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PREFATA
Cel de al doilea volum de "CERCETARI ARHEOLOGICE IN BUCU _
REŞTI" ce vede lumina tiparului la numai doi ani de la apariţia primului volum (1963), face o dată mai mult dovada străduinţei şi competenţei colectivului Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti. Potrivit planului de lucru, aprobat de direcţia Institutului de arheologie al Academiei
R.P.R., colectivul de arheologi ai Muzeului de istorie are în grija sa imediată cercetarea monumentelor arheologice ale Capitalei. Fie că este
vorba de săpăturile arheologice de la Căţelu Nou şi de la Băneasa Străuleşti (executate în continuare de Valeriu Leahu, Margareta Constantiniu şi Panait 1. Panait), fie că este vorba de cercetările arheologice şi
istorice complexe de la Tînganu (întreprinse de Panait 1. Panait, Nlioara
Turcu, Paul Cernovodeanu şi Iulia Constantinescu) sau de cele efectuate în vecinătatea Poului Mihai- Vodă din Bucureşti (Gh. Cantacuzino],
fie că este vorba de consideraţiile istorice - arhitectonice privind biserica Visarion Vechi (Mioara Turcu, Paul Cerrwvodeanu, arhitect C. Marinescu), toate aceste studii aduc o contribuţie deosebit de preţioasă nu
numai la cunoaşterea trecutului mai îndepărtat sau mai apropiat al teritoriului oraşului Bucureşti, dar aduc completări esenţiale la istoria
culturii în perioada atît de puţin cunoscută a începuturilor Evului Mediu
şi la aceea, nu mai puţin însemnată a feudalismului dezvoltat. Intemeiate
pe o atentă şi minuţioasă cercetare a urmelor arheologice, descoperite
în punctele amintite mai su.s, studiile publicate în acest al doilea volum de "Cercetări arheologice în Bucureşti", se remarcă şi prin concluziile judicioase, la care se opresc autorii lor.
Ne face totodată o deosebită plăcere să subliniem faptul că toţi arheologii şi istoricii, care prezintă în acest volum contribuţii atît de preţioase se numără printre cei mai distinşi elevi şi colaboratori ai noştri.
Odată mai mult ei fac astăzi dovada că merită încrederea cu care au
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în rîndurile noastre, contribuind prin munca lor devotată şi
stăruitoare, prin metoda lor de cercetare şi prin analiza competentă a
documentelor istorice, obţinute prin propriile lor cercetări, la progresul
arheologiei romîneşti de după 23 Auqust 1944, atît de favorabil apreciată în ţară şi peste hotare.
fost

primiţi

Bucureşti,

17 noiembrie 1964.

Acad. EMIL CONDURACHI
Directorul Institutului de Arheologie
al Academiei R.P.R.
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11-.lTRODUCERE

Volumului CERCETARI ARHEOLOGICE 1N BUCUREŞTI, apă
rut în 1963, i se adaugă acum, un altul. Rod, de asemenea, al unui efort
colectiv de investigaţie arheologică, desfăşurată în cadrul Muzeului de
istorie a Capitalei, lucrarea de faţă tinde şi ea către împlinirea aceluiaşi
scop : valorificarea urmelor de cultură materială din trecut, aflate pe
teritoriul Bucureştilor de azi şi punerea în circulaţie a rezultatelor celor
1nai valoroase - în folosul atît al cercurilor de specialişti, cît şi al tuturor celor interesaţi în cunoaşterea istoriei primului oraş al ţării.
Apărînd astfel, ca o continuare firească a volumului editat în 1963,
acesta de faţă îl completează pe primul şi într-alt sens. Lucrarea precedentă expunea principalele rezultate ale cercetărilor arheologice practicate în Capitală, între anii 1958-1960. Dar, din acest din urmă an,
Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti a efectuat mereu alte şi alte săpă
turi arheologice - nu odată chiar pe şantierele deschise în perioada anterioară (de pildă, Străuleşti, Căţelu Nou, Bucureştii Noi, Militari etc.).
Este rostul prezentului volum să înfăţişeze de astă dată, rezultatele
obţinute prin cercetările arheologice din Bucureşti, între anii 1961-1964.
ln această din urmă perioadă, activitatea arheologică desfă.~urată
în cadrul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti s-a axat pe urmărirea
aceloraşi obiective, pe care le formulam inaugurînd volumul de cercetări
anterior. Dar, urmărind aceleaşi direcţii, ne-am propus, totodată, sarcini
noi, corespunzătoare unei viziuni mai complexe şi mai profunde - în
legătură atît cu activitatea arheologică din teren, cît şi cu cunoa.~terea,
în chip multilateral, a istoriei Bucureştilo1·.
Apreciem, astfel, ca o etapă nouă în munca colectivului de arheologi ai muzeului - aceea 1narcată prin t'recerea la o cercetare minuţioasă, atentă, a unor Z01te teritoriale largi, transformate în şantiere arheologice mari şi de durată, în cadrul cărora se urmăresc obiective
multiple şi complexe. Un exemplu în sensul acesta îl oferă "Şantierul
Bucureştii-Noi", a cărui activitate s-a desfă.şurat de-a lungul traseului
Colentinei din zona nord-vestică a Capitalei. Pe o suprafaţă de cîţiva
zeci de km2, cercetată iniţial prin periegheze, săpăturile arheologice au
urmărit timp de mai mulţi ani, resturi de aşezări omeneşti, începînd
cu cele din epoca bronzului şi terminînd cu altele, datînd din plin ev
mediu. Activitatea a fost efectuată pe sectoare - ca cele de la Măică
neşti, Străuleşti-Ln.nca, Băneasa-Alba, Băneasa "La stejar" şi Băneasa-sat.
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Un alt aspect nou, pe care l-a cunoscut activitatea arheologică
desfăşurată de Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti între anii 1961-1964, apare constituit de coroborarea datelor obţinute prin investigaţia
arheologică referitoare la epoca feudală, cu datele oferite de documentatia scrisă şi de cercetarea istorică (în sensul cel mai strict al termenului
din urmă). Cititorii volumului de faţă vor putea constata acest aspect
reflectat chiar în paginile rapoartelor de săpături de la Tînganu, de la
Măică.neşti sau Visarion, unde cunoaşterea trecutului pe baza u1·melor
de culturii materială desvelite din pă1nînt este îmbinată cu aducerea
la lumină a altor aspecte de dezvoltare economică, socială, politică sau
den-wgrafică, relatate în vechi documente scrise sau în istoriografie.
ln altă privinţă, un aspect aparte - dar, în cadrul activităţii de
cercetare întreprinsă de colectivul M uzcului de istorir a oraşului Bucureşti,
avînd o pondere precun~pănitoare - îl 1·eprezintă eforturile depuse pentru cunoaşterea tot mai sigură. şi mereu mai temeinică a istoriei de început a ora.~ului Bucureşti. Pentru a discerne condiţiile şi împrejurările
de ordin econ01nic, social sau politic, în eaTe s-a infiripat tîrgul medieval
de pe Dîmboviţa ; sau pentru a înţelege căile pe care s-a dezvoltat
oraşul în primele sale decenii şi veacuri de existenţă fireşte că cercetărilor arheologice li s-au acordat un rol de seamă. In sensul acesta
trebuie privită deschiderea unor şantiere, cum sînt cele de la Străuleşti
- Măi.căneşti şi Tînganu. Dar în legătură cu acestea două - cîteva lă
muriri ni se par necesare, pentru a preciza chipul nou, comple:r: şi, tot ..
odată, determinat de împrejurări specifice, în care se desfăşoară acum
p1'ocesul de cunoaştere a genezei oraşului Bucureşti - activitate de
cercetare pe care colectivul Muzeului de istorie a Capitalei o priveşte
ca pe o sarcină de răspundere, dar şi de onoare.
Incercările de a înţelege chipul şi momentul în care a luat fiinţă
Bucureştiul datează de multă vre1ne. Este însă foarte se1nnificativ faptul
că, cu cît cercetarea avea sâ fie mai aprofundată, cu atît mai mult
aveau să se ivească în cale-i obstacolele. Pe de o parte, acel castru militar - "cetate a Dîmboviţei" sau "cetatea Bucureşti', fondată de Ţepeş
şi despre a cărei existenţă stau ·mărturie numeroase docu·mente, n-a putut
fi identificată în teren. De altă parte, concluzia formulată acum de tot
m.ai mulţi cercetători - că geneza Bucureştilor trebuie privită ca un proces evolutiv îndelungat şi al.e cărui începuturi stau înaintea e:r:istenţei
fortăreţei militare ridicate de Ţepeş în ciuda unei vi.ziuni profunde
pe care o atestc'i şi cu toată justetea sa - nu numai că nu lămureşte şi
nu simplifică problema, dar, dimpotrivă, o complică. In adevăr, un atare
mod de a. privi procesul naşterii oraşului de pe Dimbovita - cu implicaţii referitoare la evoluţia economică, socială, politică şi demografică a
centrului Cîmpiei romîne, în veacurile XIV-XV - pune, evident. probleme de studiu noi. Arheologiei bucureştene îi revine, astfel, sarcina să
in.formeze asup1·a gradului de dezvoltare a forţelor de producţie de pe
aceste meleaguri, în secolele XIV-XV; să depisteze vatra vechiului centnt al oraşului; să precizeze caracterul pe care l-a avut Bucu1·eştiul de
început etc.
Dar, inaugurînd sindiul necesar pentru clarificarea unor probleme
ca acestea, activitatea arheolorJică s-a dovedit stingherită de un obstacol :
în sectorul presupus a fi constituit vatra vechiului Bucureşti (zona Piaţa
de Flori - Colţea· - biserica Sf. Gheorghe vechi), transformările edili6
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şi urbanistice petrecute în ultimul veac au distrus
săvîrşire urmele trecutului mai îndepărtat. Intr-o situaţie

tare

dent

aproape cu deca aceasta, evi-

s-a impus adoptarea altor metode de investigaţie.
Pe această direcţie, am pornit de la un fapt pe deplin clarificat de
concepţia materialismului istoric: anume, că în procesul de formare al
oraşelor medievale, comunităţile săteşti înconjurătoare au avut un rol
stimulatoriu în ce priveşte constituirea şi dezvoltarea pieţei orăşeneşti
- la rîndul lor, şi satele fiind influenţate în existenţă şi evoluţie de
activitatea meşteşugărească a oraşului. Iată de ce - concomitent cu studiul arheologic al vetrei vechi a Bucureştilor - ne-am concentrat atenţia
şi asupra cercetării satelor feudale identificate -în imediata vecinătate
a oraşului de pe Dîmboviţa, inaugurînd săpăturile în cele două puncte
amintite - Străuleşti-Măicăneşti şi Tînganu.. Că o atare cale pe care se
încearcă, în prezent, înţelegerea procesului de geneză a Bucureştilor, se
arată încă de pe acum a fi judicioasă şi promiţătoare în soluţii durabile
- aceasta vor putea-o aprecia toţi cei ce vor consulta, în volumul de
faţă, rapoartele de săpături de la Tînganu şi Măicăneşti.
Asemeni volumului precedent de cercetări arheologice bucureştene
şi în paginile acestuia, autorii s-au străduit să facă cunoscut un mă
nunchi de fapte şi de observaţii inedite, în dorinţa de a oferi o contribuţie oricît de modestă la progresul cercetărilor arheologice din Republica Populară Romînă. La rîndul nostru apreciem că ne îndeplinim
o plăcută îndatorire, avizînd pe toţi cei ce vor deveni cititori interesaţi
ai acestui volum, asupra a ceea ce el conţine mai însemnat, mai nou şi
mai semnificativ.
Raportul asupra săpăturilor de la Căţelu Nou prezintă rezultatele
dobindite în cadrul a trei campanii de cercetări, în cursul cărora s-a încheiat explorarea unei mari şi bogate staţiuni arheologice aflate pe teritoriul Capitalei. Dintre toate complexele de locuire şi. materialele despre care informează raportul, cîteva - sîntem convinşi - prezintă o
valoare deosebită. In primul rind, identificarea unui bordei din perioada
de trecere de la neolitic la epoca bronzului, propriu culturii Folteşti II.
Socotită de autor ca prima descoperire certă de acest gen în cîmpia
Munteniei, locuinţa şi materialele aflate în ea, prezintă - fie şi numai
prin a.ceasta - un interes pa1·ticular. In plus însă, sperăm să atragă
atenţia specialiştilor şi consideraţiile cu privire la cultura contemporană
- Cernavoda - pe care autorul le formulează, pornind de la descoperirea de la Căţelu Nou. De altă parte, numeroasele precizări şi materialul documentar oferit .în raport, în legătură cu faza cea mai veche a
culturii Tei, identificată în staţiunea de la Căţelu Nou, ne apare iarăşi ca
o contribuţie substanţială şi eficientă, adusă la cunoaşterea epocii bronzului din R.P.R., tot aşa cum materialele hallstattiene publicate ne par
şi ele binevenite, cîtă vreme stadiul cunoştinţelor referitoare la prima
epocă a fierului se arată încă puţin satisfăcător. In fine, un interes sperăm să îl ofere şi_ datele cu privire la aşezarea geto-dacă de caracter
rustic, pînă acum prima de acest fel cercetată temeinic şi amplu pe teritoriul Capitalei.
Cercetarea cult1.trii materiale a populaţiilor locale din pe1·ioada
de trecere spre feudalism - în care colectivul nostru de arheologi
s-a angajat în chip hotărît încă din 1958 (primele rezultate obţinute fiind
co1nunicate în volumul de cercetări arheologice precedent) - a fost contică
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nuată

ş~

tn ultimii trei ani. Rezultatele dobindite în acest din urmă
interval de timp fac acu·m, obiectul rapoartelor de săpături din sectoarele
Străuleşti-Măicăneşti şi Băneasa-"La stejar" cîteva descoperiri, consemnate în paginile volumului, reprezentînd, desigur, o veritabilă şi
binevenită contribuţie. Ne referim, anume, în mod deosebit, la identificarea pe platoul de la Măicăneşti, a unei locuiri databile în a doua
jumătate a sec. IV începutul sec. V e.n., contemporană aşadar cu cultura Bratei din Transilvania şi situată în perioada năvalei hunice pe teritoriul ţării noastre. Nu este nevoie să subliniem mai mult importanţa
acestei descoperiri - de altfel, pînă în prezent, singura în toată regiu·nea centrală şi sudică a cîmpiei Munteniei. Cu siguranţă că această nouă
şi neîndoielnică mărturie de persistenţă băştinaşă, în· contextul perioadei
prefeudale - pentru moment doar semnalată - nu va întîrzia să fie
pusă în valoare în chip mai amplu, mai complex.
Pe de altă parte, tot rapoartele de săpături de la Străuleşti-Mă·i
căneşti şi Băneasa-"La stejar" aduc noi dovezi
de locuire a populaţi
ilor băştinaşe, în veacurile VI-VII, în perioada de penetraţie slavă pe
teritoriul R.P.R. In prezent, desigur, cercetarea a ceea ce se numeşte
complexul "Ipoteşti-Cîndeşti" ("cultura :ciurel") a înregistrat prog1·ese
simţitoare, mai ales cu privire la încadrarea în timp şi la caracterul etnic
al culturii acesteia. Problemele care se pun de aici înainte sînt, uneori
de detaliu, dar de nu mai puţină importanţă. Pe această direcţie, apreciem ca un merit al raportului asupra cercetărilor de la Băneasa-"La
stejaT" - de a încerca o expunere în chip concret a aportului slav în
cultura Ciurel, în esenţă romanică. In acelaşi timp, trebuie subliniat
că arheologiei bucureştene, cu preocupare în acest domeniu de studii, .îi
revine de aici înainte îndatorirea de a obţine, pe de o parte, o definire
a ceea ce este specific grupului de aşezări din_ sec. VI-VII, din raza oraşului Bucureşti (prin comparaţie cu grupul de aşezări contemporane din
nord-estul Munteniei), iar pe de altă parte de a surprinde eventualele
etape de dezvoltare ale faciesului cultural CiureZ.
In cunoaşterea feudalismului timpuriu de pe aceste meleaguri, elementele noi de studiu sînt aduse la cunoştinţă în raportul de săpături
de pe · şantierul "Băneasa-sat". Cercetările din acest punct fiind abia
inaugurate, autorii nu s-au angajat, în chip firesc, în formularea unor
concluzii mai ample şi mai categorice. Meritul lor constă de aceea în
expunerea detaliată, conştiincioasă, a faptelor, dintre care cele constituind
mărturia legăturilor între populaţiile locale de aici şi centrele meşteşu
găreşti sau comerciale din Peninsula Balcanică, vor atrage fără îndoială
atenţia tuturor specialiştilor.
Acest de al doilea volum de cercetări arheologice, expune - 1nai
mult decît în cazul lucrării precedente - şi rezultatele obţinute pe şan
tierele consacrate studierii oraşului feudal B-ucureşti.
Urmărind, cu privire la intuirea procesului de geneză a oraşului,
obiective pe care le-am precizat 1nai inainte, săpăturile de la Străuleşti
Măicăneşti şi Tînganu au furnizat cîteva date care pot fi încă de pe acum,
apreciate ca utile şi i.mpo·rtante. Semnificativă apare astfel prezenţa,
în zona în care avea să ia fiinţă Bucureştii, a unor urme de locuire
datînd încă din sec. XIV, aşa cum s-a putut dovedi deopotrivă în a·mîndouă sectoarele cercetate. Deosebit de important apare şi faptul că la
Măicăneşti s-a surprins pentru sec. XV, documentată, o dezvoltare
8
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economică

capabilă să asigure participarea satului feudal în procesul
de înviorare a pieţei locale, proces în cadrul căruia a luat naştere însăşi tîrgul Bucureşti. Pe de altă parte, istoria atît de puţin cunoscută
pînă la deschiderea săpăturilor -·a complexului religios de la Tinganu,

aduce

mărturia

concretă

a formelor de colaborare dintre puterea
dar în acelaşi timp şi date oBţinute
în legătură cu etapa de dezvoltare (de asemenea puţin cunoscută) a
arhitecturii romîneşti din sec. XV, pentru care mînăstirea Tînganu a
constituit cîndva o mărturie.
Avînd un caracter mai restrîns, săpăturile de la Visarion au, totuşi,
meritul de a fi obţinut date noi în legătură cu complexul religios din
veacurile XVII-XVIII, existent acolo şi de a fi surprins fapte, care
interpretate să poată să ateste procesul extinderii oraşului prin apariţia unor noi mahalale.
In fine, volumul de faţă include şi studiul cercetătorului Gh. Cantacuzino, "0 mare locuinţă feudală descoperită prin săpături arheologice
în Bucureşti." Semnalarea celei rnai vaste construcţii laice din oraşul
feudal, pe care autorul săpăturilor şi studiului o identifică cu casa V ăcă
reştilor, va suscita, sîntem siguri, un interes binemeritat.
domnească şi instituţia religioasă,

*

Al doilea volum CERCETARI ARHEOLOGICE 1N BUCUREŞTI
apare şi el datorit:ă sprijinului larg şi eficient primit de către J\tluzeul
de istorie a Capitalei din partea Comitetului de Cultură şi Artă al ·oraşului Bucureşti şi a Institutului de Arheologic al Academiei R.P.R. C0lectivul de autori ai lucrării de faţă îşi exprimă şi de data aceasta
recunoştiinţa lor.
FLORIAN GEORGESCU
Directorul Muzeului de istorie
a oraşului Bucureşti
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SĂPĂTURILE.

ARHEOLOGICE DE LA CĂTELU
NOU
•

Să păturile ·.arheologice începute la Căţelu Nou în 19601, au fost continua te în 1961, iar apoi în 1963-1964 2. În toate aceste campanii, cercetările au fost concentrate îndeosebi pe botul de deal aflat pe rrnalul drept
al bălţii Colentina-Pantelimon - planul po·trivit căruia s-au desfăşurat
lucrările constituind o continuare şi o compl·e tare a m·etodei de investigaţie adoptată iniţial (fig. 2). S-a recurs aşadar tot la sistemul reţelei de

Fig. 1.

Staţiunea Căţelu

Nou (vedere dinspre est).

1 Pentru săpăturile din 1960, cf. Valeriu Leahu. Raport asupra săpătwilor
arheologice efectuate în 1960 la Căţelu Nou, în Cercetări arheologice în Bucureşti,
Buc., 1963, .p. 15-47.

2. în 1961 'cercetăori1e au
efectu~t lucrări [ntre 6 mai

mai

şi

foiS't întreprinse între 15 mai şi 14 iunie. în 1963 s-au
17 iunie şi 16-22 septembrie, jar în 1964 între 25

15 iunie.

L1
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secţiuni inguste dar lungi, cu lăl'1giri prin casete în punctele cu complexe
de loeuiroe. În aoela1şi bmp, s-.a prooodat .şi la o maiJ eficientă sondare
a tera:sei ,înalte drepte a Colentinei, aflată în prelungirea spre sud-vest
a batului de deal, zonă unde, peripeTIJdiculare pe secţiunea XXV/1960, a:u
fost dewhise încă trei şanţuri. Continuarea lucrărilor dovedind că promontoriu! a fost mai intens locuit pe jumătatea sa vestică şi că latura
estică a fost folosită ca loc de aşezare în măsură .restrînsă în această
din urmă zonă oeroetările au avut de aceea, n1ai mult caracterul unor
săpături de sondaj şi verifkare.
Asemeni cercetărilor din 19,60, renultatele campaniilor din 19611 şi
1963-1g.64 au fost deopotrivă de fructuoase : un bordei din perioada
de tre.cere de la neolitic la epoca bronzului ; un lbord.ei şi o groapă aparţinînd culturii Glina ; trei locuinţe de suprafaţă, două bordeie şi citeva
alveolări~gropi, cu materiale proprii culturii Tei; un alt bordel hallstattian ; încă patru bordeie, resturile a opt locuinţe de suprafaţă şi multe
alte wopi m cadrul aşezării Latene geto-<daoe ; şi, ,în sfîrşit, alte trei semibordeie din sec. VI-VII e. n. În toate acestea au .fost doocoţ-erite vase
de lut intregi sau fra:g1mentare, cantităţi mari de f.rngmente ceramice,
unelte, arme, 01biecte de 'podoabă.

*

!n timpul campaniilor de săpături asupra cărora referim aici, strastaţiunea arheologică de la Căţelu rNou a fost urmărită mai
ales în vederea obţinerii unor elemente ~n plus, faţă de acelea conJStatate
în 1960. Cu privire la skatul de pămînt C3:staniu, s-a verificat şi confirmat absenţa pe batul de deal de pe malul bălţii Colentina-Pantelimon,
a loouirii Boian-Giuleşti, care fusese înJSă SUJI1printsă pe terasa maltă aflată
în prelungLrea spre sud"Vest a promontoriului. Relativ la stratul de pă
mînt oenuşiu-fuchis, ce suprnpune solul castaniu, se menţin întrutotul
ooncluziile consemnate ,în raportul a:supra săpăturilor din 1960 : ,în limitele depunerii acesteia, numai mater1a1e1e La tene constituie un strat
de cultură propriu-zis, fapt care nu este însă caracteristic pentru ~restu
rile de locuire din epoca bronzului şi din prima epocă a fierului. Acestea, cind nu au f01st găsite în complexe propriu-zise de locuire, au apărut
- pe orizontală - cu totul răzleţ, di;s.continuu, iar pe verticală - in
genere situate la baza stratului de pămînt cenuşiu-1închis, insă, ·de foarte
multe ori şi [n zona superioară a acestui strat, în amestec cu materialele
din a doua epocă a fierului. !n acelaşi timp, alte numeroase observaţii
au confirmat şi concluzia că limita inferioară a stratului de pă:mînt cenuşiu--închis a constituit nivelul de călcare al unor populaţii datînd din
epoci şi perioade drilferirte ; căci baza .acestui strat a apărut ca limită de
situare sau de pornire atît pentru hordeiele, colibele şi gropile din epoca
bronzului, cit şi pentru !bord ei ul hal1stattian, precum şi pentru complexele aparţinînd primului ni'Vel din a:ş:ezarrea geto-dacă. ln fine, săpăturile
d~n 1961 şi 19,63----<19'64 au dovedit de aSemenea că stratul de pămînt
cenu.şiu-desehis, aflat peste cel cu o culoare oenuşie-îndhisă, a fost propriu numai unei locuiri din secolele VI-VII e. n.
tigrafia din

1 Un raport foarte succint asupra campaniilor de săpături de la Căţelu Nou,
din anii 1960-1961 a fost inaintat Institutului de Arheologie al Academiei R.P.R.
pentru a fi publicat în Materiale şi cercetări arheologice, val. X (in pregătire).
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*
Nou a UJnui bordei datînd din perioada de

Descoperirea la Căţelu
trecere de la neolitic la epoca bronzului ccmstituie în contextul culturalarheologic din staţiune, o apariţie cu tolul nouă, ce n-a putut fi nkkum
p11esupusă în funcţie de 1rezultatele obţinute in prima campanLe de săpă
turi.

Conturul bondeiului a foot observat pe frmrlul unui alt bomdei din epoca bronzului, care l-a suprapus pe primul, a:stfel încît i-a amputat
acestuia din urmă, pe toată suprafaţa, zona sa superioară. In atari condiţii a fost, evident, impos~bil să se mai preci'Zeze nivelul de călcare al
populaţiilor din perioada de treoere de la neolitic la epoca bronzului,
cu atît mai mult, cu cît locuirea din această vreme nu a format în statiune o depune~e un~formă IŞi continuă de resturi materiale.

Scara.
F=::::;y~

o

t

2

!m

Fig. 3. Planul şi profilul
bordeiului Folteşti Il.

Fig. 4.

Dăltiţă

de os.

