee,
144 7 monnaies d 'une para, deux 1nonnaies qui peuvent etre ou accee 
ou para, un beş-para, un alt1nîşlîk du sultan Abdoul Hamid I, sept 
1nonnaies d 'une valeur de un yUzlUk, neuf monnaies d 'un ikilik, et 
trois 1nonnaies d 'un kuruş - Ies trois dernieres categories etant frappe 
par le sultan Selim III 

2) La plus vieillc 111onnaie est une accee du temps du sultan
Murad III, de 1574, qui est non perforee ; elle a un diametre de 13 
1n1n et elle pese 0,4 gr. L' identificat ion a ete faite d 'apres la to ura. 

3) La plus recente 1nonnaie est un para emis par le sultan
Abdoul Medgid en 1831. 

4) 56 monnaics n'ont pas pu etre identifie et 8 sont des faux.
5) Beaucoup de 1nonnaies sont perforees, ce qui prouve

qu 'une partie d' entrc c lles, pendant une epoque anterieure â la 
thesaurisation, on fait partie d'un collier. On doit remarquer que 
seulement les accees et ks paras etaient perfores. 

6) La valeur intrinseque du tresor est d'environ 3.120 paras,
ce qui signifie environ 80 lei, somme relativement modeste pour 
l'epoque. 
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Monede din secolele XVIII-XX descoperite în săpături 
arheologice pe teritoriul oraşului Bucureşti 

Liliana-Nicoleta Hanganu 
Mircea Negru 

Cercetările arheologice desfăşurate între anii 1995-2001 pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, în punctele Calea Victoriei nr. 15 
( 1995), Staţia de po1nparc de la Grozăveşti ( 1995) şi str. Covaci, nr. 
15-17 (2001 ), au avut caracter preventiv sau de salvare. Pe parcursul
acestora, pe lângă vestigii arheologice mai vechi, au fost identificate
contexte moderne şi conten1porane, în interiorul cărora au fost
descoperite şi 22 de n1onede 1, e1nise între sfărşitul secolului XVIII şi
deceniul 3 al secolului XX. Prezentarea lor în articolul de fată
porneşte de la două pren1ise, şi anume, pe de o parte, aceste monede
contribuie la datarea contextului arheologic, iar pe de altă parte, din
punct de vedere nun1isn1atic, confirmă, fie şi parţial, circulaţia
monetară şi relaţiile con1erciale din Muntenia, în perioada mai sus
1nentionată.

Săpăturile arheologice din Calea Victoriei nr. 15, desfăşurate 
în anul 1995 au avut ca principal obiectiv surprinderea şi cercetarea 
unor vestigii care ar fi apărut în curţile interioare ale fostului Hotel 
Victoria ( iniţial, Hotel de France), prăbuşit în timpul cutremurului din 
anul 1977, şi în zona din in1cdiata vecinătate, către fosta albie a râului 
Dâmboviţa. În acest scop, a fost practicată o secţiune magistrală S 1 
cu două sectoare (S 1 A şi S 1 B). Secţiunea S 1 A a fost trasată 
longitudinal, pe axul fostului hotel, iar secţiunea S 1 B în continuare 
până la fosta albie a r,îului Dâmboviţa, situată în faţa actualului 
Minister al Administraţiei Publice şi de Inteme2

. Aici au fost 
descoperite cinci piese: o 1nonedă rusească din argint, de 25 de 
copeici 184 7, şi patru 111onede de cupru, din primele emisiuni 
monetare româneşti, respectiv, 1 ban 1867, 5 bani 1867, 5 bani cca. 
1882-1885 ( cat. 1-5). 

În cursul unor excavaţii 1necanice din anul 1995, desfăşurate 
în zona termocentralei de la Grozăveşti, a fost descoperită o monedă 
de 1 kreuzer 1816 ( cat. 6), care provenea dintr-un 1normânt, 
aparţinând unei necropole3

. 

În anul 2001, au fost întreprinse cercetări arheologice 

1 Monedele se află în cadrul rvluzcului Municipiului Bucureşti. 
2 Negru 1996, p. 17-18; Negru 1996 a, p. 43-47. 
3 Mănucu-Adameştcanu 1996, p. 18. 
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preventive în centrul istoric, pe strada Covaci, la numerele 15-17. 
Cercetarea exhaustivă în suprafaţă a zonei s-a încheiat cu 
descoperirea unor vestigii din La Tene-ul geto-dacic, secolele IX-X şi 
perioada secolelor XVI-XX. Cele n1ai numeroase vestigii aparţin 
secolului al XIX-lea şi primei ju1nătăţi a veacului următor, perioadă 
în care se datează şi cele 16 piese nmnismatice descoperite4 (cat. 7 -
22), şi anume: cinci 111onedc austriece, dintre care două din argint şi 
trei de cupru, având valorile no1ninale de 1 O, 5, 3 şi 1 kreuzer, din 
e1nisiuni monetare cuprinse între 1792 şi 1820; două monede din aur, 
Franţa, 1 O franci 1856 şi 20 franci 1860; o 1nonedă de cupru, Grecia, 
5 lepta 1869; opt 1noncck Ro1nânia, cu valorile de 2 şi I O bani 1867 
( cupru), 2 lei 1894 (argint), 5 şi 1 O bani 1900 ( cupru-nichel), 5 lei 
1930 (cupru-nichel-zinc), I O şi 20 lei 1930 (cupru-nichel-zinc). 

În ceea ce priveşte starea de conservare, menţionăm că 
1nonedele - cu excepţia celor din aur, foarte bine păstrate ( cat. 12, 13) 
- prezintă o stare de degradare avansată, în special cele din cupru şi
argint, firească atât pentru obiectele 1netalice descoperite în săpături,
cât şi pentru 1noneda 111[1runtă, aflată inuit ti1np în circulaţie şi astfel,
uzată. În unele situaţii au putut fi citite siglele 1nonetăriilor în care au
fost bătute piesele (cal. I, 9, 12, 13, 15, 16, 20), în alte cazuri,
1nonctăriile au fost idcnt i ricate după cataloagele de specialitate, fie
pentru că aceste e1nisiuni 1nonetare au fost bătute într-o singură
1nonetărie ( cat. 5, 17-19), fie pentru că lipsa siglei dovedeşte
1nonetăria de provenicnţf1 ( cat. 21, 22). La celelalte n1onede,
indiferent de aliajul n1onetar, tocirea, păstrarea fragmentară sau
exfolierea (în special, în cazul argintului) au făcut imposibile, nu
nu1nai identificarea locului în care au fost fabricate, dar şi datarea
exactă a en1isiunii din c�u-c piesele descoperite făceau parte. Pentru
co1nparaţie, a fost 1ncnţ ionată în paranteză şi greutatea standard a
1nonedelor, atunci când aceasta este precizată în cataloagele studiate,
precu1n şi titlul aurului şi argintului.

Catalogul descoperirilor 

Calea Victoriei nr. 15, 1995 

1. Rusia

N icolac I, 25 copeici 184 7 
AR, 24 111111; 4,40 g (5, 18 g, 868 %o) 
Monetăria St. Petersburg 
S I A, caroul 5, -4,00 111 

4 
Negru 2002, p. 72-75. 
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World Coins, p. 1797, nr. 166.1. 

2. România

Carol I, 1 ban 1867

AE, 15 mm; 0,71 g (1 g)
S I A, caroul 4, -2,20 111

MBR, p. 255, nr. I, 1 a; Repertorium, p. 74.

3. România

Carol I, 5 bani 1867

AE, 25 mm; 3,46 g (5 g)
S 1 A, caroul 3, -1,80 1n
MBR, p. 256, nr. 6, 6 a; Repertoriwn, p. 74.

4. România

Carol I, 5 bani 1867

AE, 25 1nm; 3,95 g (5 g)
S 1 A, caroul 3, -1,80 111

MBR, p. 256, nr. 6, 6 a; Repertorium, p. 74.

5. România

Carol I, 5 bani cca. 1882-1885

AE, 25 mm; 3, 81 g (5 g)
Monetăria Bucureşti
S 1 A, caroul 3, -1,80 111

MBR, p. 259, nr. 30-33; Repertorium, p. 74-75.

Grozăveşti, 1995 

6. Austria

Francisc II (I), 1 kreuzcr 1816

AE, 26 m1n; 7,48 g
Monetăria Kremnitz
Staţia de pompare - necropolă, M 1
World Coins, 1996, p. 143, nr. 2113.

Str. Co vaci, nr. 15-17, 200 I

7. Austria

Francisc II (I), 1 O kreuzcr ( 1792-1797)

AR, 24 1nm; 1,64 g (3,89 g, 500 %o)
Caroul D 5, -2, 15 m
World Coins, 1993, p. 70, nr. 2130.
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8. Austria
Francisc II (I), 3 kreuzcr 1800
AE, 29 1nn1; 7,85 g (8, 7 5 g)
Caroul A 2-3, -0,50 1n

World Coins, 1993, p. 69, nr. 2115.3.
9. Austria

Francisc II (I), 1 krcuzcr 1816
AE, 26 1nm; 8,38 g

Monetăria Viena
Caroul E 4, -1,55 1n

World Coins, 1996, p. 143, nr. 2113.

10. Austria

Francisc II (I), 1 krcuzcr 1816

AE, 26 1n1n; 7, 78 g
Caroul F 6, -0,90 111

World Coins, 1996, p. 143, nr. 2113.

11. Austria

Francisc II (I), 5 kreuzcr 1820

AR, 21 1111n; 1,85 g ( 438 %o)

Caroul G 13, -2,28 1n

World Coins, 1996, p. 144, nr. 2123.

12. Franta

Napoleon III, 10 franci 1856

AU, 1 9 ITI ITI; 3 , 2 2 g ( 3 , 2 2 5 8 g, 9 O O %o)
Monetăria Paris

T. 1

World Coins, 1996, p. 723, nr. 34.3.

13. Franta

Napoleon III, 20 franci 1860
Au, 21 1nm; 6,45 g ( 6,45 16 g, 900 %o)

Monetăria Paris

T. l

ivorld Coins, 1996, p. 726, nr. 35.1. 

14. Grecia

George I, 5 lepta 1869

AE, 25 1nm; 4,36 g

Monetăria Strassburg
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Caroul A 6, -0,45 1n 
World Coins, 1996, p. 958, nr. 42; Repertorium, p. 250. 

15. România

Carol I, 2 bani 1867

AE, 20 1nm; 1, 77 g (2 g)
Monetăria Watt & Co.
Caroul D 5, -2, 15 1n
MBR, p. 255, nr. 2; Repertoriwn, p. 74.

16. România

Carol I, 10 bani 1867

AE, 30 111m; 9,16 g (10 g)

Monetăria Heaton
Caroul D 4, -1,85 m
MBR, p. 256, nr. 7 a; Repertorium, p. 74.

17. România

Carol I, 2 lei 1894

AR, 27 mm; 9,77 g (1 O g)

Monetăria Bruxelles
Clădirea nr. 1 (Covaci nr. l 5), -0,90/1, 1 Om
MBR, p. 262, nr. 62; Repertorium, p. 75-76.

18. România

Carol I, 5 bani 1900

Cu-Ni, 19 mm; 2, 84 g (3 g)

Monetăria Bruxelles
Clădirea nr. 1 (Covaci nr. 15) - 1,20 m
MBR, p. 259, nr. 34a; Repertorium, p. 75-76.

19. România

Carol I, 1 O bani 1900

Cu-Ni, 22 mm; 4,32 g ( 4,5 g)

Monetăria Bruxelles
Caroul A 4, -0,50 m
MBR, p. 260, nr. 37; Repertorium, p. 75-76.

20. România

Mihai I, 5 lei 1930

Cu-Ni-Zi, 21 mm; 3,29 g (3,5 g)

Monetăria Paris
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MBR 

Mănucu-Ada1neştean u 

1996 

Negru 1996 

Negru 1996 a 

Negru 2002 

Repertorium 

World Coins 1993 

World Coins 1996 
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M. Negru, Bucureşti. Punct: Curtea

V cehe-str. Covaci, nr. 15-17, CCA,

Campania 2001, Bucureşti, 2002, p. 72-

75.

B. Prokisc l". şi colab, Repertorium zur
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Ch. L. Krause şi colab, 1996 Standard
Cata!ogue of World Coi ns, Iola, 1996.

375 

https://biblioteca-digitala.ro



https://biblioteca-digitala.ro



IV. ISTORIE

377 

https://biblioteca-digitala.ro



https://biblioteca-digitala.ro



https://biblioteca-digitala.ro



Istorice din Republica Populară Română6. 
Pe urmele acestei Liste şi a înscnmărilor publicate de Victor 

Brătulescu, Radu Creţeanu şi arh. Ion Dumitrescu întocmeau, în 1966, 
în cadrul Direcţiei Monu1ncntclor Istorice, o fişă de monument, însoţită 
de un plan, o secţiune şi câteva fotografii7

. În lipsa pisaniei, pe baza 
descrierii formelor arhitectonice şi a semnalării picturii murale şi 
folosind transcrierile lui Brătulescu, autorii fişei datau biserica în jurul 
anului 1792, specificând că 1nonun1entul a fost modificat la o dată 
necunoscută, prin adăugarea pridvorului, "care nu apare în tabloul 
votiv" (subl. T.S.), ridicarea turnului-clopotniţă şi mărirea ferestrelor. 

Primii care coboară cu circa un secol datarea bisericii sunt 
autorii volumului I din "Inscripţiile medievale ale României" 8

• 

Transcriind textele care însoţesc Tabloul votiv, care menţionau 
personaje cunoscute, ei datau aceste inscripţii, însoţite de un senm de 
întrebare, la sfărşitul secolului al XVII-iea. 

În Bibliografia sa, Nicolae Stoicescu oscilează în datarea 
monumentului. El n1cntioncază: "Biserica monument Cuvioasa 
Paraschiva din Domneştii de Sus construită de Petru Ciorogârleanu 

sluger şi fiul său Matei la .�fârşitul sec. XVII sau din 1792-1793"
9

.

Uimesc aici două aspecte: datarea ctitoriei prin atribuirea unuia dintre 
cei doi boieri - Petru - 1nort cu inuit timp înainte de sfărşitul secolului 
al XVII-iea, iar în varianta a doua - la fel de puţin justificată - datarea 
în intervalul a doi ani, când potirul care serveşte drept argument poartă 
data foarte exeată, în elegante cifre arabe: 1792 10

• 

Trebuie recunoscut că cele spuse până aici sunt numai până la 
un punct incitante pentru o cercetare mai amănunţită a unei biserici ce 
pare atât de oarecare în contextul atât de bogat al arhitecturii rurale din 
Ţara Românească de la sfârşitul secolului al XVII-iea şi mai cu seamă 
din secolul al XVIII-iea. 

