SĂPĂTURILE

DE LA BUCUREŞTII NOI 1960

Teras~le

joase ce mărginesc cursul meandric al rîului Colentina, în
porţiunea cuprinsă între podul Străuleşti şi apele lacului Băneasa, consLituie una din zonele cu cea mai intens.ă locuire de pe teritoriul oraşului
Bucureşti. Condiţiile deosebit de prielnice unei aşezări omeneşti, creiate
de lunea relativ lată a rîului, de apele lacurilor din vecinătate şi de codrii
ce adesea se opreau în buza nisipoasă a Colentinei, au făcut ca începînd
din neolitic şi pînă în zilele noastre omul să populeze, cu unele intermitenţe, această regiune. Prezentîndu-se ca un larg conglomerat arheologic,
triunghiul format de punctele Străuleşti, Dămăroaia şi Băneasa a format
obiectul unor cercetări arheologice, încă din primele decenii ale secolului XX 1 ). Prin cercetările de suprafaţă şi unele săpături organizate de
fostul Muzeu municipal, prin cercetătorul D. V. Rosetti, la Străuleşti,
Bucureştii Noi, Băneasa (la Stejar), Dămă.roaia, s-a putut întocmi schiţa
arheologică a acestui sector ce cuprinde urme de locuire omenească din
epoca bronzului (cultura Glina III şi Tei) epoca fierului (cultura Bordei,
Herastrău şi Latene); perioada de trecere la feudalism (sec. IV, VI-VII)
precum şi dovezi referitoare la epoca de formare a poporului romîn
(sec. X-XI) 2).
În anii 1958-1960, avîndu-se în vedere marile lucrări de construcţii
din Capitală, care afectau in parte şi acest sector, precum şi necesitatea
completării datelor senmalate cu decenii în urmă, s-au întreprins cercetări
de suprafaţă pe ambele maluri ale Colentinei. Harta arheologică a acestei
zone a fost îmbogăţită cu noi obiective. Pentru salvarea unor veiStigii istorice s-a propus efectuarea unor săpături arheologice, în special pe malul
stîng al rîului Colentina. Campania arheologică începută în anul 1960 a
avut ca obiective : efectuarea lucrărilor de salvare a unei aşezări din
perioada prefeudală (sec. VI-VII) semnalată la punctul Străuleşti-Lunca,
cercetarea unei aşezări din perioada de formare a poporului romîn (sec. X)
pe terenul G.A.S. Mogoşoaia, Secţia Alba, precum şi a unui sat feudal din
sec. XV-XVI pe terenul numit Măicăneşti (fig. 1).
1)

D. V. Rosetti, "Din preistoria

Bucureştilor". Bucureşti,

1929, p. 4.

2) Planul general al săpăturilor arheologice de la Bucureşti în "Bucureştii de
Odinioară",

E.S. 1959.
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Sectorul

Străuleşti

-

Lunea

Aşezarea din perioada de trecere la feudalism de la Străule~ti-Lunca,
este situată pe islazul G.A.C. 8 Martie- Băneasa, de pe malul stîng al
Colentinei. În cursul timpului, întregul islaz a servit pentru furnizarea
parcurilor Capitalei cu brazde de iarbă şi pămint negru, prielnic diferitelor plantaţii. Azi el este răvăşit şi brăzdat de viroage, succe::lîndu-se cu
mid întreruperi, la dreapta şi la stînga unui drum de ţară care, după ce
coboară spre sud din spre şooeaua Băneasa- Mogoşoaia, merge paralel cu
Colentina, pentru ca apoi să cotească din nou spre sud, şi trecînd printr-un
vad Colen tina, să urce spre Bucureştii Noi.
Porţiunea de islaz pe care se întind resturile aşezării vechi este măr
ginită la sud de apa Colentinei, iar la nord şi vest de linia sinuoasă a
terasei Colentinei, care spre vest se coboară pînă. aproape de apă, întrerupînd lunea, printr-un bot de deal înălţat cu cea 2 m de la nivelul apei
(figura 1 şi 2). Aşezarea prefeudală, a fost răvăşită. aproape în întregime de
săpătura ocazională, care în unele locuri s-a adincit pînă la peste 0,70 m.
Pe o întindere de aproape 3·JOO mp, resturile locuinţelor şi cuptoarelor
zăceau pe un sol galben lutos, apărut la suprafaţă prin îndepărtarea straturilor de pămînt ce-l acopereau (fig. 3). Din totalul de 19 locuinţe, precizate în cursul cercetărilor noastre, nici una nu a fost cruţată de săpătura
ocazională, aşa încît numai pentru două locuinţe am dispus de profile
parţiale.

Urgenta necesitate de a surprinde măcar ultimele urme ale acestei
precum şi apropierea iernii, au impus limitarea săpăturilor numai
la cercetarea comp~exelor deja dezvelite prin decapitarea terenului, rămî
nînd ca porţiunile de islaz neafnse să fie supuse cercetărilor în primăvară.
In afară de un singur şanţ cu caracter de sondaj, celelalte secţiuni care au
fost executale în pămînt cruţat, au urmărit amenajarea unor profile de
care partea răvăşită a aşezării era lipsită. Avind în vedere că resturile
locuinţelor se aflau împrăştiate pe o întindere împărţită în tre: zone prin
topografia fortuită a terenului, s-a desemnat prin litera A suprafaţa cuprinsă între Colentina şi o fîşie de pămînt cruţat paralelă cu rîul ; prin
litera B, suprafaţa de la nord de acest teren pînă la linia de la care se
înalţă terasa Colentinei şi, în fine, prin litera C, suprafaţa care continuă
spre est suprafaţa A şi în care s-a găsit un grup de 4 locuinţe (fig. 2).
În sensul celor spuse mai sus, s-au efe-ctuat lucrările de degajarea
locuinţelor mutilate şi concomitent s-au trasat 7 şanţuri pe axele nord-sud
şi est-vest. Şanţul I situat la limita dintre suprafaţa A şi C, orientat
nord-sud, începe chiar din malul Colentinei şi după ce parcurge pe o mică
distanţă pămintul cruţat, es~e întrerupt de o viroagă., pentru ca apoi să-şi
continue traseul pînă în suprafaţa B, unde este întrerupt definitiv de săpă
tura ocazională. Şanţul II şi III, tot în direcţia nord-sud, taie în curmeziş
fîşia de pămînt cruţat dintre suprafeţele A şi B. Aceste două şanţuri nu
au atins nici un obiectiv. Şanţul VI străbate o parte din suprafaţa B în
care săpătura ocazională nu s-a adincit chiar pînă la pămintul viu ; el are
orientarea nord-sud. Şanţul VII avînd aceeaşi orientare, porneşte din malul Colentinei şi străbate, ca şi şanţul I, o porţiune de pămînt cruţat, pînă
în suprafaţa A. El a fost trasat pentru urmărirea unui contur de locuinţă
aşezări,
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a cărui cuptor fusese dezvelit în suprafaţa A. Pe axa est-vest, a fost
efectuat şanţul IV, care porneşte de la capătul nordic al şanţului I şi
parcurge întreaga suprafaţă B pînă la linia botului de deal care întrerupe
!.slazul. Din loc în loc el întîlneşte insule de pămînt cruţat, restul traseului
f<:1cîndu-se în suprafaţa decapitată. Şanţul V de sondaj, pe axa nord-sud,
este cel mai lung şi singurul care străbate un pămînt nederanjat, pe toată
lungimea lui. El porneşte chiar din malul Colentinei şi străbate botul de
deal în lung, pe latura lui de est avînd o lungime de 97 m. Este în afara
suprafeţelor A B şi a fost tăiat pentru a se constata dacă aşezarea din
luncă se întinde şi pe deal.
Stratigrafia luncii Colentinei, aşa cum reiese din profilele secţiunilor
este următoarea : sub un strat de humus recent, cenuşiu galben, a cărui
grosime variază intre 0,15-0:20 m, urmează un sol vegetal aluvionar cenuşiu nisipos, gros de 0,50 m care conţine depunerea din sec. III şi VI-VII.
Acesta, la rîndul său, suprapune un strat de pămînt galben lutos, solul
viu - cu numeroase infiltraţiuni din stratul de deasupra, ceea ce îi dă
aspectul unui pămînt galben pătat uniform cu negru. După cea 0,60 m
ace:st sol se degradează, căpătînd aspectul unui mortar îmbibat cu apă.
!n aceasLă stratigrafie, destul de simplă şi prinsă clar în secţiuni, un
element nou a cărui explicaţie vom încerca să o dăm, îl aduc şanţurile I
şi VII. Situaţia fiind pînă la un punct aceiaşi în ambele secţiuni, vom
arăta-o pe cea din şanţul I. De la capătul de sud, care răspunde chiar în
albia CoJentinei, şanţul 1 străbate spre nord, o porţiune elin islaz care se
înalţă treptat pe o distanţă de 5,75 m, după care acesta, aşa cum am spus
n1ai sus, este tăiat brusc de o viroagă. !n acest punct, nivelul terenului este
rielicat cu 0,60 m faţă de cel obişnuit. Pe toată această lungime, humusul
antic lipseşte cu desăvîrşire fiind înlocuit cu o depunere masivă de nisip
de rîu steril. Dar în profilul şanţului VII, care a fost efectuat pentru degajarea locuinţei A 2, a cărui cuptor se găsea mutilat în suprafaţa A, s-a
observat că la partea inferioară, stratul de nisip este pigmentat cu rare
fragmente mărunte de chirpic ars iar sub acesta se află un rest elin groapa
locuinţei A 2. Aceasta înseamnă că masiva depunere de nisip a avut loc
după ce aşezarea elin perioada de trecere la feudalism, îşi încetase existenţa.
De unde provine această limbă de nisip, ce se ridică elin albia Colentinei
şi care atinge o grosime max. de 1,10 m este greu de precizat. Unele observaţii făcute spre limita de nord a islazului, atît în suprafaţa B, cît şi mai
departe spre est, arată că acolo avem de aface cu un pămînt mlăştinos
care mai păstrează încă multă umezeală şi unde apa apare la cea 0,70 m
adîncime. De altfel, toată această porţiune de nord a islazului, pare a fi
mai joasă decît partea din spre sud, din vecinătatea apei, unde pămîntul
este nisipos iar apa apare abia după 1 m adincime. Atît stratigrafia din
şanţul I şi VII cît şi constatările de mai sus, ne fac să emitem ipoteza că
într-o perioadă de ploi abundente, Colentina şi-a revărsat apele în luncă.
După inundarea întregii suprafeţe, cînd a fost acoperită probabil de ape
şi aşezarea prefeudală, rîul s-a retras într-o albie mai largă decît cea
actuală, a cărei depunere o vedem în stratigrafia celor două şanţuri. Spre
nord, lunea marcînd o depresiune, au rămas încă întinse bălţi care c:.r
timpul au secat, lăsînd pămîntul mlăştinos pe care-1 vedem astăzi. De alt-
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fel, dincolo de botul de deal, spre podul Străuleşti, şi acum Colentina
deseori islazul, iar bălţile nu seacă decit in anii extrem de

inundă

secetoşi.

