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de MARGARETA CONSTANTINIU

Conform planului de perspectivă al şantierului arheologic
Bă
concomitent cu cercetarea, în continuare, a staţiunii
anul 1967 s-a efectuat un sondaj restrîns, pe versantul
Pstic al colinei, într-un teren arabil al C.A.P. Otopeni, denumit de localnici „La nuci".
La Măicăneşti s-a urmărit cercetarea zonelor cruţate din perimetrul staţiunii prin secţiunile XIX, XX, XXI, XXII, XXIII şi XXIV, iar
pentru cercetarea necropolei feudalP mai vechi (secolul XIV-XV) s-a
săpat exhaustiv o suprafaţă de 25 mp împărţită în zece casete notate
de la A la J.
Lucrările au început în ziua de 22 mai prin trasarea secţiunii XIX
('are străbate întreaga staţiune de la vest spre est, fiind paralelă cu
secţiunile III şi X care o încadrează. Spre deosebire de aceste două secţiuni mai vechi care au
conţinut numeroase
complexe arheologice,
S. XIX - cea mai lungă din această campanie - deşi s-a dovedit a fi
necesară pentru economia planului general al staţiunii, totuşi contribuţia ei a fost mai săracă şi lipsită de elemente noi. în afară de o vatră
pe care erau împrăştiate oase de animale mari şi pe care, după nivelul la
l are era situată, o considerăm ca făcînd parte din
aşezarea datată în
secolul IV e.n., şi de două bordeie ale aşezării din secolul VI e.n. (B. 91
şi B. 92, acesta din urmă deranjat de ,locuinţa feudală) secţiunea XIX
a oferit doar prilejul de a se verifica încă o dată stratigrafia staţiunii
întrucît străbate partea plană a platoului precum şi panta uşoară dinspre est care se coboară în lunca Colentinei. In zona de vest a surprins
urmele aşezării din secolul IV e.n. şi ale aceleia din feudalismul timpuriu aflate într-un strat cenuşiu închis a cărui grosime variază între
0,30-0,40 m. Peste acesta se afla stratul cenuşiu mai deschis propriu
neasa-Străuleşti,
Măicăneşti 1, în

0

M. Constantiniu şi P. I. Panait, Şantierul arheologic Băneasa-Străuleşti.
de la Străuleşti-iU'ăicăneşti, în Cercetări arheologice în Bucureşti, UJ63,
p. 140-222 ; idem Cercetările din sectorul Măicăneşti 1964-1966 în Bucureşti Materiale de istorie şi muzeografie, VI, p. 43-81.
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Săpăturile
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din bronz găsit în locuinţa 83 (sec. III e.n.) ; 2-3. fibule
din bronz. 4. brăţară din bron:i ; 5. pinten cu spin de fier