Modesta biserică (Fig. 2), de 17 1n lungime şi 6,60 m lăţime, de 
plan dreptunghiular, cu absidă poligonală, cu 5 laturi, decroşată, şi 
pridvor la origine deschis, este lipsită de turlă şi încununată doar de un 
turn-clopotniţă din tablă, datând cu probabilitate de la restaurarea din 

6 Lista monumentelor de culturf1 de pc teritoriul RPR, apărută ca Anexă la Hotărârea 
Consiliului de Miniştri nr. 661 din l 955, poziţia 440. În Lista Monumentelor Istorice 

din anul 2004, biserica figurează în cadrul ansamblului Ciorogârleanu-lpsilanti, cu 
codul IF-II-a-B-15281. 
7 Arhiva INMI. Fişe monumente istorice DMI. 
8 Inscripţii, p. 254, nr. 126, 127. 
9 Stoicescu 1970, p. 284. 
10 Brătulescu, op. cit., loc cit. 
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1901 11
• În ciuda faţadei de vest, terminată cu un fronton triunghiular, 

bastard, de pretenţie neoclasică, atrage atenţia pridvorul, cu deschideri 
înguste, terminate în se1nicerc, subliniate de arhivolte intrânde, 
descărcate prin intern1ediul unor abace din zidărie pe coloane 
octogonale din cără1nidă, sprijinite pe un parapet scund, ca şi 
1nodenatura registrului superior - alcătuită din o succesiune de firide în 
arc frânt întreruptă de o deschidere semicirculară, lată şi înaltă, 
practicată pe latura de sud, deasupra arcadelor pridvorului şi a brâului, 
având funcţia de acces la turnul-clopotniţă. 

Examinarea bisericii de jur-împrejur permite observarea 
imediată a două aspecte nu lipsite de interes: prezenţa pe faţada 
nordică a câtorva firide 1narcate nu de arce frânte, ci semicirculare, 
precum şi lipsa unei deschideri simetrice cu cea de pe sud, în registrul 
superior nordic al pridvorului. După cum vom vedea în cele ce 
unnează, aceste "anomalii" se datorează unor interventii ulterioare. 

, 

Folosirea scării 111obile de acces la turnul-clopotniţă, turn 
dezafectat în urn1a ulti1nei restaurări de la începutul anilor '80 ai 
secolului XX, oferă noi indicii asupra aspectului originar al bisericii, 
dar, ridică, în acelaşi timp, o serie de probleme. Şirul de firide cu arc

frânt (Fig. 3) - deli1nitate de două toruri alipite, cu diametru diferit -
şapte la număr, se continuă dinspre pereţii laterali nord şi sud ai 
pronaosului şi pe această suprafaţă ce delimitează spre est spaţiul de 
deasupra bolţii semicilindrice actuale a pridvorului. Această boltă 
transversală taie la cca 2/3 din înălţime fosta nişă a icoanei de hram. 
Nişa avea la origine o tcrn1inaţie semicirculară, subliniată de un tor 
gros, din care, în zona curburii, au rămas numai cozile cărămizilor 
special profil2te puse pe cant, iar în cea inferioară doar porţiuni pe care 
se sprijină bârnele şarpantei n1ai noi a bisericii. Imediat deasupra se 
desfăşoară un brâu din cără1nizi rotunjite, de secţiune mică, iar mai sus 
o cornişă din cărămidă îngustă, aşezată oblic pentru a alcătui un şir de
zimţi. Concluzia logică este că acest perete a fost la origine vizibil,
constituind faţada vestică a bisericii, lipsită deci, în faza primară a
existenţei sale, de pridvor.

Suita întrebărilor continuă de la acest punct cu primele 
probleme reale ridicate de 1nonu1nent. Când a fost ridicată biserica? De 
când datează pridvorul? ,.

Răspunsurile par foarte dificile, atât în sine - pentru că nu 
suntem în posesia nici unei date certe (pisania originară pare de mult 
pierdută), dar şi datorită faptului că spaţiul de deasupra pridvorului a 
fost refăcut, pe baza unui schelet de beton armat umplut cu cărămidă, 

i1 S . . I 
. 

to1cescu, op. cit., oe cit. 
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ca o necesitate decurgând din rc1nedierile distrugerilor provocate de 
cutre1nurul din 1977. Refacerea a vizat revenirea la formele de dinainte 
de seisn1, singura 1nodificare priveşte accesul de pe faţada sudică, a 
cărui deschidere - unicf1 - a fost puţin micşorată faţă de situaţia 
anterioară indicată de o fotografic din arhiva INMI datând din 1966. 

Pătrunderea în interiorul bisericii confirmă inexistenta 
pridvorului în varianta originară, prin prezenţa unei porţiuni de soclu -
azi, cu profil teşit, simplu - pe latura estică ( deci, cea exterioară, 
vestică, a pronaosului originar). 

În acest context, cheia întregii probleme ne este oferită de 
pronaos şi anu1ne de Tahloul votiv din acest compartiment. 

Este nonnal faptul ca acest Tablou votiv să fi atras atenţia 
predecesorilor noştri în cercetarea a acestui monument - dar este 
surprinzător că li s-au pfirut 1nai interesante costumele - şi mai ales că 
observarea lui i-a condus la re1narca, conform căreia biserica ar fi fost 
lipsită de pridvor 12 . 

Chiar fugara oprire a asupra acestei picturi - din fericire, destul 
de bine conservată - indică în inod clar existenţa unui pridvor 

deschis, prezentând particularitatea, aproape excepţională, a două 
niveluri, cel superior având deschideri ce corespund ca formă, număr şi 
dimensiuni celor din registrul inferior (Fig. 4 ). 

Punerea în relaţie a i1naginii bisericii din Tabloul votiv - un 
edificiu de plan dreptunghiular, cu absidă decroşată, lipsit de turlă sau 
de turn-clopotniţă, dar prcvf1zut cu un pridvor deschis cu două niveluri 
şi decorat cu un şir de arcaturi fonnate din toruri - şi ceea ce am 
încercat să de1nonstră1n a fi aparţinut aspectului originar al bisericii 
ridică legitima întrebare, nu asupra autenticităţii Tabloului votiv, care 
este 1nai presus de orice îndoială, ci a n101nentului în care s-a operat 
a1nplificarea şi transfonnarca părţii vestice a edificiului. 

Credem că tot pictura nrnrală este cea care ne oferă răspunsul. 
Pe peretele de vest al pronaosului, la stânga şi la dreapta uşii de 

intrare, sunt reprezentate clouâ cupluri de ctitori, cei dinspre partea 
sudică ţinând în 111âini amintita i1nagine a bisericii. 

O legendă de inrnginc, publicată întâi de Virgil Brătulescu 13 şi
reluată apoi, după o nouf1 lectură, de autorii volumului de "Inscripţii" 14

- din care astăzi se 1nai poate descifra nu1nai foarte puţin, suna astfel, la
data descoperirii ci, în 1938 15 şi poate şi ceva mai târziu: "Jupan Petre

slujer i_jupaniţa ego Ancuţa" (Fig. 5). Ultimul nume este singurul încă

1� Fişa în arhiva INMI.
1 
:i Brătulcscu, op. cit., p. 263. 

14 V . 8cz1 supra, nota 
15 

Fişa monument, în arhiva I N :vi I. 
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descifrabil, restul fiind distrus, fie prin frecare puternică cu un abraziv 
în momentul decapării repictări]or sau în cel al citirii textului în 
vederea publicării, fie a spălării cu o substanţă care a atacat însăşi 
coeziunea pigment-liant a literelor albe trasate pe fondul întunecat. 

De cealaltă parte a uşii, o altă inscripţie, de asemenea parţial 
lizibilă, dar ceva mai puţin distrusă decât prima, indica - la lecturi 
anterioare - următorul text: "Jupan Matei vei ban snă (sau în altă 
lectură, sănu) Pătru slzu·er, jupaniţa ego Păuna"

16 (Fig. 6). 
Cine sunt aceste personaje? 
Aminteam că autorii colecţiei de Inscripţii, în 1961, apoi 

Nicolae Stoicescu, în 1970, le plasau la sfârşitul secolului al XVII-iea. 
Surse mai recente, precu1n foarte utilul "Dicţionar al marilor dregători" 
al lui Nicolae Stoicescu 17 sau volumele de regeste ale documentelor 
din timpul domniei lui Matei Basarab publicate de Arhivele Statului 
Bucureşti 18 oferă indicii preţioase privitoare la cele două personaje 
masculine. 

Jupan Petru slugerul este un personaj ce trebuie să fi avut o 
istorie interesantă, mai cu sea1nă în contextul descifrării unei anume 
mentalităţi specifice deceniilor de mijloc ale veacului al XVII-iea. 
Petru şi Ghioca "negustori domneşti" din Piteşti 19 sunt fiii lui 
Constantin şi, respectiv. nepoţii lui Niculae slugerul Avanul20

, fiind 
amintiţi în documente ca n1artori în oraşul în care rezidau începând din 
163321

• Cei doi încep să cu1npere vii, moşii şi rumâni, întâi în zona de 
sub munte, apoi şi la cân1pie, încă din primii ani ai domniei lui Matei 
Basarab. În jurul anului 1639, ei achiziţionează moşii în zona 
Sabarului din vecinătatea Ciorogârlei22

, sat al cărui nume cel puţin 
Petru îl va adăuga, ca atare, prenumelui său - "din Ciorogârla" -, iar 
fiii săi îi vor da fonna partri1nonial-adjectivală - "Ciorogârleanu". 

Înfloritoarea stare 1natcrială, ca şi 1nenţiunea "negustor domnesc" 
(indicând, deci, că personajul tăcea servicii Domniei) îi deschid calea 
de intrare în rândurile boicri1nii şi chiar accederea la dregătorii, aşa 
cum menţionează nu doar ainintita inscripţie din Tabloul votiv, ci şi 
documente oficiale din 1662, în care Petru apare cu rangul de mare 

16 
Inscripţii, p .  254. 

17 
Stoicescu 1971 p. 149-150. 

18 CDŢR, volumele IV, V, VI. 
19 

CDŢR, voi. IV, doc. 1437, p. 623 - document din 1639 aprilie 3 
20 Stoicescu, 1971, loc cit. 
21 

CDŢR voi. IV, doc. 114, p. 67 - document din 1633 iunie 25 
22 

Ibidem, doc. nr. 1437 din aprilie 3 şi nr. 1527 din 1639 iulie 28 - cumpără ocini în 
satul Jigoreni de pe Sabar, disp:m1t, care ar putea fi actualii Domneşti, care nu apar 
cu acest nume în documente. Satul Ciorogârla apare separat de Jigore(a)ni. 
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l ') 3s uger-
În linii generale, inscripţia desetnnând cel de al doilea cuplu de 

ctitori indică şi relaţia dintre grupurile de personaje: Matei este fiul lui 
Petru, fapt confirn1at de docun1entele epocii: Matei îl moşteneşte pe 
Petru, în1preună cu fratele său Constantin24

. Cariera socială şi politică a 
lui Matei începe în _jur de l 670, ultima treaptă de dregătorie atinsă fiind 
cea de 1nare vistier25

, funcţie deţinută între 1691 şi 1693, vreme în care 
cumnatul său, Cornea Brăiloiu, era mare ban26

. Lectura inscripţiei în 
discuţie - atât c,1t este posibilă astăzi (în 1983, menţiuni anterioare 
despre starea sa de conservare neexistând), cere unele desluşiri. 
Ştergerea parţială a srnrşitului pri1nului rând l-a făcut pe Virgil 
Brătulescu să citească după nu111ele personajului funcţia de "vei ban".

Dacă vei este o realitate, pri1na literă a cuvântului următor nu pare a fi 
"B", ci "K", iar a doua "A", restul fiind ilizibil. Am putea avea deci 
"VEL KA ... ", adică "KAPJTAN", funcţie într-adevăr deţinută de Matei 
între 9 1nartie 1687 şi 18 iulie 168827

. Dregătoria de mare ban nu a 
deţinut-o niciodată şi este inadn1isibil ca, în timpul vieţii ctitorului şi la 
comanda lui, un zugrav care scria ro1nâneşte - fie chiar şi străin - să 
facă o ase1nenea greşealft, care să ră111ână necorectată. Cel de la doilea 
rând al inscripţiei este aproape în întregi1ne şters. 

Coroborarea tuturor datelor aflate sau deduse până în acest 
1no1nent cu exan1inarea arhitecturii interioare a bisericii vine în 
sprijinul unei datări ipotetice, dar plauzibile, atât a edificiului originar 
cât şi a etapelor ulterioare ale existenţei sale. 

Biserica (Fig. 2) este alcătuită din altar - de plan semicircular 
alungit, acoperit cu o se1nicalotă prelungită în mod corespunzător, un 
naos uşor dreptunghiular boltit cu o calotă sferică pe pandantivi, dintr
un pronaos de acelaşi tip de plan, acoperit tot cu o boltă semicilindrică 
longitudinală. Între naos şi pronaos se află un zid gros, plin, străbătut 
de o deschidere tenninatf1 în arc de cerc. Portalul originar dintre 
pronaos şi pronaosul îngust, boltit în sen1icilindru transversal lipseşte, 
ca şi ancadramentele ferestrelor, ale căror goluri au fost mărite cu 
ocazia restaurării din 1901. 

Ditnensiunile 111odcste ale bisericii, spaţiul interior intim şi 
annonios conceput, boltiri Ic arhaizante ale încăperilor principale 
pledează pentru un 1nomcnt tradiţionalist din istoria arhitecturii din 
secolul al XVII-lca, fiind de plasat în intervalul în care cel pe care îl 

23 Stoicescu l 97 l, p. l 49: moare dupf1 decembrie l, 1662, dată la care îşi făcea diata. 
24 

Ibidem 
25 

Ibidem, p. l 49-150 
26 

Ibidem, p. 121-122. 

27 Ibidem, p. 149-150. 
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credem că suntem îndreptăţiţi a-l considera ctitorul zidirii dobândise 
destul de multă putere ccono1nică şi o poziţie socială în măsură de a-l 
face dornic să îşi construiască o biserică pe principala sa 1noşie -
Ciorogârla, acolo unde, cu siguranţă, anterior îşi va fi construit şi 
case28

, după modelul boieri1nii înalte la ale cărei privilegii fie că aspira, 
fie că ajunsese deja. Mo1nentul construirii bisericii ar putea fi pus deci 
cu câţiva ani înainte de 1662. Fiind de presupus că rangul de "tnare 
sluger" deţinut în 1662 ar fi fost, cmn era şi firesc, precedat de poziţii 
inferioare în ierarhia boierească - posibil cel de sluger simplu, cu1n îl 
menţionează inscripţia - despre care însă, pentru moment, nu posedăm 
infonnatii documentare. 

Faptul că în Tabloul votiv, Petru şi Ancuţa susţin macheta 
bisericii ni se pare edificator, el pledând o dată în plus pentru 
posibilitatea atribuirii ctitorici iniţiativei lor. De altfel, Ancuţa era fiica 
lui Dumitraşcu Spineanu căpitan29

, deci a unui personaj care aspira şi 
el la ranguri boiereşti. 