Cele mai vechi urme omeneşti aflate în secţiunile din interiorul
suprafeţelor A. B şi C, datează din prima epocă a fierului. Cîteva fragmente ceramice, găsite la suprafaţa
,---------------r stratului de pamînt galben, apar! ţin aspectului de cultură materială Basarabi. O groapă, poate de
locuinţă,
surprinsă
în vecinătatea
1
~~~$.~~~~~~~'iii~~~~ epoci,
şanţuluidin VII,
aparţinînd aceleiaşi
:ffi
lipsă de timp, a rămas să
~ fie cercetată in campania viitoare. A
~ doua etapă de locuire se situează în
'/ sec. III e.n., aspectul ei cultural aprcr
piindu-se de acela aflat în aşezarea
de la lacul Tei. In stratul de humus
1 antic urmele ei, constînd exclusiv
/ din materal ceramic, sînt sporadice,
dar ele apar şi în pămîntul răvăşit al
___ _j suprafeţelor A B, uneori chiar în
cuptoarele locuinţelor de mai tîrziu.
Fig. 4. Vas lucrat la roată ;
Aceasta nu este surprinzător, căci
sec. III e.n.
nivelul de vieţuire al oamenilor din
această etapă se află în stratul de
humus antic in care se vor aşeza şi
locuitorii din etapa următoare. Urme
mai substanţiale, dar din păcate deranjate de o locuinţă prefeudală, s-au
găsit spre vest, la limita suprafeţei A.
Pe latura estică a locuinţei A 8 în exterior - s-au d,escoperit resturile a două vase, unul grosolan lucrat
cu mîna, din pastă cu cioburi pisate,
şi un altul care s-a putut întregi, din
pastă fină, cenuş~e (fig. 4). Prezenţa
mai stăruitoare a urmelor sec. III în
-----şanţul vecin (V), ne arată că aşezarea trebuie căutată spre· vest, pe
Fig. 5. Fibulă de bronz ;
sec. III-IV e.n.
botul de deal pe care-I formează terasa a 2-a a Colentinei, lucru confirmat şi de frecvenţa crescîndă a acestui material, la punctul Măic3.neşti,
unde în malul unei rîpe, s-a găsit şi o fibulă cu resort bilateral şi piciorul
întors pe dedesubt (fig. 5). După un timp în care lunea a fost părăsită,
ea este din nou locuită şi de această dată foarte intens, în a doua etap:l a
perioadei de trecere la feudalism, aşa cum ne arată. re3turile aşezării
dezvelite. Totuşi în stratul de humus antic în care se află nivelul de
vieţuire prefeudal, prezenţa ei este semnalată doar de pămîntul inegrit
de cărbune şi pigmentat cu rare fragmente minuscule de chirpic înroşit
de foc.
.

,.

1

11

I
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Şanţul de sondaj V de pe botul de deal, confirmînd cele trei etape
de locuire constatate în secţiunile din suprafaţa A şi B, aduce elemente
noi prin aceea că el ne documentează prezenţa, pe această parte mai
înaltă a malului Colentinei, şi a altor aşezări omeneşti. Spre capătul nordic
al şanţului V, se desprinde următoarea stratigrafie :sub un strat de humus
vegetal, care vanază între 0,30Scara: 1·50
0,50 m şi în care s-au găsit numeroase resturi feudale deranjate de
muncile agricole, se află un strat de
sa
pămînt cenuşiu gros de 0,50 m, în
care, în afară de fragmente ceramice
sec. III: s-a găsit un toporaş de fier
asemănător cu cel găsit la Băneasa 1).
Urmează un strat de pămînt castaniu
gros de 0,30-0,40 m în cuprinsul
-lm
căruia s-au aflat împrăştiate urme
de ln~uire din epoca bronzului, care
după materialul ceramic, se situează
în faza culturii Tei denumită de
D. V. Rosetti faza Stejar 2). La baza
acestui strat castaniu s-au găsit cîteva
fragmente ceramice aparţinînd neoliticului timpuriu şi un contur de
groapă ce pătrunde în solul galben
lutos viu dar care nu a cuprins nici
un fel de materal arheologic. Însă
~ pănunt ~..w nlJ'lfJO-'
contribuţia şanţului V este in deosebi
~
"
"
ti7P9r'l tT't> carbuni' st
preţioasă, prin descoperirea unei lo,.Oi9171Pnl'o-t cu /i-,.p dP ciNrptc inro~~~

-

cuinţe aparţinînd, fără îndo:ală, aşe
zării din suprafaţa A B. Aceasta ne

arată că aşezarea

~

,.oominl'

9alb~n /vlo.s.

Fig. 6. Profilul

şi

planul

locuinţei

9

se extinde spre
din şanţul v
vest şi pe botul de deal. Că acest3. a
fost locuit intens în perioada de trecere la feudalism, ne-o confirmă şi
descoperirile de la punctul vecin, Măicăneşti.
In suprafeţele A, B şi C au mai putut fi prinse resturile a 19 locuinţe,
dintre care 13 sînt bordeie puţin adîncite în pămînt, cu cuptoare în
formă de potcoavă. Vom vorbi mai întîi de acest tip de lo·cuinţe, care
se detaşează clar în cele 3 suprafeţe şi vom face abstracţie, deocamdată,
de ahe elemente, care intervin în chip destul de variat şi care ridică
problema unor etape de lo·cuire în cadrul acestei aşezări. Întrucît singura
locuintă nederanJată de săpătura o2azională este aceea din şanţul V de
sondaj şi întrucît nu s-a observat la aceasta nici un fel de refacere,
vom începe prin descrierea ei. Groapa locuinţei 9 porneşte din stratul
de humus antic şi se adînceşte în solul galben lutos cu 0,30 m (fig. 6).
1) Dinu V. Rosetti, "Siedlungen dn Kaiserzeit und der Volkerwanclcrungszeit
bei Bukarest", Germania XVIII, 1934, p. 212, fig. 7 11.
:!) D. V. Rosetti, "Civilizaţia de tip Bucureşti" Die Bukarester Kultur,
Bucureşti, 1936, p. 4 şi urm.
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Este de formă rectangulară cu colţurile rotunjite avînd dimensiunea
2,90/2,60 m ; fundul încăperii este orizontal. Nu s-a observat nici o urmă
de amenajare a podelei sau a intrării şi nici gropi de pari. Pe latura nordică, spre colţul de nord-est, se afla cuptorul săpat parţial în afara locuinţei şi aşezat pe un postament de pămînt cruţat, înălţat faţă de fund
cu 0,10 m. Cuptorul din care nu s-a păstrat decît partea inferioară, are
vatra în formă de potcoavă (dim. 0,70/0,50 m) cu gura spre sud. Lipitura
vetrei, foarte dură, are o grosime de 0,04 m, din care pătura de
deasupra este calcinată, avînd aspectul cimentului, iar restul este
puternic înroşită. În secţiunea transversală, cuptorul arată o vatră
plană,
deasupra căreia se ridică pereţii laterali, aproape drepţi.
Gro8pa locuinţei conţine numai pămînt puternic înegrit şi pigmentat cu
firişoare de chirpic înroşit. Cuptorul a apărut în săpătură acoperit de un
morman de cioburi de oale şi vălătuci de lut amestecaţi cu pămînt. ln
cuptor, zăceau de-a valma, f~agmente ceramice lucrate la roată şi cu
mîna, vălătuci de lut, bucăţi de chirpic cu urme de pari şi un număr mic
de oase de bovine şi ovine. De asemeni, s-au găsit cîteva fragmente dintr-o
placă găurită din lut. Este de remarcat marea cantitate de vălătuci din
lut amestecat cu pietricele mari şi cioburi pisate şi arse la roşu, de forme
variate : tronconice, ovale, prismatice. Uneori suprafaţa acestor vălătuci
poartă. urme de culoare albă care pare să fi acoperit tot obiectul iar pe
unii din ei se observă striuri neregulate oblice sau drepte. Un singur
fragment de amforă cu pîntecele canelat, reprezintă în această locuinţă
ceramica de import.
Locuinţele din suprafeţele A, B şi C, în genere nu se deosebesc de
locuinţa 9 din şanţul V. Ele pornesc tot din stratul de pămînt cenuşiu,
erau puţin adîncite, pătrunzînd în solul galben lutos cu 0,30 m, aşa cum
ne arată singurul profil de care am dispus în suprafeţele A B sau cu
0,50 m în cazul locuinţei 17 din 5Uprafaţa C. Forma lor este rectangulară,
cu colţurile rotunjite sau ascuţite, cu laturile variind între 2,50 m şi
3,50 m, uneori prezentînd o deformare prin aceea că două din laturi nu
se mai închid în unghi drept ci in unghi ascuţit. Cuptoarele, cu vatra
în formă de potcoavă, sînt situate in partea de nord-est a locuinţei spre
colţ cu gura spre sud. Au fost săpate de obicei parţial în afara locuinţei.
Numai locuinţele B 16 şi C 17 au cuptorul în interior, dar tot în colţul
de nord-est. Construcţia cuptoarelor este identică cu aceea a cuptorului
locuinţei 9. În cuptoare s-au găsit numeroase fragmente ceramice lucrate
cu mîna şi la roată şi numai într-un singur caz un vas întreg (fig. 7 a). O prezenţă care se impune a fi remarcată şi aici, prin frecvenţă şi cantitate,
este aceea a vălătucilor de lut pe care i-am întîlnit şi în locuinţa 9 şi care
neîndoelnic, au avut o funcţiune în legătură cu cuptorul locuinţelor.
Mereu prezenţi în cuptoare sau în imediata lor vecinătate, nelipsiţi în
pămîntul răscolit al celor trei suprafeţe, mărimea lor variază între
15-25 cm iar formele lor sint : cilindrice, bitronconice, ovale sau prismatice, uneori modelaţi cu multă grijă, alteori însă sînt simple bucăţi
de lut infonne. La ce au folosit acei vălătuci de lut, consideraţi de unii
cercetători drept separatori de vase în cuptoarele de ars oale, nu putem
şti cu siguranţă. Înclinăm însă a crede, potrivit unor observ~ţii ~ăcuU:
la Străuleşti că ei erau îngrămădiţi în jurul cuptorului în 1ntenor Şl
chiar deasup~a lui, avînd funcţia, poate, de a intensifica iradierea căldurii.
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Fig. 7 a. Cuptorul

locuinţei

Fig. 7 b. Cuptorul

16, cu vas întreg

locuinţei

17 C.
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Despre felul cum erau construite locuinţele cu cuptoare în formă
de potcoavă, aşezarea din luncă ne oferă puţine date. Nici în suprafeţele
A, B şi C nu s-a observat o amenajare a intrării. Fundul era plan cu o
singură excepţie, locuinţa 10 B, care arată o albiere spre centru. In sensul
amenajării vreunei podele, un indiciu pare că l-am avea într-o singură
locuinţă, unde s-a surprins o porţiune dintr-o lipitură alburie calcaroasă
ce zăcea pe fundul locuinţei la
- -f 0,80 m sud de cuptor. Dar ea stă pe
' un strat înroşit de pămînt aşa că
poate să fie vorba de o vatră. In altă
locuinţă, s-a găsit la o mică distanţă
de gura cuptorului, o groapă rotundă
cu diam. 0,20 m. Aceasta ar putea fi
o groapă de par care susţinea acoperişul. Poziţia şi singularitatea ei ne
~
1mpun rezerve.
~
Despre materialul de construcţie
întrebuinţat, înclinăm a crede că el
consta, în mare măsură, din stuf, pe
1
care locuitorii îl găseau din plin pe
malurile Colentinei. Pămîntul înnegrit din groapa locuinţelor, în care
cu greu se disting bucăţi mai mari de
cărbune, pare a proveni tocmai din
1
combustia unui material ce nu avea
calitatea lemnului de a se preface în
cărbune. Că s-a folosit totuşi şi lemnul, ne arată doua locuinţe unde s-au
Fig. 8. Vas borcan de lut lucrat
cu mina
găsit cîteva fragmente m:d de bîrne
arse. Raritatea bucăţilor de chirpic
de la pereţi, în interiorul încăperilor sau în preajma lor, este un lucru
inexplicabil. La ~ singură locuinţă, în interiorul cuptorului, s-au găsit
două fragmente din pereţi, pe care sînt imprimate urme de pari sub forma
unor alveo~e mari şi care provin probabil de la colţuri. Calitatea bună
a chirpicului care este compact şi neted, aproape lipsit de degresanţi şi
grosimea fragmentelor, ne arată că pereţii ca şi cuptoarele de altfel, erau
train:c construiţi. Cu atît mai mult rămîne inexplicabilă lipsa lor în stratul
de cultură sau în gropile locuinţelor. Prezenţa în cîteva cuptoare a unor
fragmente de plăd de lut cu pietricele în compoziţie groase de 0,05 m
şi perforate, a căror provenienţă nu o vedem încă, este demnă de semnalat.
Faptul că pe o faţă sint imprimate în lut urmele unei ţesături de nuiele,
iar pe cealaltă se văd urmele ordonate a degetelor care au întins pasta
pe împletitură precum şi grosimea lor considerabilă, ne fac să ne gîndim
la lipitura pereţilor, dar în acest caz nu vedem de ce aceste plăci sînt
perforate de găuri circulare, în genul platformelor de la cuptoarele de
ars oale. Acest lucru ne-ar putea îndrepta gîndul spre gardină, cu atît
mai mult cu cît in toate cazurile, fragmentele de plăci au fost găsite
în cuptoare. Dar grosimea lor mare şi lipsa unei suprafeţe netede care
1

j

____ j
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să îngăduie aşezarea vaselor, fac ca această presupunere să nu poată
fi susţinută. Deşi ele au fost găsite în cuptor cu partea pe care sînt
imprimate nuielele în afară, ceea ce constituie o poziţie anormală dac~
admitem că ele provin de la pereţi, ca o ipoteză ce rămîne a fi confirmată
sau nu, ne oprim la admiterea lor ca făcînd parte totuşi din pereţii locuinţei,
iar perforarea şi-ar găsi explicaţia în înfigerea unor ţăruşi scurţi, în poziţie
orizontală, în posmoteala incă moale
a pereţilor, pentru a evita o desplindere.
Despre ocupaţia locuitorilor din
aşezare putem spune şi mai puţine
lucruri. Uneltele lor nu s-au găsit.
În afară de o dăltiţă de fier, un fragment mic ce pare a fi un virf de
foarfece tot de fier, o fusaiolă rotundă şi trei fragmente dintr-o piatră
de rîşniţă rotundă elin rocă vulcank~ă,
găsită tot în cuptor, altceva nu s-a
mai des-coperit. Oasele găsite în aşe
zare sînt relat=.v puţine. Ele erau în
cuptoare şi aparţin unor bovine şi
ovine. Înclinăm a crede că lo2uitorii se îndeletniceau mai curînd cu
creşterea animalelor cu atît mai mult
cu cît în suprafeţele A B şi C nu
s-au surprins nici o urmă de cereale
şi nici o groapă de provizii. Lipsa
uneltelor sau a obiectelor de uz casnic a acestor locuitori de pe malul
Colentinei, este cu atît mai surprinzătoare, cu cît durata de folosire a
Fig. 9. Oală de lut lucrată la roată
cuptoarelor şi refacerile despre care
vom vorbi, ne arată că aşezarea a fost destul de îndelungată. Singurele
explicaţii pe care ]e vedem sînt fie în îndepărtarea acestor urme odată cu
pămîntul transportat recent de pe islaz, fie, dacă adn1item că aşezarea a
fo:.t supusă inundaţiilor Colentinei, în antrenarea de către ape a materialului aflat în afara cuptoarelor. Acea~.tă din urmă ipoteză ar putea să
expLce şi lipsa materialului arheologic din strat.
Cet am~ca găsită în cuptoare se împarte în două mari categorii : eeramica lucrată la roată cu învîrtiri repezi (Pl. I, II, IV, V, fig. 9) şi ceramica
lucrată cu mîna (Pl. III, VI şi fig. 8 şi 10). Proporţia dintre cele două cate~orii variază dar în general raportul este aproximativ egal. In schimb vasele
lucrate cu mîna ce au putut fi întregite, sînt mai numeroase decît cele
lucra~e la roată, din care nu dispunem decît de 2 forme întregi (fig. 9
şi Pl. I fig. 2). Lutului din care au fost confecţionate vasele din ambele
categorii. i s-a adăogat nisip cu m.·ca, pietricele albe şi cioburi pisate. Cantitate.J lor în pastă variază, dar se remarcă faptul că în timp ce olăria
lu·craU1 la roată, conţine nisip şi pietricele în cantitate mai mare, olăria
lucrat{! cu n1îna conţine o cantitate mai mare de cioburi pisate. Din variaţia
şi cantitatea degresanţilor în pastă, reies două aspecte ale ceramicei, con-
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statate 1n amîndouă categoriil . Una mai aspră la p~păit şi mai compactă,
prez ntînd o rezistenţă mai mare şi alta mai puţin rezistentă, suprafaţa
vaselor avînd o oar car catjfelare. Toată ceramica a fost arsă la ro u
cărăn1iziu sau galbe n cărămiziu , arder a fiind în genere destul de bună.