Fig. 1 1 a-b -

opaiţ
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locuirii feudale gros de 0,30 m. In zona centrală, pînă la şanţul XIII'
care-l întretaie, S. XIX întîlneşte cimitirul feudal din secolul XVI (ex-·
trema lui sudică) şi locuirea din secolul VI e.n., stratigrafia rămînînd.
neschimbată. Apoi străbate un teren uşor în pantă lipsit de
vestigii,
unde stratul de cultură se subţiază, pămîntul castaniu situîndu-se la1
-0,55 m faţă de solul actual.
Secţiunile XX, XXI şi XXII au intercalat în partea de vest a staţiunii, secţiunile deja practicate în anii precedenţi. Deşi ele au străbătut
din plin aşezările din secolele IV, VI, iar S. XX şi aşezarea din feudalism timpuriu, contribuţia lor a fost, de asemenea, săracă, reducîndu-se·
la două bordeie din secolul VI : B. 85 şi B. 86.
Secţiunea XXIII care este de fapt o prelungire a secţiunii IV s-a.
situat în partea de sud-est a staţiunii fiind cea mai apropiată de cursul
Colentinei. Două bordeie surprinse în interiorul secţiunii (B. 87 şi B. 88)
se suprapun, bordeiul 88 dovedind că aşezarea din secolul IV se întindea şi în partea de est a staţiunii. In schimb nu a conţinut nici o urmă
din aşezarea din secolul VI. Această situaţie verifică constatarea că spre
deosebire de aşezarea de la Luncă, unde locuinţele aşezării din secolul
VI e.n. atingeau firul apei, la Măicăneşti, aşezarea contemporană s-a.
situat ceva mai departe de cursul Colentinei.
Mai bogată în vestigii ale aşezărilor prefeudale a fost zona cimitirului feudal din secolul XIV-XV. Aici - în afară de un numeros.
material ceramic şi cîteva obiecte aflate în stratul cenuşiu antic răs
colit de gropile de morminte - s-au descoperit un al doilea cuptor de·
ars oale al aşezării din secolul III e.n. ; o locuinţă de suprafaţă tot din
secolul III deranjată de mormintele feudale; o locuinţă de suprafaţă.
din aceeaşi vreme, din care în situ n-a mai rămas decît vatra aşter
nută pe un pat de pietricele ; un bordei cu material în care predomină
ceramica din specia zgrumţuroasă şi care a rămas să fie săpată în continuare; iar din aşezarea din secolul VI e.n. un bordei (B. 89), care
a fost tăiat de două gropi feudale şi a suprapus o locuinţă distrusă din.
secolul III e.n.
Dintre acestea, locuinţa 83 şi cuptorul de ars oale au reţinut în
mod deosebit atenţia noastră.
Locuinţa 83, din care s-a păstrat o bună parte din chirpiciul pereţilor, a apărut la -0,30 m de la suprafaţa actuală, desemnînd o formă
dreptunghiulară. In colţul de sud-vest, sub cioburile a două vase, unul
lucrat la roată iar celălalt cu mîna, s-a aflat un opaiţ roman de bronz·
căzut cu faţa în jos. Piesa, destul de bine păstrată, deşi a suferit o ardere secundară, (fig. 1 : la-b) are ciocul prelung, uşor triunghiular decorat cu volute şi rezervorul circular cu ,puternic inel pe fund. O gaură
în dreptul locului unde ar fi putut fi prinsă mănuşa ne face să presupunem existenţa ei iniţială. Discul este adîncit, fiind despărţit de rezervor printr-un inel în relief şi tot un inel în relief mai pronunţat
înconjoară orificiul larg pentru turnat uleiul. Piesa a fost refolosită în
secolul III e.n. de către localnici 2, căci tipologic opaiţul se datează în sel La Sucidava, o lampă de bronz din sec. II e.n. a fost
IV-V e.n. cf. D. Tudor, Oltenia Romană, Bucureşti, 1958, p. 78.
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·colul I ('.n. :i. Opaiţele romane clin bronz sînt destul de rare chiar în
. staţiunill' rom:im'. militare sau civile clin ţară, iar pentru aşezările sau
·cimitirele dacilor liberi, coHstituie o piesă unică"·
ln rl'st, locuinţa 83. care a fost răscolită şi ea ele gropi de mor. mi!l te feudale a conţinut relativ puţin material ceramic, lucrat la roată
şi 1·:_1 mina. clin toate speciile obişnuit semnalate în complexele ac;.ezării
.din secolul Ill e.n.
Cdălalt obiectiv asupra căruia ne vom opri este cuptorul de ars
oale. Faţă de cuptorul prim de ars oale, descoperit în 1965 ii, el are aceeaşi orientare şi se află spre nord-est, în linie diagonală, distanţa între
cele două cuptoare fiind de 25 m. Complexul cel mai apropiat de cuptorul recent descoperit este B. 59/1964 care a conţinut nl.lllleroase deşeuri ceramice. Imediata vecinătate a acestui al doilea cuptor de ars
oale explică mai bim' situaţia preconizat[1 în B. 59 6.
Cuptorul are forma aproape cilindrică şi este de tipul cu pilon
central. Camera de foc (focarul) a fost săpată în pămîntul viu avînd
vatra la -2,15 m de la nivelul actual. Este înaltă de 0,50 m iar pilonul
·central are diametrul de 0,44 m. Platforma găurită pentru arderea vaselor, groasă de 0,16 m s-a păstrat pe o mică porţiune. Ea a fost făcută
clin lut amestecat cu pleavă susţinut pe o plasă de nuiele acoperită
,cu paie. Locul unde se încastra în pereţii cuptorului placa cu găuri,
a rămas sub forma unui şanţ circular î. Camera de ardere s-a păstrat
_pe alocuri pînă la înălţimea de 0,64 m. Arderea pereţilor fiind superfi.dală (0,06 m) aceştia s-au fărămiţat uşor. Gura cuptorului nu se pro.iecta în afară - fapt care-l deosebeşte de primul cuptor descoperit
în aşezare. Groapa cuptorului, de formă ovală, a conţinut în afară de
cioburi, un număr mare de bucăţi din lut puternic ars ce par a proveni
de la unul sau mai mulţi stîlpi, de formă semicirculară cu diametrul de
0,13 m. Lutul conţinea foarte multă pleavă ale cărei urme se văd atît în
.miezul acestor calupi cît şi pe suprafaţa lor netezită. La ce vor fi folosit
ac(•şti stîlpi este greu de spus cel puţin deocamdată s.
Olăria găsită la cuptor din care nu s-a putut întregi nici o formă,
este lucrată cu mîna şi la roată din specia ceramicii fine cenuşii şi din
, aceea aspră. Din preajma cuptorului s-a putut întregi o oală bitronco3 Dora Iv<inyi, Pannoninchen Lampen, Bud., 1935, pl. LIX 6-8 şi p. 229,
nr. 4285. 1n tipologia Dorei Ivanyi opaiţul de la Străuleşti aparţine tipului XXXI,
datat în sec. I e.n. Exemplarul cel mai apropiat (pl. LIX, fig. 8), nu are ansă.
4 In aşezarea din sec. III e.n. de pe malul lacului Tei s-a descoperit un
, opaiţ roman cu inscripţie, dar este din lut. (Săpături, D. V. Rosetti, inedit.)
5 M. Constantiniu şi P. I. Panait, Cercetările din sectorul Măicăneşti, în
Bucureşti Materiale de istorie şi muzeografie, VI, p. 45.
u In bordeiul 59 s-a constatat existenţa unor deşeuri de olărie puternic arsă
şi deformată formulîndu-se ipoteza că ar proveni de la cuptorul de ars oale
<lflat la 10 metri de bordei.(Cf.M. Constantiniu şi P. I. Panait, op. cit.). Descoperirea unui alt cuptor mult mai apropiat de bordeiul 59, ne face să opinăm că
deşeurile de olărie aflate acolo provin de la acest al doilea cuptor.
7 Observaţii mai ample asupra modului de construcţie a cuptorului vor fi
posibile după secţionarea lui, în campania viitoare.
8 în orice caz aceşti calupi nu fac parte din cuptorul propriu zis ci, probabil, de la vre0 construcţie ce-l adăpostea.
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nică, cu inel pe fund, marginea întoarsă în afară cu buza rotunjită
{fig. 2 : 1) şi două strachini una cu corpul carenat, cu buza îngroşată
în afară (fig: -~ : 2) şi cealaltă c':1 corpul rotunjit şi buza dreaptă. Din
grupa ceramicu aspre - cea mai numeroasă - sînt oalele cu pîntecele
bombat şi marginea trasă în afară terminată cu buza rotunjită sau
în muche. Vasele lucrate cu mîna sînt borcane în formă de sac· conţi
nînd în pastă cioburile sfărîmate. Un buton grosolan modelat provine
de la un capac.
Prezenţa a două cuptoare în aceeaşi aşezare ne face să presupunem
că olarii de la Străuleşti furnizau marfa lor şi altor aşezări similare.
Ca şi la Butnărcşti n, s-a constatat şi la Străuleşti că acelaşi cuptor
servea pentru arderea atît a olăriei lucrate la roată cît şi a olăriei lu.erate cu mîna.