În epoca în care ne a f1ă1n, ctitoriile de acest fel trebuie să fi fost 
destul de numeroase, deşi practic cunoaştem prea puţine date despre 
ele30

. Numărul mare al boierilor dregători, dar şi al boierimii mai 
mărunte, care începe să-şi ridice biserici de curte, alături de casele de 
pe moşii îndreptăţeşte o ase1nenea aserţiune. În plus, extrem de 
numeroasele menţiuni docu1nentare de biserici şi de nume de preoţi 
pentru zona sudică de cân1pie a Ţării Româneşti, dar păstrarea unui 
număr foarte mic de lf1caşe de cult legate de curţile boierimii mici şi 
mijlocii fac din monun1cntul din Do1nneşti un unicat pentru această 
parte de ţară. 

Înrudirea 'tlintre Petru şi Matei, care accede la dregătorii tot spre 
a doua parte a vieţii3 1 

( deşi poziţia sa de pornire fusese câştigată deja 
de către tată), lasă loc ipotezei că, într-un moment oarecare, Matei a 
completat biserica - dup[1 o anu1ne tendinţă a vremii - cu un pridvor 
pentru care, este drept, nu a adoptat o soluţie comună. Întâlnită, din 
ceea ce ştim astăzi, pentru pri1na dată la biserica Sf. Gheorghe din 
oraşul Piteşti - locul de baştină al reprezentanţilor penultimelor două 
generaţii ale familiei, structura cu pridvor deschis, pe două niveluri, cel 
superior îndeplinind rolul de spaţiu deschis pentru adăpostirea 
clopotelor, a mai fost reluată într-o altă fonnulă planimetrică şi 
compoziţie spaţială, la ctitoria de dinainte de 1688 de la Filipeştii de 

2s V 
.. ,r.ez1 1ryra. 

29 
Stoicescu 1971, p. 148, mcntionf111d două documente din ASB, M-rea Radu Vodă 

XXl/22 (document 1662-16()3) �i XLVIII/ 9 din 1666 mai 15. 
30 

Vezi Sinigalia 2002, 2004, p�1ssi111. 
31 

Stoiccscu 1971,p.149. Sub voce 
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Pădure ai lui Matei Cantacuzino32 şi, poate, la biserica din Ludeşti a 
logofătului Stoica, a cărei dată de construcţie nu este încă stabilită cu 
precizie, dar coboară sigur sub 167033

. Adoptarea de către Matei 
Ciorogârleanu nu a unei structuri similare celei aparţinând 
1nonumentelor an1intitc - triconcuri cu turn-clopotniţă pe pridvor - ci a 
unui plan dreptunghiular, 111oştenit, căruia nu îi adaugă elemente 
1nenite să îi 1nodifice alura, ci din contra, să i-o păstreze şi să i-o pună 
în valoare, făcând ca noul sft se integreze organic în preexistent, 
prezintă o altă faţetă interesantă a personalităţii acestuia, dar şi un 
fenomen aparte în istoria arhitecturii din Ţara Românească. 

Titulatura lui f\1atei - în varianta propusă de noi aici - "vei 
căpitan[za dorobanţi}" nu pern1ite coborârea datei de realizare a 
ansan1blului pictat dec{it spre ulti1nii 3 ani de domnie ai lui Şerban 
Cantacuzino, deci cel 1nai devre1ne pictura va fi fost realizată între 
1686 şi 1688, iar in1plicit ridicarea pridvorului ar putea fi plasată 
cândva între 1662 şi 1686. 

* 

În altă ordine de idei, trebuie amintit că în Domneşti membrii 
familiei Ciorogârleanu au avut şi case, ale căror pivniţe mai erau 
vizibile în urmă cu circa 30 de ani, când - aflate în curtea CAP-ului -
ameninţau să se prăbuşească şi au fost astupate. 

De asemenea, tv1atei Ciorogârleanu, ajuns dregător înalt, îşi 
construieşte case în Bucureşti, în 1nahalaua Bălăceanului34

. Un 
docu1nent emis de Antonie Vodă din Popeşti la 28 februarie 1670 
a1ninteşte mo1nentul achiziţionării de către Matei a „locului de case". 
Domnul îi întărea lui „Alatei postelnicul snă Petru slugeariul ot 

Ciorogârlă ca să îi fie lui un loc de case şi cu pimniţă de piiatră aici în 
oraşul do,nnii meale, în Bucureşti, care loc de case şi pimniţă fost-au 

ale lui !sar neguţâtorul cel bâtrân", cu1npărate pentru 761 de ughi, 
,,[ ... ] aşijderea şi nişte case ce au făcut Jane grecul popa pe acest loc, 

datu-le-am Domniia mea boierului Domniei meale Matei postelnicul 
pentru a lui dreaptă sl1ţjbâ, iar Jane grecul le-au pierdut după al lui 
vicleşug ce s-au C?flat voitori de râu acestui pământ al ţărăi"35

•

O su1nară analizf1 a acestui ansan1blu de pictură murală - cu 
remarcabile caracteristici iconografice şi plastice - se impune în primul 
rând pentru că 1nonun1entul este practic necunoscut specialiştilor. 

O primă re1narcft vizează alegerea tematicii. Din multitudinea 
de variante iconografice posibile spre sfârşitul secolului al XVII-iea, 

32 Sinigalia 2004, p. 312-325. 
33 

Eadem, 2002, p. 184-192. 
34 

Ionnescu-Gion 1899, p. 327. 
35 Potra 1982, doc. 66, p. 147. 
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cea - încă nereinarcată - de a îinbogăţi programul iconografic al 
pronaosului, încăpere rezervată feineilor, cu imagini rezervate până 
atunci doar spaţiului sacru al naosului. Nu este vorba de a scădea, prin 
dublare, sensul iconografici naosului, ci de o formă de participare nouă 
la sacru. 

În lipsa unei restaurări care să pună în valoare pictura şi să 
pennită evaluări pertinente, o atentă exa1ninare a picturilor - atât cât 
este posibil în actuala stare de conservare şi chiar în cazul unui 
ansamblu atât de inic şi de unitar sub n1ulte aspecte - duce la concluzia 
existenţei a doi n1eştcri, care au dus la bun sfărşit lucrarea. Primului îi 
pot fi atribuite, în inod vcrosi1nil, naosul şi altarul celui de al doilea -
pronaosul. Există elc1ncntc care îi unesc, rezultat probabil al 
provenienţei dintr-un atelier con1un, în care să se fi fonnat şi poate al 
unei colaborări stabilite între ci. La ainbii există, între suprafaţa pictată 
şi cadrul oferit de arhitectura edificiului, un acord perfect, pictorii 
reuşind să adapteze cu 1nare inăicstrie dimensiunile scenelor şi 
elementele compoziţiei interioare suprafeţelor date. Plângerea lui
Iisus, de pildă, sau Cina se înscriu în câte o jumătate de timpan de pe 
laturile de nord respectiv de sud ale naosului, artistul reuşind, prin 
nuinărul personajelor şi prin poziţia lor, să evite înghesuiala dar şi 
i1npresia de strivire fizicf1 datorată inconfortului spaţial. Dimpotrivă, în 
alte scene, el se poate d�sfâşura liber, ca de pildă în cele două episoade 
ale Căinţei lui Iuda (/napoierea arginţilor şi Spânzurarea), sau în 
unele scene din Acatist.

În toate cele trei spaţii liturgice este evidentă dominanţa 
i1naginii situate în centrul bolţii: Maria cu Pruncul adorată de

Arhangheli, în altar (Fig. 1 O), Pantocratorul sprijinit parcă de puterile
cereşti dominând cu torţa expresivităţii sale severe spaţiul nu prea înalt 
al naosului (Fig. 11 ), din nou Fecioara, în varianta Platytera, în centrul 
bolţii pronaosului (Fig. 6 ). Iconografic-sin1bolic, dar şi plastic, 
imaginile se leagă de o coerentă viziune a rostului picturii într-o epocă 
în care variantele şi variaţiile îinbogăţesc programele bisericilor din 
spaţiul ortodox37

, le diversifică ca realizare şi ca sens, dar scad adesea 
din coeziunea internă şi din forţa 111esajului. 

Pentru naos, există două 111odalităţi de a plasa personajele în 
spaţiu. În scenele din ciclul Patimilor - cuprinzând în general personaje 
numeroase şi trădând un gust acut pentru naraţiune - artistul vădeşte o 
adevărată plăcere în a-ş1 introduce croii într-un cadru bogat, cu 

37 În Epir, la Veria, în Bulgaria, v. Les routes 1999, passim. Pentru Veria: Thanasis 
Papazoios, I Veroia kai oi nooi tis (l ls-l 8s), text în limba greacă, rezumate în limba 
engleză. 
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arhitecturi plasate nu nu1nai 111 fundal, dar şi în plan median, cu 
încercări de perspectivă, re111arcabile nu atât prin corectitudine, cât prin 
savoarea invenţiei personale, ce forjează - din elemente diferite - palate 
cu etaje şi portice, turnuri cu aluzii probabile la coloane solomonice, 
decoruri ce imită 1narchctăria. 

Ceea ce este de1nn de re111arcat este faptul că, personajele, 
perfect proporţionate, nu sunt integrate acestor spaţii, ci evoluează ca 
pe o scenă în faţa lor, în pri111ul plan al imaginii cel mai adesea, dar 
apare clară intenţia de a crea un raport 111ai apropiat între aceste două 
elemente ale co111poziţiei. O altă notă caracteristică este mişcarea, 
sugerat� cu un fel de frenezie în scene precum Coborârea la Jad (Fig. 
12) şi lmpărtăşaniile dir� altar. Personajele individuale - Arhanghelul

Mihail (Fig. 13), Sjznţii fmpâraţi Constantin şi Elena, Sfinţii militari -
amplasaţi foarte aerisit pc suprafeţe generoase (Fig. 14), cu fundal 
omogen, bicrom - verde spre oliv la nivelul solului, albastru întunecat 
presărat cu stele albe, în zona superioară, în ciuda unei anumite 
monumentalităţi datorată neînghesuirii şi planurilor largi de zid pe care 
sunt plasate, beneficiază în sine de o tratare detaliată şi mărunţită, de 
un anume grafis1n datorat în pri111ul rând solicitării aproape exclusive a 
virtuţilor liniei, fie ea scurtft, nervoasă şi rotunjită pentru figuri, fie 
lungă, puţin modulată, plată, pentru unele detalii de veşminte. 

Atât cât se poate re1narca astăzi - în condiţiile în care 
depunerile de praf şi fu111 acoperă pictura - gama cromatică, deşi nu 
foarte bogată şi nuanţată, bazată în principal pe pământuri - trebuie să 
fi fost luminoasă şi nu lipsită de anume acorduri subtile. 

Pictura pronaosului, foarte înnegrită la nivelul bolţii şi destul de 
distrusă pe peretele de vest - care cuprinde Tabloul votiv (Fig. 5, 9) -
prezintă, atât cât se poate observa astăzi, caracteristici diferite. 
Fundalul celor 24 de scene ale Acatistului este mult mai simplu, 
arhitecturile nemaibeneficiind de aceeaşi inventivitate. În raport cu el, 
personajele sunt mai înalte şi 1nai efilate, o anume eleganţă căutată dar 
şi un statism mai accentuat caracterizându-le. 

Dacă starea de conservare nu permite examinarea mai 
îndeaproape a acestui ciclu, cele patru icoane murale mari (Fig. 7, 16), 
ca şi cele patru perechi de Sfinţi Cuvioşi (Fig. 15) şi cele două Sfinte
Femei, Varvara şi Ecaterina, plasate în glaful uşii dintre naos şi 
pronaos, permit o discuţie despre stilul acestei picturi de o remarcabilă 
calitate, cu vădite rădăcini în pictura secolului al XVI-iea balcanic 

Virtuţilor liniei - contur şi vehicol al sugerării plasticităţii 
fonnelor - autorul i111aginilor 1nari din pronaos le preferă pe cele ale 
culorii, cu care 111odclcazft cu precizie dar şi cu subtilitate fizionomii 
diferite, ce traduc, dinco Io de canonul iconografic statuat, preocuparea 
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pentru redarea vieţii interioare a personajelor. 
Faţă de 1nărunta tratare a veşmintelor personajelor din naos, 

tuşe largi, saturate, de culoare sau chiar tente întunecate brăzdează pe 
sensul fonnei hainele personajelor, iar acordurile cromatice - verzuiuri 
stinse cu violaccuri, cărămiziu cu albastru deschis, liliachiu cu galben, 
dau întregului o notă de inedit şi de rafinan1ent. 

Pentru toate aceste personaje din primul registru este 
re1narcabilă grafia căutată, elegantă, a inscripţiilor greceşti, ce face 
foarte plauzibilă atribuirea lor unui n1eşter itinerant provenit din 
arnbianţa elenă, sigur dintr-un centru cu activitate febrilă, vie, ferită de 
osificările cantonării în tradiţie şi în repetări ale formulelor devenite 
poncife. 

Starea de conservare a picturii face dificilă apropierea de vreun 
ansan1blu precis din ambianţa grecească, marcată de prezenţa a 
numeroase ateliere, grupuri şi chiar "şcoli" locale, orice ipoteză 
privitoare la provenienţa nrni exactă a pictorilor, după toate 
probabilităţile, însă, greci, părfmdu-n1i-se hazardată. 

Fără a încerca o re laţ ic cu grecul Constantinos şi cu atelierul 
său, care exact în aceeaşi perioadă începuse să se afirme în Ţara
Românească, decorând Biserica Doainnei3 şi, într-o primă fază, poate, 
paraclisul de la Mogoşoaia-' '), alături de cei doi pictori - unul vlah şi 
l l d l T 1 . --10 d " . . d 1 p ·41 . . a tu grec - e a opo n1ţa sau e ro1nanu e a opeştt , on mai 

târziu de pictorii de la Aninoasa42 şi de cei de la ctitoriile cantacuzine -
sunte1n în 1năsură să constată111 diversificarea peisajului pictural al 
Ţării Româneşti în penultimul deceniu al secolului al XVII-iea şi 
îmbogăţirea lui - dacă nu cu nun1e noi - pe care poate restaurările 
viitoare le vor aduce la lu1nină, cel puţin cu opere de calitate, 
precedând 1narele n101nent brfmcovenesc. 

Acu1n, la sfârşit, şi cu titlu de ipoteză de lucru, confirmată sau 
posibil infinnată de lucrftri de restaurare - s-ar putea presupune şi 
anterioritatea picturilor din altar şi din naos faţă de cele din pronaos, 
plasarea lor încă la sfrîrşitul vieţii pri1nului ctitor, iar unitatea mare de 
concepţie vădită de întreg sf1 se datoreze rarului spirit conservator, în 
sensul cel mai bun al cuvântului, cu care va fi fost dotat Matei 
Ciorogârleanu. Că acest spirit este real o probează şi Tabloul votiv, în 
care întregul 1nerit a 1 ctitoriri i aparţine părinţilor, Petru şi Ancuţa (Fig. 
5), Matei şi Păuna asun1ându-şi rolul secundar, de co-participare (Fig. 