O r dusă cantitat d fragmente arată un miez rămas negru şi o mai
r dusă cantitate pare să fi fost iniţial cenuşie. În tehnica de lucru, fie cu

®

Fig.

19.

Vase borcan de lut lucrate cu mîna

roata fie ~u mîna, se observă vase cu pereţii şi fundul subţiri şi vase
cu p ereţii şi fundul gros. !n repertoriul formeiLo~ se disting , în categoria
ceramicii lucrată la roată : oala fără toarte cu fundul mai îngust decît gura
(fig . 9) oala scundă cu fundul şi gura egale (Pl. I , fig. 2) , şi chiupul pîntecos. Cîteva fragmente ne indică şi pr-ezenţa vasului de p~oiVizie, cu buza
lată , teşită . La toate aceste forme elementul cel mai variat îl constituie
buza. O gamă întreagă de fragmente ne arată în genere pe ntiru cerami·c a
mai fină cu p ereţii su bţiri , o buză scundă răsfrîntă în afară cu extremitatea
îngro ată şi teşită orizontal sau oblic în secţiune rectangulară ori faţeta ta
în secţiune triunghiulară ; o buză înaltă dreap tă, căzînd vertical pe pereţi
sau uşor evazată, avînd în interio~ o şănţuire mai mult sau mai puţin aocentuată . (Pl. I : II, IV, V) , etc. La vasele cu per-eţii groşi această varietate scade.
Obişnuit, buza este mai înaltă şi întoarsă în afară sau numai aplecată.
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Extremitatea este de obicei uşor îngroş&tă şi rotunjită (Pl. V, fig. 4, 7, 8, 9).
Pe fund şi la partea inferioară vasele cu pereţii groşi au în interior puternic imprimate, q.rmele largi de la roată, care uneori formează, în
centru, un umbo sau un cerc adîncit. La exterior, pe fund, în multe cazuri
se observă, urma desprinderilor de pe roată, sub forma unor cercuri concentrice, linii paralele sau a unor elipse ce se subţiază şi se unesc într-un
punct pe n1arginea vasului (Pl. II, fig. 6). Decorul obişnuit în ceramka
lL~crată cu roata este linia adîncită, mai mult sau mai puţin, care înconjură
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de obicei umărul vasului sau partea superioară a pîntecelui, fiind dispusă
în unul sau mai multe grupuri. (Pl. 1, fig. 1, 2, 4 ; Pl. II, fig. 1, 2, 3 ; Pl. IV,
fig. 1, 5 ; Pl. V, fig. 3, 10). În două cazuri, liniile adînci te, care obişnuit sînt
imprimate în cursul lucrului la roată, au fost trasate stîngaci cu mîna.
Linia în val dublu sau triplu însoţită uneori de o zonă de linii adîncite,
este şi ea prezentă ca decor pe vasele lucrate la roată, de obicei pe umăr.
(Pl. 1, fig. 5 ; Pl. II, fig. 7 ; Pl. V, fig. 1, 2, 5).
Toată olăria lucrată la roată arată o puternică influenţă romana-bizantină, în care poate singurul lucru specific, îl constituie calitatea materiei prime din care a fost lucrată. Ca forme şi decor se pot observa unele
analogii cu ceramica cenuşie şi roşie de la Moreşti, datată acolo în
sec. VI 1).
Din categoria ceramidi lucrată cu mîna, s-au putut stabili următoa
rele forme : vasul-borcan, chiupul pîntecos cu buza arcuită în afară !jii
aşa numita tipsie, de formă rotundă, prezentă prin două variante :
una cu n1arginile înălţate şi bine conturate, alta în forma unui disc cu
marginile uşor îngroşate. Două fragmente provin unul de la un pahar de
formă tronconică cu buza marcată doar printr-un şir de impresiuni
neregulate la exterior, rezultate din apăsarea cu degetul în timpul modelării ei, şi altul de la un capac cu buton cilindric.
Vasul borcan foarte numeros în aşezare, deşi în general are un aspect
uniform, luat fiecare în parte, arată numeroase variante. Dintre aceste<-l
de~prindem : vasul-borcan bine modelat, svelt, cu pereţii relativ subţiri,
buza înaltă, nple·cată în afară, teşită drept sau oblic şi cu pîntecele avînd
o bombare alungilă (fig. 10 : 1, 4, 5, 7) ; vasul borcan modelat rudimentar,
mai s·cund, cu umărul desvoltat, pîntecele un1flat, fundul foarte gros şi
înălţat, şi cu buza înaltă răsfrîntă în afară (fig. 8 ; fig. 10 : 2 ; Pl. VI,
fig. 1, 2, 7) ; vasul-borcan tot rudimentar modelat cu buza scurtă uneori
dreaptă sau uşor apleocată în afară, alteori răsfrîntă, întotdeauna terminaU.
prin subţiere, avînd două variante : cu umărul dezvoltat de la care pereţii
se coboară oblic spre fund (Pl. III, fig. 2) şi o varianta cu pîntecele bombat,
avînd linia de maximă lărgime la partea superioară (Pl. III, fig. 4). O ser:e
întreagă de funduri şi buze de vase-borcane arată variaţiuni numeroase
asupra cărora nu mai stăruim. Remarcăm doar vasul din fig. 10 : 6 care
se deosebeşte ca formă de restul vaselor-borcane, dar care fiind mult
deformat, nu ne vom opri deo·camdată asupra lui.
O variaţie se observă la acest fel de recipiente şi în felul cum sînt
modelate. Cele mai multe au fost lucrate prin simpla apăsare a paslei cu
degetele, care se observă în interiorul vaselor prin adîncituri neregulate
în pastă. La exî..erior, olarul a netezit suprafaţa de obicei acoperind cioburile şi pietricele cu un strat subţire de făţuială. Alteori 1nsă pietricelele sau
cioburile apar în relief pe suprafaţa vasului. Unele vase arată o netezire
cu o lopăţ;că de lemn care şi-a lăsat urmele prin striuri mai mărunte sau
mai largi, neregulate. În fine o altă formă de a lucra vasele mai rar întîlnită la Străuleşti, este aceea în care olarul a netezit pasta de sus în jos pe o
linie continuă, astfel că a rezultat un fel de caneluri care de obicei se
observă în interiorul vaselor ; într-un singur caz ele acoperă şi în1) Informaţie primită
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treaga suprafaţă exterioară. Mai amintim de vasul borcan cu fundul foarte
înalt şi gros care arată o faţetare a suprafeţei exterioare (fig. 8).
Decorul pe vasele borcan lucrate cu mîna este destul de rar întîlnit
dar v&riat. Motivele decorative, întotdeauna incizate sînt : crestături
neregulate, paralele sau în unghi pe buză (Pl. III, fig. 2, 3) ; valul simplu
sau dublu pe partea superioară a recipientului (într-un singur caz el se
află şi pe buză la exterior) (Pl. III, fig. 1, 4) şi crucea cu două variante 1 ),
După cum am spus mai sus, în aşezarea de la Străuleşti, fie în interiorul locuinţelor cu cuptoare în potcoavă, fie în afara lor, apar unele
elemente care nu-şi pot găsi - deocamdată- decît o înţelegere ipotetică.
Din locuinţa B 11, a cărei contur nu s-a putut prinde, deoarece o
viroagă adîncă 1-a suprimat, nu a mai rămas decît obişnuitul morman de
cioburi şi pămînt care desemna cuptorrul. După degajarea lui, s-a constatat
că din cuptorul în potcoavă, s-a păstrat partea inferioară a pereţilor şi
vatra. În interior s-a aflat pămînt, bucăţi de chirpic probabil de la cuptor
şi două fragmente de vase, unul lucrat cu mîna de tipul borcan şi altul
avînd forma unui chiup pîntecos cu buza lată, teşită. Deasupra cuptorului
se aşterneau trei lipituri de vetre succesive. Intre vatra cuptorului în
potcoavă şi prima vatră care se rezema de pereţii cuptorului era o distanţă
de 0,15 m. Unna la 0,04 m a doua refacere iar la 0,03 m a treia refacere.
Desigur că cele trei vetre de deasupra cuptorului reprezintă refaceri în
cadrul unei aceleiaşi locuiri. Dar credem că după părăsirea cuptorului în
potcoavă şi pînă la refacerea lui primă, a existat un timp în care locuinţa
a fost părăsită. Este de adăogat că şi deasupra vetrei celei mai noi s-au
găsit fragmente ceramice care erau împrăştiate pe o distanţă destul de
mare şi în jur.
Din locuinţa 12 B n-au mai rămas decît resturile a două vetre adiacer~te cure au fost secţionate şi în adîncime de săpătura ocazională. Una
arată un contur oval, alta un contur mai mult rectangular. Pe ambele vetre
s-au găsit împrăştiate fragmente ceramice. Probabil că după uzarea unuia
d1n cuptoare s-a refăcut un altul alături. O atare situaţie s-a găsit in
locuinţele de la l\t1ilitari şi Căţelu Nou. Lipsa oricărui alt indiciu nu ne îngăduie să venjm cu n1ai multe precizări.
În locuinţa B 16, întîlnim o situaţie unică în cursul lucrărilor de salvare. Cu ocazia săpării şanţului IV, la minus 0,70 m adîncime s-a surprins un contur trapezoidal, în care pămîntul pigmentat cu fărîme de
chirpk ars şi cărbune se detaşa din pămîntul galben cu infiltraţii - pă
mîntul viu. Adîncindu-se săpătura în acest contur, la 0,95 m s-a dat de
o groapă conţinînd păn1înt intens înegrit cu fărîme de chirpic ars şi bucă
ţele mici de cărbune. La 1 m adîncime a apărut o groapă mai mică cu o
umplutură formată exclusiv din cărbune şi fărîme de chirpic ars, adîncă
de 0,10 m. S-a deschis o casetă pe latura sudică a şanţului şi s-a dat de un
cuptor de formă rotundă cu gura spre nord-vest, avînd în faţa gurii
groapa cu cărbune şi chirpic ars intîlnită în şanţ. Vatra cuptorului, bine
păstrată, avea o făţuială cenuşie urmată de o pătură de pămînt înroşit
groasă de 0,02 m. Din cupoJa cuptorului, de formă sferică turtită, nu s-a
mai păstrat decît o foarte subţire crustă de pămînt foarte sfărămicios,
1) Vase cu astfel de semne incizate sînt prezente aproape în toate aşezările
contemporane, v. şi D. V. Rosetti, "Siedlungen der Keiserzeit: .. ", p. 210, fig. 5/4.

92
https://biblioteca-digitala.ro

înroşit. În cuptor nu s-a găsit nici un fel de material. De asemeni a apărut
casetă conturul în continuare a gropii cuptorului, care astfel împlinită avea forma de pară (fig. 11). Pe latura de nord a şanţului în cursul lucrărilor de degajare, într-un dîmb de pămînt cruţat de săpătura ocazională,
a apărut cuptorul cu vatra în formă de potcoavă, avind jumătatea inferioară a pereţilor păstrată. In interiorul cuptorului se alla, în afară de un

în

Fig. 13. Cuptorul

locuinţei

vas întreg lucrat cu mîna, plin cu

A 3, cu vatra

adiacentă

pămînt,

o cantitate mare de cioburi şi
păpuşi din lut. Cuptorul în potcoavă era orientat nord-vest sud-est cu gura
spre sud-est, iar cuptorul de vis-a-vis avea orientarea sud-est nord-vest,
avînd cum am spus gura spre nord-vest. Ele sînt aşezate la o distanţă de
trei metri unul de altul. Atît cuptorul cît şi locuinţa au întrebuinţat a·celaş
spaţiu pentru gropile lor respective. Că ele au funcţionat simultan sau nu,
nu putem preciza. Avînd în vedere însă conturul lărgit din şanţ, care s-a
diferenţiat din solul viu la - 0,70 m de nivelul de călcare ; faptul că în
cvprinsul conturului la această adîncime nu s-a observat nici un contur
de groapă ; faptul că în cuptorul în potcoavă s-a găsit mult material, printre care şi un vas întreg, ceea ce arată că acesta a rămas aşa din momentul
în care locuinţa a fost părăsită precum şi uzura calotei cuptorului rotund,
toate acestea ne îndreptăţesc a presupune că locuinţa s-a aşternut peste
groapa cuptorului rotund şi deci este mai nouă decît cuptorul rotund cu
groapă. în acest caz cuptorul rotund este o amenajare în aer liber, de felul
-cuptoarelor rotunde scunde, care au fost descoperite la Militari - Cîmpul
Boja, în anul 1958. Acolo este vorba de un complex de trei cuptoare în aer
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liber, dintre care două alăturate, identice cu cuptorul nostru 1). La punctul
Măicăneşti vecin, depe botul de deal s-au găsit resturile unui cuptor ce
deasemeni nu pare să fi aparţinut unei locuinţe. Nu este însă exdusă, cum
am n1ai spus, o întrebuinţare simultană a celor două cuptoare, în cadcul
lo·cuinţei B 16, ele presupunînd în acest caz două funcţii deosebite : unul
pentru preparat hrana şi altul pentru copt piinea.
Din locuinţa B 13, situată pe latura nordică a şanţului IV B într-o
suprafaţă decapitată între 0,75 m şi - 0,95 m de la pămintul actual de
călcare, nu s-au mai păstrat decît două aglomerări de fragmente ceramice
şi bucăţi de chirpic, cuprinse într-un contur pătrat (dim. 4/4) format din
pămînt răvăşit, care se detaşa din pămîntul galben cu infiltraţii prin aceea
că era uşor umbrit şi pigmentat cu rare bu-căţele de chirpic ars. Cele două
aglomerări formau două dîmburi cruţate, înălţate cu 0,15 m faţă de adîncimea suprafeţei. După degajarea suprafeţei de restul pămîntului rămas
din săpătura ocazională, la 0,96 m adîncime faţă de solul actual s-a putut
observa bine, conturul unei gropi în formă ovală, cu partea din spre
sud-est mai bombată, care se situa perfect în conturul pătrat. Groapa s-a
adîncit cu 0,85 m de la nivelul de la care a pornit. In umplutura gropii
se deosebeşte o parte puternic înegrită de cărbune, conţinînd fragmente
ceramice, bucăţi de chirpic şi cărbune, restul fiind alcătuit dintr-un pămînt
lutos galben cu mult calcar murdar care pare a proveni din stratul al 4-lea
pe care l-am distins în stratigrafia lunc.;i şi unde nu mai apare nki un fel
de material arheologic. Doar la fundul gropii s-a dat de o lentilă care conţinea un pămînt putern:c înegrit şi bucăţi de chirpk. Ce rost a avut această
groapă în cadrul aşezării este greu de spus. Adîncimea ei considerabilă ne
face să nu o putem considera groapa unui cuptor de felul celui din B 16.
Totuşi situaţia este s:milară, avind în vedere şi resturile locuinţei aflate în
partea de nord-est a gropii.
În vecinătatea locuinţei 8 A se afla un rest de lipitură de vatră pe
pat de pietriş alb care însă nu a mai putut fi ancorată de vreun contur,
ea apărînd doar ca o crustă de pămînt înroşit, la 2 m de locuinţa 8 A,
spre nord.
În locuinţa 3 A, cuptorul, înainte de golirea lui, avea ca şi la celelalte locuinţe cu cuptor în potcoavă, aspectul unui morman mare de fragmente ceramice prinse în bucăţi sau piese întregi de păpuşi din lut amestecate cu pămînt, în care cuptorul n;ci nu se ve::iea. Dup3. ridi·carea unei
cantităţi destul de mare de fragmente ceramice şi mai ales de păpu5i de
lut de dimensiuni considerabile, a apărut conturul in pot.coavă a cuptorului, iar pe latura lui estică, un rest de l"pitură de vatră (fig. 12 şi 13).
Golindu-se complet cuptorul în potcoavă, ai cărui pereţi se păstraseră pină
Este interesant de arătat că la Militari - Cîmpul Boja, în anul 1958, s-a
un complex de trei cuptoar~ de acelaşi tip cu cuptorul rotund din B. 14. Unul
din cuptoare suprapune altul pe o mică porţiune şi este alăturat celui de al tre lea.
In imediata aprop ere, s-a dat de o locuinţă cu cuptor în potcoavă. Locuinţa este de
tipul celor din luncă. Deci a!ci avem de aface cu cuptoare rotunde situate în a[ara
locuinţei cu cuptor în potcoavă. Din păcate, raportul cronologic dintre complexul de
cuptoare şi locuinţa cu cuptor în potcoavă nu a putut fi prins. Ambele amcnajări
erau situate chiar în marginea terasei Dîmbov.ţei, aşa încît ele au fost parţ"al d:struse.
pc de o parte, de surparea inev. ta bilă a mal ului d:nspre drum, wr pc de alta, numeroasele intervenţii moderne şi faptul că terenul era în pantă., au pricinuit acolo o
alunecare de straturi, în care nu s-a putut prinde nici o situaţie.
1)

găsit