Forma locuinţei era ovală-neregulată, avînd diametrele maxime de
4,20 x 3,70 m. Unul din capetele bordeiului se continua cu o prelungire,
un "apendice", pe unde se afla intrarea, amenajată în două kepte (fig.
3). Faţă de limita superioară păstrată, podeaua locuinţei se alfla la o adîncime medie de -0,70 m. In interiorul bordeiului au foot săpate două
gropi - una spre capătul opus intrării, in forma unui fund de sac, cu
diametru! de 0,42 m ş,i ad]ncimea medie - 0,50 m, iar cealaltă, lîngă intrare, 'În formă aproximativă de clopot, avînd diametrul maxim {pe fund)
2,20 m şi adJînciimea medie - 1,10 m. In legătură cu supra:structura bordeiului nu s-au obţinut indicii că ea va fi fast construită mai temeinic.
Probabil să fi fost amenajată din trestie sau păpuriş.
Tipul aoe.sta de bortdei, cu două g~ropi în interior, si'tuate de obioei
la extremităţile axului lung - căpă'ffind astfel şi un profil caracteristic
-se perpetuează în timp, el fiind constatat- cum se va vedea- ohiar
in staţiunea de la Căţelu Nou, at:Jît în epoca bronzului, cit şi in a doua
epocă a fierului.
Inventarul oorxle~ului din perioada de trecere de lH neolitic la
epoca bronzului a constat dintr-o dăltiţă de os {fig. 4), dintr-o cantitate
relatirv mare de oase de animale şi din ;fragmente ceramice.
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Potrivit determinărilor făcute de Alexandra Paul-Bolcxmei, de la
Centrul de ceroetări antropologioe al Acad. R.P.R., oasele de animale
aparţin unor porcine şi ovicaprine, iar cîteva dintre ele probabil unor
bovine.
Ceramica a folooit ca degresanţi nisipul, calcarul şi pietrişul sfărîmat
şi, în mai mică măsură, cioburile pisate. În funcţie de calitatea şi proporţia în care au fost dozaţi degresanţii se pat deosebi trei categorii : 1) vase
de uz comun, de factură g,rosolană ; 2) :recipiente dintr-o pastă mai bine
frămîntată, m.ai omogenă, cu degresanţii mărunt sfărîmaţi; şi 3) vase
lucfla te din pastă fină. Culoarea tuturor reci pien telor este de obicei cafenie-cărămizie, cu pete de diferite nuanţe, datorate unor arderi secundare.

Fig. 5. Vas din bordeiul

Folteşti

II.

In prima categorie, grupînd vase de dimensiuni mari, nu s-a putut
preciza nici o formă. Cîteva fragmente par să aparţină unor recipien te cu
pîntecele arcui't şi git relativ înalt (fig. 8/7). In categoria a doua, o formă
caracteristică o reprezintă vasul cu pîntecele bombat şi cu gît înalt,
cilindric SHU arcuit, terminat cu buză evazată (fig. 5). Uneori, vase de
felul acesta aveau dispuse pe partea ~uperioară a pîntecelui torţi verticale, mici. Un fragment aparţinând unui asemenea recipient prezintă însă,
alături de o toartă mică şi o alta, masivă, lată, care oobofla pe pîntece,
dcsprinoodu-se, probabil, din buză sau de sub aoeasta (fig. 6/5). Pe un
15
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fragment de V.{S cu corp bon1bat, extremitatea
pG!r~

inferioară

a unei

torţl

late

el ::>e .sprij1ilci pe .Latura unui o1·nam.enL recLangular (?), ·în relief (fig

~

c:i
c::f

______ _1 __
Fig. 6.

Ceramică

din bordeiul

Folteşti

11.

7/1). Frecvente sO:nt, în categoria a doua casiroa:nele cu corpul arcuit
- unele, terminate cu margine lată, evazată oblic :(fig. 6,'4) sau înaltă,
arcuită în afară :(Jig. 8/1) ; altele :în:să pare-se in .proporţie rrnai mare
avînd gît S1cunid, aificuit, iar buza ră:sf:r:în tă şi ea, de asemeni arcuit,
16
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în afară. La aoest ti'p de oastroane se 01bservă !frecvent şi torţi mici, verticale, cu desdhidere rottundă sau OV1ală, p~ecum şi ·înălţarea ma~ginii vasului în z01na corespunzătoare torţilor (fig. 6/1). Ca o variantă a acestor
ca..~troane apa~e un vas de dimensiuni mici, cu pînteoele tronconic, cu
gît scund şi mwgine evazată - intr-un loc, un colţ din buză fiind şi ei
tras în afară, formind pe marginea vecipientului o creastă mică (fig.
6/6). Se mai constată ·în categoria a doua, fragmente de va:se cu profilul
bi'tronoonic (fig. 8/3), altele (boroane mici) cu corpul scund, tronconic,
cu umărul tras uşor spre interioor ; va.:se cu profilul pă.rţii superioare în
formă de "S" ; recipiente mici •CU corp ar·cuit şi cu marginea scundă, arcuită în afară {fig. 6/8) ; vase cu tbrţi suprainălţate, trase din buză şi coborînd pe pînteoe (fig. 7 /5), etc. În categoria vaselor lucrate din pastă fină
stîn t frecvente stră·cthinile cu corpul tronconic şi cu buza răsfr.în tă în
a:fară (fig. 7/7), a•ce3tei categorii aparţinîndu-i şi un fragment de vas
(castron ?) cu col'p arcuit, cu gît înalt, cilindric, marginea fiind trasă şi
ea arcuit în afară (fig. 7/2).
.
Pe fragmentele oerarrnice găsite în bo:rdeiul datînd din perioada de
trecere de la neolitic la epoca bronzului sa constată şi o orn.amentare
specifică. Cel mai des întî.lnite sînt crestăturile mici, d.ispUJse fie pe buza
redpientelor (fig. 8; 1), fie pe umerii aoce.stora (fig. 8/1, 3, 7). Uneori crestăturile fiind mai late, capătă aspectul unor mici alveole (fig. 8/2). Acestea (alveolele) apar şi ele pe buza unor vas.e (fig. 6/2) dar în cazuri cu
totul rare. Pe umărul unui castron r(fig. 6/4), crestăturile prezintă aspectul unor ":semne de exclamaţie a, deoarece sub fieca1:e din ele se găseşte
cite o împunsătură, asemănătoare cu un punct sau cu o virgulă nearcuită.
Pe lîngă orestături şi alveole, vasele au mai fost decorate cu i:mpre.siuni
mici, cu contur triunghiular, dispus.e în şir '(fig. 8/5). În legătură cu ornamentele precizate pînă acum, reţinem părerea formulată 'mai de mult că ele ar pute a fi obţinu te prin imprimarea unor oase de păsări 1.
Caracteristioce ornamentării vaselor din bordei sînt şi brîurile sau
reliefuriJ.e crestate (lndeosebi), dar şi alveola·te. Aoestea imprejmuieoc
umărul unor vase cu c01rp bombat şi· gît înalt, cilindric, dar tot pe
astfel de recipiente - alcătuiesc şi ornamente complexe (fig. 7/6 ; 814).
lrrtre altele, pe un vas întregit parţial (fig. 5), obţinute prin reliefuri
crestate, se otbservă dreptunghiuri dispuse în înlănţuire verticală - de
pe umăr pînă către zona de mijloc a pîntecelui. Reliefuri crestate se observă şi pe unele torţi masive (fiog. 7/4).
Pe marginea unor străChini, în interior, apar mic~ caneluri verticale '(fig. 7/3), oîteodată corespunzătoare acestora - · tfiind dispusă
în exterior o creastă vertioală (fig. 7 /3).
Pentru ·ornamentarea ceramicii s-a mai .folosit - ân cazuri însă
rare - bar1botina neorganirzată .(fig. 8/6) şi, foarte rar, ornamente din
benzi m relief, simple l(fig. 8/8).
Din toată cantitatea - bogată - de re.sturi oeramioe descoperite
în bordei, nwnai tpe un singur rfrag.men t se oonstată un. omiClllllent obţi
nut cu şnu:rul irufăşurat (f]g. 6/3).
Pentru o încadrare cronologică şi culturală cît se poate de sigură
a bordciului şi materialelor prezentate aici, se faoe sirrnţită o discuţie
1

1929,

!p.

Dorothy M. Liddel, New Light on an Old Problem, în Antiquity, III, nr. 11,
283-291.
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Fig. 7. Fragmente ceramice şi profile de vase de tip Folteşti Il.
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lă~gită,

dh1aJr

dacă

aoeasbaJ ar depă9i limitele stricte ale unui raport de

săpături.

o cer;amică utiliz,înd ca oeg.resant calcarul sfănîmat, printre fomme
- îndeoibş.te tStrădhinile şi vasele eu profHe in formă de "S", iar ca decor CI'Iestăturile pe buze :sau pe umărul teci:pientelor, br1îuri1e crestate şi,
mai rar, ocn:amentele şnu:rate - a fost oon1statată pe teritoriul Republicii
Populay;e Ro1m:îne într-un spaţiu mai va:st, ce include 1În mod :sigur Moldova, Oîmpia Dună.rii şi Dobrogea. Pla:sată cronolog~c iÎntre sfkşitul neoliti·cului şi epoea bronzului deplin oan:stHuită, o atare ceramkă a fost
în •dhip d~ferit atdbuită cultural - în geney;e numită fie Gumelniţa D(IV)
(Gorod:sk-Usatovo), fi·e Folteşti, fie, în fine, .mai reoen t, pentru desc-operirile din Dobrogea şi de pe linia Dunării-Cernavoda II.
Erogrec;ul oeDoetărilor :arlheologi.ce din ultimii ani, cu referire la
aocea:.':;tă etapă, impune în:să acum, pentru atari mater1ale, o delimitare
strictă intîi, din punct de vedere cronolo.gi·c, dnd operăm cu conoeptoele Gumelniţa D(IV) pe de o part.e şi Folteşti-Cernavada II, de alta ;
în al doilea r;înd, din punct de vedere cultural, atunci ocârud opunem
toat>e 1a.ces•te •conoepte înlre ele - unul în raport eu •Celelalte. Dacă pent.ru oer:a:m~i·ca ode aoesti fel din Moldo;va, în ulti:mii ani, s-a J'leuşit să se
punf1 ordine, datorită unor studii valoroase apărute recent 1, pentru spaţiul oeupd ns ;Între Carpaţii m.e.rildionali şi Dunăre :situaţia p:rezin tă încă
confuzii şi neclarităţi.
Idenhfioarea unei :faze Guunelniţa D, .concepută ca o etapă finală
a eul turii neoli tke din Muntenia, în cadrul Uln ui fenomen "ocoreo.Sipunzător
procesului Cucuteni D" din Moldova, se datoreşte lui Ion Nestor 2 . Săpă
turi al 1heologioe practicate ulterior, a~ dus la surprinderea - deşi nu
:sUJfki.ent ode amplă -- a unor element-e ~SJpedhce acestei faze : pa:stă amestecată uneori .cu scoioci pisate, mai des :insă •CU :mult nisip, printre forrne
apă~ind •car.a.cteri:stkă prezenţa stradhinei (eu buza •îng:raşată spre interio.r), iar ornam·errta:rea ,fiind fă·cută îndeosebi eu cDestături pe buze, alveoLe, găuri..,buLoni .(găurile astupate după producerea :butornului), cu şnu
nul etc. :1•
Toţi oeDcetătorii au con~siderat, după Nestor, că ;Daza Gumelni·ţa D
(numită de alţii şi Gum:elniţa IV), este produsul grefării pe fondul neoli'tiJc l·o·cal al unor elemente de cultură rătSă·riteană. lnC€[1CI.ind o definire
mai ·cuprinzătoane a aoestui orizont final noeoliUc, MiDcea Pet.re&cu-Dîmboviţa a po1st,ulat o eventuală legătură între locuirea Gumelniţa D şi
unele înmorrnffntări cu ocru din unovilele aflate 1în Muntenia t. - dar unui
atare punct de rveder:e i s-au .adus obiecţiuni 5 .
t Cf. Madlena Florescu, Contribuţii la probler:nele începutului epocii bronzului
in Moldova, in Arheologia Moldovei, II-III, 1964, p. 105-125. Silvia Marinescu-Bîlcu
Unele probLeme ale perioadei de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului din Moldova, in lumina a trei morminte plane de inhumaţie descoperite la Tirpeşti, în SC IV
XVI, Hl62, p. 241-250.
:! Ion Nestor, Probleme noi în legătură cu neoliticul în R.P.R., în SCIV, I, 1950,
2, p. 217-218.
:J Ion Nestm·. loc. cit.; D. Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia, in lumina noilor cercetări, Buc., 1961, p. 127, 129, 481-482.
" Mircea Petrescu-Dimboviţa, Date noi asupra înmormintărilor cu ocru roşu în
Moldova, în SCIV, I, 1950, 2, p. 122.
;; Dinu V. Rosetti, Movilele funerare de la Gurbăneşti, in Materiale şi cercetări arheologice, VI, 1959, p. 811.
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Pe de altă pa~rte, t·rebuie reţinută împnejurarea că, după săpătu
rile arheologice din :1950, de la Folteşti 1 ~ ducînd la o mai profundă
valorificare şi a descoperirilor făcute în ~1929 la iHorodiştea 2 procesul de dispariţie a culturii Cucuteni şi, leg.at de acesta, şi perioada
de dispa·riţie a culturii GUimelniţa, au căpă·tat o bază de cunoaJŞtere şi analiză mai sigură, ca~re şi-a găsit, :înke altele, ·expresia în definirea unui nou
oancept Horoldiştea-Folteşti (Go~Oidsk-UISatovn), identificat, mă1car
de unii cer•cetători, cu etapele D ale culturilor neolitice de la noi.
ReLati;v reaent în:Să, în interiorul carnplexului cultural HorodiJŞtea
Folteşti, n. Ber>ciu a sesi·zat două etape de evoluţie, deOIS.ebite in prindpal pe criterii de ordin comparativ-tipologie. Faza Folteşti I i(Horodiştea
Folteşti = Gorodsk Usatovo) corespunde cu ceea ce se rmai numeşte Cucuteni D (iar pentru 'Muntenia, Gumelniţa D), astfel ·înoit faza Folteşti II
reprezintă utn orizont cultu:r'~al ulterior fazelor finale ne{)l]itice, putind
fi considerat propriu unei perioade de trecere de la neolitic la epoca
bronzului 3.
Clasificarea acea:sta constituie, desigur, un progres, cu condiţia
ca mventarul, conţinutul celor două etape să fie bine dOtCU1llentat. Pornind de la ma teri1alele existente şi oîndeooebi de la precizările alduse de
D. Beociu, ar 1rezulta - pentru n1o:men1 -că cele două etape ale complexului Folte.şti s-ar separa una de cealaltă, ţinînd seamă de următoa
rele : 1) ceramica etapei Folteşti I utilizează ca degresant îndeobşte
sooidle pisate, în ti:mp ce 1în cadrul etapei Folteşti II acestea sînt înlocuite cu calcarul pisat şi cioburile ,stfărîmate; 2) 1În etaJpa Folteşti I nu
se constată vase ornamentate cu :reliefuri {ib:rîuri) cresta1e, aC€\Sitea fiind
însă specifiee pentru ceramica etapei Folteşti II ; 3) formele rfa21ei Folteşti
I sînt legate de oele ale eul turilor neolitice, pe cînd vasele din faza Folteş1i II cons1i1
tuie, în multe cazuri, prototipuri ale formelor culturii
Glina 4•
·
!n lumina celor arătate este fkesc să încadrăm hordeiul descoperit
la Căţelu Nou [n etapa Fol te.şti II, ţinind seamă că oeramica de aici a
utilizat ca degresant ·cakarul şi cioburile pisate; că omamente1e obţinute
din br:îuri cresta te S'În t bine reprezenta1e şi că printre forme, se constată profile de vase puternic legate de cel~ care vor apaTe în cultura
Glina.
În ultim a vreme ·însă, descoperiri de tipul cel ora de la Căţelu N ~u
- :aflate nu numai în dreapta Dunării, dar şi in cîmpia Munt€rniei - sînt
inoadrate in ceea oe se numeşte cultura Cemavoda. De aceea, in scopul
unei a1ribui·ri cronologice şi culturale a boroeiului de la Căţelu Nou
e necesar ca discuţia încercată aki :să :fie continuată - de data aceasta,
pe marginea unora dintre descoperirile făcute în •anii din urmă in Dobrogea.
Petrescu-Dîmboviţa, I. C~n. C. Matppscu, Săpăturite arh('ologice
(raionul Tg. Bujor, reg. Galaţi), în SCIV, II, 1951, J, p. 249-266.
2 Cf. Hortensia Dumitrescu, La station pn!historique de Horodiştea sur le
J>ruth, în Dacia, IX-X, 1941-1944. p. 127-181.
3 D. Berciu, Chronologie relative du Neolithique du Bas Danttbe a la lumii>re
des nouvelles fouilles faites en Ronmanie, în Actes du Symposium consacre aux pror,zemes du Neolithique europeen, Praga, p. 121 ; id. Contribuţii ... , p. 140-141.
" D. Berciu, op. cit., p. 140.
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Din rapoart•ele de săpături pulblioo'te, rezultă că la Cernavoda s-au
cercetat patru aşezări : una (punctul a), "pe marginea de vest a ~~Dealului
Sofia>>, la aproximativ 400 m mai spre sud de tell-ul" săpat de !Schucihardt
şi Nestor; o a doua (punctul b) tell-ul arrnintH; o a tne]a r(punctul c),
"în interiorul platoului, la aproximativ 3:50 m depărtare de punctul b"
şi, în fine, o a patra· aşezare (punctul d), aflată "la o di:stanţă de circa
150 m mai spre sud-est de punctul a, dea.supra fabricii de ciment".i.
Dacă ţinem seamă de precizarea autorilor săpăturilor de la Cernavoda că în punctul d "se întîlneşte o locuire sin•c1xmică celei din pun~ctul c, dar
de o intensitate mai mică" şi ·că mat.erialul ceramk din punctul d este
"similar celui din 1punctul c" 2 mai 'rezultă că, de fapt, trebuiesc avute
în vedere şi luate •în discuţie doar trei aşezări.
Sînt foarte importante - şi trebuies·c ·retinute - relatările asupra
ceramidi desooperite în fiecare din cele trei aşezări de la Cernavooa.
Se comunică astfel, că in punctul a ceramka a utilizat, "ca degresant, un
procent mare de scoici pisate" şi că "în tehnka pastei, aît şi în aceea a deoaraţiunii şi ca motive, o parte a ceramidi ... îşi găJseşte analogii în grupa
C a ceramicii cueuteniene" :l. Dimpotlivă, in punctul b {tell-ul) a fost descoperită "o oera~mică în pasta căreia apare un mare prooent de calcar
pisat", printre forme apărînd aici {dar şi în punctul a) strachina "•cu profil
apropiat de litera S şi cu umărul cnestat, întîlnHă de altfel şi în orizontul Gumelniţa IV şi Sălcuţa IV, precum şi în acela Horodiş•tea-Folteşti
din Moldova" t.. Interesant este faptul că în aşezarea din punctul c, considerată de cercetătorii de la Cernavoda "ulterioară celei ~eprezentate
de majoritatea materialelor din punctul a" 5, apare din nou "cera1mka în
amestec eu sooici pisate, dar într-un pro·cent mai mic dedt •cel întJîlnit
în punctul a" 0 • Tot atît de interesantă este şi relatarea că în :punctul c
s-au desooperit străchini "cu profil dezvoltat din formele gUJmelniţene
tîrzii" 7, acestea fiind legate de exemplare similare din punctul b (tell-ul),
unde însă asemenea re6piente au apărut "intr-o tehnkă mai pr]mitivă
şi cu un profil mai puţin evoluat" 8.
Pornind de la pnecizările reproduse mai sus, se desprind, credem,
următoarele concluzii :
1) La Cernavoda ___. o legătură m.ai directă şi stnînsă de continuitate, o apropiere m1ai mare din punct de vedere eul tural există intre
aşezarea din punctul a şi oea din punctul c (şi d).
2) Dacă materialele descoperite în punctele a şi c pot fi proprii culturii Cernavoda, aşezar~ea din tell (punctul b) reprezintă altceva : un aspect cultural deosebit de oel numit Cernavoda, dar care - după o părere
formulată de Sebastian Morintz a contribuit, la un moment dat, în
evoluţia acestei ouHuri, probabil pe distanţa de tirrrlJp dintre existenţa
aşezării a şi cea a aşezării c. (Se poate crede acest fapt, ţinînd sea1mă tot
de precizarea certeetă toril01r de la Cernav01da - că în punctul c au a pă'rut
1 D. Berciu, Sebastian Morintz
in Materiale, VI, 1959, p. 99.
2 Op. cit., p. 101.
3 Op. cit., p. 99.
4. Op. cit., p. 99-101.
5 Op. cit., p. 101.
G Loc. cit.
7 Loc. cit.
8 Loc. cit.

şi

P. Roman,
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Săpăturile

de la Cernavoda,

swă.C!hini

care pot .fi legate de exemplcwe similare, dar mai puţin evoluate,
afla te ·în punctul b ; ·IWecum şi de descoperirea în punctul c a oeramicii
"ornamentate cu brîuri crestate", care a foot oonstatată, iau~i, în punctul b).
3) Aşezarea dm pun·ctul b nu poate fi atr~buită culturii Cernavoda,
ci - după noi - legată cronologic şi cultural· de faci esul Folteşti II t.
Dispunînd atît de ceea C~B s-a publicat în rapoartele de săpături, dar
şi de informaţii prilmite, in 1962, de la tov. Petre Rorrn.an, unul din cercetătorii staţiunii Cernarvoda, se constată că conţirnutul culturii materiale
din punctul b apare caracterizat astfel : pastă ameS'tecată cu ca1car fără
miţat, puţine pietricele sfărimate şi cîteodată şi cio:buri· pisate; printre
fonne - a:mfo.re m1ari cu corpul puternic bombat, cu gît înalt, cilindric
şi cu 'buza evazată, uneori prevăzute cu torţi din bandă lată ; străchini
cu buza mult evazată, cu ca~neluri verticale pe faţa interioară şi cu wnărrul
crestat în exterior ; vase borcane cu umărul .retoos ; apoi brîuri crestate
etc. 2. Rezultă aşadar că inventarul ceramic din m;;ezarea b de la Cernavoda prezintă frapante analogii cu eera mica deoooperită în bord ei ul de la
Căţelu Nou, precum şi cu aHe materiale, care au fost a:ribuite de D. Ber...
ciu etapei Folte.şti II. Am spune ohiar (evident, cu reilerva eventualei pre-cizări în viitor, a unor arrnănunte care nouă nu ne sînt acum cunoscute)
că ceea ce s-a dewoperit ·în aşezarea b de la Cernavooa, se constată întoomai şi în hordeiul de la Căţelu Nou. De altfel, nu este lipsită de semnificaţie imprejurarea că in raportul asupra campaniei de săpături efectuată la Cemavoda în 1954, ceramica din tell a fost atribuită aspectului
(Cucuteni D)" :3, sau că, în urma campaniei din
1 ,Gorodsk-Usatovo
1956 de pe "Dealul Sofia" ceramica descoperită a fost cons~derată ca
aparţinînd fazei "Gumelniţa D (Gorodsk-Usatovo)" t.. Aceasta arată, cît se
poate de clar, că descoperirile de la Cernavoda, la care ne-am referit,
siîn.t puternic legate tipologie de materialele final-neoli tice sau din etapa
de trecere spre epoca bronzului, din Moldova şi Munten~a. Concluzia
finală este, deci, că aşezarea din punctul b de la Cemavoda aparţine
orizontului Folteşti II (fie, reprezentind acolo şi un aspect regional aoea:sta vor putea-o stabili numai cercetătorii staţiunii din Dobrogea)
documentat aLStfel şi în dreapta Dunării.
în oe măsură, ţinînd seamă de aoeastă întindere teritorială, s-ar
putea. numi oample)Glll adus în discuţie - Folteşti 11-Cernavoda II?
In Istoria Romîniei, luîndu-se !În considerHre descoperirile reoente din
Dobrogea, s-a formulat - la propunerea prof. Ion Nestor - conceptul
1 Concomitent cu noi, tov. Petre Roman susţine un punct de vedere similar,
într-un studiu apărut foarte recent, în Revista Muzeelor, nr. 4,11964, p. 320 şi urm.
Acordind - cu deplină sinceritate - prioritate cercetătorului în emiterea acestei
concluzii, ne revendicăm, în -acelaşi timp faptul de a fi ajuns la încheierile formulate
in paginile de faţă, în mod absolut independent de ceea ce a gîndit tov. Roman.
:! Am primit aceste informaţii în 1962 (deci cu doi ani inainte de descoperirea
de către. noi a borxleiului FoJ.rteşti II), în timpul stud.ierii materia:lelo1· proprii fazei
Căţelu Nou a culturii Tei, prilej ·cu care am arătat tQIV. Petre :Roman ac~te din
urmă materialle.
3 D. Berciu şi Sebastian Morintz, Şantierul arheologic Cernavoda, in Materiale, III, 1957, p. 91.
4 D. Berciu şi Sebastian Morintz, Săpăturile de la Cernavoda, în Materiale,
V, 1959, p. 105.
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"Horodiştea-Folteşti-Cernavoda

II" t. Dar după deosebirea a două etape
intrucit de&ooperirile de la Horodiştea aparţin etapei Folteşti
I, materi1aleLe afla'te în staţiUil.!ea de pe Pn1t .nu mai pot ,fi incluse în conceptul formulat în Istoria Romîniei. Pe de altă parte, dat fiind că în evoluţia culturii Cernavolda sÎ!Ilt deoiSebite mai trtllllllte etape existînd, desigUir, şi o fază a doUJa a culturii - nu poate fi adoptată nici noţiunea
"F'olteşti II Ce:rnavada Il" : s-ar creea oonfuzie între faza a II-a a culturii · dobrogene şi materialele din aşezarea II (b) de la Cernavoda, ca1,e
ÎlllSă, după pă§erea noastră, nu pot fi induse in conţinutul culturii amin~
tite. Susţinem, de aJOeea, pentru dasificare.a materialelor de tipul celofla
oon:statate în orizontul al doilea de la Folteşti - indi,ferent dacă sint
des·coperit,e în Moldova, Cîmpia ·Munteniei :sau Dob1·ogea - utilizar~J
conceptului Folte.şti Il. In oa:drul aoestei culturi înca!drăm .şi hordeiul
de&OOperit la Căţelu Nou.
O cera1mică in multe privinţe a:sen1ănătoa11e cu cea identificată
în locuinţa de pe p.romontoriul de la Căţelll: ~Nou (îndeos~bi fragmente
de străchini cu pPofile spedfioe, deconate cu crestături pe buză şi umăr)
a foot descoperită în Muntenia, la Sultana 2, Boian 3 , ~Gumelniţa \ Buoureşti~Militari 5, Coşereni '(r. Urziceni) ti etc. Deoarece, însă, din analiza
materialelor e~istente reiese atrt lipsa brîuri1or cr'e!State, cît şi a altor
elemente (de tehnioa pastei sau a formelor) specifice etapei Folteşti II,
înoadrarea cronologică şi culturală :sigură a ~aces'tor material1e este g~neu
de obţinut. Nu este exdusă po:s1bilitatea oa măcar unele din desooperir:i1e·
amilrrt1i'te să poată lfi atri:buite etapei Fol'teşti I. De aceea, pînă la sUJrprinderea în teren a altor materiale :întrutotul caracteristice etapei Folteşti
II, considerăm că cele de la Căţelu Nou oo.rustituie, pentru moment, prima
descoperire certă de acest gen, fin Muntenia.
Folte.şti şi

*
Pe latura vestică a botului de deal, în secţiunea XLIV, a fost deLScoperi t În primăva~a anului 1963, un hm~dei cu ma,teriale oer~a:miee
oaract.eristioe culturii Glina III. În iCllceeaşi zonă, dar in secţiunea XLIII,
a putut fi identificată şi o·groapă menajeră, pnoprie aceLeiaşi locuiri. Cele
două ecunplexe explică astfel resturile oe:camice Glina aflat,e spm~adic
pe promontoriu, în catnpa:niile din 1960 şi 1961.
Bo11deiul a avut oa limită de pornire ~n jos baza str1atului de pă1mînt
cenuşiu-încihis. De la a~cest nivel, străbMJnd solul castaniu şi pătrunzînd
şi în cel galben-lutos, :se adîncea pînă la n1axi.tnum 1,2 m. Locuinţa,
arientată prin axrul ei lung pe direcţia sud-nord era alcătuită din două
gPopi cu conturul gurii !Circular, alăt.w·ate, comunidnd între ele în zona
superioară, dar despărţite în eea in1ferioa.ră printr-un prag (fig. 9). Gro1

\ Istoria

Romîniei, I, Buc., 1960, p. 76 (capitol redactat de D. Berciu).
I. Andric~cscu, Les fouillcs de Sultana, în Dacia, I, 1924, p. 91-92, pl.
XXVIII. 10, 1G-H. 20 : XXIX, 1-2. 5-7.
:1 V. Christcscu, Les stations pn?histoTiqucs du lac Boian, în Dacia, II, 1925,
p. 2~i8 şi pl. XXXVlll, 1-3, 5-6.
" Vladimir Dumitrescu, Fouilles de Gumelniţa, în Dacia, II, 1925, p. 70 şi
fig. 43, :3-4, {) : fig. 44. :3.
:!