38 Vezi supra, nota 34. 
39

Vasiliu 1982, p. 19-36. 
40 

Pillat 1979, passim. 
41 

Cercetări Tereza Sinigalia, nepublicate. 
4� 

Eudem, I, p. 10-17. 
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9), deloc comun mentalităţii ulti1nelor decenii ale veacului XVII, când 

tema tabloului votiv de fa1nilic şi 1neritul construirii sau al pictării unui 
lăcaş este cu insistenţă subliniat şi chiar supralicitat. 

Dacă operele construite sau pictate îşi au - ca şi cărţile - soarta 

lor, cea a bisericii din Do1nncşti trebuie să dea de gândit. De când, 
practic, a fost redescoperită s-au scurs 1nai bine de două decenii. De 
atunci îşi aşteaptă încă restauratorii şi apoi pe cei care vor pune 
concluzii cercetării. Fie s[1 nu fie prea târziu. 
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Un monun1cnt n1oins connu des alentours de Bucarest

Resume 

L'eglise dedicc a Saintc Parasceve de village Domnestii de Sus 
(actuellement dans le dcparlcmcnt Ilfov) n'est restee pas totalement 
inconnue aux specialistcs, mais elle n'a suscite l'interet special 
d'aucune d'entre eux. Cc texte represcnte la forme developpee d'une 
communication foite cn 1983 restce inedite. 

Les premiers aspccts sont lies a la datation. L'insertion dans le 
ten1ps a ete diffcrcntc sclon de reperes differes, dus a l'absence de 
l'inscription dedicatoirc. Ils ont oscilles entre la fin du 17c siecle et la 
fin du I 8 c . L'autcur du prcscnt etude date l'eglise en partant des 
infonnations offcrtcs par le rubleau votif du paroi ouest du narthex. 
Dans celui-ci sont prcscntcs dcux couples de donateurs: la premiere, 
vers le sud, tiens la 1naqucttc de l'eglise et un inscription aujourd'hui 
presque illisible mentionna jadis leurs 1101ns: Petru sluger et sa femme 
Ancuţa, la deuxie1nc sont sun fils Matei Ciorogârleanu Grand 
Capitaine et sa fe1n1nc Păuna. 

En corroborant Ies in fonnations documentaires resultent que le 
premier etait au cornn1cnccmcnt en service du prince et a accede au 
rang de boyard suite ,\ l'acquisition de possessions agricoles au temps 
de Matthieu Basarab (1632-1654). Le rang mentionne dans 
l'inscription correspond {1 la rcalite des annees 1661-1664, ainsi l'eglise 
pourrait etre datee dans cct intcrvalle. 

Dans le Tableou ,·otif 1 'cglise est figurce avec un exonarthex 

ouvert a deux niveaux - unc solution tres rare dans l'epoque en 
Valachie - mais il n'cxistait pas du conunencement. Il a ete ajoute 
probablement par Matei Ciorogarleanu peu avant la redaction du 
Tableau votif, qui, sclon le titre 1nentionne "Grand Capitaine", devrait 
etre encadre entre 16 7 

A cote de l'architcclurc, la peinture murale est de plus grand 
interet. Le progran1n1c iconographique est pratiquement reduit a

l'essentiel: Jesus Pantocrator, cntoure de la Hierarchie celeste sur la 

coupole de la nef et la Vicrge, sur le trone, a l'Enfant, adoree par deux 
Archanges sur la de1ni-calotte de l'autel, la Communion au Pain et au 

Vin, la theorie des H icrarqucs au pre1nicr niveau du sanctuaire. 
Les parois de la ncf sont don1incs par un ample cycle de la 

Passion, et sur le registre inkricur sont des Saints Guerriers conduits 
par l'Archange Michel ct Ies Soints Empereurs Constantin et Helene. 

La meme penscc simple et essentielle est rencontre dans le 
narthex, domince par la thc1nat ique n1ariale: La Vierge Platytera au 
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Fig. 15. Do1nneşti. Eglise Sainte Parasceve. Christ enseignant, 
narthex, est. 

Fig. 16. Domneşti. Eglise Sainte Parasceve. St. Nicholas, narthex, 
est. 
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Fig. 1. Domneşti. Biserica Cuvioasa Paraschiva. Foto 1983 

Fig. 2. Domneşti. Biserica Cuvioasa Paraschiva. Plan şi secţiune 

Fig. 3. Domneşti.Biserica Cuvioasa Paraschiva. Firidele originare de pe faţada 

de vest a pronaosului. 
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Fig.4 

Fig. 4. Domneşti. 

Biserica Cuvioasa Paraschiva. 

Imaginea bisericii din 

Tabloul votiv. 

Fig. 5. Domneşti. 

Biserica Cuvioasa Paraschiva. 

Tabloul votiv: 

Petru sluger şi Ancuţa 

Fig.5 
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Fig.6 

Fig. 6. Domneşti. Biserica Cuvioasa Paraschiva. Fecioara Platytera, bolta pronaosului 

Fig. 7. Domneşti. Biserica Cuvioasa Paraschiva. Isus Învăţător, pronaos, perete est. 

Fig.8. Domneşti. Biserica Cuvioasa Paraschiva. Imnul Acatist, detaliu, pronaos 

Fig.8 
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Fig.9 

Fig. 9. Domneşti. Biserica Cuvioasa Paraschiva. 

Tabloul votiv: Matei Ciorogârleanu mare Căpitan şi Păuna. 

Fig. I O. Domneşti. Biserica Cuvioasa Paraschiva. Fecioara cu Isus copil. 

Semicalota absidei altarului 

Fig.11. Domneşti. Biserica Cuvioasa Paraschiva. Cristos Pantocrator, calota naosului. 

Fig.10 

Fig.11 
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Fig. 12 Fig.13 Fig.14 

Fig.12. Domneşti. Biserica Cuvioasa Paraschiva. Învierea, naos, perete sud. 
Fig. I 3. Domneşti. Biserica Cuvioasa Paraschiva. Arhanghelul Mihail, naos, perete vest 
Fig. I 4. Domneşti. Biserica Cuvioasa Paraschiva. Sf. Gheorghe, naos, perete sud. 
Fig. l 5. Domneşti. Biserica Cuvioasa Paraschiva. Sfânt călugăr, pronaos. 
Fig.16. Domneşti. Biserica Cuvioasa Paraschiva. Sf. Nicolae, pronaos, perete est. 

Fig.15 

Fig.16 
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Casa Cesianu din Calea Victoriei nr. 151
1

Cezara Mucenic 

I. Istoricul unei porţiuni din Calea Mogoşoaiei/Calea Victoriei
Oraşul Bucureşti s-a dezvoltat, aproape concentric, pornind de 

la Curtea Domnească/Curtea Veche, ritmul de a1nplificare 
accentuându-se spre nord în secolele al XVIII-iea şi al XIX-iea, mai 
ales după ce, în anul 1692, Constantin Brâncoveanu Voevod hotărăşte 
trasarea unui drum domnesc. Calea pleca de la Dâmboviţa şi mergea 
dincolo de mănăstirea Sărindari, până la locul unde se va ridica Hanul 
Filaret, iar de acolo se lega de drumul Braşovului. Nu1nit în 1696 Uliţa 
Mare/Calea Braşovului aceasta va purta apoi nu1nele de Podul 
Mogoşoaiei, iar din 1878 - Calea Victoriei. 

Podul Mogoşoaiei a crescut ca întindere odată cu oraşul. Dacă 
de la trasarea sa punctul de pornire a rămas acelaşi - Dâ1nboviţa -
finalul uliţei, mereu schimbat, a fost marcat cu anume precizie, prin 
a1nplasarea în locul acela a uneia dintre importantele bariere de 
intrare/ieşire şi, i1nplicit, de vămuire ale oraşului, după care unna 
dru1nul spre alte localităţi. Cronologic se pot stabili ca etape 
se1nnificative ale prelungirii sale, etape care au înse1nnat i1nplicit şi 
creşterea spre nord a oraşului: 1730 până la "Puţul cu Zale" în dreptul 
Bisericii Kretzulescu; 1750 până la "Livedea Văcărescului", 
proprietatea lui Ianache Văcărescu unde va fi mai târziu Grădina 
Episcopiei şi apoi Ateneul; 1818 până la strada "Fântânii"/G-ral 
Berthelot. În anul 1830 atinsese deja limita de nord, respectiv Capul 
Podului/Piaţa Victoriei când se va face şi prima amenajare a viitoarei 
pieţe. 

Prin prevederile Regulamentului Organic, în 1832 s-au stabilit 
ca limită de nord a oraşului şoselele: Şos. Basarabilor (bd. N. 
Titulescu), Şos. Bonaparte (bd. Iancu de Hunedoara), continuată la est 
de Şos. Ştefan cel Mare. Linia de centură era străpunsă de o serie de 
artere principale care legau nucleul central al oraşului de drumurile 
ţării. Pe lângă acestea existau desigur străzile secundare apărute 1nai 
întâi după interesele localnicilor şi, din secolul al XIX-lea, tăiate 
conform deciziilor luate, pe criterii urbanistice, de Serviciul tehnic al 
Pri1năriei. Cele n1ai multe străzi, până la mijlocul secolului al XIX-lea, 
erau orientate pe direcţia sud-nord aşa cum sunt: Uliţa 

1 
Denumirea străzii se va folosi în raport cu perioada de referinţă, respectiv, Podul 

Mogoşoaiei până la 1878, apoi Calea Victoriei. De asemenea numerotarea va fi 

conform celei identificate: nr. 175 până la sfârşitul secolului al XIX-iea, nr. 151 de 
atunci până în prezent. 
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Berzci/Buzeştilor; Uliţa Clopotarii Vechi, Uliţa Cometa/str.Căderea 
Bastil ici, U 1 iţa Polonă sau Uliţa Herăstrăului/Calea Dorobanţilor, cea 
n1ai i1nportantă arteră după Podul Mogoşoaiei din zona de nord. 

Circulaţia printre acestea se face prin uliţe de rangul doi şi trei 
dispuse în general tot de la sud la nord, iar puţine dintre ele de la est la 
vest. Între uliţa Berzei/Buzeştilor, Podul Mogoşoaiei şi Uliţa 
Herăstrăului/Calea Dorobanţilor se aflau puţine trasee de legătură. Spre 
vest, de la Podul Mogoşoaiei, porneau străzile Filip/Moxa, 
Occidentului, Fru1noasă şi Filipescu/Sevastopol, iar spre est, după 
strada Biserica An1zei, unnau străzile Ro1nană/N. Iorga şi Puţul de 
Piatră/Orlando/Gina Patrichi, ultin1a uliţă având dublă orientare, la 
început vest-est şi apoi sud-nord, când se desfăşura aproape paralel cu 
o porţiune din Podul Mogoşoaiei.

Creşterea spre nord a oraşului reflectă pe de o parte rittnul său 
rapid de dezvoltare iar pc de altă parte interesul special pentru unele 
trasee dintre care se detaşează în n1od evident Podul Mogoşoaiei. Dacă 
la început gradul de ocupare este redus, do1ninante fiind terenurile cu 
funcţiune agricolă, în scurt timp creşte numărul loturilor, prin divizarea 
între 1nai 1nulţi proprietari, şi - de ase1nenea - gradul de ocupare a lor 
cu construcţii. Astfel, confonn Catagrafiei din 1798, în cele 16 
tnahalale cuprinse în "Plasa Podul Mogoşoaiei" se aflau 1092 case. 
Prin con1paraţie, aceeaşi statistică numără în "Plasa Târgului de Afară" 
(Podul Târgului de Afară/Calea Moşilor), în cele 18 mahalale, numai 
608 case. Functiunea don1inantă a clădirilor zonei este aceea 
rezidenţială, respectiv locuinţe ale familiilor boiereşti de rangul I şi II, 
fără a se exclude total casa 1nai n1odestă sau clădirile cu functiune 
n1ixtă : co1nerţ şi locuinţă. 

Interesul crescând pentru această arteră este determinat de o 
serie de factori sociali, ad1ninistrativ, urbanistici, cei mai semnificativi 
fiind: a) mutarea Curţii Do1nneşti din vechiul ainplasament ruinat. Ea 
se va situa, încă din secolul al XVIII-lea, temporar, în case boiereşti de 
pe Podul Mogoşoaiei, pentru ca din secolul al XIX-lea să se stabilizeze 
definitiv pe această stradă. Ca urmare, artera devine o stradă 
rezidenţială de pri1nă importanţă; b) terenul mai propice construcţiilor, 
faţă de cel din lunca Dâ1nboviţei, fiind ferit de inundaţii; c) 
accesibilitatea în/şi din oraş către teritoriile limitrofe. Ori, dincolo de 
"bariera de la Capul Podului", de-a lungul drumului ce îl continua, în 
porţiunea aflată iniţial în extravilan, conform obiceiului ca familiile cu 
stare să aibă şi o reşedinţă de vară, se vor ridica conace boiereşti sau 
construcţii pentru desfătarea Do1nnului, cun1 au fost chioşcul lui 
Mavrogheni sau casele Cantacuzino/Moruzzi, ridicate la sfârşitul 
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specifică pri1nei părţi a aceluiaşi veac, casele Trubetzkoi/Nenciu, 
construcţie tot din perioada citată dar care va fi refăcută parţial în anii 
1886 sau casele foste J. Philipesko/Plagino, devenite Dissescu odată cu 
re1nodelarea lor, la începutul secolului al XX-lea, după proiectul 
arhitectului Grigore Cerchez, în expresie arhitecturală nearomânească. 
Pe latura estică a Podului Mogoşoaiei se va a1nplasa, anterior anului 
1852, şi "casa cu cariatide" proprietatea colonelului N. Băleanu, apoi 
casele Grigore Cantacuzino, chiar la colţul cu strada Puţul de Piatră şi -
mult mai încolo, după străduţa ce se va numi iniţial Clopotari Noi, 
devenind strada Grigore Alexandrescu - va urma proprietatea 
Olănescu, unde se va construi la începutul secolului al XX-lea 
i1npozanta casă/hotel particular al fainiliei, opera arhitectului I. D. 
Berindei. 