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la 0,20 m înălţime, s-au putut constata următoarele : cuptorul în potcoavă
era a~ezat pe pămînt cruţat cu 0,10 m mai sus de nivelul de căkare din
locuinţă. La nivelul pereţilor se afla restul de vatră adiacentă cuptorului
care la rîndul său stă pe un postament de pămînt cruţat. Vatra este
groasă de aproape 0,8 m, are tot o lipitură cenuşie dar este mult uzată

1

s
-~-·-

1

Flanşa

I. Vas

şi

fragmente ceramice lucrate la roata repede
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şi crăpată. La prima vedere se părea clar că restul de lipitură reprezenta
o vatră mai veche, care a fost spartă de cuptorul în potcoavă mai nou,
a cărui vatră şi o parte din pereţii laterali se păstrau foarte bine. Deoarece
însă distrugerea părţii superioare a pereţilor cuptorului s-a făcut chiar
pe linia orizontală a vetrei adiacente, mai poate stărui indoiala dacă nu
cumva peste cuptorul în potcoavă scos din uz s-a aşternut cealaltă vatră
care 1-a acoperit. După părăsirea locuinţei, cu timpul, vatra s-a prăbuşit,
căzînd în cuptorul
Dacă ne rapo['tă1n

mai vechi împreună cu materialele ce se aflau pe ea.
la cazul cuptorului B 11 unde am văzut cele trei refaceri deasupra cuptorului în potcoavă constatate sigur şi la cazul cuptorului locuinţei A 2 unde la fel ca în B 11 - s-a găsit o lipitură de vatră
"in situ" chiar în interiorul cuptorului în potcoavă, desigur că trebuie
să adn1item şi în cazul locuinţei A 3, vechimea cuptorului în potcoavă.
În complexul A 1, avem de aface cu o vatră rotundă (diam. 1,15 m),
perfect orizontală, frumos .făţuită, avînd o crustă calcinată iar restul
pămînt înroşit (grosimea vetrei - 0,3-0,4 m). Gura pare să fi fost spre sudest. Un rest de groapă ovală porneşte de la vatră iar la capătul opus, spre
est, la 3 m se află o altă lipitură de vatră cu pietriş din care se mai păs
trează foarte puţin. Restul de groapă conţine pămînt puternic înnegrit de
cărbune şi fragmente mici de chirpie ars şi se adînceşte faţă de cele
2 vetre cu 0,20 m (fig. 12). Situaţia aici pare a fi similară cu cea din
B 16, adică o locuinţă şi un cuptor rotund care au întrebuinţat acelaşi
spaţiu pentru gropile lor. Nici aici nu a putut fi prins mai clar raportul
dintre cele două amenajări.
În grupul celor patru locuinţe din suprafaţa C o situaţie mai clară
în ce priveşte raportul dinti·e ele, pare să prezinte locuinţa C 17 şi 18.
Locuinţa C 17, a cărei cuptor a fost observat în malul săpăturii ocazionale,
are forma aproape pătrată (3,20/3,10) din care una din laturi, cea opusă
cuptorului, este mai 1nică. Are colţurile rotunjite şi se adînceşte
cu 0,50 m în pămîntul galben cu infiltraţii. In colţul de nord-est, în
interior, se afla cuptorul. Acesta era acoperit ca de obicei de pămînt
amestecat cu cioburi, păpuşi de lut întregi şi fragmentare, bucăţi de riş
niţă din rocă vukanică ce forma un morman înalt de 0,50 m (fig. 76). Pe
latura de vest, cea opusă cuptorului, s-a dat de o vatră, din care se mai
păstra o mică porţiune. O parte din contur (colţul de sud-est), fragmente
de vase lucrate la roată, păpuşi de lut şi bucăţi din lipitura vetrei alcătuiau
singurele resturi din locuinţa 18. Aceasta se afla cu 0,20 m mai sus decit
locuinţa C 17 şi de aceea a fost distrusă aproape în întregime de săpă
tura ocazională. Totuşi s-a putut observa că restul din vatra locuinţei
C 18 suprapunea pe o foarte mică porţiune, latura vestică a locuinţei C 17
şi deci este mai nouă.
Tot în suprafaţa C, la 2 m de cuptorul în potcoavă C 19 s-au mai prins
urmele unei vetre foarte uzate, care avea în lipitura de pămînt înroşit
pietricele albe de rîu. Intre cuptorul C 19 şi această vatră, un rest de
groapă cu pămînt înnegrit de cărbune şi conţinînd fărîmituri de chirpic
ars pare a reedita situaţia din B 16 şi A 1.

* **
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înregistrate în cursul săpăturilor de salvare de la
Străuleşti şi redate pe larg în raportul de faţă, credem că putem trage
cîteva concluzii care, unele din ele, în stadiul actual al cer-cetărilor, au
doar cara-cterul de ipoteză de lucru.
Aşezarea de la Străuleşt~-Lunca face parte din categoria aşezărilor
de tip silişte, situate pe malul unei ape curgătoare. In cadrul acestei
Din

observaţiile

Planşa

II. Fragmente ceramice lucrate la roata repede

aşezan

se întîlnesc bordeie puţin adîncite în pămînt, caracterizate prin
cuptoare în formă de potcoavă, care apar ca nişte mormane de
pămînt amestecat cu cioburi de vase, păpuşi de lut întregi şi fragmente. Fără îndoială că nucleul aşezărli se afla în suprafeţele A B,
unde s-au găsit resturile celor 15 locuinţe. Că ea se întindea şi spre est
ne-a arătat locuinţa 9 din şanţul V. Dar faptul că spre nord în şanţul V
ca şi în suprafaţa B şi C, urmele ei se răresc ne face s.ă credem că aşezarea
s-a situat mai cu seamt. în vecinătatea rîului. Prezenţa celor 4 locuinţe
din suprafaţa C, ridică problema dacă avem de-aface cu continuarea
aşezării spre est, cel puţin pînă la acel punct, sau dacă nu cumva este
vorba de pi. . curi de locuinţe răzleţe. lnclinăm a crede în ipoteza a doua,
întruc1t în spaţiul răscolit al suprafeţei C, pe o distanţă de 53 m nu a mai
aparut nici un rest de locuinţe sau alte urme. Ipoteza existenţei unor
7 -

c.

2953
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grupări de locuinţe îşi găseşte sprijinul Şl 1n descoperirea urmelor din
aceeaşi epocă, situate la punctul Măicăneşti de pe terasa a doua a Colentinei, la o distanţă apreciabilă spre vest.
Prezenţa a două tipuri de cuptoare, suprapunerea unora din locuinţe
şi chiar unele refaceri ale cuptoarelor şi părăsirea altora, la care se adaugă
conslatarea unor grupări de locuinţe precum şi deosebiri, încă neclare dar
sesizate în ceramica găsită în aşezare, ne îndreptăţes·c, credem, a afirma
că aşezarea prefeudală de la Străuleşti a fost locuită în două sau chiar
mai multe etape. Rămîne însă ca în viitor să putem preciza, dacă aceste
etape marchează fazele unei evoluţii în cadrul culturii materiale a populaţiei de la Străuleşti sau sînt numai refaceri de locuinţe în urma unei
părăsiri de scurtă durată a aşezării. Ultima ipoteză, în condiţiile de viaţă
a populaţiilor din fosta Dacie, perioadă de frămîntări pe plan istorie şi
social, ne pare a fi cea mai susţinută. Iar aspectul cuptoarelor în potcoavă
ce apar totdeauna, cum am văzut, acoperite de un morman de pămînt
~n care se află de-a valma fragmente de vase, păpuşi de lut şi materiale
de construcţie, lăsînd impresia că au fost special acoperite în vederea
unei reveniri şi reîntrebuinţări a lor, vin să întărească această ipoteză.

*

* *

Aşezarea

de la Străuleşti se situează în etapa a doua de trecere la
feudalism, timp în care triburile slave au pătruns şi s-au stabilit pe teritoriul fostei Dacii.
în spaţiul dintre Carpaţi, Dunăre şi Olt - cea mai importantă descoperire din această etapă este cimitirul slav de incineraţie de la Sărata
Monteoru 1 ) care, prin prezenţa fibulelor digitate şi a materialului eeramic, incontestabil înrudit cu tipul Praga, a făcut ca necropola să fie atribuită slavilor, iar în tin1p să fie situată în sec. VII.
în Moldova, la Suceava, Hlincea şi Spinoasa, s-a putut urmări prezenţa slavHor în cursul sec. VI-IX pe baza aşezărilor descoperite.
Pe teritoriul oraşului Bucureşti, descoperirile datînd din această etapă,
a II--a de trecere la feudalism, sînt numeroase. La Ciurel, Mihai Vodă,
str. Sf. Ion Nou, Fundeni, Dămăroaia, Lacul Tei, Militari, Căţelu Nou.
Străuleşti au apărut aşezări care, împreună cu acelea de la Ipoteşti şi
Cîndeşti, s-au dovedit a face parte dintr-un singur grup cultural, care
în ultimul timp, a căpătat denumirea de cultura Ciurel 2 ). Dat fiind că
descoperirile aparţinînd culturii Ciurel, deşi numeroase, nu au oferit elemente precise cercetătorii au ezitat în concluziile lor, cu pnVlre
la apartenenţa etnică şi la o mai restrînsă datare a culturii Ciurel,
precun1 şi la stabilirea unor eventuale faze în cuprinsul acestei culturi,
deşi din numeroasele des.coperiri, s-a constatat că grupul cultural Ciurel
cuprinde aspecte diferite.
In raza oraşului Bucureşti, cercetătorul D. V. Rosetti 3 ) a fost primul
care a datat descoperirile de tip Ciurel de la Dămăroaia şi Lacul
1) 1. Nestor şi E. Zaharia, "Săpăturile de la Sărata Monteoru", în Materiale V,
1959, p. 511-517 ; VI, 1959, p. 509-514 şi VII, 1961, p. 513-515.
2) S. Morintz, "Săpăturile de pe dealul Ciurel", Materiale VII, 1960, p. 662.
:1) D. V.
Rosetti, "Siedlungen der Keiserzeit ... ", p. 207-213 şi Bucureştii de
odinioară în lumina cero2tărilor arheologice, E.S., 1959, p. 33. ·
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Tei, pe baza unei fibule digitate, în sec. VI. Mai tîrziu, cercetătorul
S. Morintz, după ce împreună cu P. Diaconu 1), a opinat datarea roate~
rialului de la Mihai Vodă, în sec. XII-XIII, revine şi în lumina
descoperirilor de la Ciurel 2 ), datează cultura Ciurel între sec. VI-VIII,
emiţind şi părerea existenţei a două faze de evoJuţie în cuprinsul aspectului de la Ciurel.
In cadrul culturii materiale de tip Ciurel, aşezarea de la Străuleşti Lunea pare a se apropia mai mult de aspectul din aşezarea de la Căţelu
Nou 3 ). În ce priveşte însă aşezarea de la Căţelu Nou, există o deosebire
evidentă, prin aceea că ceramica lucrată la roată arată o proporţie foarte
redusă în comparaţje cu cea de la Străuleşti. Intr-o şedinţă de referate
o~ a avut loc în primăvara 1961 "), Valeriu Leahu datează aşezarea de
la Căţelu Nou în sec. VI-VII 5 ). Cu ocazia aceleiaşi şedinţe am arătat
că aşezarea de la Străuleşti aparţine populaţiei localnice din fosta Dade
şi se încadrează într-o perioadă pe care o situam în a doua jumătate a
sec. VI şi în cursul sec. VII. Spuneam atunci că în olăria de la Străuleşti
reies evidente două trăsături esenţiale. Olăria lucrată la roata perfecţionată,
găsită într-o proporţie aproape egală cu olăria lucrată cu mîna, vădeşte
o puternică influenţă romano-bizantină. Olăria lucrată cu mîna, arată
o aprop1ere în ce priveşte forma şi modul de lucru cu unele vase din
cimitirul de incineraţie slav de la Sărata Monteoru şi din aşezările slave
de la Suceava (Sipot şi Drumul Naţional) 6 ). Avînd în vedere că olăria
lucrată la roată, la acea dată, nu putea aparţine decît unei populaţii
localnice, prin aceasta înţelegînd o populaţie a cărei cultură materială
evolua pe de o parte pe bazele tradiţionale ale sec. III-IV din fosta Dacie
iar pe de alta pe elemente primite din lumea bizantină şi avînd în
vedere că un contact slav în cultura materială a localnicilor nu putea să
se facă simţit decît cel mai devreme în a doua jumătate a sec. VI, secol
în care scriitorii antid pomenesc de prezenţa slavilor la Dunăre, prin
forţa lucrurilor nu puteam data aşezarea de la Străuleşti-Lunca mai jos.
Ulterior, Vlad Zirra 1) reluînd problema culturii Ciurel şi cunoscînd
materialele atît din aşezările bucureştene cît şi cele de la Ipoteşti şi Cîndeşti, stabileşte următorea clasificare cronologică în cuprinsul culturii
Ciurel, : cea mai veche fază ar fi după autorul citat, aceea întîlnită în
aşezarea de la Străuleşti pe care o consideră contemporană cu aşe~
S. Morintz şi Gh. Cantacuzino, "Sectorul Mihai Vodă". (Bucureşti. Rezultatele săpăturilor arh~ologice şi ale cercetărilor istorice din anul 1953. Bucureşti.
Ed. Acad. R.P.R., p. 65) şi P. Diaconu, "Observaţii asupra ceramicei din sec. XII-XIII
de pe teritariul oraşului Bucureşti", în SCIV, IX, 2, 1958, p. 451-458.
2) S. Morintz, op. cit.
:J) V.
Leahu, "Ra]Jort asupra săpătw·ilor arheologice de la Căţelu-Nou" 1960,
(în volumul de faţă).
"> Şedinţa de referate privind săpăturile arheologice executate în anul 1960
de către Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti.
s) Autorul referatului înclina atunci mai curînd spre limita de sus, nerespingînd chiar posibilitatea unei urcări a ei în sec. VIII.
fi) Parte din materialul din necropola de la Sărata Monteoru l-am putut vedea
datorită bunăvoinţei prof. I. Nestor. Pentru materialul din Moldova, cf. M.D. Matei :
Contribuţii la cunoaşterea ceramicii slave de la Suceava, în SCIV, X, 2, 1959,
p. 409-439.
1) Vlad
Zirra "Contribuţii la problema permanenţei şi continuităţii populaţiei
autohtone p(' teritoriul Bucureştilor şi în regiune (a doua jumătate a sec. 1II e.n.)'·.
Comunicare prezentată la sesiunea pe ţară a arheologilor din R.P.R., mai 1961.
1)
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zarea de la Ipoteşti. Bazat pe caracterul şi cantitatea mare a ceranucn
lucrate la roată, el plasează aşezarea de la Străuleşti în a doua jumătate
a sec. V - prima jumătate a sec. VI, urmată de aşezarea de la Militari,
Căţelu Nou şi Ciurel, în sec. VI, cea mai nouă dintre acestea fiind aşe
zarea de la Ciurel. In ce priveşte apartenenţa etnică a grupului Ciurel,
Vlad Zirra îl consideră propriu populaţiilor localnice, asemănările
cu ceramica slavă în forma şi tehni_ca vaselor lucrate cu mîna,
atribuindu-le tocmai manifestărilor localnice în cultura populaţiilor slave.
De sigur că, admiţînd această ipoteză ca valabilă, datarea aşezar11
de la Străuleşti poate fi coborîtă în a doua jumătate a se2. V şi chiar
mai jos, adică într-o etapă preslavă a perioadei de trecere la feudalism. Totuşi unele vaE:e lucrate cu mîna din cimitirul de la Sărata
lVIont€OTU şi de la Suceava (Sipot şi Drumul Naţional), arată o asemănare
evidentă cu cea mai n1are parle din olăria lucrata cu mîna ne la Străuleşti.
Chiar dacă admitell). că aceste vase de la Monteoru şi din Moldova rep~~e
zintă ceramka localnică, ele se datează, prin însăşi prezenţa lor acolo
în sec. VI-VII.
În consecinţă, în stadiul actual al ipotezelor, menţinem datarea
elin referatul asupra săpăturilor de la Străul.eşii, dar vedem r:o-;ibilă, tot cu caracter de ipoteză, acea inversiune de influenţă pe care o
preconizează Vlad Zirra. Rămîne ca studierea temeinică a materialului
aparţinînd culturii Ciurel, pr·ecum şi săpălul'il~ care vor continua în campaniile viitoare, să aducă precizările atît de necesare în stadiul actual al
cercetărilor referitoare la perioada de treoere la feudalism pe teritoriul
ţării noastre.
MARGARETA CONSTANTINIU

Sectorul Alba
Pe terenul G.A.S. Mogoşoaia, secţia Alba, aflat la nord-est de Unitatea 20 a I.M.C. "Ceramica", pe malul stîng al rîului Colentina, au fost
semnalate în anul 1915H fragmente de vase datînd din perioada de formare
a poporului romîn.
Cercetările de suprafaţă întJ"eprinse pe întreaga zonă au dovedit
că urmele acestei culturi materiale se află răspîndite pe o întind2re de
cea. 5 ha, ocupînd atît prima terasă a Coleniinei cît şi lunea joasă a rîului 1).