;,

Inform<1ţii

Vlad Zin·a

şi

Gh. Cazimir.

n Cercctăl'i întreprinse de Eugenia Zaharia, de la care deţinem şi informaţiile.
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pile se deoseheau IÎnt·re ele prin 1formă şi dimensiuni : ·cea sudică, în
forma unui .fund de sac, avea diametru! 1,26 m şi adînc~mea -0,82 1111 ;
real.altă, :dirruSJpne ·nord, era cuptorită de jur-;împrejur; cu ex·oepţia porţiunii din dreptul pragului ·despărţi!tor şi av·ea dia:m·etrul ·maxi1m 2,35 m
iar adîncimea - 1,12 1111. ·Detalii în legătură cu modul de construcţie a
acoperişului nu au putut lfi predzarte. ·La fel, nu a fost ·con3tatată nki
o dovCLdă aJS!illpra felului Îln .care se fă•cea intrarea în bondei. De altfel, se
poate face supoziţi:a că o asemenea locuinţă era destinată nu .atît adăpo3tirii oamenilor, ci:t mai degrabă păstrării proviziHor şi alto,r obi-ecte.

Scora:

Fig. 9. Planul şi profilul bordeiului

Fig. 10.

Glina.

Strachină

neolilică;

= 0,116

inaltime

Un atare tip de bordei a mai fost întîlnit pe teritoriul Capitalei,.
într-o aşezare Glina, cercetată de D. V. Rosetti, la Bucureştii Noi L. Interesantă este consta'tanea că profilul acestor bm-deie este foarte apropiat
de cel al lboroeiului Folteşti II de la Căţelu Nou. Deosebirea constă în
imprejurarea că - de unde, rn locuinţele Glina III, cele două gropi coincid cu 'întreaga suprafaţă a adăposturilor, în cazul hordeiului FoltB7ti~
gropile ocupau doar o anumită parte {aproximativ jumătate) din ~ntin
derea 1sa.
Groapa menajeră Glina III - cu o poziţie stratigrafkă ~dentică cu
cea a hordeiului - era rin ,formă de clopot, avînd diametru! gurii 0,62
m, diametru! maxim (pe fund) 1,07 m iar adîncimea - 0,38 m. În afara
inventarului {de altfel redus), propriu locuirii din epoca bronzului, m
groapă a mai foGt deSJCJ~perită aproape întreagă - o stra.~chin3. neolitică {fig. 10). Lucrată din pa:stă fină, amestecată cu puţin nisip, avînd
culoare cenuşie-neagră, cu pete cărămizii provenite din arderi s·ecund:a.Te, st:rachina are profilul bitronconie : partea infe6oară •mai dezvoltată,
oea :superioară~ m'ai ·scundă, terminîndu~se cu buză evazată.' O proerrJinenţă conică este aplicată în zono. de unire a părţilor •componente al2
recipientului. .Străchini avînd profilul identic cu cel al vasului de la Că
ţelu Nou au fost îi1tjlnite în nivelul Gumelniţa I de la Tang1ru :!.
1

Dinu V. Rosetti, Cîteva

aşezări şi locuinţe

preistorice din preajma

Bucureş

tilor, nuc., 1932. p. 10 cu fig. 13.
:l

D. Berciu,

Contribuţii...,

p. 438, fig. 215, 2.
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Trebuie subliniată descoperirea pentru a doua oaTă a unui vas neolitic gumelniţean, în cadrul unei locuiri Glina III. O sitUJaţte de felul
ace.srta a mai fo:st •constatată la Popeşti-Leordeni, in preajma Bucureşti
lor, şi ea i-a permis lui ~Dinu V. ROISetti ipoteza unei contemporaneităţi
(parţiale) între culturile Gumelniţa şi Glina 1. Departe de a sUbs•crie la
o at1re exolicare a ,faptelor acestora, in'tîlnite in 'teren, C·I'iedem mai
degrabă că ne aflăm ~în faţa unei îngropăr.i (chiar ritue1.le) a unor obied:e
scoase, proba:bil întîmplător, din pămînt :(astfel mcit e1e să fie I"estituite
mediului din care au fost pDeluate).
I:1,ventarul complexelor de lo,cuire Glina III a oon:stat din cîteva si1exu.ri atipioe, puţine oase de animale domestice ,(oornute mari şi miel);
dintr-un disc de lut (a cărui utili:zJare nu poat€ •fi precizată) şi din fragmente ceramk·e.
In funcţie de ea1itatea pa:stei din care au 'fast lUJCrate vasele, olăria
aflată în boridei ·şi :în groapă poate fi cl~asrfiocată în urmă'toare1e oategorii:
1) Oera!mică lucrată din pastă .conţinînd ni:sip cu mi,ca şi pietriş
în cantităţi aprecialbile ~Şi, ,în măsură mai ~Dedusă, cal•car sau cioburi pisate.
Arse în mediu oxidant~ vasele .au căpătat o culoare cărămizi€'100şia:ttcă
sau cărărmizie-galbenă şi doar în cazuri mai ,rare, cenUJşie. 2) Va.JSe lucrate
dintr-o pastă mai om-ogenă, dat fiind că pietrişul a foiSt aproape complet
ehminat, ca degresanţi utilizîndu-'Se cu precădere nlistpul cu miea şi, mai
rar, calea:rul pi!Sat. SUiprafeţele recipientelor din această categorie sînt
bine netezite, arareori chiar lUJstruite. Culoarea obţinută în unma arderii
este de obicei galbenă cu nuanţă cenuşie. 3) Vase lucrate din pastă fină,
omogenă şi compactă, datorită eliminării oricăror impurităţi. Recipientele,
în :genere puternic 1lli:itruite, au culoarea neagră sau cenuşie-neagră.
Starea foarte fragmentaTă a .materialului cerarrnire Glina III :per.mite
cu destulă greutate precizarea unor fonne. In prima categorie poate fi
semnalată prez-enţa VJasului mare cu corp bombat, gît dlindri,c şi buză
evazartă. Acelaşi tip de vrus, avînd însă dimensiunile mai r.eduse şi peveţii
mai subţiri, aJpare şi in cadrul categoriei a doua, unde se mai constată :
strta.dhina eu corpul uşor ·aocuit şi fundul p1at, recipien'te eu corp globular şi mwgine rînaltă, evazată ; ca:stroan:e mici cu corp arcuit, marginea
fiind uşo~ apfus.ată din ,interior în afară etc. ln a treia categorie trebuie
subliniată ra:pariţia unor străehini cu co,rpul rtrxmconic şi cu ma~gine
înaltă, evazată, a cărei delimi taJne de restul vasului este mancată printr-un umăr.
Aşa eum s-a olbservat şi fi alte aşezări Glina UI, şi la Căţelu-Nou
exteriorul vas-elor a [ost uneori tvatat fie prin acoperirea peveţilor cu
un s'irat suibţire de pastă canţiruntd o mare cantitate de degresanţi (nisip
şi pietriş, mai ales) ; :fie, alteori, prin stropirea recitpientelor cu un strat
de barbotină.
Modul oel mai if,rrecvent de om,amentare a oeramicii G1inra descoperită ~n staţiuJnea de pe malul bălţii Co1entina-Pantelirrnon, a fost aoela
al găurilor~but0111i, de regulă diJsplllse Ln şiJr orizcmtal sub buza vaselor
(fig. 11/1-3, 6, 9). Predo:mină găurile-1burtoni obţinute prin împingerea
pastei din interiorul recipientului .în ra:fară, dar există şi cîteva cazuri
în care producerea butonului a fost realizată invers {filg. 11/1). In cazuri
repetate, ş~rului de găuri-butani i se atdaugă pe sup~alfa~a aceluiaşi vas
1

Cf.

Bucu.reştii

de

odinioară,

E.S., Buc., 1959, p. 19.
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şi alte ornamente : alvoolele dispu!Se pe buze (fig. 11/6) ; şirul (dispus
pe umeri) de impresiuni tr,iunglhiulaDe {fig. 11/7) ori obţinute cu unghia

(fig. 11/6) cu degetul (fig. 11/8) sau cu o creangă rujptă (fig. 1.1/9); şirul
de impr:esiuni alungite, mărgmite la un capă,t de o crea:stă mic.§., ve:ttica.lă

8
Fig. 11.

Ceramică

din bordeiul Glina III.

(fig. 11/4). {Spre deosebire de celelaHe alveole sau imp:resiuni, obţinute
prin apăsare verticală sau oblică, impresiunile alungite se realizau prin
alunecarea degetului sau capătului unui obiect, pe pasta moale a vasului ;
prin alunecare, care presupunea: şi o uşoară apăsare, un strat sUJbţire de
lut era împins ; în locul unde se int11erupea acţiunea de producere a
ornamentului, se forma creasta verticală, mică). Pe alte fii'agmente ceramrice apar proeminenţe alungi te alveolate, pastile aplicate, cu cîmpul
adîncit {fig. 11/5) etc.
1
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O moadrare 'precisă a bordeiului şi gropii GUna de la Căţelu Nou
prin raport ~cu ~S>CJhe,ma de ~evoluţie 'fi aoestei culturi - eS'te şi ea greu
de obţinut. Pe de o parte, în desooperire.a de pe malul bălţii ColentinaPantelimo:n, lipse&c uneLe e1ement'e (oeştile sau cănile, bD.îurile alveol,ate
etc.), de natură să susţină - 1într-un ,fel sau altul - o 1a:tare încercare.
Pe de altă paa-te, î1ncă nu s-a stalbilit dacă pot fi înt:rrutCYtul utilizate,
pentru facie:sul muntean al complexului Glina HI--Sdhneakenberg, critet·iile oare i-.au permis lui AU~ed Prox periodizarea asp0dului transilvănean. Analiza amplă, :m,inuţio3..să, a unor ma:te;riale Glina III de la
Roşu (Bucureşti, r. "16 Februarie") a pe.t'!mi:s oef!oetătorilo,r staţi unii să
încadreze des,coperirea 1în faza B a lui Prox 1. în această fază sînt încadrate şi materialele Glina de la Ciurel 2 şi, după cum se :pare, tot .la
acest orizont s-ar situa şi descoperirile de la Glina 3 .
Cît :priveşte ~ceramica Glina III de la Căţelu Nou, trebuie :subliniată
at;ît absenţa unor el.emen:te tipioe pentru faza A 1(br:îurile Cl'estate, crestături1e subţiri de pe umerii recipientelor etc.), cît şi ·multipLele similitudini ~cu materialele de la R01şu. Ţiniînd :seamă de aoeS'tea, pare firea:&că
atribuirea de,s.ooperirilor prezentate a·ici tot în f1aza B a c01mplexulu:i GLina
III-d-ohneekeniberg, utiliZJînd :în· oontinuare periodizafiea el:abo~ată de Alfred JJvox.

Să păturile

*
1960 au dus

.întrerp:rinse :în
la iden ti1fioarea unei faze
VJecihi a .cu1turii Tei, !pentru car:e am propus - pDovizoriu - rnurnele de
faza Căţelu rNou 1. În cadrul campaniilor din 19-61 şi 1963----1964, această
fază a Jost 1n:ai bine sesizată trăsăhu-ile :specirfioe şi poziţia ei cronologică putînd fi defini te ~.1CUlffi pe ham Unor rco;mplexe de locuire Şi materiale eeramice mai numeroase 5.
Inventarul propriu :faz-ei Căţelu ~Nou a ,fost oonst,atJat printre resturile a trei ooliibe de supi~afaţă, dar mai ales în umplutu~a oÎ'torva alveolări-1gropi.

Cohbele de supraJfaţă ~ză,ceau la !baza stra-tului de pămmt cenuşiu
închis, in stare de ~conservare ~cu totul precară. Este sigur că ele au fost
coillStrui-te dintr-un sdhelet de pari şi nuiele -impleti te, acoperit cu un
strat gro:s de lut :amestecat eu păioase; dar 1fiind puternk distruse de
un incendiu pustiitor şi ffmprăştiate probabil şi in timpul locuirilor ulterioal~e de pe pr01montoriu, dimensiunile şi Jonm,a lor nu au mai putut fi
pr'~ecizate ..Eventual, ţinînd seamă de împrejurarea că în toate oazurile,
aglomerările n11ari de ·c!hirpic se afl.au diiStribui te pe o suprafaţă restrînsă
(fig. 12), s-ar putea deduce eă adăpasturile acestea, construite la suprafaţa
solului, nu vor ii f.01st pPea spaţioase.
Margareta Constantiniu şi P. I. Panait. O aşezare din epoca bronzului la
arheologice în Bucl/reşli, p. 301-3.38.
:J Sebastian Morintz şi Gh. Cantacuzino, Şantientl Bucureşti, sectorul Ciurel,
in Materiale, V. 1959, p. 6:~3.
:J Ion Nestor, Fouilles de Glina, in Dacia, III-IV. 1927-1932, p. 237-252.
'• Vezi Raportul asupra săpăturilor de la Căţelu Nou, din 1960, in Cercetări
arheologice în Bucureşti, p. 26.
:i O prezentare succintă a ceramicii şi problemelor pe care le pune faza C<'iţ(•lu Nou am încPJ~c:lt-o în ·studiul O faza reclze a culturii Tei descoperită la Căţeln
Nou, în SC IV, XIV. 2, 1963. p. 309-321.
1

Roşll, în Cercetări
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Probleme mai complicate pune interpretar·ea grupului celor şase f
alvoolări-gropi. A~oes~tea au apărut !dispuse, toate,
z01na de interior a
2
dealului, pe o supr:alfaţă de aproximativ 2·0 m - poziţia lor strati;grafkă
fiind iClJsigur:a tă de o6rustart<mea că ele po·rneau a se ·adi'l1!ci tot de la baza

m

stra:tului de pă.m[nt cenuşiu-~în~his. Înăuntrul fiecăreia dirn alveolările-

'<

6
Fig. 12. Restudle unei colibe de

suprafaţă

din faza

Căţelu

..

Non a culturii Tei.

gropi s-au descoperit - depuse dens .ŞI rn cantităţi mari - îndeos~bi
fra1gmente cera.mke, dar şi re3turi de ohirpid. unelte fragmenta-re sau
al te obi€cte.
Forma .şi dim·en:siunile aeestor cDmplexe 1de locuire nu au coincis
niciadată, ele di!ferind de la un eaz la altul {fig. 13).
Pri1ma alveo1are-groapă a apărut ca o albiere am€n3jartă în pămînt,
cu forma ovali neregulată, adîncă de maximum ~0,20 m ·~în centru)
şi cu diametrele maxime 1,22 m x O, 78 m. Cea de a doua, situată la o
depărtare sudică de 0,60 m iaţă de pveood·enta, avea ;f.orma ovală mult
sUJbţiată, lrmgimea sa fund de 1,6·0 m, lăţimea maximă de 0,64 m iar
aJdînci1me.a d2 -0,17 m. În imediata vecinătate a alveolării-grapi nr. 2,
a fost des·oop~rită oea căreia i s-a dat nr. 3 - o "groapă" frecta.ngulară,
adîncă de 0,38 m şi cu latura cea mai lungă de 0,40 .m. La o depărtare
nordkă de oaa 1 m ifaţă de alveola.rea ....gDoapă nr. 3, a foot identillioată o
altă groapă t{nr. 4), cu oonturul dffidhiderii circular, diam·etrul fiind de
0,65 m, iar adîncimea maximă de -0,53 m. A:Lveola.r·ea--gvoapă nr. 5, aflată
în imediata vecinătate estică a celei 1anterioa.re, avea nn contur oval, cu
diametrele maxime 1,15 m x 0,83 m şi cu adîncimea de - 0,51 m. In
fine, aproxj,mativ cu 0,2:5 m mai spre est, se afla alrveola.rea~roapă nr. 6,
1 Includem şi o alveolare-groapă cu materiale proprii fazei vechi a culturii
Tei, descoperită in 1960 şi descrisă în raportul de săpături pe acel an (cf. Cercetări
arheologice ... , p. 23).
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cu conturul de asemenea oval, diarnetrele maxime tfiind 1,23 m x 0,88 m,
Î'ar adîncimea aproximativă -0,17 m.
Pentru a şti oe utili:tate au avut şi în ce -împrejurăfli au putuu fi
amenajate oele ş.aJSe alveolări-g1ropi, trebuiesc consemnate şi aici unele
obsewaţii fc1cute ~în timpul săpăturilor, cit şi cu prilejul prelucrării materialelor desooperi te in aceste oomplexe.

Fig.

13. Planurile

alt~eolărilor-gropi

cu

ceramică

de tip

Căţelu

Nou.

A:stfel, atrage atenţie ~împrejurarea că alveolările-gropi prezintă
dimensiuni ~îndeobşte reduse şi, t,otodată, variabile; din această cauză,
de~i în cele mai rmulte dintre ele au fost descoperite fragmente de
chirpici, ipoteza LSUrprinderii unor Pesturi in situ de locuinţe trebuie înlă
turată. In sprij~nul unei aLari oonduzii a~pa·re 1hotăPîto3"re IŞi o ~altă observaţie : deşi aproape toate fragmentele oeramke găsite în cele şase alv·eolări-gropi au fast puternic ar:se secundar, adesea pînă }a deformare, iar
în olteva cazuri p:înă la ·topire, fapt este că pereţii şi fundurile gr1opilor sau
albierilor nu au pr"ezentat ni~ciodată ur~me de arsură, tot aşa cum în
pămîntul lor de umplutură, urme de oenuşă sau de cărlbuni nu au apă·rut
nicicUJm. In fine, :se mai cere menţionat .faptul că p:relucraPea materialelo.r
oeramiee a dovedi,t că una sau alta din alveolările-gropi nu au constituit,
din punctul de vedere al conţinutului lor, un 'tot aparte, unitar şi închis :
în repetate cazuri, unul şi aoelaşi profil de va:s sau vaJS întreg a putut fi
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oooonstituit cu !fragmente ceramioe recoltate din mai .multe 1gropi, sepa-

rate acestea una de alta.
Ţinînd seamă de cele relatate, este aproa:pe sigur că al,veolărHe
gropi au avut fUJl'lcţia de gropi menajere; căci, deşi dimelllSiunile lor într-atît de reduse - s--ar opune eventual un.ei a:tari aprecieri, un fapt
pare să nu poată fi tăgăduit : înlăuntrul celor şase gropi se aflau
resturile .linei locuiri, a cărei amplasare a fost desigur în altă parte, aduse
în locul unde ele au foot găsite şi depozitate aoolo ca ceva nefolosibil
şi abandonat.
Fără mdoială, o atare concluzie atrage cu sine mtrebarea pe
seama căreia din populaţiile ce s-aJU sUJOCedat în staţilllnea de la Căţelu
Nou poate ·fi pusă activitatea de coLectare şi depozitare a resturilor de
cultură Tei surprinse [n cele şase alveolări-gropi? Dintre toate ipotezele
oare se pot ,face, oea mai a~opiartă de adevăr ar părea următoarea :
Alveolările-gropi nu au fost amenajate de cei care au folosit rrnaterialele descoperite în ele. Concluzia s-ar desprinde din constatarea că
în inventarul lor au fost găsite şi citeva obiecte de utilitate JWoductivă,
întregi - o ceaşcă de lU!t, fusaiole şi două greutăţi p1rarnidale de lut.
Ori, -dcvcă nu se admite o semnificaţie ["ituală a g,ropilor (semnificaţie
oe nu aipare manifestată prin nici un element caracteristic), nu se poate
concepe abandonarea unor obiecte necesare pr:ooe.sului m.uncii, ce încă
ar rrnai fi putut fi utilizate. De aceea, se poate crede că strîngerea şi depozi'tarea materialelor din cele şase alveolări...,gropi au fost făcute de
ci.t.re populaţii ca~re au locuit pe promontoriu după dk:;pariţia purtătorilor
culturii Te.i din faza Căţelu Nou.
În acest fel incercind precizarea momentului îngropării materialelor din alveolări1e-gropi, pare cu totul pos~bil că cei care au efectuat
colectarea şi depozitarea resturilor aduse aici în discuţie au foot purtă
torii culturii Tei din [aza "L3. stejar". Pentru această supoziţie pledează
Îll!deosebi analogiile puternice constatate - in privinţa .formei şi dimensiunilor - între două dintre alveolă,rrile-gropi cu ceramircă din faza
Căţelu Nou şi alte două gropi, cu materiale de tip "La stejar". Anume,
una din gropile cu oerarrnică din faza "La stejar", dffico:peri,tă m secţiu
nea XXXIX, avea conturul gurii circulau' şi adîncimea -0,52 m, deo3ebindu--se ca atare de alveolarea-groapă nr. 4, cu materiale aparţin:înd fazei
Cărţelu Nou, numari. prin diametru! ceva mai mare al deschiderii ei. Cît
priveşte cea de a doua groapă din faza "La stejar", aceasta, descoperi'tă în şanţul XXXI, era şi prin forma ei ovală şi pdn dimensiuni {diametrele 1,08 x 0,80 m ; adincilnea -0,53 m) aproaJpe identică cu alveDlarea-groapă nr. 5, conţirnnd ceramică Tei de tip Căţelu Nou.
Este drept că pentru a preciza momentul amenajării celor şase
alrveolări-gropri. şi al depozitării materialelor descoperite în ele, se pot
face ş,i alte supoziţii 1, îngăduite atît de situaţia stratigrafică din staţiune, cît şi de caracterul particular al complexelor de locuire prezentate.