" c;h. Bichir. Cuptoarele de ars ceramica din cadrul culturii Vîrteşcoiu-PoUn atelier ele olărie descoperit la Butnăreşti în „S.C.l.V.", XVfI,
Hl66,

ieneşti.

:;, p. •1!Jî .
.2 -

c. G29
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Aparţinînd

tot aşezării din secolul III e.n. au mai fost descoperite
fibule cu piciorul întors pe dedesubt, o brăţară de bronz şi un
pinten de fier cu spin.
Cele două fibule cu piciorul întors pe dedesubt sînt variante ale
tipului de fibulă cu arcul în forma literei „D" 10 întîlnit atît la Strău
leşti în 1961 11 , cît şi în complexele din secolul III e.n. de la MilitariCîmpul Boja, Tei sau în necropolele de la Chilia, Poieneşti 12 ş. a. Ambele
exemplare sînt lucrate din două bucăţi, capul arcului fiind întors pe
deasupra şi lipit pe arc ; resortul este bilateral cu coarda dusă pe sub
arc; piciorul lung, adus pe dedesubt şi turtit se înfăşoară de 5 ori pe
arc. Prima fibulă (fig. 1 : 3) are arcul semicircular înălţat, plat în interior şi bombat pe faţa exterioară iar piciorul este îngust. Reso!tul
este format din 8 spirale. Un prag cruţat se află la locul de intîlnire
între picior şi arc, altul la capul arcului. Faţă de fibulele în „D" din
complexele citate mai sus, fibula descrisă denotă un tip mai evoluat
indicat prin turtirea piciorului, înălţarea arcului, lungirea resortului şi
prezenţa pragurilor cruţate. Cea de-a doua fibulă (fig. 1 : 2) se apropie
.lll~_ mult de fibula în „D" prin forma arcului, prin resortul mai scurt
(6 spirale) şi prin lăţimea trapezoi~ală a piciorului. Dar deschiderea mică
a acestuia şi uşoara turtire a arcului spre picior indică tot o formă mai
evoluată. ['ipologic, fibulele se situează între fibula în „D" de tip Chilia-Militari şi fibulele tîrzii obişnuit întîlnite în complexele Sîntana de
Mureş. Caracterul lor evoluat ar arăta o prelungire în timp a aşezării
dacilor liberi, a cărei datare a fost asigurată de monedele romane ale
împăraţilor Diadumenian şi Gordian.
Brăţara (fig. 1 : 4) este formată dintr-un fir simylu de bronz cu
unul din capete îndoit în cîrlig şi înfăşurat în două spirale pe tijă. Celălalt capăt este rupt dar presupunem că se termina printr-o spirală.
Brăţări din fir de bronz cu cîrlig şi spirale au fost găsite în necropola
dacică de la Caşolţ din epoca dominaţiei romane (sec. II-III e.n.), fiind
con.siderate ca tipic dacice prin analogie cu brăţările dacice de argint
din tezaurele dacice din sec. I î.e.n. - sec. I e.n. 13. O referire poate fi
două