In toamna anului 1960 a fost efectuat, în această aşezare, un sondaj arheologic. Terenul pe care s-au început cercetările se prezintă ca o terasă joasă, ce urcă într-o pantă uşoară spre şoseaua Băneasa-Străuleşti,
avînd două scunde mamelonări de pămînt. Din şoseaua Băneasa-Străuleşti
se desprinde un drum de ţară care, străbălînd teritoriul acestei aşezări,
se bifurcă în dreptul unui vad, o parte trecînd albia rîului spre Bucureştii
Noi, cealaltă îndreptîndu-se spre locul numit de D. V. Rosetti "La Stejar".
1)

La aceste

cercetări

a participat
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Valeriu Leahu.
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Fig. 14. Planul sondajului arheologic de la Alba
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Sondajul arheologic a constat dintr-o secţiune trasată în partea de
est a aşezării pe o lungime de 154 metri. Şanţul a avut orientarea nordsud pornind din apropierea zonei mlăştinoase ce mărgineşte cursul apei,
spre şoseaua mai sus amintită (fig. 14).
Sub stratul vegetal recent a fost găsit un pămînt cenuşiu ce conţine materiale arheologice din perioada feudalismului timpuriu. Grosimea
acestui strat atinge în porţiunea de jos a pantei 0,45-0.55 m, subţiindu-se
în capătul de nord al şanţului la 0,20 m. La baza acestui strat au fost
găsite în special în porţiunea de sud a secţiunii, fragmente de vase aparţinînd epocii bronzului, cultura Glina III şi Tei. Acest material a apărut
destul de izolat indicînd, totuşi în apropiere existenţa unor aşezări din
epoca bronzului 1). Sub stratul de pă.mînt cenuşiu urmează solul castaniu,
gros de 0,30-0,40 m - solul viu - şi apoi loessul albicios ce conţine
bogate concreţiuni calcaroase.
Exceptînd o mică porţiune în sectorul de nord al şanţului, unde s-a
afundat groapa unui bordei din sec. al XVIII-lea restul stratului feudal
timpuriu nu a suferit decît în partea superioară, pe alocuri, deranjări
ulterioare.
Şanţul de sondaj a dovedit că acest teritoriu a cunos.cut o relativ
intensă locuire în perioada feudalismului timpuriu. Incă de la începerea
săpăturilor au fost semnalate fragmente de vase, presărate neuniform în
stratul cenuşiu, alături de bucăţi de pămînt ars, cărbune etc. S-a observat
totuşi că materialul arheologk este mai frecvent în partea superioară
a pantei, acolo unde au fost surprinse şi gropile a două bordeie.
Bordeiul I (Bt) avea o formă rectangulară, cu laturile de
2,80 m X 2,60 m (pereţii de sud şi est erau de 2,80 m, iar cei de nord
şi vest de 2,60 m) şi colţurile uşor rotunjite. Pereţii erau săpaţi vertical,
coborînd faţă de nivelul actual l a - 0,82 m iar faţă de nivelul feudal timpuriu cu 0,52 m, fără a păstra urme de căptuşire. In colţul de sud-est
din latura sudică a gropii se crea o treaptă care indica intrarea în bol\dei
(fig. 15). Podeaua amenajată în solul albicios prezenta o slabă ondulaţie,
fiind mai joasă pe latura de sud şi uşor bombată pe centru. Deşi nu
a fost lipită, ea se afla bine tasată, probabil din cauza unei intense
locuiri a borrdeiului. Pe latura de vest a acestei locuinţe au fost semnalate
trei gropi dintre care cea din colţul de nord-vest avea formă de cotlon
săpat în pereţii bordeiului. pînă la adîncimea de 0,23 m, diametru! ei fiind
de 0,30 m. La mijlocul laturii de vest podeaua era spartă de o altă groapă
rotundă cu pereţii drepţi, adînciţi cu 0,25 m care poate fi atribuită .unui
stîlp de lemn. Groapa din colţul de sud-vest, cu diametru! de 0,30 m
avea pereţii albiaţi şi se afunda în pămîntul albicios numai cu 0,07 m.
ln colţul de nord-est al bordeiului a fost descoperit, pe o suprafaţă
de cea. 1 mp, un conglomerat de chirpic, cenuşă şi fragmente de vase,
cărbuni etc. Alunecarea acestui material deosebit de bogat în fragmente
ceramice s-a făcut dinspre colţul bordeiului spre latura de sud. Prin
demontarea acestei prăvălituri au fost degajate resturile unui cuptor
săpat într-un bloc de pămînt castaniu cruţat şi avînd forma de potcoavă
cu diametrele de 0,78 m şi respectiv 0,58 m (fig. 16). Gura cuptoruluj
In urma cercetărilor de suprafaţă efectuate în anul 1960, pe malul stîng
al Colentinei, în dreptul cartierului Dămăroaia, la cea. 500 m de punctul Alba, au
fost descoperite urmele unei bogate aşezări din epoca bronzului cultura Tei.
1)
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se deschide spre sud, la nivelul podelei. Din pereţii laterali ai cuptorului
au mai fost salvate porţiuni înalte de 0,20 m. Vatra cuptorului era
amenajată în pantă, coborînd de la gură spre fund cu cea. 0,08 m.
Suprafaţa ei bine arsă prezenta neregularităţi accentuate.

-0.90

1
1
1

-

CVPiOJlVL

ffilliiilil
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~ C.lfi~PI'

Fig. 15. Planul bordeiului 1 Alba
Existenţa unei mari cantităţi de chirpic, gros de 0,04-0,05 m dovedeşte că deasupra cuptorului fusese construită, din pămînt amestecat cu
multe păioase, o gardină cu marginile înalte de 0,10-0,12 m. Pe această
platformă se aflau în momentul prăbuşirii bordeiului numeroase vase din

lut. În faţa gurii cuptorului, alături de latura estică a locuinţei, era săpată
o groapă adîncită faţă de podea cu 0,36 m în care se mai păstrau urme
de cenuşă şi bucăţi de chirpic prăvălite. Această groapă era folosită probabil pentru evacuarea cenuşii din cuptor.
Bordeiul I a fost distrus în urma unui incendiu. Urmele Cl!Cestuia
au fost surprinse în pămîntul de umplutură al gropii ce conţine numeroase bucăţi de cărbune provenite de la nuiele, cu diametru] de 0,020,05 m, bîrne de lemn înguste, material care aparţinea acoperişului
locuinţei. Cu excepţia gropilor mai sus amintite nu au fost găsite şi alte
lăcaşuri care ar putea fi atribuite stîlpilor de susţinere ai acestui acoperiş.
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Confirmîndu-se şi aici observaţiile referitoare la aglomerarea locuinţelor în aşezările feudale timpurii 1), la 5,5 metri de bordeiul 1 a fost
descoperită groapa unui alt bordei de formă rectangulară, cu laturile
de 4,50 X 4,25 m (fig. 17). Pe cînd colţurile de nord-est şi nord-vest erau
puternic rotunjite, celelalte două se închideau în unghiuri aproape drepte.
Săpaţi vertical în stratul castaniu, pereţii acestui bordei nu prezentau

Fig. 16. Cuptorul bordeiului 1

urmele vreunei căptuşeli. Podeaua amenajată în lutul albicios la- 0,97 metri faţă de nivelul de călcare al stratului feudal timpuriu, era orizontală
nelutuită.

In colţul de sud-vest al bordeiului au fost descoperite resturile unui
de fonnă prismoidală, cu pereţii groşi de 0,12 m făcuţi din
pămînt amestecat cu multe păioase. Înălţimea părţii interioare a cuptorului era de 0,40 m iar lăţimea de 0,36 metri. Gura se deschidea spre nord
iar vatra orizontală se afla la acelaşi nivel cu podeaua bordeiului. Deasupra acestui cuptor fusese amenajată o platformă din chirpic, cu marginile înălţate, pe care se mai păstrau fragmente de vase şi bucăţi de
piatră cakaroasă. Prăbuşirea părţii superioare a cuptorului şi a peretelui
din faţă s-a produs în condiţiile izbucnirii unui incendiu care a distrus
întreaga locuinţă. Acest fapt a intervenit in mod brusc, surprinzînd locuitorii bordeiului preocupaţi de pregătirea hranei. In colţul de sud-vest al
cuptor-sobă,

1) Ion Nestor, "Contributions archeologiques au probleme des proto-romains.
La civilisation de Dridu". Dacia N.S. II (1958), nr. 2, pag. 374.
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Intreg acest material a fost acoperit încă din timpul incendiului cu
un strat de pămînt castaniu amestecat cu lentile de lut albicios, gros
de 0,25-0,45 metri. Deasupra acestui pămînt, a cărei provenienţă este greu
de precizat, s-a depus, concomitent cu prăbuşirea acoperişului incendiat,
un strat de pămînt cenuşiu, amestecat cu numeroase resturi de bîrne de
lemn carbonizate, bucăţi de pămînt înroşit şi puţine cioburi (fig. 18).
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Fig. 18. Profilul bordeielor 2
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Cantitatea mare de bucăţi de cărbune provenite de la bîrne late
de 0,10-0,25 metri şi groase de 0,05-0,07 metri precum şi dispunerea
lor dau posibilitatea presupunerii existenţei unui acoperiş din scînduri
cu pante de scurgere spre est şi vest. Stîlpii de susţinere ai acestui acoperiş
nu au putut fi localizaţi în interiorul gropii. În arderea lui, n1aterialul
lemnos a înroşit pămîntul înconjurător pe porţiuni relativ întinse, distribuite pe întreaga suprafaţă a bordeiului şi mai ales pe latura de sud.
~
La demontarea cuptorului-sobă s-a constatat că la cea. 0,15 m sub
vatra acestuia începe cupola unui alt cuptor (notat C 1) săpat în stratul de
pămînt albicios. Partea din spate a acestui cuptor era puternic rotunjită,
iar gura se prezenta ca un fel de canal scurt. Diametrul longitudinal al
cuptorului era de 0,62 m iar cel latitudinal de 0,58 metri, înălţimea boltei.
la gură fiind de 0,30 metri. Vatra era orizontală fără a prezenta urme de
lipitură. Atît pereţii cît şi vatra erau puternic arşi, dovedind o intensă
folosire a cuptorului. Gura cuptorului C 1 se deschidea spre vest într-o
~roapă adîncă de 0,40 metri, faţă de nivelul podelei, avînd pereţii oblid .
0
. e fundul acestei gropi şi deasupra vetrei cuptorului, în porţiunea ei din
Laţă, se mai păstra un strat de cenuşă amestecată cu bucăţi de lemn carbonizat.
Prezenţa celui de al doilea cuptor în cadrul aceleiaşi locuinţe, situaţie
întîlnită şi într-un bordei feudal timpuriu descoperit în cartierul Bereasca-Ploieşti 1 ) poate fi exphcată fie prin existenţa lui ca un cuptor de
pîine construit anterior locuinţei 2, fie prin atribuirea a două etape de
amenajare a bordeiului respectiv. Faptul că acest cuptor nu este săpat în
stratul castaniu, ci în solul albicios, la adîncime destul de mare faţă de
nivelul de călcare medieval (circa 1,30 m) pare a exdude prima explicaţie.
Considerăm că cea de a doua ipoteză poate fi argumentată mai temeinic,
ţinînd seama de observaţiile stratigrafice făcute asupra părţii de nord
a bordeiului. A apărut concludent faptul că lutul albicios scos cu ocazia
--·----·---

1) Informaţie

V. Teodorescu.
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săpătorii

cuptorului 1 şi depus la cea. 3 metri nord de acesta, a fost tăiat
ulterior de groapa lărgită a locuinţei respective. Existenţa a două etape
de folosire a acestui bordei este dovedită şi de faptul că pămîntul de
umplutură a camerii cuptorului şi a gropii din faţa gurii lui, diferă în
mod evident de stratul inferior de pămînt ce acoperă groapa locuinţei. El
se prezintă ca un pămînt cenuşiu lipsit de lentile de pămînt albicios sau
de resturi de cărbune. Menţinerea într-o stare intactă a cuptorului I precum şi faptul că în pămîntul de umplutură a acestuia nu au fost găsite
urme ale unui incendiu sînt indicii care par a dovedi că prima etapă a
locuinţei II nu s-a sfîrşit printr-o distrugere violentă aşa cum s-a petrecut
la incheierea existenţei celei de a doua etape sau a bordeiului 1. Motivele
acestui proces de locuire oarecum intermitentă, fenomen întîlnit adesea
în aşezările feudale timpurii din cîmpia munteană 1 ) sînt greu de precizat
în stadiul cercetărilor recente de la Alba. Presupunem totuşi că lucrările
de reamenajare a bordeiului II prin lărgirea suprafeţei lui în special pe
laturile de nord şi vest precum şi prin construirea unui cuptor-sobă la
nivelul podelei, au fost întreprinse la un timp relativ scurt după încheierea primei etape.
Sanţul de sondaj efectuat în toamna anului 1960 în această aşezare
a surprins în partea sa de sud resturile a două vetre deschise. Aflate la
adîncimea de -0,30 metri faţă de nivelul actual, în partea superioară a
stratului feudal timpuriu, ele au fost deranjate de săpăturile legumicole
recente. S-au păstrat totuşi suprafeţe rotunde de pămînt înroşit amestecat
cu cărbune şi cioburi. La una din vetre materialul ceramic fiind supus la
o temperatură ridicată, este puternic degradat. Împreună cu fragmentele
de vase la aceste vetre au fost găsite lupe metalice obţinute în urma procesului de prelucrare a minereului de fier 1 ).
Materialul arheologie descoperit în special în jurul cuptoarelor celor
două locuinţe, sau al vetrelor, este aproape în exclusivitate ceramic şi se
poate grupa în două categorii : vase lucrate la roata de mînă dintr-o past§
cu n]sip, avînd pe suprafaţa exterioară ornamente incizate şi vase executate tot la roata de mînă, dintr-o pastă mai bună, fiind decorale prin
tehnica lustruirii.
Tipul de vas din prima categorie îl reprezintă oala fără toartă, cu
umărul rotund uşor înălţat: cu pereţii pîntecului într-o pornire oblică
spre fundul plat. Pasta din care sînt făcute aceste vase conţine ca degresant nisip de diferite mărimi. Se poate observa însă că la majoritatea
recipientelor a f01st folosit nisip cu granule evidente, care dau pereţilor
un aspect aspru. Cu excepţia fragmentelor ceramice descoperite la
vatra II, la restul materialului ceramic pasta ce conţine ca degresant
pietrkele este destul de rară. Apare evident însă faptul că dacă în B 2
circa 1/3 din materialul analizat conţine în pasta sa nisip fin uneori doar
pigmenţi de siliciu la B 1 proporţia este de 1/4, iar la vatra 1 de numai 1/10.
Arderea acestor vase s-a făcut la roşu-cărămiziu, puţine prezentînd o
nuanţă de castaniu închis. La vasele roşii-cărămizii se distinge o categorie
1)

Ion Nestor, op. cit., pag. 374.
Din analiza chimică a acestor lupe rezultă că ele conţin 55,58% fier şi
numai 1,54% oxid de carbon. Certificat nr. 40 din 17 martie 1961 emis de Politeh~
nica Bucureşti.
2)
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Flg. 21. Fragmente de buze de vase decorate prm incizie

cu ardere incompletă, mijlocul pereţilor vasului rămînînd
cenuşiu. În raport cu stadiul de ardere, materialul ceramic al celor două
bordeie diferă, procentul de oale ij,rse incomplet fiind în B 1 de 26,6°/0 iar
în B 2 de 47%.
Vasele din această categorie descoperite în aşezarea feudală timpurie
de la Alba, au în exclusivitate pereţii groşi (0,8-1,1 cm) neuniformi. Astfel, zona de intersecţie a gîtului cu umărul vasului şi îndeosebi regiunea
inferioară a pereţilor sînt mai îngroşate decît porţiunea pîntecului. Gîtul
de

cerami-că

1
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vasului este scurt iar buza îngroşată adesea prin răsfrîngerea bruscă a
marginii şi alipirea ei în afară (fig. 19/6, 11, fig. 20/3). Foarte rare
au fost oalele cu buza uşor răsfrîntă spre exterior şi teşită oblic
(fig. 21/2). Fundul acestor oale este în exclusivitate plat avînd grosimea mai mică decît partea de jos a pereţilor vasului. Pe suprafaţa fundului, în partea exterioară. se mai păstrează urmele nisipului aşternut