Este atrăgătoare ipoteza îngropării materialelor Tei din cele şase alveolări
gropi de către Jocuitorii din aşezarea Latene. După informaţii primirte de la tov.
Al,exandru Vulpe, ,cazuri de depunere intenţ!onată în gropi Latene, a unor materiale din epoci anterioare s-au constatat în staţiunea getiiCă de la Pqpeşti. Ţinînd însă
seamă de împrejura['ea că Ja Căţelu Nou, gropHe' din a doua epocă a fierului prezintă cu totul alte forme şi dimensiuni înlăturăm ipoteza amenajării alveolărilor
gropi cu cerarrnkă Tei de către Jocui,torii din a<şezarea geto-dacâ.
1
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Dat fiind că cer.amica fazei Căţelu Nou şi p~oblemele pe oare ea le
ridică au făout obiectul unui srtudiu în pre~ent apărut 1, este firesc să
se stăruiască în continuare asupra acelor elemente de inventar şi parti~
cularităţi

proprii acestei faw, :mai puţin srUJbliniate pînă acum.
In oadrul a trei ~categorii oe.ram-i·oe - pa:stă ~cu mult nisip şi pietriş,
bucăţi de ca1oar şi c~oburi pisate; vase lucrate din pwstă eonţ;indnd aceleaşi materii degresante, dar în propO'rţii :s·e nsibil (hminuate ,; şi recipiente din pastă fină faza Căţelu Nou intDoduoe o gamă relativ

Fig. 14. Vase din faza Căţelu Nou a culturii Tei; înălţime:
1 = 0,310; 2 = 0,170; 3 = 0,162; 4 = 0,206.
variată

de forme, între ca.roe, ce1e mai multe, se vor dovedi \Specifice
pentru întreg procesul de 'evoluţie a cul·turii Tei. PIÎnă [n pre:oen t, au
putut fi identifieate iîn .f aza veche a culturii epocii bronzului mijlociu
şi t~îrzi u din Munten~:a, următoarele : '1) vase cu pÎ!n'teoe bombat, gît
cilindric şi buză evazată (fig. ~14/1), de dimensiuni mari lin prima categorie,
mijlocii şi, mai rar, mici în aoea de a doua ; 2) recipiente de dimenshmi
mijlodi, cu corp gloibular şi margine înaltă, cu două torţi verticale, pe
umă.r .(14/4), în c:a-tegc,ria a doua; 3) oastroane cu oorpul arcuit simplu
(13/ 3), de dirrnen1siuni variabile în toate categoriile .(un fT&iboment are în
int€1fior, marginea mtărită cu o bordură) ; 4) castroane cu oorpul arcuit
bitronoonitc - partea inferioară fiind mai dezvol taiă, cea super~oară mcii
"2

Vezi nota 5 de la p . 28.
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scundă

1(rfig. 14/2) - :adeseom ,cu mang:in:e evazată, (â.n categociile a doua
a trei,a) ; 5) străchini cu oorp a11cuit {două fragrrnente prov,enind de
la aoelaşi vas), ~n. oategoria a doua ; 6) :fructiere sau cupe eu p1cior, de
asemenea ~n categoria a doua; 7) tărviţe cu ma~ginea oblică {fig. 18/7
a-b), în oategor~iile a doua şi ·a treia ; 8) un VlaiS m1ic cu oorp hi,tnonccmic
şi cu ma.r"lgine cilindrică, cu două pnoeminenţe :altern1înd simetric cu
două tortiţe {lucrat din pastă ,fină), 1(fig. 15) ; şi 9) oeşti, prezentînd
în cadrul categoriei a treia următoarele variante : a)' cu toartă t,r,a:să diln
buză, avînd corpul arcuit .bitronconic, gîtul
cilindric inalt şi buza evazată; :sau cu co~pul
semisferic şi g.ît cilindric, scund, cu marginea uşor evazată ; ori cu cor:pul în formă de
barcă {fundul fiind oval alungit, cu pereţii
căzînd oblic faţă de fund) ; (an faza Căţelu
Nou apare 1în cazuri numeroase, la ceştile cu
toarta trasă din buză, un mic prag care se
ridică deasupra torţii, realizat prin subţierea
şi înălţarea marginii ceştii, în 'Zona de unde
a fost trasă toarta) ; .b) cu toartă sub marFig. 15. Vas de lut; înălţime
gine, avînd corpul ar.cuit simplu, gîtul relativ
= 0,065.
înalt şi :buza evaza tă ; sau corpul aroui t bitronconic, gHul scund şi buza răsfrîn tă în afară.
Adeseori, recipientele fazei Căţelu ,Nou sînt ornamentate. Cum
acest deoor se dovedeşte - înl cazul culturii epocii bronzului mijlociu
şi tîrzri.u din Muntenia a fi cel mai sensilbil la evoluţie ; şi deoarece
faza Căţelu Nou se inchvidualizează cit mai pregnant prin trăsăturile
specifioe conS'tatate ~în o11namentare, vom stărui, ~în legă·tură cu descoperitrile din 119'61-1964, tocmai în acest sens.
Exteriorul vaselor din primele două categori1i este cel mai adesea
brăzldat de striaţiumi obţinute cu măturica. De remareat fCilptul că pe
llîngă striaţiurnile oblice (fig. 16: 12), apar în faza Căţe1u Nou, destul de
des {aşa cum nu :se va :mai întJî,mpla în fazele următoare ale culturii
Tei), striaţiuni dispuse orizontal {rfig. 16/2,7). Tot în prima categorie apare
-cazuri însă rare- decorul cu barbotină 1. Arareori de asemeni, se constată şi alveole dispuse în şir pe buză, învălurind-o,
precum şi cres2
tăturile aşezate pe buze . Decorul recipientelor din primele două categOtrii se întemeiază însă, în principal, pe două elemente : brîul alveolat,
dar şi crestat şi şirul de impresiuni sau adîncituri cu contururi diferite.
Nu de puţine ori, ambele elemente decorative apar a:sociat,e pe vase.
Spedfk pentru faza veche a eulturii Tei este brîul îngust, cu alveole
mici, rotunjite (fig. 16/1) sau, in cazul celui crestat, cu crestăturile scurte.
Dispunerea brîurilor alveolate şi crestate se fă,cea numai în exterior.
imediat sub buză şi pe umeri, pentru a mar.ca zona de unire a pîntecplui cu gHul. Dacă brîurile alveola:te apar numai in dispunere orizontală.
cele crestate akătuie.s~c uneori g;hirlande îrrnpletite, din care pe alocuri Sf'
desprind [ranjuri, :sau sînt ·segmentate 1şi dispuse în formă de "S", în
şi

1 Un fragment cerarnic decorat cu
2, p. 311, fig. 3/7.
2 Vezi op. cit., fig. 3/2 .

.3 -

barbotină

este reprodus în SCIV, XIV, 196:.5,

c. 4573
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CâţC'Iu

Nuu .

şir 1.

Impresiunile aşezate în şiruri. sînt triunghiulare r(fig. 16/4,8), circulare, 01bţinute cu trestia (rfig. t6/6), ovale :(fig. 16/!11) sau semiovale
(fig. 16/14), in formă de potcoavă (fig. 1:6/10) sau de "U" răsturnat (fig.
16/3). :Modul de orna:mentare a vaselor din primele două categorii a mai
presupus cîteodată proeminenţele .mici, dispuse fie în şir ~fig. 16/13),
fie în grup de cîte patru {fig. 16/,14) sau de aîte două (.fig. 16/7), întotdeauna pe umerii .recipientelor. Pe lîngă proeminenţele mici, a căror
dispunere se întemeia mereu pe grupaj, apar şi proeminenţe mai mari,
tl'onconice, uneori cu o adîncitură în oenku (fig. 16/4), ~ezate la distanţă cHe patru, dispuse simetric. Alteori, pe umerii vaselor ·mari cu
corpul bombat apar to,rţi mici, ornamentale, incadrate de o parte şi de
alta de proeminenţe semiovale sau tronconioe (cu oontu.r neregulat
modelat) 2. În sfîrşit, rec~pientele de dimensiuni mici, din a doua categarie erau cHeodată decorate cu "boa:be de linte" (fig. 16/5; 19. 7).
Decorul vaselor lucrate din pastă fină a utilizat in cazuri cu totul
rare procedeele şi motivele ornamentale întîlnite pe recipientele categoriilor întîia şi a doua. Speci,fică vaseLor grupate an categoria a tr:eia
a fost ornamenta:rea caPe a avut la ibază incizia şi procedeul impunsătu
rilor alăturatE sau suocesive.
În tehnica ind·ziei au .fost obţinute linii drepte, în zigzag şi în
val. În general (există, pînă in prezent doar o excepţie ; fig. 19/7), tot
mereu linia dreaptă, de regulă dispusă orizontal a ,fost asociată ori cu
linia ondulată ori cu cea in z~gzag. Se poate coniSidera că pentru oLarii
din faza veohe a culturii Tei aceasta constitui-a un principiu, a cărui
aplicare dădea însă naştere, ·in chip firesc, la variante : linia dreaptă
sucoedată de o linie în zigzag sau 'În val (fig. 17 8 : 18 5) ; linia ondulat<:\
sau în zigzag â.neadrată de două linii drepte orizontale (fig. 17 2 ; 18 2) ;
sau alternarea liniilor drepte cu celelalte (fig. 18 4). Asocierea unor elemente de decor care, altfel, pot figura independent nu s-a redus numai la
exemplele menţionate. În cazuri numeroase, ornamentele obţinute· prin
incizie au fost combinate cu cele praclUJSe p1·in împunsături alăturate sau
succesive. Cu privire la acest din urmă prooedeu de ornamenta:ce trebuiesc subliniate - chiar repetînd unele amănunte - trăsăturile sale
specifice, pe baza cărora se poate eel .mai bine defini faeiesul vechi al
culturii Tei (faza Căţelu Nou).
Întîi, trebuie relatată frecvenţa .mare, pe ceramica fină a fazei Că
ţelu Nou, a deeorului care are la bază banda compusă din frînturi de
linii alăturate. În al doilea rind, trebuie precizat ceea ee deosebeşte
in1punsăturile succesive din faza veche a culturii Tei, de eele care vo1.·
apare în fazele următoare : anume, în faza Căţelu Nou, împurusături]e
sut::.cesive au [ie forma unor ovale alungite minuscule, fie forma unor
virgule neareuite. Dispunerea înşiruită a împunsăturilo·1· se făeea eu scopul
de a obţine nu o succesiune bazată pe interpătrundere (în fazele urmă
toare ale culturii Tei, împunsă-turile succesive au aspectul unor şiruri
de ungihiruri COtncentri,oe) ci iîn sreopul obţine-rii unei succesiuni întemeiată
pe o alăturare paralelă - una lîngă alta, dar la distanţă - a unar mici
linii, virgule near~cuite sau puncte alungite. De altfel, de multe ori, pe
vasele ·fazei Căţelu Nou este greu să se deosebească frinturHe de linii
L

2

Op.
Op.

cit., p. 311, fig. 3, 6. 8
cit., p. 310, fig. 1 şi p. 31 1, fig. 3/4.
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Fig. 17.
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Nou.

de împun:sături1e ISUcceshne propriu-zise. Tocmai da•torită a:spectului aparte
al acesto.ra din urmă, atllt midle linii, cit .şi impunrsături1e apar ca două
variante de deoor obţinute printr-unul şi acelaşi procedeu tehnic : impunsătura prelungită [n timp şi (implicit) pe distanţă (pe suprafaţa
vasului).
Motivele decora'tive ,realizate prin fr,înturi de linii .şi împunsă•turi
alăturate (în genere î~ncrust.ate cu sUJbstanţă alJbă) sî,nt, în une1e cazuri,
inrudite cu cele produse prin indzii, deoarece :se intemeia,ză tot pe
asocierea, pe alternanţa dintre zigzaguri şi linii sau benzi orizontale
(fig. 17/3,5). Împreună cu acestea se mai constată alăturarea unui şir orizontal de împun:să:turi eu o ba~ndă orizontală de frînturi de linii (fig. 17 /1) ;
inoercuirea fundului unor vase cu o ba:ndă continuă de segment,e de
linii (fig. 17/7) sau cu o bandă de aoest fel, întreruptă si1met,ric de trei
benzi scurte (tot de fr~nrturi de linii) orientate penpendieular faţă de
banda î~ntreruptă (fig. 17/4) ; pe fundul unei tăviţe, un motiv complex,
obţinut tot din benzi de frinturi de linii, ca~e sUJgerează roata cu :spiţe
(fig. 18/7 b) ; :segmente de benzi sau benzi continui de zigzag·uri "fulger·'
(verti·cale) {d'ig. 18/7a ; 19/6) ; dt.e un şir, sau dte două {în .aeeGt oaz, t:;·eparate de o linie 'incizată) de~ "V" culcaţi, încadrate de cîte o bandă de
împurusături alăturate, oblice (fig. 211,/a-b) ; •În compoziţia altor ornamente
complexe, motivul "ram·ură de brad" {fig 19. 1) etc. Corpul unor ceşti
este ornamentat cu benzi co.mpuS~e din •frînturi de linii alăturate, încadrat.e pe margini de linii incizate, sau obţinute tprin împun:sături :suocesive
(motivul "linie de cale ferată") 1 ; aceste benzi, pornind - printr-o dispunere simetrkă - dinsp~e fund, se ridkă vertical pînă p~ umerii recipientelor, unde, - fie că au la oapete ce~curi neînohise, o1bţinute prin
împunsături alăturate {fig. 19/5), fie că liniile incizate de pe ma~gini
se desfac şi se termină în volute (fig. 19/6). Vo1utele acestea, ca şi C<2~cu
rile neinchi&e care termină - 'În zona unor torţi :sau p:,·oeminenţe linii incizate oriwrntale (fig. 20/1) constitui,e pe recipiente1e din faza
Căţelu Nou, singurele elemente de decor spi~ahc obţinut în tElhnioca inciziei :sau rîmpunsăturilor suooesive. Jn sfîrşit, este interesant - fiind
singular prin as·oderea uno[' ornamente produse în două tehn~d diferite
- decorul dirspus pe bu~a şi umă~ul unui castron de dimensiuni mai
mari 2 ; aici segunen tele de benzi compuse din frînturi de linii alătura te
sînt combinate cu şiruri de adîndturi sem:Davale (unel·e) şi triunghiulare
(altele), acestea av:inrd poziţia ră1srtn.Irrnată alternativ (fig. 18,'3).
Cu prilejul publicării .~aportului de :săpă'iuri din 1H60, dar mai
ales în cadrul studiului citat, am înoercat re~olvarea unora dintre problemele pe care le ridică faza Căţelu Nou - îndeOtSebi pre1blerma poziţiei în timp
pe care wceastă fază a arvut ....o în procesul de evoluţie
a culturii Tei. Într-un alt context am semnalat însă, o altă problemă :
aceea a unei ltpse directe de legătură între faza Că!ţelu Nou şi
faza Tei - şi a existenţei - probabile - " a unui aspect de cultură între
atare motiv apare pe vase şi in cultura Wietenberg (cf. Szekely Zolmn
la cronologia epocii bronzului în Transilvania, in SC IV, VI, 1955, 3-4,
p. 851, fig. 6;1 a-b). Nu este exclus ca astfel de materiale să aparţină unei faze
titmpurii, încă nectm;:ologată în cultura epocii bronzUtlui din Trans:h:ania.
2 Vasul este reprodus in SCIV, XIV, 1963, 2, p. 310, fig. 1;6.
t Un
Contribuţii
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Fig. 18. Fragmente ceramice d in fa za

Căţelu
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Nou a culturii T ei.

aceste
ispo•beză

două

-

faze·, !Încă nu surprins [n ţeren 1. Fără a renunţa la a-ceastă
citeva ,f ra-gmente oera:m.i!Ce de tip Cărţ;elu Nou, Jdes,c operite în

Fig. 19. Ceramică din f aza C ăţ eLu Nou .

1 Valeriu Leahu , Considemţii cu prwzre la f aza a doua a culturii T ei, în
lumina noilor săpături arheologice d e la Băneasa, în Mat erial e de i stori e şi muzeografie, f 1, p. 3 şi urm.
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srtaţiune

în 19~64, IS~nt totUIŞi de natură să arate - \fapt pe care, de asemenea, l-am sUJbliniat - că faza Tei a extras sau asimilat elemente de
cultură o.rieum şi din faciesul determinat pe .malul bălţii Oolentina-P,antelimon. Fragmentele 'oer:ami.ae aduse 'În di:scwţie of·eră, cnedem, pooibilitatea intuirii modului lîn care a evo-luat "pe loc" atît procedeul tehnic
al împunsăturilor suooesive proprii fazelor următoare ale culturii Tei,
cit şi unele motive ornamentale. A:stfel, nu ni s-e paPe exdus a cr:ede
că la procedeul "dasic" Stichkanaltechnik 'in
care o 'Îmopunsă tură lasă în pasta moale a vas ului ur.ma unui viri ascuţit, iar aspectul obi.<;>nuit al ornamentelor obţinute în acest fel este
acela al .şirului de mici unghiuri concentrice
dispuse înlăuntrul sau la 'baza unei linii şăn
ţuite s-a ajuns pornindu-se de la ornamentul "ramură de brad" sau de la acela al şirului
de ~,V" culcaţi, din faza Că·ţelu Nou. Trecerea
se va fi făcut prin apropierea şi unirea frinturilor de linii care fomnau unghiurile, anume
prin efectuarea, în loc de două inter:venţii, a
uneia singure, fă·cută cu un alt instrument, care
să producă un efect asemănător. (·În faza Căţelu
Nou, olarul trebuia să traseze întîi un şir de
linii mici oblice, iar apoi, de-a lungul aceluia,
~
un alt şir de linii tot oblice, dar orientate în
sens opus, astfel !Încît să se ajungă la şirul de
"V" sau de unglhiuri, acestea însă cu vîr.furile
Fig. 20. Fragmente eeranu 'Întotdeauna bine sudate. În fazele urmă
mice Tei, faza Căţelu Nou.
toare se va fi înlocuit acest mod de a obţine
ornamentele printr-altul, mai rapid : cu un
obiect avînd VIÎrful ascuţit, se putea, acum, obţine un unghi doar printr-.o
singură apăsare pe pasta moale, iar printr-o apăsare repetată, ritmică,
pe un traseu, se obţinea .şirul de ung1hiuri concentrice).
·Modul iÎrn caDe s-.a făcut trecerea de la unele motiv;e deoor.ative,
proprii .fazei Căţelu Nou, la altele, Jnbilnite 1îndeasebi in faza Tei, ne
pa:re a :fi sugerat de citeva :frag~m~en te ceramice deoorate cu zigzaguri
inci:zate, neglijent realizate, precum şi de un. fragment de caswon
mic (fig. 2'0. 13), pe marginea căruia apare un şir de zigzaguri cu capetele
îmbucate. 1În 1funcţie de or:namente1e de pe aceste :fragmente, se poate
cnooe că de la linia in zigzag - atit de frecventă m [.aza Căţelu Nou s~a trecut, prin .r1otUinjirea colţlrrilor (intenţionată sau aoc~dentală, la
înoeput) la linia Jn ·val - curent repDodusă pe vasele din faza Tei ; şi
că pe aoeastă di,recţie de evoluţie, de 1a .şirul de zigza:guri cur capetele
îmbuiCate s-a putut ajunge .şi la şirul de "S"~UJri cuLcaţi, cu capetele înlăn
ţuite, ornament atît de caracteri:stic pentru ceramka fină din faza Tei.
DeSii1gur, aceste ipoteze în legă'tură eu evoluţia "pe loc" a t.ehn:idi
împurusătur:ilor suooesi've şi a unor :rnoU.ve deoor.ative, în cultura Tei, nu
exclud şi aportul unor int>ervenţii :străine, ,venite din arii culturale înv·ec~n.ate. După cum am avut, de .asemenea, prilejul să subliniem, în procesul de constituire a fazei a doua :(Tei) a culturii epocii bronzului mij-

,-
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lociu şi tirziu din Muntenia, apare în ahip evident aportul unui curent
de influenţă sudică, II'OO.cedoniană.

*
Săpăturile efectuate la Căţelu Nou in 1960 lăsaseră impresia că
locuirea Tei din faza "La stejar" a fost sHuată numai pe marginea
vestică a botului de deal. .în timpul
campaniilor din 19·63----<1964 supoziţia a
fost însă infirmată, deoarece, alături
cu două gropi aflate pe marginea promontoriului, un bordei şi o vatră de foc
au fost descoperi te în zona interioară,
de centru, a înălţimii.
Bordeiul, surprins ~n secţiunea
XXXVI, a fost impresionant prin întinderea sa : cu o formă rectangulară
neregulată, avea lungi~mea de 12,50 m,
iar lăţimea de 9,80 m. Pornind să se
adîncească de la baza stratului de păa.
mînt cenuşiu-închis, străpungînd solul
castaniu şi perforînd parţial şi pămîn
tul ga1ben-lutos, groapa locuinţei a coborit astfel - prin raport cu nivelul
de la care ea a fost săpată - rpînă la
-0,72 m. Avind de jur....împrejur pereţii drepţi, se 1poate crede că în locuinţă se intra cu ajutorul unei scări
sau unui butuc de lemn. Modul în care
va fi fost amenajat acoperişul n-a putut
fi intuit prin nimic.
Dacă ţinem seamă de dimensiunile mari ale bord ei ului ; apofi de di.mIJ.
prejurarea că pe toată supra aţa ealului - destul de temeinic cercetată
Fig. 21. Vas de lut, fragmentar.
- aceasta a fost singura locuinţă Tei
Faza Căţelu Nou a culturii Tei.
din faza "·La stejar" ; în fine, dacă se
are în vedere marea cantitate de oase de ani~male aflate în bordei pe aceste temeiuri, locuinţa poate fi apreciată ca un adăpost pă.storese
colectiv.
În vecinătatea iboy;deiului, faţă de aoesta la o depărtare no.rdkă de
aproximativ 2,2.0 m, :a cfo.st identifkată vatra de foc (fig. 22). Amenajată
direct pe păm~nrt, prin depun~ea unui strat de lutuială, pe o suprafaţă
orvală cu diametru! maxim 0,77 m, vatra poate fi sa~::>tită ca a<?:::r·:ţinînd
locuinţei învecinate. Pe vatră au fost descoperite un vas cu ·corpul bJmbat
şi gît cilinJdric (fragmentar) (fig. 23/1), un castron fragmentar (Jig. 23/2),
un suport piramidal pentJru frigare, lucrat din lut {fig. 24/1), un alt
obiect tot din lut, cu formă aproximativ sferoidală, penfor:at (fig. 24/2)
(probalbil stînd in 1egăturn tot cu suportul de .frigare) şi frag,ment.ele unui
alt .veci:pient, cu oorp globulcrr şi margine înaltă oilindrkă (fig. 25).
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Dintre cele două g,ropi - ale căror dimensiuni au fost precizate,
re la t.înd. asupra an.alagiilor lor cu unele din alveolăTHe-gropi, cu eera-

Fig. ;!.2. \'atră dt> foc. Cllltura Tei, fa .: a .,La stejar".

Fig. 23. Vase fragmeniare descoperite pe vatră.

mică de tip Căţelu Ncu a atras atenţie ,î ndeosebi groapa surprinsă în
secţiunea XXXI t ; conţinutul acesteia a fost alcătuit de douăsprezece
l

ţelu

Această

groapă

a străpuns restu1·ile unei colibe de suprafaţă din faza Că

Nou a cu:'turii Tei.
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Fig. 25. Vas fragmentar, cultura Tei -

faza "La stejar".
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Fig. 24. Suporţi de frigare
găsiţi pe t·at ra Tei.

Fig. 26. Fragment de ras l\lolilPOrli
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ceşti

cu toartă, majoritatea !Întregi, cîteva doar [n stare fi'IagJnentaJră
(fig. 27).
Dintre resturile locuirii de tip ",La stejar" trebuie subliniată, şi o
aglouner.are bogată de fragmente oeramioe, surprinsă 'Îin zona de margine
a dealului, la baza s~atului de păm.înt cenuşiu-4ndhis, in secţiunea XXVII
şi într-o ca:s,etă adia.oen tă. M:a1sa de ciob uri a f01st supusă dar nu în
acel loc - unei puterni•oe arderi secundare (probabil un inoediu), incit

Fig. 27. Ceşti din faza "La stejar" ; înălţime : 1
2 = 0,052 ; 3 = 0,067 ; 4 = 0,065.

=

0,054 ;

multe dintre fragm€'11tele de ·vase au fost deformate, iar altele, pe .alaocuri,
chiar topite. In aglomerarea de resturi ceTamke Tei din faza "La stejar"
- in asocie11e deci, cu aoe~stea - au apărut trei f11agmente aparţinînd
- toate - unui va:s propriu culturii Monteo.ru: un oa1stron lucr:at din
pastă :amestecată cu nisip, avind corpul bitronooni'c şi maT1gine înaltă.
Ornamentat prd.n inci'zii superficiaLe şi ,adincituri, vasul are pe partea
superioară a corpului un decor de g1hirlande cJ:rnpuse din cîte trei
linii ancuite ; rîn zona de unwe a oorpului •cu m.wginea, un şir de adî.ncituri ovale-alungite, obhc !Îndinate, 'Încadrate deasupr,a şi dedesubt d:e
cite o linie 01rizontală ; margirnea fiinid deoorată cu un şi!r de triuru~hiuri
haşllrr'ate, dispuse cu Vlînfurile în sus şi cu ba•zele unite !(fig. 126). Vasul
trebuie încadrat în faza Monteoru Ila, deoarece, potrivit cu informaţii
primite de la Eugenia Zaiharia, fnrma reci pientului, motivele ornamentale
şi m·odul de a dis:plllli1e decorul sÎlnt caracteri:sUce :pent,l'U faza amintită.
Descoperirea aoeasta repcDezintă, pînă acum, primul import, cunoscut, de ceramică Monteoru ·~n aria culturii Tei. Mai demult fuseseră
descoperite importuri Tei m aria Montooru, chiar ·în aşezarea eponimă 1.
1

1 Ion Nestor, Raport general asupra săpăturilor de la Sărata-Monteoru, în Raport asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului Naţional de Antichităţi în anii 1942
şi 1943, Buc., 1944. p. 27.
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Fragmentele de castron din faza Monteoru Ila găsite la Căţelu Nou
pun probleme noi în legă tură cu dezvoltarea sincronă, pe fa:z;e şi etape,
a celor două culturi din epoca bronzului.
Inventarul locuirii Tei din faza "La tStejar" con:stă din două unelte
- .u:na de piatr·ă, 1i.ar cealaltă' de bronz : din dteva obiecte de lut {o greutate de pl.a:să tr·onoonică, ou or:ifidu; mai multe fU&aioJe - •CU discul plat,
tronconirce inoomplet perforate şi de tipul roţii •CU butuc ; un toporaş
votiv) ; dintr-o cantitate de oase de animale şi din
fragmente ceramice.
Uneltele au fost descoperite în pămîntul de umplutură din bordei :o daltă de piatră lustruită, cu forma
trapezoidală, avînd secţiunea rectangulară, tăişul şi
muchia drepte, şi o seceră de bronz (fig. 28). Aceasta,·
turnată monovalv, este- :potrivit cu o remaJ'Ică a Eugeniei Zaharia - o piesă deosebit de interesantă, întrucît
dovedeşte transpunerea 1în metal, de către oamenii din
epoca bronzului, a cuţitului cu:rb de piatră {Krummesser-ul). Din acest punct de vedere :şi hpologic, obiectu~
poate fi considerat mai vechi decît nivelul de evoluţie
şi momentul cronologic reprezentat prin. faza "La stejar". Nu ar fi, de aceea, exclus ca secera de bronz să
fi aparţinut purtătorilor culturii Tei din faza Căţelu
Nou, din staţiune, fiind apoi preluată (găsită) şi utilizată de locuitorii fazei mai tirzii a culturii Tei.
Oasele de animale des.coperi te numai în bo:rde1
aparţin unor bovine, porcine, cabaline şi ovicaprine specii domestice :şi unor cerbi şi bouri - specii sălba
tice, vînate l.
Cerarrnica din faza "La stejar" poate fi clasificată
întocmai în aceleaşi trei categorii constatate şi în faza
Căţelu Nou. Deosebirea între olăria fazei vechi a eulFig. 28. Seceră de
bronz.
turii Tei şi cea a fazei mai recente, constă însă în faptul
că, la aceasta din urmă, în cadrul primelor două categorii, a fost sporit 1procentul de nisip şi 1pielriş introdus în pastă, totodată
amestecul şi frămîntarea lutului fădndu-se mai neglijent.
Multe din for1mele recipientelor continuă şi dezvoltă tipuri ~ntîlnite
de as€meni în faza Căţelu Nou. Vasele cu corpul bombat şi gît cilindric,
din :prima •categorie, au în unele cazuri, dimensiunile considerabil sporite ;
prezintă o tendinţă de modif~care a profilului dinspre :sferoidal căt11e
oval-înălţat ; areuilf'ea gîlului şi evazarea buzei se face mai pronunţat,
iar uneori p~ corp apar torţi masive. Aeelaşi tip de recipient, însă de
dimensiuni mijlocii, constatat in categoria a doua, înlătură bDîul alveolat
de sub buză şi din zona ·de uni11e a gîtului •cu umărul, în schimb gîtul
rididndu-s.e a·CUm· brusc vertieal din umăr (fig. 23. 1) iar buza căpătînd
o evazare cît se poate de pronunţat orizontală. Castroanele cu co:rpul
arcuit, din prima şi a doua cat.egorie, prezintă uneori o tendinţă de înăl
ţare, cu aocentuaJ'Iea tronconicităţii părţii inferioare, torţile vertieale de
pe umeri .apărînd acum mai des (23,'2). La vasele cu coJ'1p globular şi
1 Resturile faunistice din bordeiul "La stejar'· ca
Latene au fost determinate tot de Alexandra Bolomei.