Podul Mogoşoaiei/Calea Victoriei va ră1nâne un traseu fără 
concurenţă până la sfârşitul secolului al XIX-lea când, pentru 
fluidizarea circulaţiei, se propune tăierea unei artere paralele plasată 
spre est, ce pri1neşte nu1nele de Bulevardul Colţei2 

, stradă care îşi va 
câştiga curând propriul prestigiu. 

li. Istoricul locului

La întretăierea Podului Mogoşoaiei cu uliţa Filipescului/str. 
Sevastopol se va situa una dintre proprietăţile Ianku 
Philippescu/Filipescu şi Mariei Filipescu, care după 1890 trece în 
proprietatea lui Costică Cesianu. Imobilul3 Filipescu/Cesianu, purtând 
iniţial adresa Podul Mogoşoaiei nr. 175, are fonnă rectangulară cu 

latura 1nai lungă pe str. Sevastopol şi cea mai scurtă pe Podul 
Mogoşoaiei şi se învecina la sud cu un alt i111obil Filipescu (nr. 171, 

apoi 173), la est cu Podul Mogoşoaiei, la vest cu i111obilul Otto 
Blascheck, din str. Sevastopol nr. 34, iar la nord cu str. 

Filipescu/Sevastopol. 

2 Conform adresei Ministerului de Interne, "Bulevar<lul Colţea s-a aprobat a se 
deschide la 2 mai l 894 şi s-a decretat în luna iunie a aceluiaşi an la lărgimea de 40 m. 
El se împarte în trei secţiuni: secţiunea I-a începând de la şos. Kiseleff (capătul Căii 
Victoria) şi continuând până la intersecţia stradelor Romană şi Primăverii; secţiunea 
a II-a din str. Romană până în str. Clemenţei; secţiunea a III-a din str. Clemenţei până 
la Piaţa Sf. Gheorghe" (Cf. AN. DMB. Fond PMB-Tehnic, dosarul 20/1894). Se 
considera atunci că "din cauza situaţiei sale şi a stradelor ce are a traversa, urmează a 

fi executat în toată întregimea" ceea ce în realitate nu se va putea realiza din cauza 
costurilor ridicate ce le presupunea exproprierea parcelelor. Proiectul se \'a realiza pe 
porţiuni, prima fiind gata la 15 mai 1896 ceea ce determină afirmaţia '·terminarea 
deja a secţiei I dă tăria faptului îndeplinit". 
3 Termenul de imobil va fi folosit în articol în sensul juridic adică: porţiune de teren 
neconstruită sau construită. 
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Intre anii 1875-1909, în cadrul procesului de sistematizare 
urbanistică a tramei stradale bucureştene, pentru Podul 
Mogoşoaiei/Calea Victoriei şi strada Filipescu/Sevastopol ce 
mărginesc i1nobilul Filipescu/Cesianu, se vor stabili planuri de aliniere 
care urmăresc regularizarea traseului, modificarea prospectului aco Io 
unde se i1npune şi intrarea în prevederile regulamentului de construcţie 

în vigoare. Acest tip de intervenţie a constituit, în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, una din cele 1nai ample operaţiuni urbanistice ale 

Serviciului Tehnic al Pri1năriei Capitalei. Adoptate de Consiliul 
Co1nunal de obicei în mai multe etape, planurile au devenit 
operaţionale după obţinerea avizului de specialitate al Ministerului de 
interne şi emiterea Decretului Regal care le instituia. Aplicarea lor s-a 
făcut total, parţial sau deloc, în funcţie de posibilităţile financiare ale 
primăriei oraşului de a suporta costul exproprierilor. 

Astfel, alinierea străzii Sevastopol se votează în anii: 
(I) 1875/1876, când i se hotărăşte un prospect mai larg, ceea ce ar fi

determinat obligativitatea retragerii construcţiilor ce mărgineau strada
Sevastopol pe ambele laturi4 ; (II) 1889, se stabileşte un alt prospect, cu

modificări minime pe latura de nord, ce nu afectează imobilul Cesianu,
ainplasat pe latura de sud a străzii5

.

Pentru Calea Victoriei primul plan de aliniere ce datează din 
anul 18896 prevedea, pe de o parte, lărgirea străzii prin retragerea pe 
noua aliniere a unor construcţii şi cedarea terenului ce depăşea noua 
linie, pe de altă parte, în unna modificării parcelelor şi a apariţiei unora 
de mare anvergură, aşa cu1n era imobilul Academiei Române, devenea 
necesară modificarea corespunzătoare a numerotării imobilelor. Astfel, 

4 În dosarul privind "Alinierea şi nivelementul stradei Sevastopol, 1875, se afirmă : 
"Consiliul în şedinţa sa extraordinară [ ... ] 15 nov. 1875, a aprobat acest plan [ ... ] 
lărgimea de 12 m ... ". Primar. ''Consiliul în şedinţa extraordinară de la 23 august 
1876, observând din nou acest pian şi având în vedere că alinierea trasă pe dânsul nu 
este aprobată de Minister, având în vedere că prin aplicarea acestui plan [ ... ] comuna 
ar fi expusă a plăti sume însemnate [ ... ], a decis a se reduce lărgimea actuală de 6 
stânjeni la 5 stânjeni ... " (AN. DMB. Fond Alinieri. Pl. 389/1875-1876). 
5 "Plan strada Sevastopol" - 1889 - "Acest plan s-a examinat de Comisia pcnnanentă 
de alinieri în şedinţa sa de Ia 27 oct. 1889 şi s-a aprobat aşa cum se află proiectat. 
Acest plan s-a votat de Consiliul Comunal în şedinţa de la 9 nov. 1889 [ ... ] Aprobat 
de Ministerul de Interne cu adresa nr. 12031 din 25 iul. 1891, cu Decret Regal nr. 
2306 din 4 iulie 1891." (AN. DMB. Fond Alinieri. Pl. 267/ l 889). 
6 Conform "Plan Aliniere Calea Victoriei" - 1889 - "Copie de pe votul Consiliului 
Comunal, şedinţa din 2 sept. 1889. Se aprobă Calea Victoriei între strada Doamnei şi 
Şosea ... " [ ... ] "Copie de pe votul Consiliului Comunal, şedinţa din 30 sept. 1889 ( 4 
oct. 1889). Planul str. Victoria se aprobă ... " (Numerotarea străzii se modifică de Ia 
Hotel Herdan nr. 19 (fost 37) şi Casa Castriş nr. 16 (fost 36) ... ) (AN. DMB. Fond 
Alinieri. Pl. 264/1889). 
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pornind de la str. Fru1noasă spre Piaţa Victoriei, pe stânga numerele 
noi erau: 145 (fost 169), 147 (fost 171), 149 (fost 173), 151 (fost 175) 
i111obilul Filipescu. Urn1a, după strada Sevastopol, imobilul cu nr. 155 
( fost 179) întrucât cel de la nr. 153 ( fost 177) dispărea, datorită lărgirii 

prospectului străzii Sevastopol spre nord. Nu1nerotarea continua mai 
departe până la ulti1na casă de pe Calea Victoriei, nr. 203 (fost 175). 

Noua nu1nerotare se va aplica în secolul al XX-iea, păstrându-se până 
în prezent. 

Alinierea străzii Calea Victoriei se va repune în discuţie în anul 
1909 7, când se stabilesc reguli noi, nuanţate pe porţiuni de stradă în 

raport cu funcţiunile existente sau posibile şi se adoptă o lege prin care 
proprietarii ce-şi 1nodifică clădirile într-un termen dat, adică anii 1909-

1917, încadrându-se astfel noii alinieri, se bucură de o serie de facilităţi 
fiscale. 

Interventiile urbanistice hotărâte în anul 1909 nu aduc 
schi1nbări i1nobilului Constatin Cesianu de la nr. 175/151, deoarece 

clădirea era retrasă deja pe noua aliniere stabilită în 1889. Este drept că 
acu1n, confonn noului plan, ar trebui să renunţe şi la o fâşie de grădină, 

dar aceasta nun1ai în cazul în care se realiza retragerea de la stradă a 
casei situată la nr. 173, casa Filipescu, ceea ce nu s-a mai întâmplat. 

IInobilul va păstra configuraţia iniţială, pierzând în ti1np ( după anul 
1940) lotul de pc str. Scvastopol nr. 36, parcelă care a fost totuşi tratată 

totdeauna ca un lot separat de i1nobilul principal. 
Schi1nbări radicale de viziune urbanistică în zonă apar ca 

rezultat al "Planului director de sistematizare al Municipiului 

Bucureşti", adoptat în 1936. Astfel în cazul in1obilului din Calea 

V ictorici nr. 151, pe care se 1nai păstra pe lângă casa Filipescu/Cesianu 

şi grădina/parc 1nobilată cu arbori bătrâni, era interzisă ocuparea cu 

a ltc construcţii fiind considerat spaţiu aparţinător zonei de verdeaţă a 
oraşului. 

Această prevedere va fi determinantă pentru funcţiunea 

ulterioară a i1nobilului, întrucât noului proprietar - Societatea de 

Radiodifuziune Ron1ână - care dorea să-şi ridice pe terenul respectiv o 

7 În ·'Plan Aliniere Calea Victoriei" - 1909 - "Aprobat de Consiliul Municipal [ ... ] 26 
mai 1909. De i\,1inisterul de Interne cu adresa nr. 22098/23 nov. 1909 şi cu Decret 
Regal nr. 2200/9 iulie 1909 şi nr. 3139/19 nov. 1909 [ ... ] "În şedinţa din 26 mai a.c. 
aţi aprobat alinierea Căii Victoria pe lărgimea de 18 m. Prin înaltul Decret Regal nr. 
2200 f ... ] s-a aprobat această aliniere numai pe porţiunea cuprinsă între Piaţa 
Victoriei şi Calea Griviţei, între str. Al. Lahovari şi str. Doamnei şi între str. Lipscani 
şi Cheiul Dâmboviţei ... ". Urmează aprobarea şi a celorlalte porţiuni după 
modificările cerute variind soluţiile " ... Pc porţiunea dintre str. Lipscani şi calea 
Griviţei se aprobă construqia pe linie cu magazine, iar din Calea Griviţei până la 
Piaţa Victoriei se construieşte cu grădini de faţadă pe Sm adâncime."(s.n.). 
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clădire nouă, adaptată necesităţilor sale de funcţionare, cererea îi va fi 
respinsă de Primăria Municipiului Bucureşti sub motivaţia 
"Teren ... cuprins în spaţiul verde decretat confonn Planului director de 
sistematizare -spaţii verzi"

8
. Urmarea a fost schimbul realizat de SRR

cu Primăria Muncipiului Bucureşti, prin care PMB îi cedează din 
proprietăţile sale un teren construibil şi primeşte în schimb imobilul 
din Calea Victoriei nr. 151, căruia îi conferă o destinaţie mult n1ai 
potrivită, aceea de "Muzeu Comunal"

9
.

III. Istoricul proprietăţii b11obilului
Reconstituirea regi1nului de proprietate10 al parcelei

rectangulare situată la întretăierea Podului Mogoşoaiei cu uliţa
Filipescului, cea de pe lângă "Mormintele Ovreilor", s-a putut face pe

baza înscrisurilor din planurile cadastrale şi a anuarelor publicate în
epocă, a unor acte şi alte mărturii scrise. Coroborând aceste date, s-au

putut stabili următorii proprietari ai imobilului de pe Podul
Mogoşoaiei/Calea Victoriei 175/151, în ordinea cronologică a posesiei:

1. Proprietatea Philipesku/Filipescu, ? - 1890 şi anume: Ianku
Filipescu în 1846 şi 1852 11

, apoi Maria C. Filipescu, până în anul

1890, când vinde imobilul din Calea Victoriei nr. 151 lui
Constantin Cesianu 12;

2. Proprietatea Cesianu
.,_ 

1890-1935 şi anume: Constantin Cesianu
între anii 1889-1914, anul decesului. Este moştenită de copiii săi,

George, Ştefan, Constantin (Dinu) K. Cesianu şi Maria I. Arion
(născută Cesianu), î1npreună cu mama lor, care are numai drept de

8 În adresa S.R.R. către Primăria Sectorului I Galben se cereau date privind 
regulamentul de construire al zonei deoarece: "Societatea noastră dorind a începe 
studii pentru un imobil [clădire] pe terenul său din Calea Victoriei nr. 151 colţ cu 
Sevastopol. .. " (Arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, Fond Tehnic, Primăria 
Sectorului I Galben dosar 99/1936). 
9 În "Tablou de toate bunurile (clădiri, terenuri etc.) pe care le are PMB" în anul 1942 
este notat: "Sect. I Galben [ ... ] c) terenuri cu construcţie [ ... ] nr. crt. 228 Victoriei 
151: Suprafaţa totală a terenului: 503 7 mp.; Suprafaţa clădită: 547,69 mp.; Stare: 
bună; Destinaţia: Muzeul Comunal, Serv. comunal." (Arhiva Primăriei Municipiului 
Bucureşti, Fond Tehnic, Primăria Sectorului I Galben dosar 130/1942.) 
10 Pentru a se stabili proprietarul imobilului din calea Victoriei nr. 151 s-au folosit, pe 
lângă acte, şi informaţiile oferite de: "Guide Dame 1887", "Almanach du High-Life" 
ed. din anul 1889, 1898, 1900-1912, 1924; Cărţile abonaţilor S.A.R. Telefoane şi 
Anuarele oraşului Bucureşti 1900; 1913 ; 1918 şi Planuri de aliniere a str. Sevastopol 
şi Căii Victoria, anul 1875, 1889, 1909 şi Planul cadastral al oraşului Bucureşti, cd. 
1895 şi 1911. 
11 Conform notaţiei de pe Planul cadastral Borroczyn, 1847, pi. 16, pe care numele 
este scris cu litere chirilice. Proprietatea rămâne similară în redactarea planului din 
1852, dar numele este scris acum cu litere latine: Janku Philipesko. 
12 Pe baza actului de vânzare autentificat de Tribunalul Ilfov S. Not. la nr. 7574/ I 890. 
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habitaţiune. Din 1919 Ştefan îşi vinde partea sa fratelui Dinu 13• În 
1935 se încheie actul prin care fraţii George şi Constantin (Dinu) 
K. Cesianu, împreună cu sora lor Maria, în calitate de proprietari:
"vinde1n de veci acest itnobil, case, parc, dependinţe, în suprafaţă
totală de 513 8 n1p., Radiodifuziunii Române" 14;

3. Proprietatea Radiodifuziunii Române, 1935-1939. Aceasta
"cedează în deplină proprietate şi folosinţă Primăriei Municipiului
Bucureşti întreg i1nobilul cu construcţiile aflate pe el în suprafaţă
de 5.037 mp. i111obil situat în Bucureşti Calea Victoriei nr. 151, colţ
cu str. Sevastopol". Tranzacţia se realizează, pe baza unui
"Contract de schimb" 15

•
'

4. IInobilul va rămâne în Proprietatea Primăriei Municipiului
Bucureşti din anul 1939 până în prezent. Noua proprietate a
prin1ăriei are urn1ătoarele di1nensiuni şi vecinătăţi: la nord, pe o
lungirnc de 82, I O ml. se învecinează cu str. Sevastopol; la sud, pe o
lungi1ne de 85,05 1nl. în linie frântă se învecinează cu proprietatea
E. Filipescu; la vest, pe o lungime de 59, I O ml. în linie frântă se
învecinează cu proprietatea C. Blaşek şi la est, pe o lungime de
63 ,25 1nl. se învecinează cu Calea Victoriei. Porţiunea de pe str.
Scvastopol nr. 36 a fost înglobată lotului principal dispărând, încă
în anul 1940, separarea între curte şi grădina existentă.