de meşterul olar pe discul roţii.
~
Toate aceste vase ce se pot integra în categoria ceramicii "de
1
tip slav" 1) au suprafaţa exterioară ornată cu incizii orizontale. (Fig.
19/1-11, fig. 20/1-6). Deşi nu s-a reuşit să se întregeaseă complet
nici un exemplar din această categorie, se poate afirma că 4/5 din
suprafaţa vasului sînt acoperite cu acest cîmp de striuri, realizate adesea cu un instrument puţin ascuţit la vîrf.
Marea majoritate a vaselor de la Alba au pe umăr o dungă lată
de 1,2-1,8 cm pe care a fost aplicat un alt motiv decorativ format din
brîu în val, împunsături, linii verticale etc. Cel mai fracvent decor depus
pe această fîşie este acela de brîu de linii în val, adeseori dens întîlnit
la vasel2 din B 1 în procent de cea. 60% iar la ee le din B 2 de cea. 35%.
(fig. 19/3-5, 8-9 ; fig. 20/1 ; 3-4 ; 6). Decorul prin împunsături
c2 redau linii obliee, execut'at cu un instrument cu 5-9 dinţi aplicaţi
perpendicular pe umărul vasului (fig. 21/4) sau linioare mai adîncite
la bază (fig. 19/10) sau grupe de cîte două gropiţe a fost m:U frecvent
în B 2 unde vasele cu aceste n1otive reprezintă 35°/0 evident mai puţin
întîlnit în B 1 (3,3°/0 ) şi complet lipsă la 1naterialul ceramic al celor
două vetre. Extrem de rar a fost întîlnit decorul cu linii re::tlizate din
împunsături suprapus p2 cîmpul de striuri (fig. 19/11 ; fig. 20/5) (2 exemplare în B 2 ) acela de linie în val trasă pe mijlocul vasului pe:ote şen
ţuirile orizontale (fig. 19/7) (un exemplar în B 1) sau motivul format
d;n linii scurte, verticale, aşternute pe un1ărul vasului (fig. 21/1). Unele
din oalele acestei categorii nu prezintă în afară de strirnile orizontale
nid un alt de·cor (fig. 20/2).
Cele mai puternice analogii asupra formelor vaselor şi a de:::orului
lor, se pot fac2 eu materialul cerami.c des·coperit în aşezarea feudală timpurie de la Dridu 2). Totuşi, caracterul general al ornamentic;i vaselor
din ac2astă pericadă face ca unele din nwtivele de:::orative de la Alba să
a.i.bă ac;eD15.nări cu ornamentioca
materi::1lului cerami·c de la Piaţa de
3
5
Flori ), Ciurelli), Capidava ) precum şi cu cel găsit în aşezările din
sudul Dunării.
P2 fundul cîtorva oale de:;;coperite la Alba au fost întîlnite mărci
obţinL~~e atît în relief cît şi prin apăsare. Ele redau în general semne ce
Maria Chişvasi-Comşa, "Contribuţii la cunoaşterea culturii străromîne în
lumina săpăturilor de l2 Blicov". S.C.I.V. an X (1959) nr. 1, pag. 84-85, fig. 21 2a-2b,
1)

fig. 3,'Ia-Ib. B. l\Titrea, Şantierul Arheologic Satu Nou, Materiale VII, pag. 556.
') Ion Nestor şi Eugen:a Zaharia, "Săpăturilc de la Dridu". Materiale V, pag. 550
f;g. 3 '13, 16, 17. Idem Materiale VI, pag. 597 fig. 2/2, 3, 14 ş. a. Ibidem Materiale VII,
pag. 563, fig. 1/1, pag. 565, fig. 2 12.
:l) "Bucureştii de odinioară în lumina cercetărilor arheologice", Ed. St., 1959.
Plansa XXXI/13, 17.
4) Ion Io~aşcu şi colaboratorii, "Şantierul Arheologi~ Bucureşti'', Materiale VII,
pag. 662, fig. 5/1.
5) Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, "Capidava". Ed. Acad. 1958, pag. 180.
Planşa XI/4.

115
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 22. Semne pe funduri de oale din lut cu decor prin incizie
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Fig. 23. 1. Semn pe fundul unui vas cu decor incizat. 2. Semn pe fundul unui vas cu
decor prin lustru. 3. Vîrf de săgeată Latime descoperit cu ocazia săpăturilor de la Alba
https://biblioteca-digitala.ro

reprezintă cercuri sau forme geometrice rectangulare. Din cele
găsite pe materialul ceramic din B 1 , patru redau motive pe bază

-

5 semne
de cerc :
cerc mic înscriind o cruce, aplicat pe mijlocul fundului ;
cerc mare, pe margini şi cerc mic pe centru, tăiate de o dungă

diagonală;

----1

-~-----1

1

1
1
1

~~
1
1

1

5

__4.

J

Fig. 24. Profile de buze de vase decorate prin lustru

- cerc pe mijlo-c, înscris de două linii tangente şi avînd diametrul
continuat în sens invers tangentelor ;
- cercuri concentrice unite prin linii radiare, cercul mic înscriind, se
pare, o cruce (fig. 22/1).
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Aceste mărci atribuite meşterilor olari, ca semne de garantare a
produselor 1o·r 1), au asemănări cu cele găsite pe vasele de la Dridu 2),
Capidava 3), în cimitirul 2 de lt Satu Nou 4 ), precum şi în aşezările de
la Madara 5), Popina 6 ) şi Preslav 7) din sudul Dunării.
Cea de a doua categorie ceramieă descoperită la Alba este format§. din
vase scunde cu corpul globular sau recipiente sferoidale sau tronconice
de dimensiuni mari. Ceea ce reprezintă o caracteristică a materialului
ceram:e din această aşezare, este procentul ridicat al ceramicii cu de2or
lustruit care reprezintă în bordeiul I cea. 40% din totalul vaselor, iar
în B 2 circa 37%. Pasta din care au fost realizate aceste vase e.ste mai hine
pregătită decît la oalele din prima categorie. Aproximativ 80% din tote1lul
de 20 de forme stabilite în B 1 şi 50% din cele 10 din B 2 sînt executate
dintr-o pastă ce conţine ca degre3ant nisip foarte fin, care permiLe pereţilor vaselor să prezinte suprafeţe netede. Restul ceramicii, rnai abundentă în B 2 , conţine boabe de nisip de diferite mărimi.
Arderea acestor vase este bine făcută, obţinîndu-se nuanţe de roşu
cărămiziu, cenuşiu şi negru. Se constată faptul că pe cînd în B 1 vasek
arse la roşu-cărămiziu reprezintă 75% iar acele cenuşii 10%, în B 2 procentul la aceleaşi nuanţe este de 60% şi respectiv 30%.
Pe cînd pereţii oalelor sînt subţiri, la vasele rnari a·ceştia
ating 0,8-1,5 cm prezentînd îngroşări evidente spre fund. Linia de maxim.ă curbură a pîntecului se află pe mijlo·c sau in registrul superior al
vasului. Unele din recipientele mari au pe umăr toarte mki rotunde
(fig. 25/3, 6 ; fig. 26/1). Majoritatea vaselor au buza îngroşată in afară
în formă de colac, fiind continuată cu un gît scurt (fig. 24/1-6) .•
îngroşarea buzei a fost obţinută prin întoarcerea marginilor şi alipirea
1or în afară. In materialul ceramic din această categorie găsit în B 1 se
află cîteva fragmente de vase sferoidale cu buza înălţată neîngroşF '}
(fig. 25/6). Ţoate exemplarele ceramice din cea de a doua catego:_ie LJ
fundul plat, mult mai subţire decît partea inferioară a pereţilor laterali.
Decorul acestor vase este realizat prin tehnica lustruirii cu vn insl.rument plat, relativ îngust. Sînt executate haşuri în reţea şi f:J.3ck:ole de
benzi verticale sau oblice care adesea se suprapun la c:1.p2te.
(fig. 25/4-7). Dacă în B 1 vasele cu decor în re'~ea (fig. 25/1-3 ;
fig. 27 /1) reprezintă 30% în B 2 , acestea sînt în procent de cea. 5G 0/o

le.

său "Cu privire la semnificaţia mărcilor de ol'],T
din epoca feudală timpurie" cercetătoarea Maria Comşa atribuie ace.~;te semne stă
pînului feudal sub dependenţa căruia se afla meşterul olar. S.C.I.V., XII, 1961.

1) Idem,

pag. 224. In studiul

2, p. 301.
2) Informaţie Eugenia Zaharia.
3) Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, op.

cit., pag. 216, Pl. XXX/I-2.
") B. Mitrea şl N. Anghelescu, "Săpăturile de la Satu Nou", Materiale V.
pag. 539, fig. 3.
5) K. Miiatev, Slovianska Keramika ... Sofia, 1948, pag. 42, fig. 32 A.
6) J. Vîjarova, Sloviano bălgarskoto seliste crai selo Popina Sofia, 1956, pag. 24.
Pl. XIII A.
7) Izvestia Institut... Sofia, 1957, XXI, pag. 274, Pl. II, nr. 12.
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Fig. 25. Vase cu decor prin lustru
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Decorul prin lustru acoperă în exclusivitate jumătatea superioară a pereţilor vasului.
Partea inferioară a ace,stora este lucrată cu mai puţină
atenţie, aplicîndu-i-se în jumătatea de sus incizii orizontale, unele slab
realizate şi pe alocuri suprapuse, pe cînd partea de jos a vasului rămîne
nedecorată.

Din categoria ceramicii cu decor prin lustru, un singur vas găsit în B 1
păstrează pe fund o marcă formată din trei dungi paralele, în relief şi
două linii scurte ce înscriu un unghi ascuţit (fig. 23/2).
V ase le cu decor prin lustru fac parte din acea categorie ceramică a
cărei arie de răspîndire a fost semnalată atît în aşezările şi necropolele
din Dobrogea, Cîmpia Munteană, Transilvania, cît şi în sudul Dunării.
Stadiul cercetărilor întreprinse în aşezarea feudală timpurie de la Alba
nu permite precizarea originii etnice a purtătorilor acestei culturi 1).
Observaţiile făcute în cele două locuinţe au dovedit că vasele scunde
din categoria ceramicii cenuşii erau folosite la prepararea hranei calde.
În ceea ce priveşte vasele mari, sferoidale sau tronconice, considerăm că
rolul lor de recipiente pentru apă propus de prof. Ion Nestor 2 ) este
posibil şi la cele găsite în aşezarea de la punctul Alba. Rămîne totuşi de
prec_=zat, cu ocazia săpăturilor viitoare, problema păstrării acestor vase
în cadrul locuinţei, ţinînd seama de numărul lor mare şi de suprafaţa
relativ restrînsă a gardinilor cuptorului. Am putea avea d~aface în aceste
locuinţe cu unele poliţe amenajate deasupra cuptoarelor.
Cercetările efectuate în toamna anului 1960, deşi au dovedit în mod
neîndoielnic existenţa unei aşezări feudale timpurii pe cursul Colentinei,
nu au putut surprinde elemente suficient de convingătoare în problema
datării acestor monumente arheoJogice. Este neîndoelnic faptul că cele
două bordeie cercetate cu ocazia acestui sondaj nu au funcţionat concomitent, ele reprezentînd probabil două faze de locuire a acestei aşezări.
Deosebirea evidentă a dimensiunilor laturilor bordeie1or a intrărilor lor,
a cuptoarelor şi în deosebi a unor caracteristici ale materialului ceramic,
dovedeşte cu prisosinţă că bordeiul 1 reprezintă o etapă ce diferă de
locuinţa 2, care aşa cwn am arătat anterior, la rîndul ei, a cunoscut două
faze de amenajare. în timp ce se constată în mod cert deosebiri la procesul de ardere, la procentul decorurilor aşternute pe umărul oalelor
""

Asupra ceramicii cenuşii din perioada feudalismului timpuriu de pe teritoriul R.P.R., au fost emise pînă în prezent două principale ipoteze : atribuirea
unei origini locale cu tradiţii ce pornesc încă din perioada migraţiei popoarelor,
susţinută de Prof. Ion Nestor (Contributions ... Dacia, N.S. II (1958), nr. 2, pag. 371) şi
integrarea acestei ceramici în cultura Saltovo-Maiaţk răspîndită în bazinul
Dunării de către proto-bulgari, ipoteză propusă de cercetătoarea Maria Chişvasi
Comşa (Slavii de răsărit pe teritoriul R.P.R. şi pătrunderea elementului romanic în
Moldov1. pe baza datelor arheologice. S.C.I.V., an IX (1958), nr. I, pag. 82). Unii
cercetători consideră că datele cunoscute pînă în prezent nu sînt suficiente în atribuirea originii purtătorilor acestei culturi. (B. Mitrea, Şantierul Arheologic Satu
Nou, Materiale VII, pag. 556. V. Zirra, Cimitirul feudal timpuriu de la Capul Viilor,
Materiale, V, pag. 316).
2 ) Ion Nestor, op. cit., pag. 376.
1)
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"de tip slav", sau al celor cenuşii, formele vaselor, compoziţia pastei, procentul aproape egal al ceramicii lustruite, faţă de cea ornată prin striuri,
sînt elemente care dovedesc că cele două etape de locuire a aşezării feudale
tilnpurii de la Alba se succed într-o perioadă de timp foarte scurtă.
Citeva elemente pe care cercetările ulterioare le vor îmbogăţi sau le
vor infirma, par a indica faptul că aşezarea de la Alba lŞl desfăşoară

Fig. 27. Detalii de ornamente pe ceramica cu decor lustruit
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existenţa

înainte de sfîrşitul primei jumătăţi a sec, X. Procentul ridicat
al cerarnicii ornate prin tehnica lustruirii 1 ) (circa 37-400/0 din întregul
material ceramic al celor două bordeie), lipsa cu desăvîrşire a amforelor
cu corpul sferoidal şi cu torţile începînd de la nivelul buzei, caracteristice în deosebi celei de a doua jumătăţi a veacului X 2), slaba prezenţă
a vaselor cu buza uşor răsfrîntă şi teşită oblic în afară, permit datarea
aşezării feudale timpurii de la Alba la sfîrşitul sec. IX şi în prima jumătate
a sec. X. Aceeaşi perioadă pare a fi indicată şi de faptul că în materialul
ceramic destul de bogat nu a fost găsit nici un fragment de vas ornat cu
decor de striuri orizontale, asociate cu linii oblice sau verticale, motiv datat
de cercetătorul 1. Barnea la Şantierul Basarabi, la sfîrşitul sec. X şi începutul sec. XI 3).
Rezultatele obţinute cu ocazia sondajului din toamna anului 1960
dau unele indicaţii şi asupra ocupaţiilor locuitorilor acestei aşezări. Descoperirea unei cantităţi relativ bogate de lupe, în special în jurul celor două
vetre, dovedeşte preocuparea pentru reducerea minereului de fier, situaţie
întîlnită şi în aşezările de la Bucov t.), Piaţa de Flori din Bucureşti 5 ) etc.
Deşi nu au fost găsite unelte agricole sau boabe de cereale, pe baza
cantităţii de păioase ce se află în chirpicul cuptoarelor se poate atribui
locuitorilor de aici ca şi celora de la Dridu 6 ) preocupări agricole. Extrem
de <:;labă apare documentată, pînă acum, preocuparea pentru creşterea
vitelor. Atît în cele două locuinţe, cît şi în stratul feudal timpuriu, cantitatea de oase de animale a fost foarte redusă.
Cercetările de la punctul Alba, din Cartierul Bucureştii Noi, sînt
abia la început. Sondajul întreprins în anul 1960, deşi a scos la iveală
importante mărturii referitoare la modul de existenţă al purtătorilor
acestei culturi materiale, nu a putut elucida problemele de bază al2
cunoaşterii acestei populaţii. Pentru precizarea datelor referitoare la fo'1dul etnic al locuitorilor aşezării feudale timpurii, la dat:-1rea ei şi la precizarea unor elemente econornico-sodale, se impune extinderea s.ăpăturilor
pe întreaga suprafaţă pe care au fost semnalate în 1958 mărturile acestei
culturi.
P. I. PANAIT
1) Şi

în bordeiele ce aparţin fazei mai vechi de la Dridu, ceramica cenuşie se
în cantitate mai mare decît în cele din etapa mai nouă. (Ion Nestor şi
Eugenia Zaharia, "Săpăturile de la Dridu", Materiale, VI, pag. 599). In schimb, în
necropolele de la Satu Nou datate la mijlocul sec. X, ceramica cenuşie este mai rar
întîlnită (B. Mitrea, "Săpăturile de la Satu Nou", Materiale, VI, pag. 588). Aceeaşi
situaţie este semnalată şi în aşezarea feudală tmpurie de la Olteni. (C. Preda, "Să
pâturile de salvare de la Olteni", Materiale, VII, pag. 509).
2) Maria Chişvasi-Comşa, "Săpăturile de la Bucov", Materiale, V, pag. 498.
a) 1. Barnea şi V. Bilciurescu, "Şantierul arheolo{]ic Basarabi", Materiale, VI,
pag. 550, fig. 15/3. D. Bogdan, "Grafitele de la Basarabi", Matenale, VI, pag. 562-563.