şi

acelea din

aşezarea
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margine înaltă se observă o mai pronunţată arcuire a acesteia din urmă,
fie în afară, fie, oîteoda·tă, prin orientarea oblioă spre interi01r a marginii,
buza pl~opriu-zi:să rămînînd dreaptă '(verticală). Un caz partieular de
evoluţie la acest tip de oocipient este m~cat prin c:r.ea.:rea unui prag pe
umăr, printr-o ·creastă orizontală care :îl d:cCUlTIJScrie şi din care sînt trase
două proeminenţe semiovale, alternînd simetric cu două torţi {fig. 25).
ln sfîrşi't, eeş ti le cu corpul ar•cuit bitron:coni'c şi cu toarta trasă din buză
- tip de .r·ecitpient constatat rîn cultura Tei ~ncă din !faza Căţelu Nou prezintă in faza "•La stejar" un stadiu de evoluţie m.all·eat prin următoarele
elem.ente specifice: predil:eeţia pentru ocurtarea înălţimii pîntJecelui, dar,
in schimb, pentru înălţarea gîtului ; tendinţa de micşorare a diametrului
t."eŞtilor. recipientele dşbgînd, prin raport cu grosimea, o mai pronunţată
înălţall'E:- ; preferinta pentru gura oblică ; warta tr.asă din buză fiind întotdeauna supraînălţată {inrcă din cfaza Tei dispare micul prag ridicat deasupra tor-ţii, prin subţierea şi mălţarea unui colţ tnaiS din buză).
Alături cu va:se care oonshtuie dezvoltarea uno.r fo1me apărute
încă în faza Căţelu Nou. în inventarul oeramic al locuirii din faza "La
stejar", descoperit in slaţiune, se constată şi tipuri noi : în prrma categorie, vase cu corpul ~nalt, areuit .(oval-inălţat~) şi cu margine cilindrieă,
relativ scundă şi recitpiente cu pîntecele uşo.r arcuit, cu gîtul c1lindric,
înalt şi buză evazată; în categoria a doua, vase mari cu corpul bine arcuit,
eu gît tronconic, înalt, marginea fiind d~eaptă ; vase {castroane ?) cu
00:11p ar~euit bitronconic şi cu gît cilinruic ; o str:adhină cu co1r,pul intiniS,
putef'nic a,rcui t şi oastroane scunde, cu corpul puter:nic arcui t bitronconic.
In sfînşit. în categoria a treia s-au constatat : ca:stroane n1ari, cu gura
largă .<;;i fundul îngust, avind partea inferioară a owpului tr·onco111kă, cea
superioară areuită, m.arg.inea .fiind oblic evazată, cu două torţi pornind
de sub buză şi oolborind pe ·partea superioară a pîntecelui; şi ceşti, in
seria cărora principalel.e variante sînt u1~mătoarele: cu toartă t;rasă din
buză, avînd em·pul cilindl'ic, ·callc~form, sau cu co:r.pul areuit şi cu fund
tronoonic aplatizal, terminat cu o proeminenţă tronc01nică (picior ~nic) ;
şi cu toa:rta sub margine, cu corpul cilindric sau arcuit bi tronconi·c (partea inferioară :mai pronunţat dezvollată dedt cea superioa.ră). anarginea
fiind dlindr.ică şi relativ înaltă.
În orna1mentarea ceramkii de tip "La .stejar" s-au surprins la Căţelu
Nou, elemente de asemeni caracter1'Stice: in arfara sii'iurilor obţinute cu
n1ăturica, în prima categorie utilizarea, în p:coporţie evident pPe~um
pănitoare, a br!Îurilor alve::llate late, cu alveole alungite: adeseori, dispunerea - pe acelaşi va:s - a două brîu:ci (unul sub buză, altuL 1na1
jo1s, pe git) : decorarea recipientelor cu orestături pe buză, iar dedesubt. pe
git, cu un brîu ·crestat L ; în categoria a doua : ornamentele compuse dintr-un şir de alveole oblic-e, pe buze, asociate cu un şir de i.mpresiw1:i triunghiulare (,,dinţi de lup") dispus în zona de unire a gîtului cu pîntecele ;
şiruri de i:mpresiuni dreulare. n1ici : cer:curi adin-cite, cu UJnbo in centru,
dispuse :simetric pe umerii vaselor; creste alungite, simple sau arestate,
a)ezat-2 pe git :sau pe umeri etc. Pe r.edpientele lucrate d[n pastă fină
dc:corul precumpănitor este oel obtinut p:cin împunsături suc:.cesive. Cu
t :i~u este vorba de brîul crestat specific per·ioadei de trecere de la neolitic
spre• epoca ,bronzullui, sau perioadei timpurii a acestei epoci (briul îng.u.st. de ob~cei
tr·iunghiular· în secţiune şi cu eres>tături mirci, verticaie). Acum, în faza "La stejar",
briul este lat iar c!lestc],turil]e - dese şi oblirce.
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exoepţia

unnr benzi sau spaţii haşurate in reţea (fig. 29/1), orna:mentele
r~a:liZlate în telhnk~::J. incizi:ei sînt absente. Împun:sătu,r.i1e ,suocesive întîlnite la Căţelu Nou, pe. vasele din faza "La :stejar" sint uneori fin
executate, alteori in:să, mai grosolan, CU un instrument rCU capătul gros,
care, cît}eodată, a lăJSart în pastă şiruri de rîmpunsături krte şi cu oontururi

3

Fi0. 2:J. Fraqmcnte cemmicc de

tip ..!,a ste.iar".

mai rotunjite (fi.g. 29 3). Unele ornarmente au la baza zigzagul - cu precădere orientat vertircai şi linia ondulală. Se constată d.i,spuw~rea
acestora pînă la maximum posibil 1nultiphcat::l, ak'ituind frize
care circumscriu întreg pîntecele vasului (fig. 29 4 ; 30 5). În compozi,ţia altc,r ornamente intră t.riung,hiurile ş.i romburile, sim?L=~ se1u h:rşu
rate {fig. 291:5 ; ,30/6), uneori triunghiurile -. dispuse cu bazele în sus- avind cîrlige la vînf (fig. 30/3). Se remar:C::i şi prezenţa repet:t1:1 a unm·
orna;mente care au la ba,ză spirala (fig. 29/2 ; 310 6), precum .şi acelea
care sînt întemeiate pe alternarea unor spaţii sau benzi ornamentale,
ou alte spaţii s:au benzi cruţate {fig. 2:9/1 ; 30/4).
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Îtmprejurarea că, deooo:ul obţinut pri.n ÎlmlpumJSături sUJCioesive fin executate este sunpdn:s pe multe recipiente ; faJptul că pe wnă:rml unor ceşti
(fig. 30/1) se întîlneşte :banda o00mpusă din linii oriz.onta1e asociate cu
linii ondu1ate (olrnament tipic pentru faza Tei) ; a:poi constatarea că ornamentele în·temeiate pe contururi trrusate rprecumpă:nesc faţă de cele
car:e au la bază spaţii ornam:entate ; în fine, a:bsenţa caJst:roanelor cu

Fig. 30. Fragmente ceramice Tei din faza "La stejar".
~orp

tronconic (m categoria a do:u:a) .şi J'aJ:itat~ea frapantă a ca:stroanelor
mari cu partea infe.r~oară a pînte0elui tronooni<Că, cu cea superioară arcuită şi cu ·marginea obhc evazată {in ca~tegoria a treia) toate acestea
indreptăţes·c conduzi·a că locuir;ea "La st,ejar" de la Căţelu Nou aparţine
unui aspect mai timpuriu al a·oestei faz:e, contemporan :sau de acelaşi tip
cu nivelul "La stejar" surprins pe Dealul P:Us·oului (Bucureşti, r. N. Băl
cescu) 1 .5i eu •ceramica din locuinţa nr. 4/1963, cel'lcetată în aşezarea de
ta Băneasa ("La stejar") Întrucît însă, în această din urmă staţiune fie prin oerl(.:et·ările mai vedhi ale lui Dinu V. Rosetti, fie prin acelea mai
recente ale Muzeului de istorie a oraşului Bucure.şti 2 - au apărut locuinţe ·cu o ·c·er:amkă tot de tip "1La :st,ejar", dar in unele privinţe deoB·Eibită de oea de la Căţelu Nou Dealul Piscului, se poate ,oonrchide că
1 Facem referire la rezultatele săpăturilor efectuate pe Dealul Piscului în
1960, de Margareta Constantiniu. Cercetări inedite ; materiale aflate în depozitul Muzeului de istorie a orasului Bucui·csti.
:! Cercetările no~stre; inedite:
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fa:za "~La slejar" a avut o durată de existenţă m timp mai îndelungată,
în evoluţia ei putînd fi, eventual, poocizaJte mai multe etape.

*

P.e latura estică a promotntoriului, m secţiunea ~IV, a foot descoperit în oampania de săpături din primăvara anului 1963, un boudei în
care materialele ceramioe sint similare oelora găsite în 19,60, într-o
altă locuinţă, atdbuită atunci de noi şi de alţii - unui a:spect aparte
1
al culturii Glina . Noua descoperire, mai bogată în conţinut, obligă
la o .nevenive asupra încadrării făcute, dar fără a putea obţine acum o
atrtbuire culturală şi cronologică predsă a materialelor.
Groapa bortdeiului de&coperit în 1963 pounea de la baza stratului
de pămînt oenuşiu~înehis şi, de la acest nivel, se aJdincea pmă la maximum -0,83 m, în pămîntul galben-luto:s. Fonma locuinţei a fost ovală,
cu diametrele de 3,27 x 2,62 m. Ca şi in cazul boudeiului ceflcetat în
1960, nici la acesta de al ·doilea nu s-au constatat amenajări spedale ale
intrării, pereţilor sau podel€i. Ţinînd seamă de prezenţa, în pfunîntul
de umplutură a gropii, a unar resturi de •Chirpici cu u:r:~ne de nuiele, s-ar
putea crede că suprastructura locuinţei va fi fost lucrată din material
lemnos. Dar în legătură eu acea.JSta nu au fost descoperite unme (gr:oiPi)
de pari nici în interiorul bordeiului şi nici pe laturile sale.
în afa.ra un·ei fus.aiole de lut - bitronconici., inoomplet pevforată
- inrventar!Ul a constat numai din :frragunente ce11amice, mai abu'Thdente
aid decit în bo.rdeiul cercetat în 1960.
După tehnka de preparare a pa.JStei, ccrami..ca se Îlmparte în urmă
toarele categorii :
1) Redpi.ent.e de dimensiuni mari, cu pereţi gr01:~i, lucrate di.ntr-o
pastă ~in :a cănei eompoziţie a int.nat, în afară de lut, nisip, pietriş şi bucăţi
de eaka.I' sfârdmate, adeseori nu prea mărunt. Amestecul a•cesta a fost
neglijent frământat, din care cauză, în spărtură, pereţii vaseloa~ prezintă
o :strUlC'tură neomogenă, deloc compactă, în timp ce suprafeţele exterio.a:ne au un aspect zg,runţuros. De pe unma :arderii, realizat.i in m.edi:u
oxidant, J'lecipientele au .căpătat o culoare orig~nară cărămizie-roşiatică.
Proporţional, aeea:stă primă categorie ceramică nu e.ste prea numeroasă.
2) A doua categorie - numerk, cel mai bine .reprezentată - o
o01n:s.tituie :11ecipientele de dimensiuni variabile, ·lucrate dintr-o pastă care
a fol·o:si t aoelea:şi materii degresan te, cu deosebirea însă că proporţia
ace:stoTa a fost evident diminuată, iar calitatea sen;stbil îmbunătăţită
(piet.rişul şi calcarul fiind foarte mărunt sfăvîmate). Pe 1îngă atari degresanţi, 1în eazuri extrem de il'We, s-au mai constatat iÎn pastă şi cioburi
pisa·te măr.unt. Arderea pare să se fi făcut diferit, pe l1îngă fragmente de
vase teu o 1culoare cărămizie apărînd şi altele, cenuşii sau JCenuşii-negre.
·3) În fine, o a treia categorie ceram. kă o :alcătuiesc fragmentele de
vase atît de dimensiuni mijlocii, oît şi redlli5e - 1ucrate dintr-o
pastă fitnă, iîn a cărei compoziţie se observă doar paiete mtnuscule şi
rare de mica. Bine ,frămîntată, pasta este .foarte densă iar în spărtură
pereţii recipientelor au o structură oompactă. Arderea, m mediu oxidant,
t Cf. Raportul asupra săpăturilor de la Căţelu Nou din 1960, in Cercetări
arheologice in Bucureşti, p. 21-23 ; Margareta Constantiniu şi P. 1. Panait, op. cit.,

pp. 333.
4 - c, 4573
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a fost bine realizată, de unde duritatea f.raJgtmentelor de ·vase din .ac·eaJStă
oate:gorie.
Materialele osramice rfiinld 1foarte fă:rămi~ţate, este, de aoeea, greu
Să ISe 'facă precizări CU -~ivire 1a repe:rtori·Ul formelor. În cadrul oelei
de a doua categ1orii, 'Pe liÎ.ngă un castron de dirmen:siuni mijlocii cu corp
arcuit, parţial recon:stituit, se mai port ·îrntrezări vase reu partea superioară
a o01rpului tronreoni.eă {fig 31/1) ; rocipiente reu pîntecele rrehefat, pe !Care

Fiq. 31.

Ceramică

din perioada tîrzie a epocii broH::.ului (cultura Tei).

gă:se&c torţi verticale
g1hiulară sau ovali {fig.

masive, cu ca'pretel·e lăţite şi cu secţiunea triun31/14); castroane cu tocţi verti:cale, po.rnind de
pe 'buză şi coborînd pe partea superioa:ră a pîntecelui '(.firg ..31/4) ; necipien Le cu marginea înaltă şi dreaptă., te.şită orizontal şi cu partea :superioară a oo:rpului prafilată ()lblic lin afară r(Jig. 3-1/9) şi o eeaş.că cu margine ·înaltă şi eu două 1(?) torţi suprainălţate, tra&e din :buză şi coborind
pe zona superioară a pîntooelui (fig. 31;8). În categoria vaselor lucrate
din pastă fină, oîteva fragmentle par să ateste existenţa uno.r rrecipilente
cu mangine evazată, gît cilinrdJ"ic şi pîn teoe bombat.
Ornamentarea ceranlicii este în genere :săracă, ea r.eduCIÎnidu-se doarr
la cîteva ele.mente : îndeosebi brîurile alveolate, de obicei late r(fig. 31/1,6)
dar şi ·înguste {fig. 31;7), aşezate în exteri.o:r, fie imediat :sub buza recipientelor, fie cu 2-3 cm mai jos ; crestături pe buze (fig. 31/3) ; şirul
de alveole di!spuse pe buza vaselor {fig. 31/2) ; :stri.uri obţinute cu mătu
nca (fig. 31/ 13) ; adîncituri· ov-ale dispuse în şir r(fig. 3•1/1.2), linii incizatc O["izontale, asociate cu un şir oriZ0111tal de ianJpresiuni triunghiulare
se
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(.fig. :3·1/11) etc. Un singur fcr.agment oeramic, aparţintînd categoriei a doua,
este dooo.rat cu triung!hiuri excizate, cu v.înfurile :Î'fi sUJS, di1spuse în şir
orizontal, sub ca:r.e se află o bandă orizom.tală de linii para1ele incizate
(fig. 31/5).
Oer>oetarea atentă a tutunor e1ermentelor de forme şi deco,r a1e ce.ramidi din bordeiul de:s-o::>perit în ·19-63, duce la .CO:Thcluz:i,a că :aoesta, :plasat
în oadrul epodi bronzului, nu pa:ate nicicum aparţine unei faze timpurii
(culturii Glina), ci, dimpotrirvă, unui aspect deplin evoluat, daJcă nu ehia:r
tîrziu al aee:stei epo<~i. Avem ,în vedere iindeoLSebi prezenţa :repetată a
to:rţil:o~r rrna:si,ve cu :SE<~'ţiune trirunglhiulară, bdurile alveolate late, decorul
de triungihiuri exdzat,e .c;;i linii incizate, e~ecutate în m3Jnie~ă g,~asolană ;
apoi prezenţa fragmentului de ceatşcă cu două torţi LSupraînălţate sau
frecvenţa vaselor cu partea superioară a corpului tronconidi toate
aoeste el'E'mente fiind cara2'teristioe perioadei tirzii a epocii bronzului din
Muntenia, în speţă ultimelor două faze ale oultUJrii Tei. Alături de aeesi ea, exi:stenţa un::>:r elemente de decor, cum ar fi cr>estăturile pe buze,
,;pecifioe în genere :bronzului timpuriu, nu poate să sunprindă prea mult,
dat fiind că în cultura Tei ele au mai fost constatate :În :fa:z;ele ei evoluate. Pe de altă parte, in lumina atribuirii intr-o cfază tîrzie a epocii
bronzului, a celor două 'mrdeie de la Căţelu Nou, cu materiale ceramjce
ca cele descrise aici, .şi alt.2 oon:statări apar acUJ1Tl Lfir.e.şti : raritatea ceraElicii fine, proporţia cu totul redusă a ceramidi de~o.:r:ate cu măturica,
sau a redpientelor orna.mentate prin incizie etc .
.încadrate în perioada tîrzie a epocii bronzului şi de'Seoperite în
aria culturii Tei, matedalele aduse aici [n discuţi'e nu pot fi atribuite
decit acestei culturi. Greu este ,însă să se precizeze ;în care din ultimele
două faze J'undeni sau Fundenii-Doamnei - pot :fi mcaldnate cele două
boroeie. Unel.e elemente caracteristiee, constatate pe materialele ceramke, par să permită o apropiere a acestora mai degrabă către ultima
fază a culturii Tei, probabil mai către începutul acesteia. Dar pentru a
f,usţine cu oerti tudime o at.a.re concluzie ar t,r.ebui să dispunem şi de alte
el2.mente, oare lipsesc 'În:să în ceramica descrisă aici, cel puţin în cadrul
desooperirilor de pînă acum. Sigur este că ne aflăm [n :faţa rmei locuiri
din perioada finală a culturii Tei, al .c."ărei aspect apare mai dificil
de predzat, datorită materialelor - totuşi - puţine, fr~omenta:re şi nu
pe deplin oaracteristioe.

*
Tot în cam·pani.a de săpături din 1963, în secţiunea XXXI, a fost
descoperit şi un al doilea bordei ihal1stattian. Groapa acestu1a, cu formă
ovală, orientată prin axul ei lung pe o di~ie vest-est, pornea. să se
adîncea,scă tot de la haza stratului de păm,înt cenuşiu-'îndhi:s, faţă de
a~:)e~St ni,vel podeaua locuinţei aflîndu-se n1ai jos cu -0,85 m. În ho~dei
au f01st a1menajate din p.3tmlînt cruţat, două trepte alungite - una de-a
lungul peretelui vestic, aflată mai jos cu -0,37 m faţă de nivelul de la
cwe a fost !Săpată locuinţa şi al ta, de-.a lungul peretelui nordic, ~coborîtă
cu 0,26 :m cfaţă de treapta prooed.entă (\fig. 32). Probalbil că amlbele trepte
să fi fost folosi te şi pentru intrarea în bordei. Acoperişul locuinţei pare
să fi fost amenajat dintr-un Sdhelet lemnoo, de pari şi crengi dacă
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ţinem :seamă de prezenţa in pămîntul de umplutură din groapă, a unei
oan ti tăţi destul de mari de •cănbuni şi oenuşă.
În afara cîtorva resturi de o.ruse de animale domestice {-oomute
mari) inventarul bc)l~deiului a fost alcătuit numai din fragmente oeramice. DUJpă tehnica de lucru a
pastei, acestea pot fi rgnupate în
trei categorii : 1) vase îndeobşte
mari şi cu pereţi ·~groşi, lucrate din
pastă groiSolan modelată, conţinînd
v
E
un mare procent de cioburi pisate ; 2) recipiente de dimensiuni
- t,~s,
mijlocii, lucrate dintr-o pa:stă conţinînd în amestec cu lutul, nisi;p
cu paiete de mica, un procent redus de pietriş foarte mărunt pisat şi, mai rar, bucăţi de calcar
şi cioburi mărunt sfărîmate; şi
3) vase lucrate din pa:stă
fină,
foarte bine curăţată de impurităţi. Rep~rtoriul foTJmelor cuprinde, în 1prima ·categorie, vase de
tipul urnei tronconice sau
cu
conpul uşor arcui t şi ·castroane cu
corp arcui t, uneori cu torţ·i maScaf'O:
sive sUJpraînălţate, desprinse din
11
•
..,
111 •
•buză şi coborînd :pe UJmeri ; iar
în categoriile a. doua şi a treia F·,.zg. 32·. Pl anu z şi pro f ilul b ordeiului
hallstattian nr. 2.
vase în .formă de căuş cu o toartă
supraînălţată -(fig. 33/2), ca:stroane
n1ari cu corpul arcuit, recipiente cu pîntecele puternic arcuit obhc eltre
fund, cu margine înaltă plecată &pre interior şi cu două torţi tSupraînăl
ţate, trase din buză şi coborînd pe zona de maxi·mă lă-ngime a COJ."'pului
(fig. 33/3) ; urne mal'i cu corp bitronconic (un singur fragment) etc. În
bordeiul hallstattian, decorul ceramicii din ;prima categorie se reduce doar
la brîuri alveolate, dispuse în exterior :pe umeri şi, 1în caz,uri mai rare, la
şirul orizontal de impresiuni circulare. Vasele din categoria a doua, dar
mai ales cele lucrate din pastă fină sînt în mod curent ornamentate cu
caneluri oblice, dispuse 1pe 'Zona de maximă lărgime a reci:pientelor
(fig. 33 1·6), Predomină canelurile relativ late, dar apar şi altele înguste
(fig. 33 '3).
Ceran1ica din borrdeiul1hallstattian de la Căţelu !Nou îşi găseşte unele
analogii în aşezarea din prima epocă a fie:rului, cencetată de Sebastian
Morintz în Dobrogea, la Babadag. Acolo au apărut de asemenea căuşul
cu toartă, vas,ele cu oorp tronconioc ~aplatizat, .cu margine cilindrică şi două
to.rţi supraînălţate, sau urnele bitronconke 1, forme care au fost constatate şi Îlil bordeiul de-:x~operit pe promontoriu} de pe malul bălţii Colentina-Pa:ntelimon. 1Î:n funcţie de :ace-ste analogii, bordei:ul nr. 2, precum
şi cel din 19:60, de la Că~elu 'Nou pot lfi datate ·în Hallst<:tttul tiunpuriu 1 Informaţii

Sebastian Morintz.
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faza B, xlar - potrivit cu o părere formulată de Sebastian Mo.rintz,
asupra acestor !bordeie - :fără a excl'Uide şi une1e eventuale legături în
timp cu oriwntul,H:al1s tatt A .
.în afam cera:mkii din 1bo11deie, in zona de margine ·vestkă a lbotului
de deal au apărut răspîndite relatirv numeroase resturi de) vase tot din
prima epocă a fierului, 'Între care se tl'€'1llarcă ,fragmentele de străchini

______ l

1.

Fig. 33.

Ceramică

din prima

epocă

a fierului

cu corpul arcuit şi cu margine evazată, uneori docorate cu oercun concentrice imprimate, unite prin tangente (fig. 33 4). O toartCl fragmentară de vas, cu un astfel de decor a fost găsită încă în 1960 1. Extinderea săpătuTilor la Căţelu Nou, între 1961 şi 1964, a îngăduit precizarea că ceramica. a~ceastă nu apal"le de loc în cele dGuă bordeie. Pe de
altă parte tot după relatările lui Sebastian Morintz - străchinile cu
margine evazată nu există nid la Babadag. Ţinînd seamă de' atari obEervaţii, este cu totul posibil ca materialele aduse aid în discuţie să alc2,tuiască in staţiunea de la Căţelu Nou un alt nivel de locuire hallstattiană, diferit de ·cel constatat in bo:rdeie.
1 Reprodusă

in

Cercetări

arheologice

în

Bucureşti,

p.

29,

fig.