10 O. Almgren Studien ii.ber nordeuropăische Fibelformen, Leipzig, 1923,
p. 76, Tafel VII, fig. 157, Gruppe VI b.
11 M. Constantiniu şi P. I. Panait. Şantierul arheologic Băneasa-Străuleşti.
Săpăturile de la Străuleşti-Măicăneşti, op. cit., fig. a-b.
1l Vlad Zirra şi Gh. Cazimir Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de
pe Cimpul Boja - Militari, op. cit., vol. I, p. 56 şi fig. 7/1-2 ; Dinu V. Rosetti,
Siedlungen der Keiserzeit urid der V Olkerwanderungszeit bei Bukarest în Germania, 18. 1937, p. 207 fig. 1 (2 a-2 b) ; Dr. Severeanu Fibules appartenant aux
collections du Musee Municipal de Bucarest in Revista muzeului şi pinacotecii
municipiului Bucureşti, nr. 2, 1935, p. 197, fig. 28-29; Radu Vulpe Săpăturile de
la Poieneşti, în Materiale, I. p. 461, fig. 362/3 ; Sebastian Morintz Săpăturile dela Chilia, în Materiale, VII p. 445, fig. 512.
13 C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, p. 120 nota 1 ; M. Macrea.
Les daces a l'epoque romaine în Dacia N.S., I, p. 212 şi fig. 4/1,2.
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făcută şi la cerceii de bronz din complexele atribuite sarmaţilor şi carpilor din Moldova şi Muntenia 14.
•
Pintenul de fier (fig. 1 : 5) are corpul lat cu butoane mici la capete
şi c·11 spinul ataşat prin nituire. In dreptul spinului avea o creastă, azi
rupUi. Un pinten asemănător a fost descoperit în aşezarea din secolul
III t'.n. de la Militari-Cîmpul Boja 15. Tipul acesta de pinten este frecvent în epoca romană.
Mai puţine lucruri putem spune despre descoperirile din aşezarea
rlin secolul VI e.n. Aşa cum am presupus, aşezarea a fost intens locuită,
fapt dovedit de numărul mare de locuinţe care au brăzdat platoul Măi
căneştilor şi care apar mereu în cursul săpăturilor. Uniformitatea acestora cît şi a materialelor de inventar fac însă ca în pofida numărului
lor mare şi a unei cantităţi considerabile de material ceramic, să nu
mai cuprindă date noi privind conţinutul lor cultural.