t.) Maria Comşa, "Cont1·ibuţii la cunoaşterea culturii străromîne" ... SCIV, an. X
(1959), nr. 1, pag. 87.
5 ) Vezi Observaţii arheologice pe şantierele de construcţii din Capitală (în vogăseşte

lumul de faţă).
G) Ion Nestor, op. cit., pag. 375.
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Măicăneşti

Necesitatea îmbogăţirii cunoştinţelor referitoare la pro2esul de
apariţie şi dezvoltare a tîrgului Bucureştilor în sec. al XV-lea a impus în
anii puterii populare extinderea săpăturilor arheologice feudale atît în
raza ·centrului Cap~talei cît şi în împrejurimi. Rezultatele obţinute pe şan
tierele de la Radu Vodă, 1\ijhai Vo:lă, Curtea Veche 1) şi în nlt:mul timp
pe Dealul Patriarhiei 2) au dovedit necesitatea lărgirii cîmpului de activitate a arheologiei feudale bucureştene şi asupra aşezărilor săteşti
existente în sec. XV-XVII pe actualul teritoriu al Bucure-ştilor.
Deşi documentar este dovedită pînă la 1625 existenţa a 42 de sate 3),
arheologic aceste aşezări rămîn în mare parte necunos.cute sau îndoielnic
stabilite. Cercetările de suprafaţă efectuate în vara anului 1958, pe malul
rîurilor Dî1nboviţa şi Colentina au stabilit pe lîngă numeroase a~ezări
anterioare orînduirii feudale şi locul cîtorva sate datind din sec. XVXVII 4). Printre acestea se află şi vatra unui sat medieval des·coperită pe
n1alul stîng al Colentinei, în cartierul Străuleşti, raionul Gr.iviţa Ro~ie.
Cu ocazia începerii săpăturilor arheologice de la punctele Alba şi
Lunea, aflate în apropiere, au fost reluate în 1960 şi cerceW.rile de suprafaţă ale urmelor satului feudal. Terenul pe care este răspîndit materialul
arheolog.:c are forma unui platou scund, mărginit la sud de cursul rîului,
iar pe laturile de est şi vest de terasele joase ale Co~entinei. Spre nord, la
cea. 500 metri se află şos. Băneasa-Străule;ti. Întreaga suprafaţă de
cea. 3 ha aparţine gospodăriei agr1cole colective "8 MarLe" Băne:1sa.
Precizarea existenţei acestor complexe arheologice feudale a fost
favorizată de prezenţa unei adîncituri făcute de lucrările unei cariere de
pietriş, exploatată cu decenii în urmă, precum şi a unor gropi recente.
Avîndu-se în vedere timpul înaintat, în cursul lunii noiembrie 1930 nu
s-au putut întreprinde decît lucrări de salvare a vestigiilor amen:nţate
de prăbuşirea rnaluriLor şi s-a trasat un şanţ de sondaj pe mijlocul
platoului.
În urma acestor săpături s-a constatat că solul vegetal recent acop2ră
un strat de pămînt cenuşiu-deschis, gros de 0,20-0,25 metri, în c:1re se
aflau fragmente de vase feudale, chirpic, bucăţi de cărbune, oase, şi alt2le.
Gros:mea acestui strat apare mai mare în partea de nord a şanţului I şi
se subţiază către cursul apei. Sub stratul feudal urme:1ză un pimînt
cenu;,iu închis bogat în cărbune fragmente de vase din ep<:x::a preieuc:hlă,
bolovani de pămînt ars şi altele. La baza acestui pămint deasupra solului
castaniu eare reprezintă stratul neumb~at, au apărut într-o sl:1bă frecvenţă
cioburi aparţinînd culturii Tei din epoca bronzului. Cu ocazia amenajării
1) "Bucureştii

de odinioară ...", pag. 51-170.
Vezi Observaţii arheologice pe şantierele de construcţii din Capitală.
3 ) I. Donat, "Aşezările omeneşti din Tara Romînească în sec.
XIV-XVII",
Studii, an. IX (1956), nr. 6, pag. 91.
4 ) Prof. N. Ghinea a identificat pe baza izvoarelor scrise 15 sate pe malurile
Dîmboviţei şi 10 în jurul Colentinei. "Aşezări omeneşti de pe teritoriul actual al oraşului Bucureşti în sec. XVI-XVII". Comunicare expusă la 17 aprilie 1961 în cadrul
Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice Bucureşti).
2)
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profilului gropii carierei mai sus amintite şi a săpării şanţului 1 a fost
precizată existenţa a trei bordeie medievale, dintre care două erau în
mare parte distruse şi a unei gropi de bucate 1).
Locuinţa feudală surprinsă în şanţul 1 se prezintă ca un bordei de
formă rectangulară avînd laturile de 3 X 3 m (fig. 28). Groapa acestui

,.,

-·

Legenda.
-1.29

k\~:'.)i+;d sul vegetal

o

~ sol cenuşiu
(sec.Jcr.J

:;: ,;'"!;;-.., ·.• straT cu mult

""'•."'i.,;,•.' cărbune şi cioburi

(seC.Xll)
[ts:.=:Jsol cenuşiu inchis

- - (prefeudaiJ

\ " \J sol galben albicios
1
-~ '\. J
neumblat

-=---

-__

o
Fig. 20. Planul

şi

cenuşe

1

din

2

vaTră

3

profilul bordeiului 1 sec. XV

bordei se afundă cu 0,64 m sub nivelul m-9dieval, avînd podeaua orizontală nelipită, iar p2reţii verticali, fără a păstra vreo urn1'1 de an12:1ajare.
Nu au putut fi identificate urme de p:.ui şi nk::i intrarea în bo~·de-i. În
colt-ul
de ve~t
a fo~t
găsi'·:{
o cu.:r·afa+'î ro:un~J.,_.::t cliC'
~::-"a
pa··e
a
-.;
.'::>
.'::>
•
•"--· e·_,,..,u~;:)
'-..:::t
... ._.
..)
indica existenţa unei_ ve~re. Un1plerea gropii cl:22'3Lel ls.:::u.inJ~e- s-a făcut
cu un p.iimînt c2nuşiu ame::,'ce:::at cu rnuli: ·::irbune, provenit de b rnatcrialul păios ce forma probabil a·2o:r::;e::·i~ul. La e::::a. 0,20 me~ri deasupra podelei resturile de cărbune ~2 prezcnlau ca un ~trat CJ·mpact c::: acJpcrea
întreaga suprafaţă a gropii. Provenit de la o ve:;e~.aţie de esenţ9. slab.1
- trest;e, paie, - acest cărbune dove:le}te faptul că lo:::uinţa a fost
d.!strusă în urma unui incendiu.
De~i puţin, materialul cerami.c a fost răspîndit în tot stratul de
urnp]utură şi în deo·sebi în zona bogată în eJ.rbune. El este fo9.rle fra_r:;mentat şi provine de la oale din lut fă·cut2 la rocl~ă rep2de, di~tr-o past3. fină,
bine arsă la roşu, avînd pereţ:i subţiri. Forma de buză c2a mai fre·cventă
este aceea înălţată, avînd spre gît o nervură trasă puternic în afară
(fig. 29/1-5). Gîtul este înalt iar diametrul maxim corespunde părţii
l".._...

~

. ;,_

_l

'{·~•

1

V

'-"\._...-i.

-~'-'"''

Cu ocazia reluării cercetărnor în anul 1961 au mai fost descoperite 8 bordeie
feudale, numeroase gropi de bucate precum şi 2 morminte.
1)
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Fig. 29. Fragmente de buze de vase din lut sec. XV-XVI

128

https://biblioteca-digitala.ro

umărului.

Deseori, ca decor apare pe umăr un brîu de striuri orizontale,
lat de cea. 3 cm. În afara fragmentelor de oale au mai fost găsite cioburi
de ukioare, farfurii, pahare cu piciorul înălţat etc. (fig. 30/2-3). Categoria
ceramicii cu smalţ este foarte slab reprezentată şi ea provine de la o farfurie cu piciorul inelar înălţat. În afara fragmentelor de vase ceramke au

,-------1

1

1

1

____ l
Ţ

1
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1
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Fig. 30. Fragment de

buză şi

funduri de vase sec. XV-XVI

fost găsite două lame de cuţit de fier lungi de 14,5 cm şi late de 2 cm
(fig. 31/1-2).
Celelalte două bordeie feudale cercetate în anul 1960 erau distruse
în cea mai mare parte de săpăturile recente. Din conturul rămas pe profilul de vest al carierei rezultă că latura uneia din aceste locuinţe era
de 3,5 m, iar groapa ei se afunda faţă de stratul medieval cu 0,68 m. În
pămîntul de umplutură al acestei gropi au fost găsite numeroase bucăţi
de cărbune, provenite probabil tot de la acoperiş şi fragmente de vase.
Predomină oalele cu buza înălţată, dreaptă cu suprafaţa exterioară ornată
cu dungi de angobă orizontale. De la buza vaselor pornesc spre pîntec
toarte late, uneori avînd partea superioară acoperită cu smalţ de nuanţă
verde sau maron (fig. 29/6 ; fig. 30/1).
!J -

c. 2953
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Alături de acest material, în bordeiul 2 feudal au fost găsite fragmentele unei farfurii cu margini mari răsfrînte în afară şi cu suprafaţa
interioară acoperită cu smalţ galben depus peste un strat de angobă
albă. Pe fondul acesta a fost realizat un decor de dungi sau arcade de
smalţ verde, cîrlige şi pete de smalţ maron închis etc. (fig. 29/7).

m~~~~~~

1

--

---.---- __,.f

.~

Fig. 31. Lame de

cuţit şi

vîrf de

săgeată

din sec. XV

Groapa de bucate descoperită în şanţul 1 are forma de pară cu adîncimea de 1,70 m şi diametru! maxim de 1,70 m. Fundul ei este orizontal
fără a prezenta vreo urmă de ardere. În interimul acestei gropi a fost
găsit în pămîntul de umplutură cărbune, cioburi şi oase de animale mari.
La 0,50 m de gura acestei gropi, în stratul feudal, a fost găsit un vîrf de
săgeată feudală în formă de bulb (fig. 31/3).
După numeroasele oase de cabaline, bovidee, ovine, rîmători etc.
descoperite cu ocazia sondajului din 1960, rezultă că locuitorii acestei
aşezări se îndeletniceau intens cu creşterea vitelor. Deşi săpăturile de la
punctul numit Măicăneşti au fost destul de restrînse în campania din
1960, s-a putut constata existenţa unei aşezări săteşti feudale, a cărei
datare se poate face, pînă în momentul de faţă, prin compararea materialului ceramic, cu acela descoperit pe alte şantiere feudale din Muntenia.
Astfel, vas.ele descoperite în bordeiul I sînt datate la Tîrgşor 1) la sfîrşitul sec. al XIV-lea şi în prima jumătate a sec. XV, pe cînd oalele păstrate
în resturile celorlalte bordeie sînt semnalate la Piaţa de Flori 2), Radu
Vodă 3 ), Tînganu 4 ) în sec. XV-XVI. Continuarea existenţei acestei aşe
zări săteşti pînă către mijlocul sec. XVI pare a fi dovedită şi de o
monedă poloneză emisă de Sigismund al II-lea Augustus pentru Lituania
în anul 1556 5 ), descoperită în stratul feudal.
1) Informaţii

2) "Bucureşti

- N. Constantinescu.
de odinioară" ... Pl. CVI/3,5.

Idem, Pl. L VII/2, 7.
Material descoperit în anul 1961 pe locul
Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti.
0 ) Identificare O. Iliescu:
3)

r.)

mănăstirii
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Tînganu. Se

află

la

Identificarea acestui sat în grupul de aşezări medievale ce populau
cursul Colentinei în sec. XV-XVI pare a indica aici, vatra satului Măiocă
neşti menţionat într-un hrisov domnesc, dat de Petru Vodă cel Tînăr la
18 octombrie 1560 1). Pînă către începutul sec. XX fîşia de pămînt de pe
malul stîng al Colentinei, din actualul cartier Străuleşti, purta numele
de moşia Măicăneasa, fapt care întăreşte identificarea mai sus propusă.
Extinderea cercetărilor acestei aşezări va aduce noi date referitoare
la una din etapele cele mai importante şi totuşi cel mai puţin cunoscute
din istoria Bucureştilor, perioada de început a tîrgului feudal.
P. 1. PANAIT

1)

"Documente privind istoria romînilor", sec. XVI,

pag. 143.
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Ţara Romînească,

voi. III,

APXEOnOrM4ECKME PACKOnKM B BYKYPElliTM HOH
(KpaTKoe co.n.ep)l{aH11e)
Y4ACTOK CTP.3YJIEll1Tl10 HaLiaThle B 1960
CTp3yJieWTI1-JlyHKa npo113Bemt: c u.eJibiO 11CCJie.n.oaaHI1H

ro apxeoJIOrHLiecKHe
ocTaTKOB noce.neHI1H

pacKonKH

VI-VII

B
BBo

(nep110)l.a nepeXO)l.a K <!Jeo)1.aJII13MY), pa3pyweHHOf0 B X0)1.e npOB0)1.11BWI1XCH TaM CJiyqaf!HO
pa6oTo
113

4

PacKODKI1 Bb15IBHJII1 16 )I{HJII1UJ. Ha DJIOUJ.a)1.11 np116JII1311TeJibHO B 3000 KBo Mo 11 rpynny
)1{11JII1UJ., paCI10JIO)I{eHHbiX Ha p3CCTOHH1111 50 Mo Ha DJIOUJ.a)1.11 B Dp11MepHO 156 KBo Mo

npe.ll.OJiaraeTCH, "'TO KOJII1LieCTBO )1{11JII1UJ. 6biJIO ropa3)1.0 60JibWeo
)KI1JI11UJ.a,

8

11MeiOUJ.I1C

DOL!T11

KBa.n.paTHYIO

<!JopMy,

HeBeJI11KI1

(pa3Mepb1-np116JIO

2/3) o

H11X eCTb netib C OL!afOM B B11)1.e DO.li.KOBbl, CTOHUJ.aH Ha D0)1.CT3BKe 113 HeCpbiTOH 3eMJII1o

06bi"!HO LiaCTb neLII1 BbiKOnaHa
BOCTO"'HOM yrJiyo
HaJII1LII1e

KpyrJioif

DO)l.KOB006pa3Hb1X neqeif
npe)l.DOJI0)1{11Tb,
HCCKOJibKO

3T3DOB

11CKJIIOLieHHeM
KOCTeif

L!TO

B

neLIH

HMOH

KOpOTKI1H

0611TaHI1Ho
He

c

)1{11JIIIUJ.a,

11 Ha)1.CTpOHKa

KepaMI1KI1,

)1{11BOTHhiX

BHe

11

HO

11HOf)1.3

ocTaTKOB

)1{11JII1lll.

B

0TCYTCTBHe

no3BOJIHIOT

TaKI1X

neqeif,

BpeMeHI1

opy.LI.11H

HM

3aHHTI1H

11

a

BHyTp11,

TaK)I{e

H .LI.pyrHX

aBTOpOB

CMeHI1JIOCb

npe.n.MeTOB,

He3H3LIHTe.JlbHOe

)1{11TeJieH,

cesepo-

nepecTpoifKa

DOCJie)1.0BaTeJibHO
11

B

MeCTaX 33CTaBJIHeT

np0113BO)l.CTBa

X03HHCTBeHHbiX

yTOLIHI1Tb

CT011T

HeKOTOpbiX

npoMe)l{yTOK

OTCYTCTB11e

OHa

33

KOJII1L!eCTBO

3aceJIHBWI1X

no6epe)l{be

peKI1 KoJieHTHHao

8

neqax )1{11JII1UJ. HaWJIH

MHOI'OLII1CJieHHblH

KepaMI1L!eCKI1H

MaTep11aJI,

rJII1HHHhiX 113.ll.eJII1H, Bhi.LI.eJiaHHhiX Ha ycoaeprneHCTBOBaHHOM Kpyre

(60%) o

COCTOHBWI1H

113

11 BPY"~HYIO

40%)

(oKoJio

Cpe.LI.I1 HHX "!3CTO BCTpeqaeTCH COCy.LI.-6aHKa, nona)1.aeTCH 11 DO.li.HOCo

noceJieHI1e

Tl1na

ceJII1UJ.a

B

CTp3yJieWTI1-JlyHKa

BXO.l1.11T

B

KYJibTYPHYIO

rpynny,

noJiyLI11BWYIO B DOCJie.ll.Hee BpeMH Hai1MCHOBaHHe KYJibTYpbl 4ype.ri Ha OCHOB3HI111 CIH3JIOrHH
c noceJieH115IMI1 B K3U.e.TIY Hoy H M11JII1Tap11-KhiMnyJI Eo)l{ao
Ha

OCHOBaHHH

KepaMI1LieCKOfO

MaTep11aJia,

CBI1)l.eTeJibCTBYIOUJ.ero,

C O)l.HOH

CTOpOHbl

(Bbl.ll.eJiaHHaH Ha Kpyry KepaMI1Ka), O MOryqeif p11MCKOoBH3aHTHHCKOH Tpa)l.HLI,I111, a C .z:;.pyroH
CTopoHbl (KepaMHKa pyLIHOH pa60Tbi), o6 3JieMeHTax MaTep11aJibHOH KYJibTYPhl .LI.permeCJiaBHHCKoro TI1Da, aBTOpbl CKJIOHHbl OTHCCTH noceJieHHe B CTp3yJie'lllTI1-JlyHKa K MeCTHOH
Hapo.LI.HOCTH, pa3B11BaaweifcH
xo.LI.a

CJiaBflH

HapH.ll.Y c

Y4ACTOK
Ha

D3HHca),
qepenKH
tiecKI1H
Typbi.
a

K

«AJIEA»o

JieBoM

6epery

ceaepo-aocroKy

paHHe<!Jeo.LI.aJibHOH
rnypcp,

B

III

B

xo.n.e

peKI1

3eMJIHHKa

1

wocce

BBo

H B

VII

Bo, To ecrb nocJie

np11-

BCKpbiTbl cJia6hie CJie.ll.bl paHHe)I{C,lC3Horo

OT

nyHKTa

6oraTOfO

154

Ha

20
1960

Hpo

OceHbiO

H3Jifftll1e

coce.n.cTBy,

noaepxHOCTHbiX

KoJieHTI1Ha,

ceaepHoH lJaCTI1 paa .LI.JII1HOH B

Hanp<1B.neHI111

Bo

MHOf0"111CJieHHbiC LiepenKI1

Bo, o6Hapy)KeH HoMy no

3DOXHo

BblflB11BWI1H

VI

noJIOBHHe

VI-VII

51Mbll1 cpaBHHTeJibHO

oTHOCflTCH K noceJieHHIO
ro

BTopoif

6hiBWCH ,llaKHI1o

ocTaTKaMn )I{HJII1UJ.

BeKao ,Uae KpyrJible

1958

ao

Ha TeppHTOpHIO

HCCJie.LI.oBaHHH,

Tepp11TOp11H
HOMOCO
ro

CJIOH

KepaMI1K11,

Ha

6biTboMO)I{eT

B M3HK3HeWTHo
npoBO;lHBWI1XCfl

coaxo3a

«KepaMHKa»

noceJieHI111

MorornoH
HaWJII1

3aJI0)1{11JII1

cpe.n.HeBeKOBOH

r.lHH51Hhie
apxeoJiofl1-

MaTep11ClJihHOH

M, nepeceKaiOw.cro y4aCTOK 6JII13 pyCJia

E3HHca-CTp3yJieWTI1,

BCKpbiJII1

.LI.Be

HMeJia npHMOyrOJibHYIO <j:>opMy; )l.JIHHa CTOpOH -
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(8 1

3eMJIHHKI1

2,80

H

2,60

M;

B

( ceJio

11

KYJibpeKii

B:!) o

yrJibl CJICrKa

B

3aKpyqJieHhl.
BOCTO'IHOM

IOfO-BOCTOl.!HOM

yrJiy

HaWJIH

yrJiy

OCTaTKH

6hiJI

TICtiH

B

BXO.U,

BH.Ue

o6pa30BaHHbiH

TIO.UKOBbl,

CTyneHhKOH;

BbiKOTiaHHOH

Il

B

fJihi6e

reaepo-

HeCpblTOH

3CMJIH.
Ha.n:

ne%10

3eMJIHHKa

6biJia

B 5,5
}I{HJIHill.a

CO

M.

K

coopy}l{eHO
KYCKH

BblpbiTOH

B

0,4

Ha

6eJIOB::lTOH

H3

fJIHHbl,

CMeWaHHOH

C

COJIOMOiÎ.

cpopMbi

OTBepcTHeM

pa3pyrneHHH

no.n:

0Taepcme

HMY

IOf0-3anaAHOM
c

TIOCJie