12,

1.
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P.r.ob1ema se oomplkă 1ÎJUsă odată în plus, p:i.in 1pnenenţa pe botul dd:!
deal .şi a al tor fragmente cer:amioe, eare tr•eJbuie.sc de ooemenea atribui te
primei epoci a fier:ului. Acestea au .fost deseoperite pe mar-ginea de est
a 'Pl'CimO'ntodului, într-o groapă Latene. Toate fragmentele - lucrate din
pastă fină, avînd supraf.eţe1e neg,ne şi bine lu:struit.e 'oon:stit:uie resturile a patru oupe cu toartă (sau torţi ?), cu oorpul bi tronconk (pa,:rtea in--

l __ _

Fig. 34. Fragmente de vase hallstattiene.
f.eriorură, uşor arcuită, fiind mai dezvoltată, cea superioară pronunţat
mai scundă). Un fragment din braţul superior al unei totii arată că

aceasta era de tipul ansa comuta {fig. 34/1). Recipientele au fost decorate - trei dintre ele .cu ea:neluri oblice sau verticale, al patrulea cu
linii s•curte verticale, indzate, dispuse in a1bii1e unor caneluri adînci
şi late {fig. 34/2).
Incadearea precisă a aoestor fragmente oer:amioe este la fel de
greu de obţinut. În bordeie, recipiente de felul acesta nu au apă!'ut,
tot aşa c:um ele nu au fost găJsitJe nid în asociere cu cer:a:nli,ca răspîndită
în zona de vest a dealului.
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O cupă cu rtoartă lele tipul ans.a oornuta, nn:alogă, cu exernrplarele
fra1gmentane de La Căţelu NI()IU, a fost desooperită mai demult la Bucureşti,
în staţiunea de pe malul lacului Tei 1. Ton Nestor a incadrat-o în cultura
Tei, în timp oe Dinu V. Rosetti a înclinat pentru datanea ei înt:r-o fază
tîrzie a Hallstattului 2 • Pe de altă parte, torţi de tipul ansa comuta, între
care şi un exe~mplar foarte apropiat de ~cel de la Tei sau de la Căţelu
Nou, au fost gă:site 1a Fundenii Doamnei,· într~un context pnopriu ultimei
faze a culturii Tei 3 . Neexistînd a:şadar putinţa de a situa cu precizie în
timp frag1mentele de cupe din prima
epocă a fierului, de&eoperite la Că
ţelu Nou, f.ormulă1n doar ipoteza că
ele ar putea aparţine unui orizont
hallstattian timpuriu, poate chiar legat cultural de epoca bronzului.
Unuia din nivelurile de locuire
hallstattiană
din staţiune poate,
eventual, să îi aparţină şi o brăţară
subţire de bronz, cu capetele deschise şi secţiunea barei rectangulară
(fig. 35). Obiectul nu a fost, nici
el, descoperit într-un complex izolat, ci în şanţul XXVI, la baza stratului de pămînt cenuşiu-închis.
Brăţări de tipul acesta au mai
fost eonstatate, în 1953, în Moldova,
la Valea Lupului. Iniţial ele au fost ţ-~-o----
datate în prima epocă a fierului,
dar ulterior - ţinînd seamă de desFig. 35. Brăţară de bronz.
coperirea de către cercetătorii sovietici a unor obiecte similare în
mediu Noua, la Ostroveţ, pe Nistrul superior, Mircea Petrescu-Dîmboviţa
a încadrat piesele de la Valea LUJpului în perioada de sfîrşit a epocii
bronzului ,de asemenea în cultura Noua r.. Totuşi, în Moldova, in groapa
in care s-au găsit brăţările, a fost descoperit şi un vas hallstattian. Nu
ar fi, de aceea, exclus, ca tipul de brăţară subHre, cu capetele neînchise
şi cu secţiunea barei rectangulară, să aibă o durată de circulaţie mai
indelungată atît în perioada finală a epocii bronzului, cît şi în Hallstatt.

*

Campaniile de săpături din 19,61 şi 1963-1964 au dus şi la o cunoaştere mai temeinică a aşezării geto-dace. Existenţa celor două faze
de locu:Lre La tene - prima caracterizată prin bordeie ia:r a doua prin
1 Ion Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumănien, în 22 Ber,
R.G.K., 1933, pl. 14, fig. 4;9.
2 Dinu V. Rosetti, Civilizaţia tip Bucureşti ~ Die Bukarester Kultur, Buc.,
1936, nota *) de la p. 7.
J Cf. Valeriu Leahu, O nouă fază în evoluţia culturii Tei: faza Fundenii Doamnei, în Cercetări arheologice în Bucureşti, p. 355, fig. XII, 5.
4 M. Petrescu-Dimboviţa, Honelf 6ponaoeozo u na'llaAa panne:w:eAeanozo eelia e MoAaoes
e ceeme nocAeanbzx apxeo.rwzu1lecnux pacnonon, tn Dacia, IV, 1960, p. 146-147 şi fig. 9
de la p. 149
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ooli be de supra~aţă - a rfoot comirmată cu argwnen te [n plus. ln acelaşi <timp a putut fi oontunată, ,în trăsături :generale, topografia aşezării
getice. Este acum sigur că nici lbordeiele şi nici ool~be1e de suprafaţă
n-au fost dispuse [n teren potrivit cu vreo orînduială oarecare, intenţio
nată. ln schimb, s-a oOfnlStatat că pe promontoriul de pe malul bălţii
Col:entina-Pantelimon, adăposturile pentru locuit au fost ins·talate pe
ju:rnătatea vestică a dealului, în timp ce pe cealaltă, .geţii şi-au amenajat
majoritatea vetrelor de foc pentru preparatul Iu-anei. ~ncercarea locuitorilor din aşezare de a preveni distrrugerea acesteia prim irucendii,
este, astfel, evidentă.
Aparţ~nînd primului n1vel al aşezării LatEme, au fost ik::lenti'ficate
şi oercetJate iîn timpul campaniilor asupra cărora ,referim aid, alte patru
bordeie. Asemeni ho!'deielor descoperi te anterior şi acestea di:feră
între ele, lin privinţa formei şi dimensiunilor.
Bordeiul n.r. 5 {if:ig. 36/1) - surprimiS 'încă prin săpăturile din 1960
dar lăsat pentru a rfi ceroetat ~ntr...o campanie ulterioară - .a fost constatat 'În secţiunea XXVI. Locuinţa a a'Vlut un contur rectangular-neregulat, cu lungimea maximă 3,6'5 m şi lăţimea maximă 3,124 m. Faţă de
nivelul de la ca11e a rfost săpat :bordeiul, acesta a fost puţin adîncit
în pămiînt : ~0,216 1111 maximUI111 ; î:n centrul său înt.să, a fost destcthisă o
groapă probabil pentru păLStratul proviziilor - cu di:ametrul 1,95 m
şi arlânieimea (faţă de podeaua bomdeiului) -0,88 m. Poate în ooapul
ooboflÎrii în această groapă, adiacent ei - pe o porţiune din oontur
corespUJnz.întd cu un arc tde aproximativ H0° - a .foiSt creată o treaptă,
arl.incindu--se podeaua tbortdeiului cu circa 0,2'0 m. Intra~ea in adăpost se
făcea pe latura noro-vesti·că, pe două trepte, prima detaşîndu~ •de oont1IDU1 lotCUinţei. Acoperişlul b01rdeiu'lui a fast ridicat pe pari, g.rtOipile alcestor:a fiind obserwate 1în interiorul locuinţei, la extremităţile axului ei
lun:g. Faptul că la Jiecare exwemitate au fost iJdentitficate cîte două gropi
pare să reflecte o :refacere a suprastr'Uicturii boroeiului.
P.rin forma sa, prin modul de dispunere :a intrării şi prim amenajarea aoesteia [n două t'I1epte, bortderul Latene nr. 5 poate tfi :asemănat
cu boroeiul :nr. 3f1960. De acesta din urmă se deQISielbeşte [nsă prin
groapa din interior şi prin modul de construcţie a aooperişului.
Hordeiul geto-<lac nr. 6 (fig. 3~6/2) - semnalat de asemenea în
campania din 19•60 - a !fost surprins in secţiunea XXVIII, !În im.edjata
vecinătate :a cuptor:ului de ola.r şi în apropierea boo.,deiului Latene nr. 4.
Este interesantă oomstata:rea că modul de amenaj,aJ'Ie în păm,înt a boPdeiuLui n.r. 6 p11ezintă frapante analogii cu modul în ear·e a foiSt :săpat horcleiul Glina III, desooperit in staţiune. !n :adevăr, asem·eni a•cestui·a din
urmă, şi bordeiul getioc ISe ·compunea din două g:ropi cu, ooniurul gurii
ciroular, comunicind între ele în partea super1oa.ră, dar despărţite în cea
inferioară printr-un rprag. Faţă de nivelul de la care au fost săpate g0oa.pa mare (sudică), cu diametru! 2,40 m, era a!dîn.că de -1,40 m,
groapa no11dieă (rmai mkă), cu diametrul 1,52 m, fii111Jd adîn1că de -0,80
n1. Lungimea totală a bordeiului Latene nr. 6 era de 4,36 m.'
Bo.rldei ul geto...dac nr. 7, surprins tot în secţiunea XXVIII, era o:rientat pe d1recţia .ENE-VSV şi avea o formă rom:bică neregulată, eu lungimea maxi1mă : 4,95 m, iar lăţimea maxi1mă : 3,70 m. Citeva a.Jmenajări
fă,cube în interior îl apropie oa1~e·cum de bordeiul Latene nr. 5. !n adevăr, .5i aici, 'in B. 7, prin rapOtrt eu nivelul de la care s-a săpat lo·cuinţa,
1
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Fig. 36. Planurile şi profilele bordeielor Latene.
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aceasta a fost ;puţin adîncită r(------~0,42 m), 1în schimb, -înlăuntrul ei [iind
săpate două rg.POipi : una cu oornturul ci1)cula.r, cu diametrul 1,65 m şi
adincă de O, 72 m, l•a extremitat,ea vest--!Sud-verstidi a bon:J..eiului ; •Dealaltă, •CU o rforrnă neregulată, parţial •Cuptorită, eu di;moe::~nsiunile maxime
3,13 m (lungime) x 2,20 m (lăţime) x -1,12 m (adincime), ocupînd aproxirmahv jUimăt:ate din suprafaţa rborrdeiului (hg. 36;'3).
În sfir~~it, bordeiul ·Latene n:r. 8 s-a det01sebit de toate ~celelalte nu
atrit prin formra sa, rdît 'îndeorselbi prin anUime amenajări şi prin inventar.
Situ:::rt în teren ca oea mai nOil~diocă locuinţă din primul ni<vel al a;;ezării ;
oa.rec·um izolat de oelelal te ba:rdeie geboe de pe p:romon toriu, bordeiul
nr. 8 - o.rientat prin axul său lung pe direcţia V-E - a avut o formă
ovală (mai bine-zis, ovoidală), cu diarrnetrele maxime 4,35 m x 3, 70 m,
aJdinrci:mea sa maxirmă fiinrd -0,97 m. Un "bloc" de pă.Jmînt cruţat, cu
contur aproximativ triunghiular, oferea proarbabil rputinţa de a intra
]n locuinţă - pe latura sudkă, spre extre:mitratea vestidi a :aeesteia. Ceea
oe a deo:s•ehit, ·in p:ci;mul .rrinrd, borldeiul nr. 8 de toate 10elelalte ba::rdeie
gebce, a fc1st o vatră, situată adiaoent hordeiului, oomunidnrd •CU acesta
(pe vatră se lucra, p~obabil, :stînd in boudei). Trebuie oonsemnată şi precizarea că acea1sta s-a dovedit a nu ·fi fost 5n principal utilizată la prepararea ~hra:nei, ci la preluor:area m~etalelor : pe suprafaţa :sau in jurul
ei au fost oib:SJervate numeroase pete de ·zgură de metal topit. În -al doilea r;înd, deseoperirile fă·cut'e rin pă:mîntul de umplutură a gropii bordeiului şi mai ales pe fundul aoe:stuia, atrag şi eLe atenţia : lupe de zgură
1netalir:::ă, un •C·fleuz.et întreg pentru turnat metalul topit {avind ·În intoe:r:io.r
urome de bronz) ; resturi dintr-un alt c1~euz.et aJsemănătOl'; f~ragrmente de
bare {n1.ai :subţiri sau rm,ai ~roasoe) de b:ronz ; apoi, cuţite de fier, o unealtă
masirvă din Ji.er, a'V1înd forma unui oo::;or ; braţul unui oîntar de bflonz, o
Feoeră de fier ·ek. In fUJncţie de aceste des,coper]rj este Erews·c:'i eonduz.la
că bordeiul nr. 8 aparţinea unui fierar. care specializat în meşteşugul
prelucrării metalelor împlinea, prin activitatea sa, .nevoile celorlalţi
geţi din :ar~eza.re.
În legătură cu colibeLe de suprafaţă din al doHea nhnel a] aşezării
Latene, campaniile de :săpături care au urmat, la Căţelu Nou, eelei din
1960, n-au adus nim.k nou. ,lmprejur:a.rea ~că toate aoeste o0il11plex.e de locuire s-au a~flat la o foar:te mi,că adîncirme în pămiînt a fost cu to1tul nefavorabilă conservării lor .. De-a lungul timpului, prin repetatele arături
cu plugul, ·ioalf' foarte .roecen L şi datorită .ridi1cării bra:z:deb·r de ianbă - îndeos-ebi casele getioe au tfost într-atît de di;strusre şi de ,împrăştiate, incit
reconstituirea rfo.rmei şi a modului de oonst.ruine a lo11 abia dacă poate
fi azi îrrtnezărită. Sigur este că aceste case au fost :ddLcate la supr:afaţa
SIO•lului, pe rm sclhelet de pruri g.no1şi, care sUJs1ineau o imlpletitură deasă
de nuiele ; şi că peste :aoost :.5JC1helet lemnos a fost aşternut un strat g.ros
şi dens de .lipitură lde lut am,estecat cu păioase. Dirntne toate 11e:sturile de
ooli'be - :aglomeră.ri de dhirpilc .răvăşit, pe în ti:nderi varitaJbile - !Singură
locuinţa J1Jr • .S, surpa:"imsă ~n secţiunea XXIX, a prezentat o stare de oonseJ'IV:a:r;e oarecum mai bună. In funcţie de aoeasta ~-ar putea, eventual,
aprecia că forma oa:selor greti,oe va .fi rf•OIS1.1 rectanrgulară şi •că dimensiunile oolibeLor er.au lîn jur de 5 m {lungimea) x 4 m {lăţimea).
În amJbe1e niveluri ale aşezării Latene a fost desooperit '.In număr
m.a.r:e de gropi - oele mai multe în .forma fundului de ~a·c, cîteva :în:să
şi in formă de clopot. In genere, adincite mult in pămînt (pînă :în solul
1
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Fig. 37. Obiecte de fier şi bronz din aşezarea geto-dacă de la Căţelu Nou.
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galben-lutos, viu), u111ele vor fi fost iniţial deschise pentru obţinerea lutului necesar lucrării vaselor, ulterioT fiind tnanJsrformate în gropi menajere; altele au avut, poate, o funcţie ,rituală, aşa cum presupunem in
legătură cu o ,g.roaţpă în for1mă de cl01pot, al cărei conţiinut a coniStat
exclusiv din 5 :fus.aiole de lut, aşezate pe ,fund . .Insă oele mai multe din-
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Fig. 38. Obiecte de fier

şi

bronz din

aşezarea

Lat.?ne l.!e la

Căţelu

Nou.

tre gropi au fost folosite, probabil, pentcru pă:stratul grînelor şi altor alimente,
~presupunerea fiind ingăduită şi de relatările unor~a dint.re veohile
.
.
rzvoare :s~cnse.
În fine - fa~ptul a mai ,fost; amintit - în a'Şezarea getkă de la
Căţelu Nou au f01st descoperite şi numeroase vetre. Majoritatea aveau
forma ovală :sau ~6r-cuJară, eu diametrul între 0,60 m şi 1,10 m şi fu:se:seră
amenajate di,re.ct pe păm1nt, dar. uneori şi pe un :strat de piet1·i:;;. In
genere, vetrele au fo:st folosi te pentru pr~epararea hranei ; U!na singură
însă, avind forma roctangulară i~ar crusta decorată pe margini cu un
chenar de linii adincite, nu este exdus să fi avut o funcţie rituală.
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In bordeie

şi print~e resturile colibelor de suprafaţă, în ~op1, 1n

preajma vet~e1or şi 'În intreaga depunere de I'lesturi materiale din a
doua epocă a fierului, a fo:st oonstatat un inventar numeros.
Dintre unelte1e de fier se rem:âJ~că indeosebi cuţitele, destul de
multe {fig. 37/2,4), secerile, int~egi (fig. 37 /3) sau fragmentwe (fig. 38/1),
cosoarele :(fig. 37 /1), :impungătorile şi acele de cusut {fig. 37 /7), cîrligele
pentru undiţelr2 de pescuit (fig. 37/5) etc. Un v1m de lance din fier (fig.
37/6) apare ·oa singura armă deseoperită in intreaga ~ezare LatEme. Printre aocesoriile pentru im:bră.căminte trebuiesc menţionate o cataramă
de fier (fără spin) (fig. 38/2), ciţiva pinteni fr.agmen tari şi unul înt11eg, din
lier, (fig. 38/3); o aplică de argint aurit, in fonmă de scut cu umbo, cu
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Fig. 39. Fibule de fier
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de argint aurit, descoperite în
geto-daca.

aşezarea

decor de linii incizate pe margini (fig. 39 12) şi f1bulele de bronz şi de
fier {'fig. 39/1,3-6). Fragmentele unei brăţări de bronz - neînchisă,
cu exbr€anităţi1e în forma capului de şarpe - sînt mărturiile singurului obiect de podoabă des.coperit. D:mtre piec;ele de metal mai pot fi
amintit1o braţul unui cîntatr de bronz (hg. 37/8), m1ruerul scurt al unui
vas de bronz, al ·cărui •capăt .redă un •Ohip feminin, realizat minuţios
şi expresiv (fig. 38 6) ; un fragment r(căuşul şi parte din crnîner) de lingură
de hrxmz (1fig. 38:'5) şi, eventual, un lanţ, tot de bronz, de a:semenea fiiagmentarr, 1uorat din verilgi de s~rmă, parţial înfăşurate cu altele, mai late,
din tablă {fig. 40) 1.
.l.n lc.cu1rea geto-dacă de la Căţelu Nou au fost carustatate şi cîteva
r.eprezentă,ri p1a:stioe din lut. Pe un obiect tronconic, gol m interior, apare
1 Un lanţ de tip asemănător, dar lucrat din argint, a fost mai demult descoperit in Ol•tenia. la Fîntîne:e, obiectul fiind at:ribui't •Cllllturii Latene geto-daree (cf. D.
Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, 1939, p. 219 şi fig. 255, 1-2).
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o mască umană ; o altă reprezentare plastică redă, in dhip evident, un
arici ; o a til'leia - un patmped, gll:'eu de identifi,cat, obiectului lipsindu-i
extremităţile. In genene pentru treprezentările .acestea, apare ca;racteri:sii<c :.s~jhematits:mul, ,redarea modelului i.n chip cu totul generalizat.
Majori ta bea inventarului îl constituie fragmentele de vase, •care
pot fi g,rupate in unmătoa,rele ca'tegorii : 1) luc.rate cu mina din paJStă
po1rcac.;;ă; 2) 1uicrate tot cu m:îna, dintr-o pastă mai bună, redpientdc
- avînld culoarea vînătă-neagră tsau
.1
brună, f<iinJd, cel mai adesea puter'
nic lUJStruite ; 3) vase lucrate la roată,
de tiactJură l01cală ; şi 4) recipiente lucrate la roată, provenite ~n aşezare ;prin
im:parturi. In pri!ma categ:orie se :întîlnesc, :în proporţie precumpănitoare
va.JSe de di·men:siuni mijlocii, cu corp
tronconic (fig. 4115), vase mari cu corp
în formă de dopot, aiPoi va:se cu ·conpul
arcuit şi tbuză evazată {fig. 4112) ; că
ţui, cu sau Jără toartă '(,fig. 41/1; 42/2),
capace cu ,a.JpUJCăi:Jori, vase tronconice sau
în f•or:mă de butoiaş, •în tminiatur.3. etc.
În categoria a doua !Sdnt frecvente fructierele cu picior, căni1le hitronconice
cu. toar,tă, (,fii,g. 41/ 3), :străohini sau farfurii 1cu 'margine lată evazată. cupe (un
exemplar), căţui fără toartă {,fig. 42/1)
et.c. În !Categoria vaselor de factură locală lucrate la roată se c-on:stată lnai
ales căni cu o ·toartă, 1cu oonp bitroneonic (hg. 41/4), de dimeniSh~ni varia. bile, fructiere 'cu picior, de diferite mă
rimi {fig. 43), cu1pe deliene (are.~stea
fiind lUJcrate :prin presare în tipare) şi
strecurători {1fiJg. 41 1 6). În fine, în •caFig. 40. Lanţ de bro11z.
tegoria vwselor de iJrnport se grUJpează
in exclusivitate arnforele cu două mănunUJşi, a .căPor 1proporţie IÎn aşezare este îndeobşte redusă.
o.rnamentarea vaselor· se constată îndeosebi în prima şi în a treia
oatego1·.ie. Recipient.ele din pa,stă po.r10asă au ~fOtst orn.am-entate cu briuri
alveolate, cu pro2.minenţe eonice sau tronconiee {acestea, adesea brăz
d:rte de cruci imprimate), ·cu alveole pe buze sau eu şiruri de i1rn.presiuni
n~ţinute eu unghia, dispuse pe corp ; :apoi cu li.nii incizabe, dispuse •oel
n:ai .ade.sea obhc, uneori !Însă <e:Jrnpunînd şi gh1rlande (fig. 41/5) etc.
Î:1 ca:tegori1a vaselo1· .negpe :sau :brune lustruite, doar eupa fără pidor a
iciS~ ornamentată cu un :şir de puncte, dis1pus în zigzag. Vasele de facI. ură locală luCI'late la ,fiolat.:l au fost oel mai frecvent de0orate eUl benzi
d~ linii orizontale-par~al,ele, .în multe cazuri acestea fiind ·combinat.e cu
t~"'lzi de linii 'În zigzag, da.r ma.i ales, :în val. lVIai multe fragmemte ~oera
nlice din această oat.egorie au decoll"ul obţinut prin i1mpri:marea pe suf· atfaţa încă neu.Slcaotă a il'ecipientelor, a unor boahe de n1ei {fig. 44/4).
l:1 fine, pe cîteva fragmente se con!Startă .asocierea deco,rului obţinut prin
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Fig. 41. Vase de lut din aşezarea Latime ; înălţim e a:
1=0,040; 2 =·= 0,139; 3 = 0,141; 4 = 0,166; s ,~, u,I54; 6 -.. , 0,I04.
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incizii, cu altul oompoo din şin:ur.i de oencuri mici imprimate, dispuse in
zigzag r(fLg. 44~3) 1.
.
·
Locuitorii din .a.şeza•rea getieă de 1:a Căţ;elu .N ou .aru practicat o arc tivita te eoonomkă înbem:ei:ată înrdeOIS•e bi pe agricultură şi vitiloul tură, pe
creştenea aniTnal.e lor domestioe şi pe une1e meş·teşug;uri. în .ag,rkultură
au utilizat U!neltele de ber. Ţinînd seamă de prewnţa 1n ra:ş:ezane :a unor
fragmente de vase ornamentate cu
boabe de mei imprimate, precum
şi de un frag1nent de cupă de liană
(de factură locală) pe care apar
imprimate boabe de grîu (fig. 44/ 1),
se poate face presupunerea că, în
1
felul acesta, se documentează la
geţii aflaţi pe malul bălţii Colentina-Pantelimon, cultivarea meiului şi grîului. Se pare că şi în
această colectivitate getică, agricultura se afla într-un stadiu avansat, înregistrîndu--...se, în genere,
producţii bogate. Fapt este că atît
gropile de bucate, cît şi chiupurile
mari de lut, îngropate în pămînt,
2
folosite şi acestea pentru păstr a
rea grînelor sau altor proVIzn,
aveau o capacitate mare de însiFig. 42. Vase- ahumăto?'Î ; înăl ţime;
lozare.
1 = 0,085; 2 = 0,054 .
P rintre animalele domestice
întreţinute precumpăneau cornutele mari şi porcin ele ; erau de
asemenea crescute ovicaprinele şi
cabalinele :i nu lipsea din aşezare
nici cîinele. Studiul preliminar întreprins a.Supra resturilor de oase
de animale domestice tinde să sublinieze un stadiu avansat al creş
terii vjtelor, reflectat prin împrejurarea că geţi i întreţineau mai
multe specii de bovine şi prin fapFig . 43. Fru oti.e ră de lrurt ; înălţime
=
0,178.
tul că erau sacrificate multe animale tinere.
Pe 1îngă taitari înde1etnidri, deSJooperi,r i din ,a:Şiez•ane au do;vedit
şi prachcar ea rpe.sc uitului şi . a rvJnătorii 1
(s-au găsit oase de poDc mistreţ, i.aJ' ·î n B nr. 7 un srdhelet int.neg de iepune).
1Intre meşteşuguri, un loc important .n ocupau olăritul, prelucrarea
mebalelor , dulglheri tul, tonsul · şi ţesutul. Descoperirea î.n 19,6•0 a unui
cuptor de ola.r, i!aJ' în 19·63, :iJdentifi·oarr-ea borxlre iului 1aparţinlîn1d unui fierar, -înldneptă·ţesc ro onduzia - tfireaocă, de altfel - oă un procesul oe1ci
de a doua m~a:ri rdivizi;rmi socia1e a mrmcii fuse&e an.tna"'ta'tă şi ool,ecU.vitatea getică rde l•a C ăţelu Nou şi că, ~n eJşrezare, olăritul şi p:relUJCranea
1 Ceramică cu u n decor analog s-<a găsit ş i la Popeşti-Novaci. V.
Şantierul arheologic Pop eş ti, în Materiale, VII, 1961, p. 334 ş i fig. 7/ 5, 6
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Radu Vulpe.
de la p. 380.

metaleloT erau practicate de meşteşugari specialrzaţi, i.nldividualizaţi eoonomkeşte .în st:ructu~a oo1ectirvităţii de acolo. În .sohimb, pentliU celelalte
meşteşuguri :se poate presupune încă un stadiu ca:sni·c de practioare a lor.
Caracterul frapant rustic - intuit rîn legătură cu aşezarea getodacă de la Căţelu Nou, încă rîn funcţie de J"lezultatele săpături1or din 1960

2

4
Fig. 44. Fragmente ceramice Latime

s-a oonturn:t prin campaniile de cercetări ulteriOOJre, tot m:ti mult. Cu
suficientă siguranţă se poate aprecia! că staţirmea getkă aflată pe promontoriu} de pe malul !bălţii Colentina-'Pantelianon - poate un centru
triba:l - a fost o aşezare cu caracter paşnic şi nicidemmn un centru
Jnilitar (că·ci mărturii1e unei iVieţi :războitnke sînt aproape inexistente la
Căţelu Nou) ; că a lfoot o aşezare oe nu rprezrn tă prin nimic aspectul sau
caracterul unui centru comercial :(deoarece şi mărturiile în acest sens
sînt foarte puţine) ; că această staţiune getică a .f.oot doar o aşezare
modestă, care, de-a lungul existenţei sale nu a deţinut nimic din ceea
oei-ar fi putut oferi şi rolul unui centru politic mai [ru;emnat.
Din toate aoestea di.Sicernrem o a.Dgumentare 1în plus pentru a aprecia că, în preajma ocupării rDaciei de către romani, societa·tea getică