III. Locatari principali: familiile Filipescu, Cesianu şi Muzeul

Comunal/Municipal

III.a. Perioada Filipescu (?-1889)

Familia Filipescu aparţinea boierilor de rangul I din Ţara 
Ro1nânească. Cunoscută din secolul al XVI-lea prin Udrişte 
Postelnicul, al cărui fiu - Filip - "a dat numele moşiei şi neamului 
Filipeştilor", ea s-a înrudit cu marile familii Cantacuzino, Racovitză, 
Kretzulescu. În secolul al XIX-iea, din ramura lui Mihăiţă Filipescu 
clucerul descinde căminarul Iancu Filipescu, căsătorit cu Raliţa 
Nenciulescu. Aceştia au trei fii: Constantin Filipescu, deputat ( 1862), 
căsătorit cu Maria Ghica, fiica lui Grigore al IV-iea Ghica (1755-

13 Pe baza actului de vânzare din 1919, autentificat de Tribunalul Ilfov S. Not. la nr. 
1996/1933. Diferenţa de dată în perfectarea tranzacţiei provine din privilegiul asupra 
proprietăţii păstrat de Ştefan până ce Dinu achită integral preţul, ceea ce s-a produs 
abia în anul l 933. 
14 Pc baza actului de vânzare din I 935, autentificat de Tribunalul Ilfov S. Not. la nr. 
4225/1935. Pretenţiile Elenei K. Ccsianu sunt deja stinse, ea primind bani (4.400.000 
Ici) .de Ia societatea cumpărătoare, sumă asupra căreia are dreptul de uzufruct. 
15 Pc baza Contractului de Schimb aprobat şi autentificat de Trib. Ilfov S. Not. sub nr. 
43 729 şi transcris sub nr. 18706/ l 93 şi Procesului Verbal din 16 mai 1940, de punere 
în posesie prin predarea imobilului, PMB oferă în schimb RR un teren construibil din 
şoseaua Kisclcfv'bd. Mareşal Prczan/str. Maior Şonţu. 
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1834), do1nnitorul Ţării Ro1nâneşti şi a Eufrosinei Ghica, născută 
Săvescu; Alexandru Filipescu, căsătorit cu Alexandrina Ghica (sora 

Mariei Ghica, soţia lui C-tin Filipescu); Iancu Filipescu. 
Primul locatar cunoscut al imobilului situat pe Podul 

Mogoşoaiei şi str. Sevastopol a fost Iancu Filipescu. Probabil el a 
construit casele de pe lot, în care a locuit cu soţia lui, Raliţa. Apoi, 

după decesul lui şi al soţiei, la o dată necunoscută, probabil anterioară 
anului 1875, imobilul intră în administrarea nurorii sale, prinţesa 

Maria Ghica Filipescu 16 până la vânzarea
17 

din 1890. Prima etapă din
istoria casei şi a parcelei, datorită importanţei sale, ră1nâne în 

conştiinţa oraşului până la mijlocul secolului al XX-lea când referiri 
despre proprietatea respectivă mai apar sub nu1nele de '"Casa 

Filipescu" 18.

111.b. Perioada Cezianu/Cesianu

Familia Cesianu 19 
este o ramură a fa1niliei J ianu, boieri de 

rangul II din Oltenia/Romanaţi, cunoscuţi din secolul al XVIII-lea de 
la Stan Jianul, vătaf de ţigani domneşti la Craiova în anul 1707. Din 
descendenţii fiului său, Radu de Cruşov, pârcălab de sat, se trage şi 

Iancu Jianul, haiducul, ca şi fratele acestuia, Dumitraşco, medelnicer şi 
paharnic, cel care are în proprietate moşia Corlăteşti din Romanaţi, 

unde se va descoperi o piesă arheologică antică: stela funerară a lui 

16 Dar pe Planurile de aliniere din 1875 apare ca proprietar Frusina Ghica. Se poate 
presupw1e o confuzie de identificare a proprietarului, Frusina (Eufrosina) Ghica fiind 
cuscra lui Ianku Filipescu şi la acea dată este posibil să fi locuit în casele din Calea 
Victoriei 175, fiind văduvă din anul 1834. Din menţionarea pe planurile de aliniere a 
Frusinei Ghica în 1875 şi a Mariei Filipescu în 1889 se poate deduce, mai sigur, că la 
datele respective atât bătrânul Iancu Filipescu cât şi fiul lui, Constantin, decedaseră. 
De altfel, în 1889 casa era, probabil, şi nelocuită. Concluzia această este confirmată 
de datele publicate în "Guide Dame 1887" şi "Almanach du High Life" ed. 1889, în 
care este menţionată numai Maria Filipescu, născută prinţesa Ghica ( cu precizarea, în 
ultima revistă, a stării civile: văduvă) care locuieşte în altă proprietate Filipescu, ce se 
situează tot pe Calea Victoriei, dar la nr. 153/131, colţ cu str. Verde/G-ral 
Manu/Occidentului. 
17 G. Costescu, în Bucureştii vechiului regat, susţine că proprietatea de pe calea
Victoriei colţ cu str. Sevastopol a revenit lui Constantin Cesianu prin moştenire, de la 
soţia lui, născută Brăiloiu. Datele existente nu confirmă atribuirea. 
18 Într-un document emis în deceniul patru al secolului al XX-iea se afirmă: 
"Societatea noastră [Societatea de radiodifuziune], dorind a începe studii pentru un 
imobil pe terenul său din Calea Victoriei 151, colţ cu Sevastopol, are nevoie de 
următoarele date [ ... ] 7. Dacă în dreptul proprietăţii Filipescu ( calea Victoriei) 
regimul este închis?". (Arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, Fond Tehnic, 
99/1936). 
19 Date privind familia Cesianu s-au reconstituit pe baza documentelor cercetate şi a 
"Arborelui genealogic al familiei Jianu/Cesianu" (manuscris, pus la di.\po::iţie de 
familie). 
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'"Plautius Cesianus". De la acest nu1ne satul şi moşia, conform dorinţei 
proprietarului devin "Cesieni", iar fa1nilia îşi schimbă numele din 
Jianu în Cesianu.

Unul din fiii lui Dun1itraşco, pitarul Stan (Stănuţă) Cesianu, se 
va căsători cu Maria Slătineanu. El se va aşeza, la o dată necunoscută, 
în Bucureşti şi va locui, după inforn1aţii neverificate, în Calea Victoriei 
nr. 11 120

• Stănuţă şi Maria Cesianu vor avea patru fii21
, dintre care cel 

1nai 1nare, Constantin (1847-1913), avocat, mare proprietar şi deputat 
conservator de Romanaţi, căsătorit cu Elena Brăiloiu, va locui în strada 
Batiştci la nr. 35 ( 1889) şi apoi, din 1890, când cumpără casa, în Calea 
Victoriei nr. 175. Soţii Constantin şi Elena Cesianu au avut, de 
ase1nenea, patru copii, trei fii şi o fiică. În ordinea naşterii, aceştia au 
fost: Ştefan (Plautius) (?-1933), "1noşier"; Gheorghe (George) (1882-
?), inginer agrono1n cu studii în Franţa, administrator de bancă şi 
director la Banca Naţională; Constantin (Dinu) Cesianu (1887 sau 
1888- ?) având studii de drept şi politice la Paris, deputat, trimis 
extraordinar, apoi tninistru plenipotenţiar în Franţa ( 1930-40) şi Maria, 
căsătorită cu I. Arion. 

Constantin Cesianu22 este primul dintre membrii familiei 
Cesianu proprietar al i1nobilului din Calea Victoriei nr. 175, Culoarea 
de Galben, locuind la această adresă până la decesul său survenit în 
anul 1914. În casă va locui, în continuare, Elena, văduva lui Costică 

20 
Lista membrilor "High Life-ului" Bucureştilor din anul 1889 menţionează, din 

familia Ccsianu, pc Dimitrie Cesianu, inginer şi Maria Cesianu, văduvă (evident, este 
vorba despre soţia lui Stănuţă Cesianu), care locuiesc în calea Victoriei, dar la nr. 
111. La acea dată încă mai sunt menţionaţi Costică şi Elena Cesianu, locuind în str.
Batiştea nr. 35 sau Nicolae Cesianu cu soţia sa, Maria, din str. Mercur nr. 8. Conform
Planului de aliniere a Căii Victoria din 1889, la nr. 109-111 (fost nr. 133-135)
locuiau Ştefan Bellu şi Nicu Cesianu. Cam în aceeaşi perioadă parcela va fi
achiziţionată pentru Academia Română.
21 Ceilalţi fraţi, fiii lui Stănuţă Cesianu, sunt: Dimitrie (1852-1898), prefect de 
Romanaţi, ulterior desfăşurând o rodnică activitate ca Director general al PTT. Era 
căsătorit cu Elena (Lala) Bibescu. Soţii îşi vor construi în anul 1893 case şi 
dependinţe pe Calea Victoriei nr. 188, colţ cu str. Cosma, unde vor locui până la 
sfărşitul vieţii. Urmează Ioan (Iancu) ( 1854-1935), căsătorit cu Maria Ghermani; şi 
Nicolae (Nicu) Cesianu (1856-1914), inginer silvic, senator, membru fondator al 
Jockey Club-ului, căsătorit cu Maria Florescu. Nicu Cesianu îşi va construi în anul 
1892 casă în str. Clemenţei nr. 7 (acum, str. C. A. Rosetti nr. 5). 
22 Ştefan Cesianu a fost căsătorit cu Maria Ghika (din familia Ghiculeştilor, 
domnitoare în Ţara Românească), având un fiu, Constantin (Dinu) Cesianu, 
diplomat, căsătorit cu Ioana Dinu Cesianu, vara sa, şi o fiică Despina. Gheorghe 
Cesianu a fost căsătorit de două ori şi anume cu Elisa Băicoianu, apoi cu Alexandrina 

Kuprcnski, iar Constantin (Dinu) Cesianu a fost căsătorit cu Maria C. Filipescu. 
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Cesianu, care mai era în viaţă în anul 1923 ( data decesului nu se 
cunoaşte dar, probabil, este anterioară înstrăinării casei). 

Tot în casele din Calea Victoriei nr. 151 îşi vor avea do1niciliul 
stabil în câte o perioadă şi fiii lui Constantin/Costică Cesianu: Ştefan 
Cesianu şi soţia sa, Maria, născută Ghica ( 1908-1912); Gheorghe 
(George) cu soţia, Eliza (1912-1924), născută Băicoianu şi Constantin 
(Dinu/3 cu soţia sa, Maria, născută C. Filipescu ( din anul 1923 ), dar 
configuraţia locatarilor a fost 1nereu în schimbare. Astfel, în anul 1913 
la adresa din Calea Victoriei 175 sunt 1nenţionaţi, pe lângă proprietar, 
bătrânul Costică Cesianu, următorii : Ştefan K. Cesianu, 1noşier, Ştefan 
Cesianu, moşier şi Gheorghe, tot 1noşier, deci 4 familii. 

În 1935, când nu mai stătea în casă nici un men1bru al fa1niliei 
Cesianu, se decide de proprietari vânzarea imobilului Radiodifuziunii 
Române ce era interesată, însă, numai de teren. 

Ulterior, în urma schimbului, noul proprietar, Pri1năria 
Municipiului Bucureşti, care o preluase în anul 1940, o repartizează 
iniţial "Inspectoratului Muzicilor Militare". Dar în acelaşi an, Muzeul 
Comunal rămânând fără sediu, se decide ca imobilul să fie dat în 
folosinta acestei institutii. 

' ' 

111.c. Perioada Muzeului Comunal/Municipal

Muzeul Comunal, a cărei înfiinţare s-a pus în discuţie în anul 
1921 de către pri1narul oraşului Bucureşti, dr. Gheorghievici, a luat 
fiinţă în 1929, odată cu începerea adunării obiectelor de colecţie. 
Inaugurarea oficială s-a făcut în anul 1931, Muzeul fiind plasat, la 
recomandarea CMI, în Casa Moruzi - "Casa cu lanţuri" - din Calea 
Victoriei nr. 107 (fost nr. 131). Dar în anul 1939 muzeul se închide în 
vederea restaurării clădirii, reşedinţă boierească din secolul al XVIII
lea. Colecţiile muzeului sunt mutate iniţial în spaţii închiriate de 
primărie, respectiv în str. Ştirbei Vodă nr. 4 7, iar ulterior la nr. 34. În 
ce priveşte sediul de bază, clădirea "Casa Moruzi", după cutremurul 
din anul 1940 suferă grave deteriorări, drept care se decide den1olarea 
ei24 şi stabilirea unui alt sediu pentru Muzeul Municipal. 1941 se 

23 În mai multe documente şi scrieri s-a făcut confuzia între Constantin Cesianu, tatăl 
- moşier şi deputat - şi Constantin (Dinu), diplomatul, figură mult mai cunoscută
prin activitatea sa. Dinu, fiind născut în anul 1887, nu putea fi proprietarul casei în
anul 1895. Probabil de aceea fiii lui Constantin îşi vor adăuga, ca iniţială a tatălui, nu
litera C. ci litera K., ei identificându-se în acte ca: Ştefan K. Cesianu, George K.
Cesianu.
24 Decizia de demolare a fost contestată în epocă, având în vedere că era vorba despre 
ultima casă de secol al XVIII-iea păstrată pe Calea Victoriei. În afară de starea sa, la 
luarea deciziei finale a contat faptul că pe locul său trebuia să treacă unul dintre 
traseele ce închideau aşa numitele ringuri de circulaţie, cf. cu "Planul direcLOr de 
sistematizare aprobat în 1936". 
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hotărăşte de Pri1nărie a se ceda muzeului i1nobilul "Casa 
Filipescu/Cesianu" din Calea Victoriei 151. Etapele semnificative ale 
functionării MMB în i1nobil sunt: 

• Mutarea colectiilor Muzeului în imobilul din Calea
Victoriei nr. 151 (în iunie 1941, acţiunea era deja realizată).
Nu se discută etalarea lor, deoarece şi această clădire
trebuia reparată, situaţia rămânând incertă din cauza
războiului;

• În 1944 colecţiile 1nuzeului, pentru a fi protejate de
bombardan1ente, se evacuează la 1noşia Seulescu din corn.
Raznic, jud. Dolj;

• În 1945 se efectuează reparaţii la "localul Muzeului
Comunal din Calea Victoriei nr. 151 de antrepriza Alex.
Dan, în baza contractului nr. 33580/946, lucrări ... necesare
" 

b b d l '"25 111 unna om ar a1nentu u1 ;

• După revenirea colecţiilor, se pregăteşte inaugurarea
Expoziţiei permanente în anul 1948;

• Colecţiile muzeului sunt mutate în mod intempestiv, în luna
aprilie a anului 1948, în clădirea Muzeului de artă naţională
din şos. Kiseleff nr. 3, conform dispoziţiei Ministerului
Artelor26

;

• Clădirea va reveni Muzeului în anul 1951, care o va folosi
cu funcţiunea de depozit şi birouri. Organizarea expunerii
este din nou amânată, deoarece ea trebuia să se încadreze în
exigenţele noi viziuni asupra istoriei. Abia în anul 1959
"Muzeul de arheologie şi istorie a Bucureştilor" îşi
deschide expoziţia permanentă la Palatul Şuţu. În clădirile
casei Cesianu continuă să funcţioneze partea ştiinţifică,
adi1ninistrativă şi depozitele Muzeului Municpiului
Bucureşti.