*
Aşa cum am spus, concomitent cu săpăturile de la Străuleşti, s-a
efectuat un sondaj pe terasa înaltă a Colentinei, la 200 m est de punctul
Măicăneşti, în dreptul aşezării din secolul VI-VII e.n. de la Lunca 16.
Planul lucrărilor, impus de prezenţa culturilor legumicole ale
C.A.P. Otopeni, s-a redus la o secţiune lungă (95 m) orientată nord-estsud-vest care a străbătut în bună parte terenul în pantă spre lunca
Colentinei (S. I.) continuată pe platou cu secţiunea II (60,50 m) care a
avut aceeaşi orientare dar a fost deplasată faţă de prima secţiune cu
7,50 m spre est; din cauza unui canal de irigaţie. Această a doua secţiune parcurge terenul plan, oprindu-se în apropierea şoselei Băneasa
Străuleşti (spre nord), Secţiunea III, singura orientată sud-est nordvest şi patru şanţuri scurte, prin care s-a cercetat o suprafaţă de 55 mp
adiacentă secţiunei II au încheiat prima campanie de cercetări pe terenul denumit de localnici „La nuci".
Pe pantă, stratigrafia secţiunii I indică intervenţia unei nivelări
a terenului care a provocat subţierea stratului de pămînt cenuşiu, acesta
avînd doar grosimea de 0,25 m şi constituind pămîntul arabil, lipsit de
urme arheologice. Pe măsură însă ce secţiunile I şi II înaintează spre
nord şi terenul devine plan, stratul cenuşiu capătă consistenţă, iar în
cuprinsul lui nivelul de locuire antic se diferenţiază prin nuanţa lui
cenuşie închis şi prin colorarea lui cu abundente particule de chirpici
ars la roşu.
Potrivit observaţiilor noastre rezultă că în terenul de la punctul
„La nuci", există un singur strat de cultură destul de sărac în depu14 Radu Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti 1949 în Materiale,
I, p.
357,
fig. 194/3. Gh. Diaconu, Tîrgşor Necropola din sec. III-IV, Bucureşti, 1965, p. 169,
pl. XIX.
1s Inedit. Se află la M.1.M.B.
16 M. Constantiniu Săpăturile de la Bucureştii Noi Sectorul Străuleşti-Lunca,
fn Cercetări arheologice în Bucureşti, vol. I., p. 79-104.

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

19

ne'ri dar mai bogat în fărîme de chirpici ars, în care s-au situat vestigiile din secolul III e.n.
·
Au fost descoperite, în cursul sondajului, o locuinţă de suprafaţă
(S. II. L. 1), o aglomerare de chirpici ars pe care deocamdată o vom
nota L. 2 (S. IV) şi 13 gropi, gropile 1-7 în secţiunea I, groapa 8 la
capătul nordic al secţiunii II şi gropile 10-13 în secţiunile IV-VI.
Locuinţa 1, care, potrivit împrăştierii fragmentelor ceramice
a
chirpiciului ars şi a celor cîteva oase, pare să fi avut o formă ovală,
s-a aflat în stratul cenuşiu la -0,50 m de la nivelul actual, depunerea
avînd o grosime de 0,25 m. Axul lung al locuinţei era orientat est-vest.
iar pc latura de nord o aglomerare de cioburi şi pămînt ars poate să
indice locul unde a fost vatra. Materialul ceramic - destul de redus a constat din fragmente de olărie lucrate la roată şi cu mîna. Predomină
acelea din specia fină cenuşie, provenind de la oale de dimensiuni mai
mari cu buza îngroşată sau dreaptă şi de la străchini, toate cu inel pe
fund. Din specia ceramicii aspre şi din aceea zgrunţuroasă sînt cîteva
fragmente de oale. Vasele lucrate cu mîna sînt borcane din pastă poroasă cu cioburi sfărîmate, prost arse şi grosolan modelate. Majoritatea
materialului ceramic este ars secundar.
În imediata vecinătate a locuinţei, spre est, a apărut, în cuprinsul
secţiunii IV, o aglomerare de chirpici ars (desemnată L. 2) care avea
forma unui semicerc ce se înscria într-o suprafaţă de circa 4 m.p. Chirpiciul era în mare măsură căzut cu partea făţuită în jos, pe partea opusă
păstrînd canalele largi rezultate din arderea nuielelor din scheletul de
susţinere. Printre bucăţile de chirpici erau cărbuni iar la extremitatea
nordică două bîrnc arse. Această depunere ele chirpici se afla în cuprinsul stratului cenuşiu, stratigrafic fiind situată la acelaşi nivel cu
locuinţa 1 şi deci contemporană cu aceasta. Care a fost rostul acestui
chirpici este greu de precizat. S-ar putea ca el să reprezinte resturile
pereţilor prăbuşiţi ai unei locuinţe. Dar, imediata vecinătate a locuinţei 1
care a fost aproape complet lipsită de resturile pereţilor de chirpici.
depunerea din L 1 deosebindu-se total de cea din L 2 şi prin prcZl'nţa
resturilor de olărie, toate acestea ne fac să emitem şi o altă ipoteză în
legătură cu funcţia acestui chirpici, aşa
cum vom vedea în cdc: cc
urmează.