-

5 -

c. 4573
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aflată în cîmpia Munteniei, era diferenţiată sub ~raportul dezvoltării sale
economice, sociale şi politice. De o parte se aJHau marile cetăţi de la
Popeşti, pe Argeş, de la Tinosul, pe Praihova s'au de la PLscul Crăsani,
pe Ialomiţa - mari eentre meşteşugăDeşti şi comerciale, politke şi militare; de altă parte - "în umbra" acestora, dependente de ~acestea,
înglobate în structura unora sau altora dintre marile uniuni de triburi
- o multitudine de comunităţi getice modeste, aşezări nr-stice, patriarhale (într-un anume sens), aşa cum va fi fost şi aşezarea geto-daeă cercetată la Bucureşti, pe malul bălţii Colentina-Pa:ntelimon.
Care a fo:st, în ti:mp, durata de existenţă a aşezării geto-.daoe de la
Căţelu Nou ? Privite în an:sarmblu, anUchităţHe Latene din această staţiune poartă elementele oaracteri:sttoe pentru a fi situate în perioada de
dezvoltare a. culturii geto-daee, ce coPespunde cu v,remea de !hotărîtă
afirmare şi pe plan politi·c a triburilor getioe ___._ aşadar într-o perioa;dă
cuprinsă cam întne 300 ~. e. n. {cînd istoria înregistrează primele suocese·
militare ale lui Drom~hete) şi începutul erei noastre (dnd, după anii
de strrălucită afinmaDe politică şi militară a lui BuDebista, ~01nanii- reuşesc să fctngă rezistenţa getică la Dunăre). Astfel, pe baza analizei de
a.nsamblu a tuturor descoperirilor făcute în aşezarea geto-dacă de la
Căţelu Nou, durata acesteia poate fi, în mare, apreciată pe parcursul
ultimelor trei seoo1e dinaintea erei noastre.
Această datare este susţinută îndeosebi prin cîteva elemente de
inventar des,coperite. In veacul al treilea se plasează f.:ragmente1e deva&e de tipul urnei rn formă de cl·opot, luorate cu mîna şi deoorate cu
hriW'i alveolate, între:rupte de proeminenţe-apucători, dispuse ~oblie faţă
de pereţii recipientelor. Asemenea vase î.şi găsesc bune analogii în cimitirul getic de la Murighiol, datat în sec. III i.e.n 1. În veacul al II-lea
i. e. n. se datează f,ragmentele fibulei de tip trac ('fig. 39/1), cu ~esort
simplu (unilateral) şi cu apendice (dispărut) la extremitatea piciorului~.
Celelalte fibule -de bronz :sau de fier - constituie, toate, tipuri curent
intîlnite în perioada Latene III, în sec. Ii. e. n.
Din analiza de am;amblu şi de detaliu a tuturor resturilor de cultură Latene de la Căţelu Nou, rezultă, in acelaşi timp, concluzta că nim.ie nu îndreptăţeşte a presupune existenţa aşezării getice şi in cursul
sooolului I al erei .noastre. Pornind de aid, pane să se poată exphca fie şi ipotetie - Î1mpnejură.rile care au eunmat viaţa aşeză,rii getLce de pe
malul bălţii Colen tina-Pantelimon.
Cer:oetările arheologice mai demult sau mai .recent [ntl~prin:se
- într-o serie de staţiuni geto-<dace din dmpi:a Dunării (Zimni<cea, Piscul Crăsani, Popeşti, a:şezările de pe dealurile Mihai Vodă şi Radu Vodă,
de la Bucureşti etc) au precizat că toate aeestea îşi inceteaz.:i existenţa
în pragul erei noastre. Plecind de la această oon:stata.re, prof. Radu
Vulpe a formulat părerea ·că întreruperea vi.eţii în aşezările getice amintite trebuie legată de expediţia romană condusă de Aelius Catus, în
L

3-4,

Expectatus Bujor,

Săpăturile

r. 578.
J

Datorez toate

informaţiile

în

de salvare de la Murighiol, în SCIV, VI, 1955,
legătură

cu

această fibulă

tov. pmf. Radu Vul-

pP; rPconstitu:ma exactă şi determinarea cronologi·că a obiectu~ui aparţin, în in-

tregi,me, d-sale.
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anul 6 al e.n., cînd forţa geţi1or la Dunăre este nimidtă iar tromanii prola transmutarea rmei imense mase de daci la sud de fluviu, în
imperiu. "Nimicirea puterm.icei organizaţii... din această regiune... precizează! prof. Radu Vulpe nu se putea limita la deportarea celor
50.000 de geţi în Moesia, ci trebuia completată cu dispeJ'SaJDea ['estului
populaţiei locale şi cu evacuarea forţată a centrelor întărite de tipul celuia de la Popeşti. O soartă similară ,au avut~ atunci şi alte aşezări ge. ... ,·d·1n crmp1a
~
. M un t en1e1
.. " .. . 1.
t 1ce
Este, astiel, ·îngăduit a crede că, în imprejurările dramatice create
prin lovitura dată :geţilor din şesul Munteniei, de către armatele lui
Aeliu:s Catus, aşezarea·de la Căţelu Nou 'ÎŞi va fi incetat şi ea existenţa,
laolaltă cu alte staţiuni geto-dace.
cedează

*
Ultima locuire strălvoohe de pe promontoriu} de la Căţelu Nou
datează din sec. VI-VII e.rn. Celor cinci semibordeie proprii culturii
Ciu:rel~Ipoteşti-----'Oîndeşti, descoperite în 1960, li s-au adăugat în urma
campaniilor din 1961-1964, încă trei. Dintre acestea, serrl]bordeiele m.
6 şi 7 nu aduc nimic nou în legătură cu tipul de locuinţă -· cu privire
la for•ma sau modul de construcţie. Aceeaşi formă rectangulară cu colţurile rotunjite (dimensiunile laturilor şi adîncimii inscriindu-se întrutotul în limitele celo~a constatate la semibo['deiele cercetate în 1960) ;
acelaşi mod de a amenaja cuptorul şi de a-1 dispune în interiorul adăpos
tului. În schimb, semilbordeiul nr. 8/1963 a prezentat o formă nouă,
deosebită de a celorlalte locuinţe, precum şi un caz particular de amenajare a cuptorului. Acest bordei a avut groapa cu un contur oval (diametrele : 4,40 x 3,28 m ; adîncimea -0,62 m) iar cuptorul (dispus, nu ca
în celelalte cazuri, în colţul no.rd~estic sau pe latura nordică a locuinţei,
ci aproximativ pe mijlocul laturii est-nord-estice) a fost amenajat cu
baza nu pe pămînt viu, ci peste o porţiune din jumătatea unui dolium
getic, îngropat în păm[nt, găsit şi lăsat pe loc (fig. 45). De altfel, locuitorii
din bordei au imitat sistemul îngrojpării vaselor .şi, lîngă cuptorul locuinţei, au îngropat şi ei run vas de tip Ciurel (reprodus în fig. 46).
Nici în inventarul locuinţelor nu se constată ceva nou, deosebit,
prin raport cu descoperirile anterioare de tip Ciurel de la Căţelu Nou.
Se poate doar relata prezenţa unei cantităţi sporite de oase de animale
domestice (cocnute mari şi mici), în boroeiul nr. 7, iar în cadrul categoriilor ceramice - întocmai aceleaşi precizate in 1960 - o strecurătoare
cu corpul în formă de strachină masivă, cu pereţi groşi, lucrată cu
mîna (fig. 47), găsită tot ffn bordeiul nr. 7.
Acum, dnd anti0hităţile din sec. VI-VII e. n. s-au înmulţit în
ohip evident - caracterul, poziţia cronologică şi semnificaţia decoperirilor aoestora sint, în trăsături generale, definite destul de sigur. Astăzi,
nimeni nu mai pune la indoială stilllctura profund locală (romanică) a
oorarrnicii de tip Ciure1-Irpoteşti-Cîndeşti ; datarea acesteia în peri1

Radu Vulpe,

Şantierul

arheologic

Popeşti,

în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 263.
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oada post ....hunică şi anterior apariţiei şi existenţei culturii Dridu nu mai
este nici ea de ni•meni contestată, iar concluzia că •în aşe-zările acestea
se reflectă prooe:sul asimilării rapide a elementelor de eul tură slavă este
şi ea unanimă. Dar toamai prog,resele înl'1egiJStmate 1î,n studiul ~ntiohită
ţilor aduse aloci în discuţie, obligă, în legătură cu ele, apl'1ooundarea şi
r.Pzolvarea altor probleme. Una dintre aoestea se :reflectă [n :în1săşi chipul
diferit în care este numită cultura de oa:re ne ocupă;m şi pentru care
se folos·eşte ·aînd eonoeptul de cultură Ciurel, dnd •cel de complex Ipoteşti-Cîndeşti. Cercetarea atentă a unui număr relativ maJ"Ie de aşezări

Fig. 45. Planul şi profilul bordeiului nr. 7 din sec. VI-VII e. n.

Fig. 46. Vas-borcan din bordeiul
nr. 7 ; înălţime
0,267.

ale populaţiilor loca1e din sec. VI-VII e. n., pe teritoriul Bucureştilor
- pe de o parte; iar pe de altă parte,· studiul profund ]ntneprinls de Victor Teodonoocu a.supna 1aJşezărilor de aoela:şi tip şi dlin aoeea;şi vreme,
identificate în zona nord-estieă şi vestică a Munteniei 1 - toate acestea
pun î.ncă de p~ a·cum ]n evidenţă unele deosebiri •CU oa:r:acter zonal în
aria mare a culturii reprezentate in aceste aşezări 2 . Indiferent de semnificaţia ce va fi atribuită deooebkilor cane ni se semnalează, utibzarea
mai departe a unui:a sau altuia din conoepte1e citate ne ;a:pare i;mproprie
din două motive : întîi, pentru că prin atari denumiri se exclude unul sau
altul diln grupurile de aşezări {·în conoeptul Ciurel - cel•e de 1tip Ipoteşti
Cîndeşti ; în oeel cu nwne1e ultimelor două aşezări exduzd:ndutSe g.rupul
t Victor Teodorescu, Cultura Jpoteşti-Cîndeşti, în lumina cercetărilor din nordestul Munteniei, comuni·care prezentată la lm;.titutuil de A!'heologie. în 1964 (ms.).

Pentru moment, se poate arăta că în aşezările din nordul Munteniei cuptoarele sint de tipul pietrarelor, iar cer·amica lucrată la roată este foarte bine reprezentată. în aşezările din centrul dmpiei muntene, locuinţele au cuptoarele .lucmte
din lut (în bloc de pămînt cruţat) iar ceramica lucrată cu roata este, în genere, slab
r·eprezenbată (cu ex•cepţia aşezării de la Străuleşti-Bucu!'eşti).
2
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şi