• În 1977 Muzeul este mutat, în grabă, din casa Cesianu
pentru a face loc depozitelor Teatrului de Operetă, instituţie
care, din 1988 până în 1990, administrează clădirea pe baza
Ordinului nr. 69/ 10.03.1988 al Comitetului pentru Cultură
şi Educaţie al Municipiului Bucureşti.

• Prin Decizia nr. 127 /29 decembrie 1990 a Prin1ăriei
Municipiului Bucureşti s-a anulat ordinul, iar clădirea a

25 Conform AN. DMB, Fond PMB-Tehnic dos. 51/1945. 
l(, "Notă informativă: 1. Am evacuat imobilul din Cal.Victoriei 151 proprietatea PMB 
în favoarea Min. Minelor şi Petrolului pe timp de 10 ani drept de folosinţă [ ... ]". 
Arhiva MMB. 
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revenit în administrarea Muzeului Municpiului Bucureşti. 
Muzeul a putut să preia imobilul în folosinţă abia în anul 
1992, în unna unei serii de demersuri juridico
administrative. 

I. Etapele de constructie a clădirilor
,

" 

Etapa I: ante 1846-1888. In absenţa autorizaţiei de construcţie 
( exclusă în cazul în care clădirea s-a ridicat anterior anului 1832), a 
planurilor şi fără a se cunoaşte care era familia lui Iancu Filipescu la 
data când construieşte casele, se poate deduce, pe baza informaţiilor 
grafice oferite de Planul Borroczyn, numai că pe lotul proprietate Iancu 
Filipescu a construit anterior anului 1846, posibil în deceniul 2-3 al 
secolului al XIX-lea, două clădiri, probabil pentru folosinţa a două 
familii. 

Clădirea A., construită din cărămidă îngustă; în formă de L cu 
aripa scurtă, era amplasată de-a lungul celor două străzi pe limita de 
nord-est a lotului, având latura mai lungă pe strada Sevastopol, iar cea 
mai scurtă spre Podul Mogoşoaiei. 

Clădirea B., în formă de I, era amplasată pe lin1ita de lot către 
str. Sevastopol. Între cele două clădiri distanţa este redusă la extrem. 

Ceea ce constituie o trăsătură deosebită este ocuparea numai a 
laturii de nord a lotului. Sunt posibile două cauze, fie una dintre ele, fie 
ainbele concomitente: ori achiziţia lotului s-a realizat în două etape, 
între care prima a fost parcela din nord pe care a construit; ori a existat 
intenţia de a construi o clădire mai importantă după prima casă, mai 
1nodestă, lăsând loc în această perspectivă către strada principală -'
Podul Mogoşoaiei. Pe baza informaţiilor cartografice, certă este 
co1npunerea parcelei în 1846 din două zone distincte: zona nord şi 
nord-vest, pe care se află cele două case şi două curţi şi zona sud-est, 
pe care se află grădina. Situaţia este puţin modificată în 1852, când 
dispare separarea dintre curţi şi ave1n: zona nord - casele cu curtea - şi 
zona sud - grădina. Acum se constată şi achiziţia unui al doilea lot, în 
continuare, pe str. Sevastopol, lot pe care se află două construcţii şi e 
împărţit similar: curte şi grădină. 

Etapa II: 1889: se solicită aprobarea pentru reparaţii27
: "având 

a drege ciubucurile în faţa st radei ... şi aripa parţial tencuită atât în faţă 
cât şi pe interiorul curţii." Se emite autorizaţia nr. 6, ce preciza: "se 
autoriză ... a repara simplu la proprietatea nr. 175 din str. Victoria, 
secţiunea I, oco Iul I casele de la faţa stradei făcându-le parţial tencuieli 

27 
Cerea este semnată de Dumitru D. Mitzatzos ( cf. semnăturii) sau Miceaciu ( cf. 

autoriz.), care solicită: "la proprietăţile mele din Cal. Victoriei 175". Este posibil să 
fie antreprenorul (AN. DMB Fond PMB-Tchnic dos. 48/ 1889 fila 129+ 154). 
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interne şi externe, dregând ciubucăria coronamentului, vopsindu-le 
interior şi exterior. Nu arc voie a face consolidări. Nu are voie a repara 
casele din fundul curtci." 

Interdicţia de a face intervenţii 1nai ample este determinată de 
realizarea, în anul respectiv, a Planului de aliniere a străzii Calea 
Victoriei, plan care prevede noua linie de aliniere către Calea Victoriei 
a i1nobilelor care o 1nărginesc. În acelaşi timp se va stabili şi altă 
regulă pentru str. Sevastopol. Conform acestor două regulamente, 
casele din i1nobilul Filipescu/Cesianu este necesar să se retragă cca 2 
111 spre Calea Victoriei şi deloc spre str. Sevastopol, stradă care aplică 
lărgirea nu1nai pe latura sa de nord. 

Etapa III: 1891. În acel an, un Cesianu, care locuieşte în str. 
Dionisie la nr. 6028 solicită, "voind a face reparaţiuni de întreţinere la 
proprietatea n1ea din Calea Victoriei nr. 175, vă rog ... autorizaţie. 
Aceste reparaţiuni constând în facere de tencuieli şi vopseli interne şi 
externe, refaceri de duşu1nele, uşi, sobe, ferestre şi orice alte lucrări 
prevăzute la art. 149 din Regulament... În nota explicativă se 
precizează "Casele sunt supuse retragerii spre Calea Victoriei şi pe 
aliniere spre str. Sevastopol, sunt de zidărie 1nasivă, solide dar starea 
lor actuală lasă de dorit ... Se decide ca lucrările să fie autorizate când 
se va retrage pe aliniere. 

Concluzia : "la acte, ne 1nai prezentându-se". 
Etapa IV: reparaţiile radicale din 1892. Ştefan K. Cesianu 

cere Pri1năriei co1nunei Bucureşti29 ""dorind a face reparaţiuni radicale 
clădirilor inele din i1nobilul după Calea Victoriei nr. 175, vă rog[ ... ] a
n1i acorda această autorizaţiune deoarece lucrările pentru fixarea 
alinierii despre Calea Victoriei, unde sunt supus retragerii, s-au şi 
făcut". Nota precizează "sunt de părere, în urma alinierii date la faţa 
locului, 6 1n din axa străzii, a se da voe ... ". Drept care se e1nite 
autorizaţia nr. 268 în luna august a anului 1892: "se autoriză ... a 
repara radical la proprietatea nr. 175 din Calea Victoriei sect. I, ocol. I 
reconstruind faţada pe aliniere, 6m din axa străzii,[a] face orice 
reparaţie interioară sau exterioară 1nenite a consolida clădirea, a întări 
te1neliile, a transfonna distanţa ei, a o ornamenta, a înălţa tavanurile 
sau zidurile, confonn regulan1entului ... Faţada clădirei reconstruite se 
va aşeza pe aliniere şi cf. art. 43 cu teşitura colţului de 3m, ... a face 
reparaţii radicale la î1nprejmuirea despre str. Sevastopol, simplă 
reparaţie a grilajului de faţă". 

�� Este probabil vorba de Şt. K. Cesianu (idcnti ficat cu fiul cel mare a lui Costică 
Cesianu), care va solicita reparaţiile şi în anul 1892, când semnează şi cu iniţialele 
prenumelui (AN. 0MB Fond PMB-Tehnic dos. 66/1891 fila 150). 
:!
9 AN. 0MB Fond PMB-Tchnic dos. 73/1892 fila 122. 
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Autorizaţia de construcţie obţinută, coroborată cu planurile 
existente la Muzeul Municipiului Bucureşti şi cu planul cadastral din 
1895, care arată că deja casa este retrasă pe aliniere, conduc la 
concluzia că în anul 1892 s-a realizat, pe baza proiectului arhitectului 
Leonida Negrescu, cea mai importantă transformare a casei 
Filipescu/Cesianu din lungul istoriei sale. 

Arhitectul Leonida Negrescu ( 1860- ? ), cel chemat să 
proiecteze noua înfăţişare, 1nodernizarea casei, îşi făcuse studiile la 
"Ecole de Beaux-Arts" din Paris, cu arhitectul Jean Gaudet, unul din 
numele reprezentative pentru arhitectura eclectică de factură 
academică din capitala Franţei. Absolvind în 1887, Negrescu îşi va 
începe cariera în Bucureşti în anul 1889. A fost arhitectul Ministerului 
Instrucţiunii Publice şi a devenit 1nembru societar al Societăţii 
Arhitectilor Români. Între realizările sale semnificative au fost: ' 

clădirea "Jockey Club" din piaţa Palatului Regal (demolată), aripa 
posterioară a Ateneului, diferite case, planuri tip pentru şcoli primare 
sau Gi1nnaziile din oraşele Vaslui, Dorohoi etc. S-a înscris cu 
proiectele sale în expresia curentului eclectic de factură academică, 
fiindu-i specific repertoriul decorativ cu multe elemente neoclasice, 
folosite echilibrat. 

Arhitectul Leonida Negrescu a realizat, desigur conform 
dorinţei noului proprietar, Constantin Cesianu, o serie de lucrări ce au 
modificat radical înfăţişarea iniţială a caselor din Calea Victoriei nr. 
151. Cele două clădiri au fost unificate ( este posibil ca aceasta să fie o
intervenţie anterioară, dar n1ai sigur aparţine etapei 1892, întrucât în
zona de unificare adaosul de clădire oferă spaţiul pentru plasarea
grupurilor sanitare, obligatorii conform "Regulamentului pentru
construcţiuni şi alinieri" din 1890). S-a adăugat un acoperiş imperial,
susţinut de o şarpantă înaltă, ce a schin1bat aspectul volumetriei
clădirii. A fost o modalitate de a se înscrie în prevederile asupra
înălţimii clădirilor din regulamentul de construcţie valabil pentru Calea
Victoriei fără a schimba în n1od esenţial planul originar. Şi, desigur, s
a modificat 1nodenatura exteriorului, arhitectul Negrescu găsind o
expresie '"modernă" vechilor case Filipescu/Ccsianu.

Deşi aspectul anterior este necunoscut, este evident că soluţia 
propusă modifică radical vechea înfăţişare a celor două case. Tratând-o 
ca o singură clădire, proiectul arhitectului N egrescu propune şi 
realizează: 
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IV. I.a. Planilnetria-partiul-ui
30

: casa continuă să păstreze planul
tradiţional, cainerelc fiind dispuse în funcţie de axa coridor/sală/portic.
Camerele i111portantc erau spre stradă, iar cele ale dependinţelor se
legau cu ieşirile de serviciu.

Corpul A - parterul: planul plasează intrarea principală în mod 
neobişnuit în extre111a de vest a corpului şi nu conform modalităţii 
curente în centru, în axul volumului. Deci încăperea a treia din aripa 
sud-vest este un vestibul, din care se intra în camerele de reprezentare, 
în coridor şi se urca la etaj. Scara era a111plasată tot pe peretele de vest, 
pornind din dreptul uşii. Aceasta permitea luminarea încăperii prin 
plasarea unei ferestre pe peretele de vest, dinspre curte, iar în exterior, 
a111plasarca sub acest gol a intrării la pivniţa corpului A. 

Coridorul î111părţca nesi111etric spaţiul interior. Din coridor se 
putea face ieşirea şi direct spre curte. În ordinea mărimii, cele mai 
i111portante încăperi sunt cele orientate spre artera principală - Calea 
Victoriei - încăperi care iniţial, anterior tăierii unei părţi a casei pentru 
aducerea sa pe noua aliniere, erau cu cca 22 mp. mai mari. Unnează 
caincra spre curte şi apoi cele spre str. Sevastopol. Interesantă este 
a111plasarea unei a treia intrări direct din stradă, de pe latura străzii 
Scvastopol, într-o can1eră-vestibul şi de acolo în celelalte încăperi. 

Corpul A - etajul: reia planul parterului, penniţând şi aici, ca şi 
la parter, circulaţia între ca111ere şi deco1nandat cu ajutorul coridorului. 

Corpul B: în cazul în care cele două clădiri au rezultat din două 
etape de construcţie, acest corp a fost primul construit, deoarece era 
n1ai adaptat regulilor de amplasare existente la începutul secolului al 
XIX-lea, când locuinţele erau situate 111ai retrase faţă de frontul străzii.

Corpul B: parterul: ca1nerelc sunt dispuse în anfiladă, având 
către curte, în faţa lor, de-a lungul traveei centrale a corpului B, un 
portic ai cărui stâlpi 1nasivi susţin etajul, aflat astfel, parţial, în consolă. 
Intrarea se face fie direct din curte, prin uşa situată în traveea de vest, 
fie pc sub portic. 

Corpul B: etajul: scara este dispusă acolo unde se situa şi 
intrarea, deci pc latura de vest a clădirii, retrasă spre peretele de nord, 
accesul fiind dat de intrările ce sunt amplasate lateral dreapta/stânga 
faţă de scară (nu frontal, ca în prezent). Ca1nerele reiau înşirarea în 
anfiladă, dar fără a 1nai exista coridorul de circulaţie, trecerea făcându
se dintr-o încăpere în alta. Se păstrează coridorul doar ca soluţie de 

îo Planul casei din 1892 s-a reconstituit pc baza informaţiilor fumizate de: Planuri
faţade spre exterior şi spre curte, semnate arh. L. Ncgrescu; planuri ale clădirii din 
1940 (la preluarea clădirii de PMB); film video realizat de MMB (restaurator Dan 
Iliescu) în momentul în care se decopertase tencuiala pereţilor interiori ai corpului B. 
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circulaţie în corpul principal, acesta fiind folosit şi pentru a cotnpleta 
spaţiile de legătură între cele două clădiri. 
IV.2.b. Tratarea fatadelor

31

Gândind întregul volum ca o unitate, arhitectul l-a îtnpărţit în 
două registre corespunzătoare celor două nivele - parter şi etaj - şi a 

gândit trei exprimări decorative armonice între ele, dar care nuanţează 

valoarea fiecărei faţade, respectiv: faţada corpului central, unitar tratat 
pe cele trei laturi: Calea Victoriei -Sevastopol/parţial şi curte/parţial; 

faţada corpul secundar spre str. Sevastopol şi ultima tratare, cea a 
faţadei - corpul secundar - spre curte. 