Gropile 1-8 din secţiunile I şi II au fost săpate în pămîntul castaniu de pădure şi galben de stepă, pînă la stratul de nisip. Cu excepţia
unei singure gropi care a avut forma aproape cilindrică, celelalte erau
în formă tronconică, uneori lărgindu-se la gură, adîncimea lor nedepă
şind 1,30 m faţă de solul actual. Ele au conţinut rare fragmente ceramice, cîteva oase şi uneori bucăţi de chirpici prinse în umplutura de
pămînt cenuşiu compact cu lentile de pămînt castaniu, galben sau de
nisip. Grija cu care au fost săpate şi sărăcia materialelor a căror abundenţă caracterizează de obicei gropile menajere din aşezările vremii,
justifică presupunerea că aceste gropi au fost folosite pentru păstrarea
proviziilor, deşi nu au prezentat urme de ardere nici pereţii, nici fundul
lor. Un argument în plus, este şi faptul că, potrivit observaţiilor noas-
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Fig. 4. Castron de lut din groapa 9

tre, umplerea gropilor s-a făcut pe cale naturală şi nu prin depunerea
resturilor menajere.
Celelalte patru gropi (9-13), au însă alt caracter, conţinutul lor
denotînd, fără îndoială, o umplere a lor voită. Dintre acestea, groalPa 9,
(fig. 3) aflată în partea nord-vestică a locuinţei 1, a reţinut în mod special atenţia noastră. Conturul circular al gropii s-a detaşat de solul castaniu la -0, 70 m de la suprafaţa actuală, adică la acelaşi nivel cu
fundul locuinţei 1. Intre -0, 70-0,90 m, aceasta a conţinut un pămînt
de umplutură cenuşiu învîrstat cu cărbuni şi grăunţe de chirpici. La
adîncimea de 0,90 m în interiorul gropii a fost găsit, un castron mare
din pastă fină cenuşie înroşită pe alocuri de arderea secundară. Vasul,
din care s-a păstrat mai mult de jumătate, are corpul tronconic şi marginea cilindrică terminată cu o buză lată teşită oblic în afară şi decorată prin alveolarea pastei şi impresiuni în forma unor boabe de grîu
(fig. 4). Castronul se afla în poziţie normală, dar cu o înclinare înspre
centrul gropii şi conţinea o mare cantitate de pămînt ars bine tasat,
care de altfel a şi provocat, desigur, spargerea lui. Umplutura de pă
mînt a gropii, după îndepărtarea strachinii nu era omogenă. Ea lăsa
impresia că s-a amenajat o mică platformă în partea stîngă a gropii,
căci pămîntul era castaniu tasat şi cu foarte rare urme de chirpici, în
timp ce în spaţiul care corespunde amplasării străchinii pămîntul castaniu era mai puţin compact şi amestecat cu cioburi, bucăţele de
chirpici şi cărbune. Aici s-au găsit şi două obiecte din fier : o verigă
rotundă şi un amnar. La -1,50 m de la solul actual, pe fundul
gropii
erau aşezate o strachină în poziţie normală, un vas borcan răsturnat
acoperit cu un fund de vas, un fragment dintr-o strachină şi o piatră
de rîu nisipoasă, de culoare cenuşie deschis cu vărgi albe (fig. 5). Toate
vasele denotă o ardere secundară.
Strachina, este lucrată la roată din lut fin conţinînd în compoziţie
abundente fire de mică. Are corpul tronconic, sprijinit pe un inel reliefat, fundul drept, marginea cilindrică uşor convexă sfîrşind cu o buză
rotunjită îngroşată atît la interior cît şi la exterior. Forma este aceea
obişnuit întîlnită în aşezările vremii, de veche tradiţie geto-dacă. Arderea însă, preconizăm că s-a făcut oxidant, ceea ce i-a imprimat culoarea
roşie omogenă. Nu credeam că arderea secundară a determinat înroşirea
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ci. Vasul era aşezat pe o tavă improvizată dintr-un fragment de obiect
din fier a cărui identificare este imposibilă avînd în vedere gradul de
dC'tcriorare cauzat de arderea secundară şi de rugina care acoperă
întreaga suprafaţă a obiectului (fig. 6 : 5). La rindul său, acesta era
aşcz3t pe un pat de paie de mei ale căror amprente în metal se observă
cu uşurinţă (fig. 6 : 6). Se mai disting şi vagi urme de patină de bronz
care ar putea proveni de la vreo aplică ce a decorat piesa din fier.
Vasul borcan, lucrat cu mîna, are culoarea cărămizie iar forma
lui este aceea cu gura şi fundul larg, pîntecele moderat bombat în
jumătatea superioară a corpului, iar marginea aplecată în afară este