pa3JIO}I{HJIH,

fJIHHe.

o6Hapy}I{HJIH

B

M.

ee

Ha

ceaep.

K

Ha.n:

HaXOJI,HJIHCb
netibiO

OKa3aJIHCb

oKa3aJicH

o6pameHO

npHMoyroJibHOro

3CMJI5IHKH

3eMJI5IHKH

oqaroM

TIOCJICAHCH

BToporo

yrJiy

cao.n

HMe,

6biJio

COCY.Ubl

.n:pyroi1

BblpbiTOH

H

netll1,

Ha

fJ1y-

M OT no.n:a 3eMJIHHKH.

ApxeoJIOrHl!eCKHH
KepaMHKOH.

MaTepHaJI H3 o6eHx JeMJIHHOK npe.n:cTaBJieH nol!TH HCKJIIOt.IHTeJihHo

Ee no.n:pa3.UeJIHIOT Ha .n:ae KaTeropHH:

H3 TeCTa C npHMeChiO neCKa
cocy.n:hr,

4,25

H

KOTOpOM

net.Ib

B1

3C'MJI5IHKH

4,5

npH3MaTHt.IeCKOH

Kor.n:a

npHKpbiTHe

no:>KapoM.

OT
B

npHKpbiTHe,

KaMHH.

coopy}l{eHO

10ry

CTOpOHaMH

ne4H-Ot.Iara

CJICAhl

6HHY

6hiJIO

pa3pyweHa

T3K}I{e

H rpaBHH,

H3fOTOBJieHHble

Ha

cocy.n:hr,

Bhi.UeJiaHHhre Ha py4HOM

yKpaWCHHhie CHapy}I{H

pyl!HOM

Kpyry

H

yKparneHHhre

B1

KepaMHKa BTopoii KareropHH o6Hapy}l{eHa B 3CMJIHHKe

Bpe3aHHbiM

cHapy}I{H

B nponopuHH

Kpyry

opHaMeHTOM,

40%,

H

JIOill.eHHeM.

a a JeMJIHHKe

8 2 -37%.
QqeBH.UH3H pa3HHUa
06

HX

B1

H

BXO.UaX,

B2

ne4aX

H

npe.n:craBJIHIOT

pa3MCpOB 3eMJI5IHOK,
THTie

KepaMHl!eCKOfO

pa3Hhre

3Tanbr

H

a TaK:>Ke pa3JIHtJHOe pa3perneHHe BOnpoca
MaTepHaJia

l!TO

CBH.UCTCJibCTBYIOT

B2 ,

3CMJIHHKa

B

caoro

O

TOM,

oqepen.b,

l!TO

npowJia

4epe3 .UBe CT3.UHH TIOCTpOHKH.
PaHHecpeo.n:aJibHOe noceJieHHe a

X

TIOJIOBHHOH

lhHHce MO}I{HO .n:aTHpoaaTb KOHUOM

Ha6JIIO.IlCHHH

a

CBH3H c

rnypcpoaKoH

3CMJIC.UCJIHCM, o6pa60TKOH MeTaJIJIOB H T .
Y4ACTOK

M.3YfK.3HElllTI1.

M K 33TI3JlY OT BbifOHa KOJIX03a HM.
<jleGJl3JibHOH 3TIOXH.
PacKOTIKH
MaTepHaJibHOH
ceJibcKoro

npoBOAHJIHCb

KYJibTYPhi
l!aCTHllHO

naHHbiX HM. )I(HJIHI1I.3
OT

ypOBHH

a

H nepaoi1

B.

flpH

2-12

noceJieHHH

sanHMaJIHCb

6epery

peKH

KoJieHTHHa,

B

npHMepHo

1960 r. Ha)J. 6oraThiM
(III-IV) o6Hapy}I{HJIH

HOH6pH
Hapo.n:oa

HCCJie.n:oaaHHH BcKpbiJIH TpH 3eMJIHHKH,

H3-3a

npHMOYI'OJibHOH

l!TO }I{HTeJIH

MapTa (D3HHCa) npOii3BCJIH pacKOTIKH noceJieHH5l

nepeceJieHHH

nocrpa.UaJIH

cpe.UHeBeKOBOfO

noKa3aJm,
JieaoM

8

nepHo.n:

nepHo.n:a

XV-XVII

noceJieHHH
JLBe

a.

.LJ:.

Ha

200

KOTOpbiX

IX

B.

pbiTbH

rpaBHHHOfO

cpopMbl Bblpb!Tb!

K3pbepa

B 3CMJie Ha

H

CJIOel\1
CJie.Ubi

H3

l!HCJia

He.UaBHO

BbiKO-

rJiy61my

0,65-0,75

'•1

CJIOH.

Apxeo"lorwiecKHH

HHBeHTapb cKy.n:eH H npe.n:craaJieH JIHWb qepenKaMH.
KepaMHtieCKHlJ:
MaTepHaJI, JlC1THpyeMbli\
Ha
OCHOBaHHH
aHaJIOfHH
C
M<JTepHaJIOM H3 Tbiprrnopa HJIH c 6yxapecTcKoro UaeTOliHOl'O pbiHKa, .noKa3biaaeT, l!To
cpeona.TibHOe noceJieHHe a CTp3yJieWTH nepe}I{HJIO 9Tan o6HTaHHH OT XV a . .n:o cepe.n:HHhi
XVI B.
HatfneHHbii1:

4TO
cTpeJihi

a

KacaeTCH

MeTaJIJIHl!eCKHX

H3.UeJIHH,

TO

H3UIJIH

aH.n:e JIYKOBHUhi H MOHeTy, BbilJeKaHeHHYIO B

ABa

1556

r.

JIC3BHH

H0}1{3,

CHrH3MYH.UOM

H3KOHelJHilX

II

AarycTOM

.UJIH JlHTBbi.
MHorolJHCJieHHbre
HbiX

CBH.UeTeJibCTBYIOT

npo.n:oaoJibCTBeHHbie
O

TOM,

l!TO

HMbi

06HTaTeJIH

H

6oJibilloe

TIOCeJICHHH

KOJIH4ecTBo

3aHHMaJIHCb

KOCTeii

>KHBOT-

3eMJIC.UCJIHeM

li

CKOTOBO.UCTBOM.

1 - flAa!-l pacKonoK EyKypewru Hot'i c rpeMfl paC!wna!-ll-lbt.Atll nyNKTaMU
Puc. 2 - 06U{ttl'i nAa!-l cnacareAbl-lbtX apxeoAocttttecKux pacKonoK B CT03YAeWTb-.nlf!-lKa.
Puc. 3 - Buo nAoU{aou nocAe yaoJa ocraawel'icfl 3eMAu U3 cAyttat'i!-lo2o pae1wna
Puc. 4
Cocyo, cpa6oTaHI-lbtt'i 1-la 201-lttap!-loM Kpy2e, Il/ B. 1-l. a.
Puc.

Puc. 5 Epol-l30Bafl cpu6yAa
Puc. 6 pocpttAb u nAa!-l JICllAUU{a 9 U3 V pBa
Puc. 7
etLb JKUAUU{a 14 c zte.~1btM cocyooM
CocyiJ-6aHKa, cpa6oraHHbtl'i BPY'tl-lYTO
Puc. 8 F AUHf/1-lblU 20pWOK, cpa60TaHHblU Ha 6btCTpOM 20flttapHOM Kpycy.

n
-n

Puc. 9 -
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r

Pu:. 10 /lUHJlHbte cocy8bt, cpa6oraHHbte 8PY'lHY10
Puc. 11 - flAaH :HCUAUU{a 16
Puc. 12 /l.eraAb nJtoU{aau .4 Crp3TyAeturu-JlyHKa
Puc 13. - fler1b :HCUAUU{~ 3 A.
Puc. 14 - flAaH apxeoJtozu'lecKotl tuypcpo8KU 8 AA6e
Puc. 15 - flAaH 3eMARHKu Hp. 1 8 AA6e
Puc. 16 - 0'laz 3eMARHKu Hp. 1
Puc. 17 - llJtaH 3C.M/lJlHKU Hp. 2 c 88y.MR HaxoaflU{UMUCJl oauH Ha iJpyzo.M ottaza.Mu
Puc. 18 - flpocpuAb 3CMAflHKu 2 u 1 8 AA6e
Puc. 19 - l.Jepen-Ku ZAUHf!HbtX cocyaoa, cpa6oraHHbtX Ha ZOH 1tapHoM Kpyze,
C 8pC3QHHbt.M OpHaMCHTOM
Puc. 20 - To :HCe
Puc. 21
lJ epenKu BCH'lUKoa cocyaoa c ape3aHHbtMll opHaMCHraMu
Puc. 22 - 3HaKu Ha 80HbflX ZAUHf!HbtX ZOptuKOB
Puc. 23 1 - 3HaK Ha iJHe zoptuKa c ape3aHHbtM opHaMCHTOM.
2 - 3HaK Ha 8He zoptuKa C /lOUlCHbl.M OpHaMCHTOM
3 - HaKOHe'lbHUK crpeAbt aropot1 enoxu :HCCAC3a.
Puc. 24 - flpocpuAu aeH 1lUKOB cocyaoa, yKpatuCHHbtX AOU{CHUCM
Puc. 25 - Cocy8bt c AOU{CHbtM opHaMeHTOM
Puc. 26 l.JepenKu u npocpuAu cocyaoa c AOU{CHbtM opHaMeHroM
Puc. 27 /l.eraAu opHaMeHra Kepa.HuKu c AOU{CHbt.ll{ opHaMeHroM
Puc. 28 - flAaH u npoqJUAb 3CMAflHKU Hp. 1 XV B.
Puc. 29 - lfepenKu ZAllHf!HbtX cocyaoa XV-XVI BB.
Puc . .30 - 06AOMOK BCH 1lllKa ll aoHbfl cocyaoa XV -XVI BB.
Puc. 31 - }KeAC3Hbtc AC3BUfl HO:J!Ca u HaKOHC 1LHUK crpeAbt XV o.
Ta6A. 1 - Cocya u 1LepenKu KepaMuKu, cpa6oraHHotl Ha 6btcrpoM ZOH'WPHOM Kpyze
Ta6A. II l.JepenKu KepaMUKU, cpa6oraHHotl Ha 6btcrpoM zOH'LapHOM Kpyze
Ta6A. III l.JepenKu ZAUHflHbtX cocyaoe, cpa6oraHHbtX opyrmym
U yKpatuCHHblX opHaMCHTOM
Ta6A.

IV -

V: Kepa.wurlecKue cppazMeHTbt cpa6oraHHbte Ha ZOH'lapHOM Kpyze.
Ta6A. VI - CpaiJorHHbtbte 6pyzHyKJ
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LES FOUILLES DE

BUCUREŞTII

NOI

Resume
Secteur de

Străuleşti

- Lunea

Les fouilles archeologiques de Străuleşti- Lunea, commencees l'automne de
l'annee 1960, ont eu pour but l'etude des restes d'une station datant de la periode
de passage au feodalisme (VIe-vue siecles), endommages par des excavations
occasionnelles.
L2s recherches ont permis d'identifier 16 habitations reparties sur une surface
de pres de 3.000 m 2 et, a une distance de ~O m des premieres, 4 habitations groupees
sur une surface de pres de 156 m 2• Il est probable que les logements avaient ete
autrefois beaucoup plus nombreux, toutes des huttes a demi enfouies daus le sol.
Les habitations, de forme approximativement rectangulaire et de dimensions
reduites (2 m./3 m. environ), sont pourvues d'un four dont le foyt2r en fer a cheval
est eleve sur une base de terre reservee. Habituellement, le four est amenage en
partie en dehors du logement, mais il arrive parfois qu'il se trouve a l'interieur,
dans le coin nord-est.
La presence d'un four rond pourvu d'une fosse, ainsi que celle de r·2stes
d'autres exemplaires du meme type, les refections dont les fours en fer a cheval
ont visiblement fait l'objet, certaines superpositions de logements, enfin, autorisent
l'opinion qu'il aurait existe deux ou plusieurs etapes d'habitation se succedant a
bref intervalle. Les fouilles n'ont livre ni outils, ni objets d'aucune sorte hormis la
ceramique, ni fosses menageres, ni os d'animaux en quantite appreciable : aussi
est-il impossible de preciser la nature des ocupations de la population qui a
habite le site.
A proximite des fours on a recolte un abondant materiei ceramique, consistant en poterie fac;onnee au tour perfectionne (40% env1ron) ou a la main
(60%), parmi laquelle les pots sont largement representes et les plateaux ne
manquent pas.
L'etablisscment a caractere villageois de Străuleşti-Lunca appartient au groupe
culturel denomme dernierement civilisation de Ciurel ; il presente surtout des analogies marquees avec les etablissements de Căţelu Nou et de Militari- Cîmpul Boja.
S'appuyant sur le materiei ceramique qui d'une part, par la ceramique
fac;onnee au tour, revele le caractere autochtone d'influence romano-byzantine et
d'autre part, par celle faite a la main, atteste un contact avec la culture propre
aux populations slaves primitives, les auteurs inclinent a attribuer l'etablissement
de Străuleşti-Lunca a une population locale qui se serait developpee a partir de la
seconde moitie du VIe siecle et au cours du vue siecle, c'est-a-dire a une epoque
posterieure a la venue des Slaves sur le territoire de l'ancienne Dacie.
En dehors des restes d'habitations des VIe-VIIe siecles, on a releve egalement de faibles vestiges de la premiere epoque du fer. Deux fosses circulaire" et
une quantite assez considerahle de fragments ceramiques eparpilles pourraient
appartenir a la station du IIIe siecle dont la presence a ete relevee dans le
voisinage, a Măicăneşti.
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Secteur d' Alba

A l'occasion des recherches de surface entreprises sur la rive gauche de la
riviere Colentina au cours de l'annee 1958, on a decouvert sur l~ terrain de la ferme
d'etat "Mogoşoaia" a
Băneasa, au
nord-est de l'unite n° 20 de l'entreprise
"Ceramica", des fragments ceramiques datant de la periode du feodalisme ancien.
Un sondage archeologique effectue en automne 1960 a demontre l'existence en ce
point d'une riche couche de culture materielle d'epoque feodale. Dans la partie
nord du fosse de 154 m de longueur qui traverse le terrain a proximite du lit de la
Colentina, vers la route Băneasa-Străuleşti, on a decouvert des huttes enfouies dans
le sol (B 1 et B~). La hutte 1 avait la forme d'un rectangle aux câtes mesurant
2 m 80 X 2 m 60 et aux angles legerement arrondis. Dans l'angle SE se trouvait
l'entree, localisee par une marche, et dans l'angle NE les restes d'un four en forme
de fer a cheval, amenage dans un bloc de terre reservee et surmonte d'un rebord
en terre melangee de paille. La hutte avait ete detruite par un incendie.
La seconde hutte, situee a 5 m 50 de la premiere, etait egalement rectangulaire,
ses câtes mesurant 4 m 50 X 4 m 25. Les restes d'un four-cheminee de forme prismatique, ayant l'ouverture dirigee vers le nord, etaient visibles dans l'angle 50. Le
four etait couronne d'un rebord sur lequel des vases et des morceaux de pierre se
trouvaient poses au moment de l'effondrement de la hutte. En demontant le four,
on tumba sur la coupole d'un second four, amenage sous le premier et s'ouvrant
vers l'ouest dans une fosse creusee a om40 sous le plancher de la hutte.
Le mobilier archeologique des deux habitations consiste presque exclusivement
en ceramique, laquelle peut etre repartie en deux groupes : vases fac:;onnes a la
roue par action manuelle, d'une pâte melangee de sabie et de menus cailloux, et
decores d'ornements incises, et vases fa<;onnes pareillement, mais dans une pâte
de meilleure qualite et lustres exterieurement. Cette derniere categorie de ceramique
se trouve en proportion de 40% dans la hutte B 1 et de 37°/0 dans B 2 .
L'ecart considerable entre les dimensions des deux huttes, les solutions differentes que l'on y constate pour le probleme de l'entree et celui du four, enfin certaines differences en ce qui concerne leur ceramique prouvent que ces deux
habitations correspondent a deux etapes distinctes et que la hutte B 2 a connu a
son tour deux phases d'amenagement.
L'etablissement feodal d'Alba a ete date a la fin du IXe siecle et dans la premiere moitie du xe siecle. Il ressort des recherches effectuees qu~ ses habitants
s'occupaient surtout d'agriculture et du travail des metaux.
Secteur de

Măicăneşti

Sur la rive gauch~ de la riviere Colentina, a 200 m environ a l'ouest de la
ferme collective "8 Mars" de Băneasa. des fouilles de sauvetage ont ete entreprises
dans un etablissement de l'epoque feodale au cours du mois de novembre de
l'annee 1960.
Les travaux ont mis au jour les restes d'un village des xve-xvie siecles,
qui surmontaient une riche couche de culture appartenent a la periode de la migration des peuples (IIIe-Ive siecles).
On a decouvert trois huttes enfoncees dans le sol, dont deux etaient en partie
detruites par les excavations recentes d'une carriere. Il s'agit de logements de forme
rectangulaire, creuses a om65-0ID75 sous le niveau du sol d'alors.
L'inventaire archeologique en est pauvre et en entier a l'etat fragmentaire.
Le materiei ceramique, date d'apres ses analogies avec les decouvertes de
Tîrgşor et du "Marche aux Fleurs" de Bucarest, permet de conclure que l'etablissement feodal d2 Străuleşti a connu une etape d'habitation s'etendant du xve siecle
jusque vers le milieu du XVIe siecle.
Comme objets metalliques, on a trouve deux lames de couteaux et une pointe
de fleche en forme de bulbc, ainsi qu'une monnaie emise en 1556 par Sigismond
II Auguste pour la Lituanie.
La site rcnferme une quantite considerable de fosses a aliments et d'os d'animaux, d'ou l'on peut conclure que ses habitants pratiquaient l'agriculture et l'elevage.
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Legendes des jigures
Plan du chantier de Bucureştii Noi avec trois secteurs de fouilles.
Plan des jouilles archeologiques de Străuleşti-Lunca.
Vue de la surjace A apres evacuation des restes de terre de l'excavation occasionnelle.
Fig. 4 - Vase fa~onne au taur (Ili-e siecle de n.e.)
Fig. 5 - Fibule en bronze.
Fig. 6 - Coupe et plan de l'habitation 9 de la section V.
Fig. 7 a - Faur de l'habitation 14 avec un vase entier. 7b. Faur de l'habitation 17.
Fig. 8 - Pot jait a la main.
Fig. 9 - Vase en terre glaise fa~onne au taur rapide.
Fig. 10
Vases en terre glaise jaits a la main.
Fig. 11
Plan de l'habitation 16.
Fig. 12
Detail de la surface A, Străuleşti-Lunca.
Fig. 13
Four de l'habitation 3 A.
Fig. 14
Plan du sondage archeologique d' Alba.
Fig. 15
Plan de la hutte 1, d'Alba.
Fig 16 - Four de la hutte 1.
Fig. 17 - Plan de la hutte 2, avec ses deux jours superposes.
Fig. 18 - Coupes des huttes 2 et 1.
Fig. 19 - Fragments de vases en terre cuite fa~onnes au taur et decores
jar incision.
Fig. 20 - Idem.
Fig. 21 - Fragments d'embouchures de vases decores par incision.
Fig. 22
Marques de vases en terre glaise.
Fig. 23
1 Marque de vase a decor par incision.
2 Marque de vase iL decor lustre.
3 Pointe de fleche en fer La Tine.
Fig. 24 - Coupes d'embouchures de vases iL decor lustre.
Fig. 25 - Vases iL decor lustre.
Fig. 26
Fragments et coupes de vases iL decor lustre.
Fig. 27 - Details d'ornementation sur ceramique iL decor lustre.
Fig. 28 - Plan et coupe de la hutte 1 (XVe siecle).
Fig. 29 - Fragments de vases en terre glaise des xve-xvre siecles.
Fig. 30 - Bases et fragment d'embouchure de vases des xve-xvre siecle.
Fig. 31 - Lames de couteaux et pointe de fleche en fer du xve siecle.
Planche l
- Vase et fragments ceramiques ja~onnes au taur.
- Fragments ceramiques fa~onnes au tour.
II
"
III - Fragments de vases en terre glaise decores, jaits iL la ma in.
"
IV
Fragments de vases en terre glaise fa~onnes au taur.
"
Idem.
V
"
VI
Coupes de vases jaits iL la main.
Fig.
Fig.
Fig.

1 -

2 3 -
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