Specific modului în care a fost concepută tratarea faţadelor de 
Leonida Negrescu este realizarea acelui ritn1 aproape egal de goluri şi 

plinuri, introducând şi ferestrele oarbe, când era necesar din punct de 
vedere functional. 

Decorul corpului central îi subliniază importanţa: la parter 
bosaje, volute decorative cu relief "cap de copil"; la etaj: ancadramente 

formate din frontoane susţinute de console ce au pe ele motive 
vegetale, iar deasupra şi dedesubtul ferestrelor panouri decorative cu 

motive animaliere şi vegetale, cornişă sub forma unei frize ce 
alternează casete cu ghirlande decorative care subliniază ritmul 

golurilor cu motive decorative. Pe latura spre Calea Victoriei - balcon 
din feronerie cu motive vegetale (asemenea celui de la colţ). 

Colţul clădirii este teşit ( conform prevederii din autorizaţia 
Primăriei Municipiului Bucureşti, prevedere ce se înscrie în termenii 

Regulamentului de construire) cu balcon semicircular susţinut de o 
consolă amplă în formă de scoică îmbrăcată cu motive vegetale. Este 

terminat cu un acoperiş sub formă de turnuleţ. 
Intrările sunt plasate astfel ca să respecte ritmul plin/gol impus 

întregii faţade şi sunt tratate în acelaşi ton preţios, mai deosebită fiind 
aceea plasată spre curte, care exprimă intrarea principală şi mai simplu, 

dar evident ca o intrare valoroasă, uşa spre str. Sevastopol. 
Tratarea aripii Sevastopol, faţada spre stradă, subliniază 

funcţiunea sa de corp secundar dar aparţinând aceleiaşi clădiri. Aceasta 

motivează solutiile folosite de arhitect: reluarea unor motive decorative 
care conferă unitate întregii desfăşurări cum sunt: bosajele parterului, 
brâul median, ritmul gol/plin. Apoi folosirea unor motive tratate 

simplificat, adică acelaşi mod de subliniere a ferestrelor din 
prelungirea bosajelor dar fără prezenţa volutelor decorative sau 

31 
Proiectul arh. L. Negrescu s-a realizat în totalitate în ceea ce priveşte remodelarea 

exteriorului şi crearea ieşirilor spre str. Sevastopol. Dovadă sunt fotografiile realizate 
în anii '930 (Colecţia MMB) în care se citesc faţadele conforme cu proiectul. 
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înlocuirea frontonului de tip clasic cu unul drept, sub care se plasează 
panoul decorativ care păstrează din decor numai motivele vegetale, 
panoul de sub fereastră ră1nânând nedecorat. 

Se adaugă intrarea si1nplă, care este o etapă din raportul 
gol/plin care se desfăşoară simetric parter-etaj. 

Latura cea 1nai sobră ră1nâne aripa spre curte, al cărei aspect 
iniţial, confonn proiectului Negrescu, s-a putut deduce din elevaţia 
parţială existentă în dosarul de autorizare, ceea ce a permis numaidecât 
o reconstituire frag1nentară. Etajul ritinat de gol/plin aplică o reducţie
la 1ninin1u1n a 1notivelor decorative de pe celelalte faţade: frontoane
drepte, panouri nedecorate, brâu 1nedian. Parterul păstrând porticul
elin1ină total 1notivele decorative, singurul ele1nent posibil unificator
fiind acelaşi tip de bosaje ca pe celelalte faţade.

* * * 

În perioada respectivă, la o dată necunoscută în absenţa 
autorizaţiei de construcţie, se vor ridica clădiri şi pe lotul 2, adiacent, 
acela situat în continuarea lotului 1 pe str. Sevastopol nr. 36, dar 
1narcat ca având un anu1ne grad de separare. Construcţia, posibil 
dependinţele care lipsesc din i1nobilul principal, este o clădire în formă 
de L dispusă pe fundul de lot spre sud-vest şi o altă clădire mai n1ică 
spre stradă în continuarea celei în forn1ă de L. Între ele se află ""curtea" 
ce o separă de lotul I, lot care este con1pus din Clădirea A+curte şi 
grădină de1narcate de un "grilaj de fer". 

Etapa III: nerealizată, 1900. Desigur la co1nanda 
proprietarului în anul 1900 un nou proiect ce urmărea remodelarea 
faţadei este realizat de arhitectului Ion D. Berindei. Acesta regândeşte 
1nodenatura şi o fonnulează într-o viziune eclectică de inspiraţie 
franceză cu predo1ninanţa vocabularului preluat din stilul Ludovic al 
XV-iea. Autorizaţia obţinută şi dorinţa proprieta1ului de schimbare au
răn1as însă nu1nai la faza intentiei .

Etapa IV: 1935 şi după aceea. În perioada în care clădirea şi 
i1nobilul erau în proprietatea Societăţii Radiodifuziunii Ro1nâne şi a 
servit acesteia s-au produs unele 1nodificări radicale ale partiului. 
IV.I.: 1935-1939. Astfel, în ultimele încăperi ale aripii secundare,
aripa de vest, ca1nerele sunt transformate în trei garaje32

, beneficiind de
intrare directă din curte datorită prezenţei porticului şi bineînţeles prin

32 În inventarul cu care se predă imobilul PMB în anul 1940 "[cam] 20. Un garaj, una 
fereastră cu geamuri, una uşă în 2 canaturi brad, instalaţie electrică, pardoseală de 
ciment [ ... ] 21. Un garaj cu două ferestre cu geamuri [ ... ] 2 uşi pline, de brad, în 2 
canate, una sobă de zid, instalaţie electrică, pardoseală de ciment [ ... ] 22. Una sală 
[ ... ] 23. Una cameră [ ... ] 24. Un garaj cu una uşă de brad dublă în 2 canaturi, 
instalaţie electrică, pardoseală de cărămidă, una chiuvetă de fontă[ ... ]" Arh. MMB. 
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modificarea intrării la încăperi, care este lărgită. Pentru circulaţie se 
realizează, ca intrare secundară, o uşă care se deschide direct către 
vestibulul de unde porneşte scara corpului din spate. Tot atunci se 
prelungeşte coridorul de la etaj de-a lungul întregii aripi până la scara 
secundară şi se separă ju1nătate din holul în care accede scara 
principală, care se transfonnă în baie (transformarea este posibil a fi de 
la o dată anterioară, când casa 1nai avea funcţiunea de locuinţă). În 
plus, evident pentru necesităţi funcţionale, se recompartimentează o 
serie de spaţii. 

Lotul II se păstrează neschimbat ca şi configuraţie, dar au 
dispărut construcţiile, fiind înglobat lotului I. 
IV.2. Modificări după 1940, când imobilul a trecut în proprietatea
Pri1năriei Municipiului Bucureşti. Atunci se vor realiza două categorii
de interventii.
IV.2.a. Modificări majore ale planimetriei şi partiului (la o dată
neidentificată) prin eli1ninarea funcţiunii de garaje, spaţiile respective
redevenind camere. De asemenea, se schimbă radical tratarea
parterului corpului secundar din proiectul Ncgrescu, renunţându-se la
portic, care este transformat într-o galerie de circulaţie închisă. De
asemenea, se renunţă la grupurile sanitare de la etaj, iar prin
prelungirea unor ziduri se închide pri1na parte din coridorul aflat la etaj
în corpul principal. Această modificare permite o recompartimentare a
unor spaţii, inclusiv a coridorului.

De altfel va exista periodic, ca urmare a schimbării 
adtninistratorului şi, mai ales, a modificării funcţiunii, o reorientare a 
circulaţiei interioare, prin închideri şi deschideri diferite ale trecerilor 
dintre spaţii. 
IV.2.b. Reparaţii curente realizate între anii 1945/ l 946, când se fac
"reparaţiuni la localul Muzeului Comunal din calea Victoriei nr. 151,
executate de antrepriza Al. Dan. . .. necesare .. .în unna
bo1nbardamentului"33

. La data respectivă se mai păstrau în interior:
scafele plafonului la camerele 1, 2; uşa de stejar de la intrare cu "geatn
înglorat", la care se aplică "vopsitul în ulei de in fiert"; pardoseala de
mozaic în vestibul; scara principală din stejar şi sobele pentru încălzire.
Confonn contractului, urmau să se realizeze următoarele lucrări
zugrăvitul plafoanelor şi stucaturii, ce trebuia făcut în alb "csellin" şi a
pereţilor în alb crem. Urma tencuiala plafoanelor cu mortar de var gras
şi ipsos şi trestie; şi alte lucrări comune.

33 
AN. DMB Fond PMB-Tchnic dos. 51/1945 fila 38. 
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Ulterior s-au realizat reparaţii curente de întreţinere, prima 
intervenţie 111ajoră (nefinalizată) fiind restaurarea care a început în anul 
1992. 
V. Valori arhitecturale, urbanistice şi men1oriale ale in1obilului

Filipescu/Cesianu din Calea Victoriei nr. 151
34

hnobilul şi casa Filipescu/Cesianu este un exemplar 
reprezentativ pentru casa boierească de la începutul secolului al XIX
lea, din care s-au păstrat în Bucureşti puţine exe111plare. 

Caracteristicile sale, ce îi conferă valoare şi se înscriu în 
criteriile de clasare ca monument istoric, sunt, din punct de vedere al 
1nemoriei istorice a oraşului, supravieţuirea imobilului şi casei, păstrate 
ne111odificate ca parcelă, ocupare a lotului şi, în proporţie de 80%, 
construcţie, aşa cum au fost configurate la începutul secolului al XIX
lca. 

Din punct de vedere urbanistic, parcela cu clădire, curte şi 
grădină, este singurul exemplar de pe calea Victoriei care a păstrat 
toate aceste co111ponente la dimensiunea, forma şi amplasarea 
originară. Intervenţia asupra casei de la sfârşitul secolului al XIX-lea 
nu a schi111bat rezolvarea existentă, dar a reuşit să o integreze 
vo lu111etric şi ca aliniament regulamentului de construcţie atunci în 
vigoare pentru acestă porţiune a Căii Victoria. Ulterior s-au respectat şi 
prevederile ·'Planului director de siste1natizare a oraşului Bucureşti", 
1936, păstrând partea din i1nobil-grădină ca spaţiu "non edificandi" 
deci ca spaţiu verde. 

În ce priveşte calităţile sale ca obiect de arhitectură, trebuie
subliniat despre Casa Cesianu/Filipescu că aparţine programului 
arhitectural al clădirilor cu funcţiunea de locuiţă, funcţiune păstrată 
ne1nodificată în cea 1nai 111are parte a existenţei sale. Deşi clădirea 
actuală a rezultat din unificarea a două case, modificările necesare cu 
ocazia respectivei intervenţii au fost n1inore din punct de vedere al 
plani1netriei. Ori, este necesar a se sublinia raritatea exe1nplarelor, în 
fondul arhitectural al oraşului, specifice casei boiereşti de la începutul 
secolului al XIX-iea. Majoritatea celor păstrate sunt modificate tocmai 
în zonele esenţiale, reprezentative. În plus nu trebuie ignorată nici
calitatea de exemplar reuşit, tipic pentru decoraţia eclectică de factură 
acade1nică, cu elc1nente din repertoriul neoclasic. 

Casa Filipescu/Cesianu, constituind una din lucrările exe1nplare 
pentru arhitectul Leonida Ncgrescu, a cărui operă principală a 

34 
Datorită existenţei în patrimoniul cultural bucureştean a mai multe case Cesianu 

(Casa Cesianu din Calea Victoriei 188, clasată M.I., Casa Cesianu din str. C. A. 
Rosetti nr. 5, propusă a fi clasată M.I., este necesară indicarea adresei. 
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dispărut, s-a încadrat în frontul vestic valoros al Căii Victoriei, fiind 
unnată de alte case reprezentative: Casa Gh. Filipescu, Casa Hristu, 
Casa Cerchez, Palatul Cantacuzino şi aşa mai departe. 

Parcela şi clădirea istorică care a mobilat-o încă de la începutul 

secolului al XIX-iea, asociată cu numele celor doi proprietari 
aparţinând unor familii de prestigiu ale Bucureştilor, au rămas până la 

mijlocul secolului al XX-lea ca una dintre emblemele oraşului, 
emblemă potenţată de transformarea sa în sediu al Muzeului 
Municipal. Apoi însă "Casa Filipescu/Cesianu" a fost pierdută ca 

identitate, odată cu voita ştergere a memoriei oraşului. Totuşi, prezenţa 

- de-a lungul multor ani - a muzeului şi clasarea sa ca monument
istoric au salvat-o de la dispariţie sau mutilare, prezentul oferindu-i
şansele unui viitor în care să redevină unul din obiectivele identităţii
oraşului Bucureşti.
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The Cesianu House - Bucharest, 151 Victoria Avenue 

Abstract 

The street initially called Podul Mogosoaiei (at present Calea 
Victoriei) is one of the most important thoroughfares of Bucharest, 
both from urban point of view and representative and architectural 

value of buildings. Along its last section, specially, it had a residential 

function: the big boyar fa1nilies, such as Cantacuzino, Filipescu, 
Plagino, Manu and others were dwelling in that area. 

Not far from the northern end of the street there is a housing 
land belonging, initially, to Filipescu fa1nily, who built their houses 

there, before 1847. Since 1890 that housing land has become the 

property of Cesianu family, who would command the modemizing of 

the o Id buildings, realized by architect Leonida N egrescu. Inaugurated 
in 1931, The Museum of the Town will function here after 1940. 

Being considered representative from urban, architectural as 
well as memorial point of view, Filipescu/Cesianu house and housing 

land, almost unchanged till now, were included in the list of preserved 
building patrimony of Bucharest. 

Caption of the figures 
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Fig. 3. 
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Fig. 5. 
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Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

Borroczyn plan (1846). Section 16 - detail ( MMB Archives). 

Cesianu House ( 1892). Reconstitution of plans. 
Bucharest - Cadastre Plan 1895 - detail. Army Geographic 

Office (MMB Archives). 
Architect L. Negrescu's project (1892). Elevation of the 

fa9ade towards Victoria A venue. 
Architect L. Negrescu's project ( 1892). Elevation of the 

fa9ade towards Sevastopol Street. 
Architect L. Negrescu's project (1892). Elevation of the 

fa9ade towards the courtyard. 

Cesianu house (1935/1936). Ground floor plan. 

Cesianu house ( 1935/1936). 1 
st 

storey plan. 
Ground floor plan ( 1994). Reconstitution of construction 

stages. 
Fig. 1 O. 1 

st 

storey plan ( 1994 ). Reconstitution of construction stages, 

Fig. 11. Filipescu/Cesianu House - photo 1930 (MMB Archives). 
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fig. I. Planul Bo1Toczyn (1846). Planşa 16- detaliu (Arhiva MMB). 
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Fig. 2. Reconstih1ire planuri Casa Cesianu 1892. 
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