Fig. 5. Depunerea de la fundul gropii !1
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terminată cu o buză teşită
conţine cioburi pisate,

oblic. Pasta din care a fost lucrat rec1p1Pflcalcar şi pietricele (fig. (j : :{). Arderea secundară a pătat vasul cu nuanţe diferite de roşu şi l-a deformat uşor.
Fragmentul folosit drept capac provine de la partea inferioară a
unui vas, probabil o oală lucrată la roată. Arderea secundară a provocat o uzură puternică a vasului aşa că suprafaţa este aspră la pipăit.
Dar pasta fină în care· se zăresc numai fire de mica precum şi urmele
slabe de angobă cenuşie-neagră lustruită, îl situează în categoria ceramicii fine cenuşii.
Forma gropii, modul de umplere. conţinutul ei şi grupajul de vase
de pc fundul acesteia, totul părea să indice că sîntem în prezenţa unui
mormînt de incineraţie în urnă acoperită cu un fragment de vas drept
capac 11. Dar lipsa completă a Gaselor calcinate în vasul acoperit care
a conţinut numai pămînt sau pe fundul gropii, ne upre-şte a-l considera
ca atare. In lipsa altei explicaţii ne gîndim la o groapă rituală sau poate
chiar la o inmormîntare simbolică, aşa cum se preconizează în cazul
tumulului LVIII, aflat în necropola daco-romană de la Caşolţ-Boiţa 18.
In legătură cu gropi în care nu s-au găsit urmele oaselor incinerate,
amintim şi gropile descoperite la Tîrgşor şi pe care cercetătorul Victor
lfeodorescu le consideră gropi de morminte.
Imprejurarea că toate vasele poartă neîndoielnic, urmele unei arderi secundare, impune în primul rinei întrebarea ele ce şi unde au fost
arse aceste vase. Dar elementele de care dispunem nu ne ajută nici de
această dată pentru a da o explicaţie cu caracter definitiv. S-ar putea
ca depunerea de bucăţi de chirpici pe care am semnalat-o mai sus în
apropierea locuinţei, să provină de la vreo amenajare în legătură cu
practici rituale, unde să se fi ars şi vasele din groapa învecinată rn. Dacă
admitem ipoteza noastră întrebarea cc urmează logic este : de ce nu
s-au giisit nid aici urmele incincraţic•i sau resturi de la vreun a~a numit
banchet.
Prezenţa unei necropole în vecinătate, presupusă de noi cu ani în
urmă, ar lămuri situaţia creată prin complexele descrise mai sus. 'finind seama că terenul dintre staţiunea Măicăneşti şi locul denumit „La
nuci", abia de acum încolo urmează a fi cercetat, această prezenţă nu
este deloc exclusă.
Sondajul din staţiunea „La nuci" a avut un rezultat pozitiv, chiar
dacă lucrările, reduse ca volum, nu au înlesnit o documentare
mai
precisă. Importanţa populaţiei dacilor liberi, a manifestărilor lor materiale
şi spirituale, justifică interesul pe care-l suscită orice nouă descoperire
privind populaţia autohtonă din secolul lll e.n. Mult timp scoşi în afara
istoriei din lipsă de ştiri în izvoarele literare antice şi din cauza pe-

tul

Categoria a II-a d. Sebastian Morintz Săpăturile de la Chilia, op.
Gh. Diaconu Tîrgşor. Necropola yeto-dacă de la sfîrşitul sec. III şi
ceputul sec. IV e.r>., p. :11.
1.1 M. MaLT<>a Şantiernl arheolo.rnc
Ca~olţ·Boita. in Materiale, VI, p.
'" Amintim că !;1 liis!ria în tumul11l XII s-au găsit. printre• resturile
gului, bu<"ă\i dc; 1nimint ars t·u urmt• dl' i<'mrw.
i;
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·nuriei descoperirilor· arheologice, pe măsură ce aşezările şi cimitirele
·dacilor liberi brăzdează cîmpia Munteniei, rolul lor în formarea poporu.lui român apare din ce în ce mai evident şi mai intens. Purtători ai
unor tradiţii culturale din perioada de înflorire a La Tene-ului geto-dac,
receptivi la forme noi de cultură înaintată ca aceea romană, dacii liberi, deşi au trăit în condiţii vitrege, în aşezări rurale deseori în calea
lurtunilor, totuşi au avut o cultură proprie care apare mai evidentă
.atunci cînd în cuprinsul aşezărilor lor putem descifra elementele stră
ine intervenite în decursul timpului. în cadrul acestei realităţi, groapa
rituală de la punctul „La nuci" ridică problema apartenenţei etnice a
populaţiei care practica arderea secundară a vaselor depuse în mormintele de incineraţie. Se ştie că dacii nu au trecut prin foc, niciodată, vasele de ofrandă sau urnele conţinînd resturile calcinate ale defunctului.
Bazat, în primul rînd pe această constatare, Gheorghe Diaconu, a definit un grup de morminte de incineraţie, cu vasele arse secundar, datat
în secolul III şi începutul secolului IV e.n. (aspectul Tîrgşor-Olteni)
. atribuindu-l unei populaţii nordice, înclinînd pentru taifali. Teza este
prea bine cunoscută pentru a mai stărui asupra ei 30 • Ce ne interesează
în cazul de faţă este dacă putem atribui groapa rituală de la Străuleşti
. acestei populaţii şi dacă o putem îngloba în grupul Tîrgşor-Olteni. ln
. afară de arderea secundară a vaselor, un element care vine în sprijinul
unui răspuns afirmativ este amnarul de fier găsit în groapă, de asemenea puternic ars secundar.
Amnarul, căruia îi lipseşte o parte din veriga de susţinere (fig. 6 : 2)
. este asemănător cu piesa găsită în mormîntul 15 de la Tîrgşor 21, dar este
ceva mai mic. Are lungimea barei de 6,5 cm, lăţimea de 0,6 cm ~
1,4 cm, şi secţiunea rectangulară. Ca şi la exemplarele de la lfîrgşor şi
Mogoşani veriga este formată prin subţierea barei şi îndoirea ei. Bazat
pe o bogată documentaţie, Gheorghe Diaconu situează amnarele cu verigă de acest tip printre dovezile „sigure pe baza cărora pot fi reperate
elementele nordice Pşevorsk" 23.
Problema prezenţei acestei populaţii nordice - străină de populaţia
localnică a fost ridicată şi în ceea ce priveşte aşezarea din secolul
III e.n. de la Măicăneşti. ln ultimul nostru raport de săpături 7.3, am
semnalat existenţa unor materiale ceramice - permanent apărute in
· complexele aşezării din secolul III - dar, în deosebi, în două bordee
descoperite în anul 1967, materiale asupra cărora acelaşi cercetător, a
opinat că aparţin unei populaţii nordice, în speţă taifalii. Ipoteza am
prezentat-o atunci cu toată rezerva cuvenită unei situaţii încă neprecizate, cu atît mai mult cu cît, în cazul acesta trebuia admisă ·interven~'O Gh. Diaconu, Despre
Tîrgşor-Olteni), în SCIV, XV,
teni (reg. Bucureşti) şi unele

taifali în lumina cercetărilor arheologice (aspectul
4, 1964 p. 468-481 ; C. Preda, Cimitirul de la Olprobleme privind cultura materială a sec. IV e.n.
pe teritoriul R. P. Române, în SC/V, X, 1959.
21 Gh. Diaconu Două amnare de tip Pşevorsk descoperite în Muntenia, în
SCIV, XV, 1964, 3, p. 428, fig. 1/4.
22 Idem, p. 430.
23 Idem.
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Fig. 7. Ceramică lucrată cu mîna descoperită în aşezarea „La nuci".
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ţia

elementelor taifalice în cuprinsul aşezării dacilor liberi din Muntenia, încă din a doua jumătate a secolului lll. Groapa rituală descoperită
cu un an mai tîrziu în staţiunea „La nuci", întăreşte ipoteza emisă în
cazul materialelor ceramice de la Măicăneşti şi constituie un argument
în plus la teza referitoare la populaţia taifalică considerată „ca o avangardă a cerniacovenilor".

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE STRAULEŞTI LES f~TABLISSEMENTS PREFEODALES

1967

RESUME
En 1967 les fouilles archeologiques de .Străuleşti ont ete pourslllvies a la
place du village feodal Măicăneşti. En meme temps on a effectue un sondage en
un terrain du voisinage denomme par Ies gens du pays; Aux noyers".
A Măicăneşti,· on a decouvert des habitations de surfacl' et des chaumierP'>
du Ilic , 1vc et vie siecles surtout dans le perimetre du cimetiere feodal des
x1ve -xve siecles.
La plupart des complexes anciens ont etc d&truits. toulefois on
a recolte un important materiei appartenant ii !'habitat des Dan•s libres du III''
sicc!e de notre ere (Fig. 1-2) et on a decouvert un four de potiers.
Par le sondage du terram „Aux noyers" un a c.lecouvert une habitation de
surface et de nombreuses fosses-quelques unes a provisions, d"autres menageres,
appartenant a la population dPs Daces libres du inc sieclc dl' notre ere. La
fosse 9 (l"ig. 3-5) a ete consideree comme fosse rituelle du a la maniere dont
clle est remplie et au fait qu'au fond on a trouve lm vase entier (Fig. 6-3) couvert avec le fond d'un auire vase et une jatte. Le fait que toutcs Ies vases ont
ete secondairement cuits et que dans le contenu de la fosse on a trouvc un
briqw.·t du type l'sevorsk ont determine l'auteur a rapprocher la fosse 9 de
Străuleşti dPs complexes du groupe Tîrgşor-Olteni. date du 1vc siccle de natre
ere et attribuc a des populations nordiques, peut-etre les Taifalls.
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