faciesul cultural aparte din CÎimpia rrnrmteană); iar ân al doilea rînd,
pentru că printr-o atare omitere pare să :se treacă cu vederea un aspect
istoric cu rtatul specific aoestei eta!pe de formare a poporului rornln,
anume direcţiile teritoriale şi fazele de timp în care slavii au intrat în
oontJact cu cultura daoo--.rorrnană sau vomatnircă. Iată de ce ne pa.re cu
totul justificat a utiliza pentru definirea aspectului de cultură locală
diln seoolele VI-VII e. n., conceptul complex Ciurel-Ipoteşti-Cîndeşti.
O altă problemă care se cere abia de aici ~nainte rezolvată printr-o documentare aprofundată, printr-o expunere amplă de argumente,
este aceea a originii complexului adus în discuţie. Recent, prof. Ion Nestor a formulat o părere
în acest sens, afirmînd că cultura identificată in
.....
1
~
aşezările de la Iipoteşti, Gîndeşti sau Ci urel are
strînse legături cu complexul Bra tei -Moreşti din
~~~~~_r
Transilvania 1. Dar cum opinia prof. Nestor se întemeiază pe cunoaşterea unui material în mare
1------ aHo -----1
măsură inedit, căile prin care cultura din sec.
1
VI-VII e.n. s-a dezvoltat din cea anterioară, ur1
1
mează să fie concretizate, demonstrate prin studii
1
<le viitor. La fel, problema sfîrşitului acestui complex - problema a ceea ce a urmat în tÎ.n'llp şi
cultural, năl.Sicut pe fondul complexului CiurelIpo,teşti-Cîndeşti, ruei ea nu este rezolvată satis-

/:- ---- -- --- T

:
'

făcător.
Şi

in sfiîrşit, studiul cuHurii populaţiilor localle din sec. VI-VII e.n. nu poate omite nici
răspunsuri pentru problema următoare : ce este
- şi dacă este - pre-slav în C'orrnplexul Ciurel- Fig. 47. Vas-strecurătnare
I:poteşti-Oîndeşti ; şi prin ce elemente de cultură
din sec. VI- VII e. n.
(:tehniiCă de lUlcru a pastei, forme sau decor) se
concretizează prezenţa slavă în această cultură, în esenţă bă~tina.şă.
In ceramica de care ne ocupăm, unele forme de vase - de pildă,
varianta oa1ei...,bo.rcan amintind oalele de tipul Praga paTre-t-;;e că
t~ebuie privite ca un aport slarv. Totuşi, atari recipiente apar destul de
rar în aşezările complexului Ciurel-Ipoteşti Gîndeşti. Astfel, în legătură
cu cocrnplexul cultural adU!S 1n discuţie, se conturează o problemă a cărei
rezolvare nu va t~erbui, desigur, să întîrzie : constatăm o cultUJ'ă a populaţiilor locale situată intr-o vreme de contact direct cu slavii, dar în care,
totuşi, prezenţa acestora din urmă abia dacă poate fi întrezărită.
Îri sensul prorblemeLo,r formulate mai sus, descoperirile de la Căţelu
Nou nu au oferit ·ÎinlSă nici) un argument sigur. Locuirea de tip Ciu.relIpoteşti-Cindeşti de pe promontoriu! aflat pe malul bălţii Colentina-Pantelimon pare să fi fost de scurtă durată şi, din această cauză, nu atît
de bogată şi variată în formele sale de existenţă.

*

Cu săpăturile din a1!1Ul 1964 s-a îmoheiat eX!plorarea uneia dintre
cele mai bogate staţinni anheologice de pe teritoriul BUJcureştilor de az1
1

Cu prilejul

discuţiilor

pe marginea

comunicării

lui Victor Teodorescu.
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- staţiunea de la Căţelu Nou. AVIînd iniţial un •caracter ode salvare, săpă
turile au dobindit apoi - îrn cadJ'!ul a patr:u carrnpalilii anuale de ce!'lcetări
- o rtot mai sporită amploa!'le, pe depliln jUSUJfi,cată de camcterul inedit şi valoarea de01sebită a unoDa dintre desoaperirile efectuate. Dintre
arcestea, cenc:etarea la Căţelu Nou a unui borxlei propriu culturii Folteşti
II, identificarea unei faze vechi a culturii Tei, precum şi descoperirile
hallstattiene din staţirme, pot fi apreciate ca rezultate va1oroase nu nulnai pentTu cultura materială şi istoria străveche a unui spaţiu limitat,
zonal, ci şi în ansamblul cercetărilor arheologice româneşti din ultimii ani.

VALERIU LEAIHU

APXEOJIOfJ.flJECHME PACKOilHM B K9[(EJlY HOY
HpaTHoe cop;cpmamw
Tipcp;npHIInTLie n 1960 r. apxco.Tiorwwcmre pacHonRH n K:meJiy Hoy OhiJUI npo)l:oJImcHLI n 1961 H 196::l-196'I rr. B xoll,c ncex naytmo-nccJiep;onaTeJihCIUIX :::mcne)l:llrţHii 6wm1
TIOJIY'ICIIhl CJICAYIOIIVJe pc:JyJihTaThi.
Ha mryTpCIIHCM ytiaCTHC BhiCTyna npanoro nouepeiHbH npyp;a l\oJieiiTHHa-TianTeJIHMOIT DCHphi.TJll 3CMJIRIIRY, BOCXO]l;fl~YIO R nepHOJlY ncpCXO]l;a OT HOBORaMeliHOI'O R 6pon30DOMY BCHy. Ha OCHODaiillll III3j"lJCHHH HepaMntieCI\01'0 MaTepllaJia (pnc. 5-R) 3CMJimiRy
OTHOCflT H ropli30HTY Hym,Typhl) (]>o.TJTl'lllTII Il. lloCHO.:'lbi\Y MaTcpHaJihl THna IIaXO]J;OI~
H 3CMJifliii\C, BCI\phiTOii Il 1\Cl\eJiy lloy, CllH0hlllalOTCfl IICHOTOphiMH l1CCJie;:J:QnaTCJiflMll C
HYJJhTypoii: "(_Iepnanona, anrop paaGnpaeT o·mpwTim o ,Uo6pynme n :JaHJIIOtiaeT, lfTO HepaMIIWl 11:1 nyiiHTa li (TCJIJih) n l..J:cpnauo;r~e Tlli\/I\C OTIIocnTcn I\ ropn3oiiTY <Do.TITCIIITII II, a
IIC H oGmmy Hy.HhTypbi "YepnaBOJ~a.
Ha aarraHHoii CToponc nhlcTyna n I~::>I~c;;Iy Hoy ncHphiJIII :JCM.TIRIII>y n npoAonom,CTDCIIIIYIO nMy TlHia HOl\lllJiel\Ca rmma III - lliiiCHeHGcpr. HcHOTOpbie ;)JICMPHThl <popMl>I li opnaMCHTa no:moJifliOT OTIICCTII HCpal\llfHY HO DTOpOMY oGmmy (l3) Yiia3aiiiiOrO HOMTI.HCHCa. B npoll,ODOJihCTneimoii nMc IIauum u I'.~IIIHHnyro MHCHY neoJIHTWICCHoro npeMenn,
xapaHTepiiyiO iJ:.Tin oGmma fyMe.TJIIIIQa 1 (pHc. 1 O). B apcaJie HJJibTYPLI n na noceJiemiHX
l'Jinna nonoGnoe Hnncmw Ha6monacTcH ymc no nTopoii pa:J. AnTop no.rraracT, ~rTo petih
uncT O (1100MOii\HO, pnTyaJihliOM), 3aXOpOHCIIlHI IICI\OTOphiX npc;\MC'l'Oll 11 OTBCpraeT rn~OTC1Y (tiaC'l'll 1 IIIOH) CllliXpOIHIOCTII HYJILTYP I'yMc.mmqa II r.nnna, Bbl)V:Hl'aeMylO npyrHMH
uccm:nonaTeJinMn.
(llpemreiimnii) oGmm Hm~c.Tiy Hoy HYJILTYPLI Tcii, OTomnccTn.TJeiiiihlii n 1960 r.,
umporw oGocHonaii pacrwmmMII 1961-19()!1 rr. HapHAY c ocTaTHaMH Tpex naaeMnhlx
Xl1iHHII BCHph1.Til1 IIICCTh HM- "H 1 1CCH", BhlpblThiX, TIO MHCIIHIO aDTOpa, HOCl1TCJIAMH HYJihTYpbl Teii oG.nnHa "LTJa CTcmap". B OTtreTc pacHorroH rJiaBHLIM o6paaoM onncaHhl TCXHHHa
oprraMCII1'HHII li HCHOTOpliiC )\CI\OpaTIIBIIhiC yaophl, I1p11I)l3101.1\l1C CIICrţl1lfll1lJCCHllfl XapaHTep
ooJmHy I~:H\e.ny Hoy (puc. 15-21). AnTop Bhlfl.ImraeT Tahme rnnoTe:Jhl o CDA:Jll c nepexo;.J,oM oT ·rcxmmn C!'tfeii\IIhiX rrpoHOJIOB Apcnncro oomma Hy.T1hTypu Teii H rrpHt>MY
"Slichkanaltechnili" OTMe'rcmroMy n noc.rre)J:anx o6mmax H,VJihTypw; ou TaHmr BhiCHaawnaeT
cooopa~Hemtn o cnAan c ncpcxonoM oT IIeHoTopLIX opnaMcHTOD o6mma K::>rţeJiy Hoy 1{
;wyrnM, 6LITyiontnM na 1 nman c oomma Te ii.
l3wcTyn n l{::>UcJiy 1-Ioy Gw.TJ aaceJieH u n rrcpHOH TpeTbero oGJIHHa (Jla CTemap)
I\YJihTYPhi Te ii. AUTop c 1mTaeT 6on~>tuym aeMJIHHHY 8Toro o6mma HOJIJieHTIIBHhiM y6eiHifli~eM naeTyxon. Cpcll,n HaxonoH n aeM.rrmme OTMetmeTCH 6poH30Bhiif cepn (pnc. 28).
enn]leTem,cTnyiotqnii o nocnpon:menemnt HaMCIIHoro Hpl'lnoro noma "Krummesser". B Macce
o6yrJICHIIhiX I'.ITl111HIIhiX OCHOJIHOD 'fl1Tia "JJa CTCiHap" DMCCTe C OCTaTHaMl1 TpeThf'I'O OUJiliHa
HYJihTYPlil Teii nammr oG.TioMHU cocyAa o6mma MoiiTeopy Il (p11c. 26). Haxoll,Ha BhliJ:HllraeT HODhle DOIIpOChl Il CDH3ll C li3Y'ICIIIIeM CHIIXpOIUIOI'O pa3Hl1TIIIH o6enx HYJibTJp 6poH30DOrO ncHa na TeppnTopmt PHP. OcnoBLIDancL na nerwTophlx xapaHTepHhiX tiepTax He-
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.
paMu:qeCJwro MaTepu:aJia (pnc. 23, 25, 27, 29-::lO), aBTop noJiaraeT, qTo a Reu;eJiy Hoy
na6mo;o;aeTC.fl 6oJiee paHHIIii ::>Tarr o6JIIIHa"Jia CTemap".
B 1963 r. u:ccJie;IJ;oBami el.I.\C o;o;Hy aeMJIHHHy. 06HapymeHHhlti R Heti HepaMwieCHHii:
MaTepu:a.JI HaiiOMIIHaeT HaXO;IJ;Hll 1960 r., HOTOphie OTHCCJIII TOr;IJ;a H ;o;peBHCMJ o6JIHHY HJJihTJphl fJIIIHa. Houoe OTHphlTIIe, OTJIU:qaiOI.I.\CCCH OOJiee 6oraThlM apxeoJIOfHlf8CIUIM MaTepuaJIOM, rro6y;IJ;HJIO aDTOpa rrepeCMOTpeTh JHa3aHHYIO ;IJ;aTHpOBHy. Ha OCHOBaHHH HCCJie;IJ;OBaHHH
3JieMeHTOB cpopMhl li OpHaMeHTlllUI Hepal\mqecHHX H3;IJ;8JIHH (pliC. 31) 3eMJIHIIHH OTHOCHT
Terreph H rrepu:o;o;y HOHU:a 6pon::JODOrO BeHa- H 3aHJIIOqHT8JihHOMY (BepOHTHO, IIOCJI8;IJ;HeMy)
o6JIHHY HYJihTJphi Teii.
TaHme B 1963 r. BCHphmu: u ;o;pyryw ael\IJIHHHY paHHemeJieaHoro ReHa. HepaMHHa
mu:Jiu:ma xapaHTepHa ;IJ;JIH paHHeraJihiiiTaTTnwii HYJihTyphl, ;IJ;JIH o6mma B, B03MCiRHO.cBH3aHHoro c ropnaoHTOM H A. O;o;naHo Ha aarra;o;noil: cTopoHe Rhl<.:Tyna o6napymHJil1 rJiu:HHHhle 06JIOMHH (ll TOM qu:cJie IIpOcpliJIH 1\IIICOH C paCUI11pHIOml1MCH HpaeM, a TaHiR€ 06
JIOMHH, yHpaiiieHHhl8 D;IJ;aBJI8HHhiMli HpymHaMII, COe;IJ;HHCHllhlMI1 HaCaTeJihHhiMH (pHC. 32),
ne BCTpeqaiOI.I.\118CH B 3CMJIHHHaX. B TO me BpeMH D RMC JiaTeHCHOfO THIIa HaiiiJilf 11 OCTaTHll
~laiii c pyqHoil: Tu:rra "poraToH pyq1m" (p11c. ::l4). Bce naxo;o;Hn, rro-BHAHMoMy, yHaahlnaiOT
Ha cymecTBOBaHI18 TpeX ropli30HTOB raJihillTaTTCHOrO OOHTaHHH Ha CTOHHHe H.::n~eJiy HoyTpeX TlfTIOJIOrHqeCHH OT]l;8JihHhlX, HO CTpaTIIrpacpHqecHH ne YTOqHeH Ilhi X ('OpH:'lOHTOB.
Ha TeppHTopnu: reTo-;o;amtifcHoro rroceJieHIIH JlaTaH n rrepHOA 1961--1964 rr.
ncHphlJIII el.I.\e tieThlpe aeMJIHHnll (pnc. 36), xapai\TepHhle ;IJ;JIH rrepnoro ropH30HTa rroceJIPHlfH,
U BOC8Mh Ha38l\1HhlX nUIJIHI.I.\, OTIIOCHI.I.\HXCH 1\0 RTOpO~IY ropH30HTJ. Cpe;o;n 381\IJIHHOH RhlJ(eJIH8TCH aeMJIHHHa 8, npuna;o;JiemaniiiaH Hyanei~Y. Pacnmpenne pacHorroi> Ha CTOHHHe
noanoJIHJio YTOliHIITh Torrorpa<Jnno reTcHoro noce:TemiH u ycTaiioDHTh era xapai>Tep. JiaTeHCHoe noceJieHnc n H.:::>u;e.rry Hoy, no nceil uepoRTHOCTn, 6hlJIO rrJieMeHHhiM ncnTpoM,
naceJieHlfe HOTOporo 33HHM3JIOCh 3eM.TIC]l;CJili8M, iRHDOTHOROJJ;CTDOM Il peMeCJI3l\U'I; IIOCCJiemie HOCIIJIO pe3HO Dhlpaii\eHIIhlH CCJihCintii, a OTHIO;:J;h ne peMeC.1CHHhlil, TOprOBhlll lfJIH TIOJIHTHHO-DOeHHhiH xapaHTep. BwTonaii ne JiaTeiiciwro rroceJieHnH nocxo;o;uT H nepno;o;y, npoCTnpaiOmeMycH oT III n. ;o; o II. a., no py6ema IIaiiirii arw, ~~orna reTCFiaR o6l.I.\HHa nomi;IJ;aeT
DhlcTyn n H:::>u;eJiy.TI Hoy n 6ypiioii o6cTaiiODI\C pnMCI\Oro noxona 6 r.H.e>. no;o; npe;o;no;IJ;HTeJihCTDOM 8mm HaTa.
IloCJIC;IJ;Hee IIOCCJICHIIe CTOHIII\ll ;::J;aTIIpyeTCH VI-VII D. II.:::>. n OTHOCHTCH H 1\0MIIJICKcy T_Jype.rr-MrrOTCIIITH-1-\hlll;::I.CillTH. l{o DCI,pblThiM n 1960 r. IIRTli IIO.JIY3CMJIHIII\Ul\l npli pacliOIIHaX 1961-196!1 rr. Tt;OOaDlf.1l1 Cl.I.\8 TpU IIO.:IY3Cl\IJifllll\ll. HoDhiC OTHphlTlffl IIC DIIOCHT
O{]JiaHO lllfliCfO OCOUCHIIOfO Jl HC rrpOJBIDaiOT HODOfO CDCTa IIa DOnpoc O HJ•1hTJ"pC MCCTHhiX
poMancwtx IIapo;:oiocTcii n VI--VII n. n.:J., onte•IeiiHofl na cTonm;e.

CIU1C0n! IIJUIIOCTP AUHH
Plic. L - CTOHHEa n:J~e.rry Hoy (nn;o; c noCTOHa)
Pnc. 2. - IlJian apxeoJiorWICCI\liX pacHonOI~ n H.aue.rry Hoy
P:~rc. 3. II.rran n rrpoqmJII> aomm11m <l>o.;xTeiiiTli II
Plic. -'I. - HocTRnoe i'J:OJIOTile
Pnc. 5. - Cocy;::I. 1n 3CMJIHmm <l>oJITemTn II
Plic. 6 . - HepaMHHa lf3 3eMJIRHHli <l>oJITaiiiTn II
Plic. 7. -- 06JIOMHn HepaMliini n npolf>Imli cocy~on Tima ci>o.rrTeiiiTH II
Puc. 8. -- HcpaMm>a ci>oJITemTn II n K:meJiy Hoy
Pu:c. 9. -- II.TiaH n npoqmJib aeMJIHBim rmma
Plic. 1 O. - Heo.:niTll'ICCHaH MliCHa; DhiCoTa: O, 116
Pnc. 11.- nepa:!\nma H3 3CMJIHHHli rmma III
Plic. 12. - OcTaTim na3eMnoii XHlliliHhi o6mma Kar~eJiy Hoy I~YJI~>Typhl Teii
Plic. 13.- IlJiaHhi .fiM-H'IeeH c HepaMnHoii Tlina H.ar~eJiy Hoy
Puc. '14.- Cocyp;hl o6mn~a 1-\a~eJiy Hoy HJJil>TYPhl Teii;· DhiCOTa: 1 - 0,310; 2 -· 0,190;

3 - 0,162; 4 - 0,206.
Pnc.
Plic.
Pnc.
Pnc.
Puc.
Pnc.

15. 16.17.18. '19. 20. -

rmmHIIhlii COCY!l; BhiCOTa- 0,065
fJIHIIRHhle o6JioMHn o6JiliHa Hau;eJJy Hoy
Hepa:!'.mHa 'feii, o6JIHH HaueJTy Hoy
06JioMim HepaMIWli c6Jilii<a HaueJiy Hoy
HepaMlii<a ooJiliHa Hau;eJiy Hoy
06:IoMI\H Hepa:!'.num Teiî:, o6JIIIH Ha~eJiy Hoy
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Pnc. 21. Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.

rmmHuwtt cocyA B lllparMeHTapnoM cucToHHHH. 06JIHK Ha[\eJiy Hoy KYJihTYPLI
Tett.
22.- Qqar. HyJihTypa Tett, o6JIHK "Jla cTemap"
2::. - Paa6HThle cocy)l.w, uaii)l.eHHbie Ha olfare.
2 1t. - I1o)l.cTamm nepTeJion, Haii)l.eHHhle Ha ot.J:are Tett.
25.- Paa611Thlii cocy)l., KYJihTypa Tett- o6JIHK "Jla CTemap"
26. -- 06JIHOMOK cocy)l.a MoHTeopy II a
27.- l.Janma o6JIHKa "Jla cTemap"; HhiCOTa: 1 - 0,054; 2 - 0,052; 3 - 0,067~

4 -0,065
PHC.
Pn:c.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
P11c.

28. 29.30. -31. -32. -

Bponaonhiii cepn
06JIOMH11 HepaMHKH T11IIa "Jia CTemap"
rJI11HHHhle o6JIOMH11 KYJibTYPhl, Tett, o6JIHKa "Jia CTemap"
HepaMHHa rroa)l.He6poH::~onoro neHa (KyJihTypa Tett)
IlJiaH 11 rrpoqll''lJib raJiblllTaTTCHOii 3CMJIHHl\H ~ 2
~:!. HepaM11Ha pemremeJieaHoro neHa
:n. - 06JIOMKH fOJiblllTaTTCH11X COCY.Il.OB
Puc. :.~;,, - Bponaosoe aarrRCThe
P11c. :iG. - IIJiaHhi 11 rrpolll11JIH aeMJIHHOH JiaTeJicHoii HYJihTypw
Pn~·. ;~ 7. - ÎRPJie3HbiC H Up01130Hhle H3)l.CJIHH H3 fCTO-)J;ahHitCKOfO IIOCCJI8HHR.
Pnc. :18.- llieJie3HhiC 11 6pon3onwc H3)l.e.JI11H 11a JiaTeHcKoro rroceJieHHH B Hal.\eJiy Hoy,
Pnc. 3~l. - ÎReJIC3HhiC H 6pOII30BhiC 1ll116yJihl li aiiJIHKa H3 11030JIOI.JeHHOfO Cepe6pa, Hafl)l.eHIIbiC Ha reTO-ll,aimiiCHOM IlO CCJICH11H
Pnc. 4.1'. - BpouaonaH 1.\CIIh
Pn:c. 41. -- I'mtiiHHhie cocy.u:u na JiaTeHcHoro noceJieHIIR; DhiCoTa: 1 - 0,004; 2 - O, 39;
Pn:c.
Pn:c.
Pn:c.
Pn:c.
Pn:c.
P11c.

3 - 0,141; 4 - 0,166; 5 - 0,154; 6 - 0,104.
t,:?.- CucynLI-HYP11JihH11I(hi; BbiCOTa: 1 - 0,085; 2-0,054.
4:L - rm'IIIHHUH qlpyH'rODaR Baaa; llhiCOTa- 0,178
4!J. 06JIOMH11 JiaTCIICHOit. HepaMHI\11
4.;,. - I1JiaH 11 rrpoqmJih 3l'MJIHIIHII ~ 7. VI-VII B H .a.
lt6. CocyA-Ciamm 113 ael\IJif\IIH11 .M 7; nwcoTa 0,267
47.- Cocyn-1.\eJJ.HJII\a VI-VII n. H.a.

LES FOUILLES ARCHEOLOG IQUES DE CA ŢEL U NOU
RESUME
fouilles archenloques commencees â Căţelu Nou en 1960 ont ete
pendant les annEes 1961 et 1963-1964. Les resultats obtenus au cours
de ces campagnes sont les suivants :
Dans la zonP interieure du promontoire situe sur la rive droite de l'etang
de Colentina-Pantelimon, on a decouvert une hutte enfoncee dans le sol datant
de la periode de passage du neolithique â l'âge du bronze. D'apres la poterie
exhumee (fig. 5-8), cette hutte a ete assignee a l'horizon (civilisation) Folteşti II.
Etant donne que des materiaux du type de ceux decouverts dans la hutte de Căţelu
Nou ont ete assignc's par certains auteurs â la civilisation de Cernavoda, l'auteur
engage une discussion autour des decouvertes de la Dobroudja, dant la conclusion
est qt!e la poterie du point b (le tell) de Cernavoda appartient, elle aussi, â l'horizon Foltcşti II ct non a une phase de la civilisation de Ce1·navoda.
Sur le câte auest du promontoire de Căţelu Nou on a decouvert une hutte
enfoncc'c dans le sol et une fosse menagere appartenant au complexe Glina IIISchneckenberg. Certains elements de forme et de decor permettent d'en assigner
la poterie a la seconde phase (B) de ce complexe. On a trouve egalement, dans la
fosse menagere, une ecuellc en terre glaise neolithique caracteristique pour la
phase Gumelniţa I (fig. 10). C'est pour la seconde fois que l'on releve une situation
de cettc nature dans l'aire ele diffusion et les etablissements de la civilisation de
Glina. L'auteur estime qu'il s'agit de l'enfouissement (peut-etre rituel) d'objet&
Les

continu~es
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trouves et repousse l'hypothese, formulee par certains auteurs, d'un synchronism€>
- partiei - des civilisations de Gumelniţa et de Glina.
La phase Căţelu Nou, la plus andenne de la civilisation de Tei, identifiee
en 1960, a ete amplement illustree par les fouilles des annees 1961-1964. Outre
les restes de tmis huttes de surface, on a decouvert six fosses-alveoles que l'auteur
attribue aux representants de la phase "La stejar" de la civisation de Te:. Le·
rapport de fouiHes insiste surtout sur la technique d'execution du decor et sur
cer·tains motifs decoratifs qui conferent a la phase Căţelu Nou une note specifique
(fig. 15-21). L'auteur formule egalement certaines hypotheses sur le passage du procede des poinc;onnements successifs, utilise durant la phase ancienne de la civilisation de Tei, au procede de la "Stichkanaltechnik", qui apparaît sous les phases
ult.erieures de cette civilisation, ainsi que sur la maniere dant s"est praduit le
remplacement de certains ornements de la phase Căţelu Nou par d'autres ornements releves a partir de la phase Tei.
La vie a continue sur le promontoire de Căţelu Nou durant la troisieme
phase ("La stejar") de la civilisation de Tei. Une hutte de dimensions importantes
datant de cette phase est consideree par l'auteur comme un abri pastoral collectif. Parmi l'inventaire de la hutte, il convient de mentionner une faucille en
bronze (fig. 28) qui semble etre une transposition en metal du couteau en pierre
incurve (Krummesser). Parrni un amas de fragments ceramiques incendies du type
"La stejar", on a decouvert - en association avec des restes de la troisieme phase
de la civilisation de Tei - les fragments d'un vase de la phase Monteoru II a
(fig. 26), qui souleve de nouveaux problemes relatifs au de•1eloppement synchmne
des deux civilisations de l'âge du bronze attestes sur le terTitoire de la R. P. Roumaine. D'apres certains caracteres de la poterie recoltee (fig. 23, 25, 27, 29-30),
l'auteur estime que, a Căţelu Nou, c'est une etape plus ancienne de la phase "La
stejar" qui a ete decouverte.
En 1963 on a fouille une nouvelle hutte contenant de la poterie semblable a
celle decouverte en 1960 et attribuee, alors, a un facies ancien de la civilisation
de Glina. Maintenant, par l'abondance de son contenu, la nouvelle decouverte a
engage l'auteur a revenir sur cette opinion Et, s'etayant sur les elements de forme
et de decor de la poterie (fig. 31), a assigner les huttes mises au jour a la periode
terminale de l'âge du bronze, a une etape finale - la derniere, peut-€tre - de
la civilisation de Tei.
Toujours en 1963, on a decouvert une seconde hutte de la premiere epoque de
L'âge du fer, renfermant de la potede caracteristique pour le Hallstatt ancien, phase
B, en rapport peut-etre avec l'horizon H A. Sur le câte auest du promontoirc, d'autre
part, on a decouvert des fragmente;; cerarniques (par exemple, des fragments d'ecuelles au bord evase et des fragments decor es de cercles impdmes unis par des
tangentes, fig 33/4) qui ne sant pas apparus dans les huttes, cependant qu'une
fosse La Tene a livr-e aussi des restes de coupes a anse du type ansa cornuta
(fig. 34). Toutes ces decouverts semblent indiquer l'existcnce de trois niveaux
d'habitation hallstattienne dans la station de Căţelu Nou, niveaux distincts du
point de vue typologique, mais non identifies stratigraphiquement.
En ce qui concerne l'etablissement La Tene geto-dace, les fouilles de 1961-1964
ont mis au jour quatre nouvelles huttes enfoncees dans le sol (fig. 36), propres au
prerr,ier niveau de retablissement, E't huit habitations de surface faisant partie du
second niveau. Parmi les habitations de la premiere categorie, il faut remarquer la
hutte n° 8, appartenant a un maître forgeron. L'extension des fouilles a permis de
connaitre de fac;on plus precise la topographie de l"etablissement gete et d"en d·2finir
Le caractere. L'etablissement la Tene de Căţelu Nou etait probablement un centre
tribal dant les membres pr·atiquaient l'agriculture, l"elevage et l'artisanat, etablissement a caractere rustique prononce et non pas un centre ar·tisanal. comercial ou
politico-mitlitaire. Il se situe chronologiquement entre le IIIe siecle av.n.e. et le
seuil de notre ere, lorsqu'il semble que la oommunaute gete ait evacue le promontoire de Căţelu Nou dans les circonstances dramatiques provoquees par l'expedition romaine de l'an 6 n.e. conduite par· Aelius Catus.
Le site de Căţelu Nou a ete habite pour la derniere fois aux VIe_vne
siecles n.e., cette habitation appartenant au complexe Ciurel-Ipoteşti-Cîndeşti. Au
cours des campagnes de 1961-1964, trois nouvelles demi-huttes sant venues accroître le nombre des cinq demi-huttes mises au jour en 1960, sans que ces nouvelles
decouvertes aient apporte d'elements nouveaux pour la connaissance de la culture
des populations locales d'origine romaine des VIe-vne siecles.
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La station de Căţelu Nou (voue de l'est).
Plan des fouilles archeologiques de Căţelu Nou.
Plan et profil de la hutte Folteşti II.
Burin en os.
Vase de la hutte Folteşti II.
Poterie de la hutte Folteşti Il.
7. - Fragments de poterie et profils de vases du type Folteşti Il.
8. - Poterie Folteşti II de Căţelu Nou.
9. - Plan et profil de la hutte Glina III.
10. - Ecuelle niwlithique; hauteur: 0,116 m.
11. - Poterie de la hutte Glina III.
12. - Restes d'une hutte de surface de la phase Căţelu Nou de la civilisation
de Tei.
13. - Plan des fosses-alveoles
poterie du type Căţelu Nou.
14. Vases de la phase Căţelu Nou de la civilisation de Tei; hauteur:
1 = 0,310 m; 2 = 0,170 m; 3 = 0,162 m; 4 = 0,206 m.
15. - Vase en terre glaise; hauteur: 0,065 m.
16. - Fragments de poterie du type Căţelu Nou.
17. - Poterie Tei, phase Căţelu Nou.
18. - Fragments de poterie de la plase Căţelu Nou de la civilisation de Tei.
19 - Poterie de. la phase Căţelu Nou.
20. - Fragments de poterie Tei, phase Căţelu Nou.
21. - Vase en terre glaise
l'etat fragmentaire. Phase Căţelu Nou de la civilisation de Tei.
22. - Atre. Civilisation de Tei, phase "La stejar".
23. - Vase a l'etat fragmentaire decouvert SUT l'âtre.
24. - Supports de broche trouves sur l'âtre Tei.
25. - Vase a l'etat fragmentaire. Civilisation de Tei, phase "La stejar".
26.- Fragment de vase Monteoru II a.
27. Tasses de la phase "La stejar"; hauteur : 1
0,054; 2 -· 0,052;
3 = 0,067 ; 4 = 0,065
28. - Faucille en bronze.
29. - Fragments de poterie du type "La stejar".
30. - Fragments de poterie Tei, phase "La stejar".
31. - Poterie de la periode avancee de l'âge du bronze (civilisation Tei).
32 - Plan et profil de la hu.tte hallstattienne n . 2
33. - Poterie de la premiere epoque du fer.
34. - Fragments de vases hallstattiens.
35. - Bracelet en bro1lze.
36. - Plans et profils des huttes la Tene.
37. - Objets en fer et en bronze de l'etablissement geto-dace.
38. Objets en .fer et en bronze de l'etablissement la Tene de Căţelu Nou.
39. - Fibules en fer et en bronze et applique en argent dare decouvertcs dans
l' etablissement geto-dace.
40. - Chaine en bronze.
41. Vase en te,rre gLaise de l'etabUssement la Tene; hauteHr : 1
0,040;
2 = 0,139; 3 =0,141 ; 4 = 0,166; 5 = 0,154; 6 =c 0,104.
43. - Compotier en terre glaise; hauteur: 0,178.
44. - Fragments de poterie la Tene.
45. - Plan et profil de la hutte n° 7 des VJe-VIIe siecles n. e.
46. - v,ase-booal de la hu.tte n° 7; hauteur : 0,267.
47. - Vase passoire des VJe-VIIe siecles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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SANTIERUL ARHEOLOGIC
BĂNEASA- STRĂULESTI
.
Teritoriul oraşului Bucureşti a constituit unul din obiecti~vele de
ale aiiheol01giei romîneşti în cei peste 100 de ani de activitate aj
acesteia. Numeroasele monumente anheologice care împînzesc îndeosebi
malurile celor două f!Îuri ce străbat capitala R.P.R. Dirnboviţa şi Colentina, au reprezentat un însemnat izvor de informare privind evoluţia
societăţii omeneşti din paleoli tic şi pînă în plină orînduire feudală.
Desfaşur,ate prin iniţiativa unor iubitori ai trecutului oelui mai mare
oraş al patrLei, fără o tematică bine întocmită, investigaţiile arheologice
efectuate pînă in 1944, au permis totuşi să se t~reacă la întocmirea unei
hărţi a acestc>r monumente, parte dintre obiective începînd chiar a fi
cercetate prin :săpături de :mai mare sau mai mică amploare. În anii
puterii populare tratarea ştiimţ~fică a istoriei Bucureştilor a impus lărgi
rea bazei de informare, a:rheologiei revenindu-i un rol de seamă. Concomitent eu cercetarea zonei de centru a oraşului, CQJnsiderată obiectivul principal al săpăturilor, s-a trecut la efectuarea. unor investigaţii şi în
imediata vecinătate a Bucureştilor, urmărindu-se atît dovezile de locuire continuă a acestui teritoriu cit şi condiţiile constit!uirii şi dezvoltării
.oraşului medieval.
.
Aflate în imediata apropiere a Capitalei, alcătuind o unitate complexă
indisolubil legată de aceea a aşezărilor de pe Dîmboviţa, din rîndul
cărora s-a dezvoltat !Bucureştii, monumentele arheologice de rpe Colentina prezentau avantajul de a nu fi :suferit transformările pe care dezvoltarea 'feudală şi modernă le-au provocat în cadrul oraşului propriuzis. De aoeia 'în timp ce pe cursul Dîmboviţei unele monumente au fost
in mare parte distruse, cele de pe malurile Colentinei s]nt conservate în
mai bune condiţiuni şi oferă posibilităţi de studiu mult mai propice.
Străibă'tînd zona solului brun-roşcat de pădure 1), iar în partea
nord-estică cernoziomurile levigate de fîneaţă 2), bazinul Colentinei a
creat ronrdiţii prielnke de vi:eţui.re omeneaJSrCă de--a lungul întregii istorii
a :societăţii atestată în Cîmpia romînă. Culoarul acesta lung de _peste
22 de km. cu lăţimi variarbile între 300---500 m şi 2000---2200 m, cu mar:seamă

1J N. Cemescu, V. M. Fridland
.a R.P.R., 1958.
2)

~i N.

Florea, Harta -

raionarea pedogeografică

N. Florea, Harta solurilor in R.P.R., 1960.
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ginile .sinuoase, în care se .înscriu numeroase grădişti şi popine 1), păs
trează pe teraseLe sale urme de o excepţională valoare istorică. Alegerea pentru studiu a sectorului Bănecusa-Strău1e.şti nu a fost :întîmplătoare.
Poate puţine teritorii din centrul Cîmpiei ,romîne au .Deuşit să păstreze
monumente atît de numeroase şi importante privind epoci istorice
di ferite, ca sectorul nord-vesti.c al cursului Colentinei. Cenoetările de
supratfaţă efectuate in anii 1958-19,63 tau confirmat şi lărgit cu mult
cunoştinţele obţinute cu decenii în urmă 2). Datelor hărţii publicată în
1959, în care sint menţionate în sectorul Băneasa-Străuleşti opt staţiuni 3)
li s-au adăugat şapte noi obi1eetive extinzîndu-15e ~nvestigaţia arheologică
din epoca bronzului pînă în seool.ul al XVIII-1ea.
TDecerea la studierea sistematică a acestor monumente s ...a i!mpus
ţmind seama atit de valoarea lO!r istou-kă cît şi de ampl•ele transformări
urhanistioe pe cru·e dezvoltarea Bucureştilor le i1mpun şi în acest sector.
Să,păturile începute în 1960 şi continuate an anii următori r.) au :permis
studier:ea unor aspecte ale procesului de formare a poporului romîn,
a uno1r prr-obleme legate de constituirea Bucureştilor, şi a raportUTilor
dintre oraşul medieval şi sa'te1e înveci.Jnate. AJStfel, cenoetările de pe
curnul Co1entinei se :inscriu pe de o parte în domeniul gene~al al preocupărilor aTheologice naţionale, iar pe de :1lta aJbordează prOlbleme de
oea mai mare msemnătate pent.ru istoria oraşului Capitală.
În cadrul acestui capitol vom înfăţişa rezultatele ooncetărilor anheologice efectuate în anii 1961-1963 la punctele Băneasa (la Stejar) 5),
Băneasa-sat şi Străuleşti 6 ), precum şi datele obţinute din studiul Izvoarelor scrise privind aşezările medievale din ooeastă zonă.
1

P. Coteţ, Unele date privind geomorfologia zonei
Probleme de geografie, voi. X, Buc., 1963, p. 70.
1)

oraşului

Bucureşti,

în

2) încă drin 1922 la Băneasa erau precizate urme "preistorice". C. S. NicolaescuPlopşor, Urme de noi aşezări preistorice in preajma Bucureştilor, în Cronica nu-

mismatică şi arheologică, II (1922) nr. 9-10, p. 51-55. Începînd din 1924 D. V. Rosetti trece la efeotuarea unor cercetări de suprafaţă şi săpături publi!Cind în 1929
harta arheologică a oraşului Bucureşti pe care sînt trecute şi punctele Herăstrău şi
Tei. D. V. Rosetti, Din preistoria Bucureştilor, Buc. 1929. În anii următori o serie
de descqperiri mone~re aduc noi comtribuţii la cunoaşterea i1storiei aceSitor aşezări de
pe cursul Colentinei. Ce cuprinde comoara găsită la Herăstrău, în Gazeta Municipală, VII (1938), nr. 317, aprilie 3. C. Moisil, Tetradrahmele oraşului Thasos şi ale
regiunii Macedonia-Prima, în Cronica numis. şi arh. XVII (1943), nr. 127-128.
p. 159. Monede antice descoperite la Bucureşti, în Cronica nu.mis. şi arh. XVII (1943),
m·. 125-126, .p. 127. în anii 1934-1938 D. V. ROISe~tti, in U!'ma unor· săpături arheologiJce, a scos la iveală importante dovezi privind locuirea acestei ZJOne in epoca
bronzului, 1peri;ooada prefeudală ~i 'medieva:ă. D. V. Roseuti, Siedlungen der Kaiserzeit
und der WOlkeru:anderungszeit bei Bukarest, în Germania XVIII (1939), p. 207-213.
D. V. Rosetti, Civilizaţia tip Bucureşti, în Bucureştii vechi an I-V (1930-1934)
Buc. 1935, p. 155-176. D. V. Rosetti, Cîteva aşezări şi locuinţe preistorice din preajma
Bucureştilor, Buc. 1932.
:~) Planul general al săpăturilor arheologice în Bucureştii de odinioară. Ed.
Ştiinţifiică, 1959.
4) M. Constantiniu şi P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii-Noi din 1960
în Cercetări arheologice în Bucureşti, M.I.B. 1963, p. 77-131.
5) Abordăm această succesiune ţinînd seama de cronologia aşezărilor principale
aflate în studiu şi nu de plasarea lor teritorială sau de vechimea începerii săpă
turilor.
G) Rezultatele sondajului făcut in această aşezare sînt publicate în Cercetări
arheologice în Bucureşti, p. 126-131 sub titlul "Sectorul Măicăneşti". Atribuim staţiunii denumirea de STRAULEŞTI-MAICANEŞTI, dUJpă numele cartierului în care
se aHă şi a satului existent aici în sec. XIV-XIX.
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1. AŞEZAREA AUTOHTONĂ PREFEUDALĂ DE LA DĂNEASA
(La Stejar)

fu?ezarea din perioada de t~eoe~e la feudalism {sec. VI-VII) de
la Băneasa, oaonUnuă spre est seria de aşezări contemporane, descoperite
pe malul st~ng al Colentinei, între podul Străule.şti şi podul Băneasa.
Sbaţiunea arlheologică de la Bă:neasa, sub denumivea efemeră de
"La Stejar", a intrat de mult în literatura de specialitate, datorită
descoperirii aco1o, în .anul 1929 1), a unei .aşeză~i aparţinînd culturii
Tei, din epoca bronzului. Desooperitorul ei, Dinu V. .Rosetti, di:stinge,
cu aoea:stă ocazie, o nouă fază a culturii Tei, pe oare o denumeşte faza
Stejar 2). Tot atunci acelaşi ceroetător semnalează şi existenţa, în acelaşi loc, a un9r .aşezări din prima epocă a fierului 3) şi din perioada de
trecere la feudal~sm ti). Săpăturile executate pe o s:caTă restrînsă, nu
au ·mai fost continuate - iar stejarul eaTe dăduse numele locului a fost
tăiat între timp.
In toamna 1anului 19160, în cursul ceroetări1or de suprafaţă efectuate
pe malul stîng' al Colentinei, staţiunea "La Stejar" a fost identificată
din nou dar, tirziu, deoareoe în decursul timpului, aşezări1e Tei, oea din
prima epocă a fierului .şi o parte din aşezarea pvefeudală, fuseseră dist:r:u:se de diferite să!pături ocazionale. Cu prilejul acestei ceroe1ări de
suprafaţă s-au des100perit, în malul unui şanţ •militar, piciorul unei fibule digita te de b~onz şi fragmente oeramice prefeUJda1e asemănătoare
cu aoelea de.oooperite în a.şezările de la Strău1eşti ·GLunca şi .Mătcăneşti),
rmde să păturile er:au în curs.
Pentru r.ecmperarea rul timelor Vlestigi:i a1e 1ocuirii din epoca bronzului şi din prima epocă a fieJ"ului şi pentru cer;cebarea aşezării prefeudale
- care, fiind akătuită din loeuinţe adîncite în pălmînt, fwsese mai puţin
deteriorată Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, a iniţiat o .priună
campanie de săpături 1n primăvara anului 1962 şi a doUJa. în primăvara
anului 1915,3 5_
Staţiunea arheologică Băneasa (La Stejar), se întinde atît pe terasa
joasă aît şi pe terasa înaltă, stîngă a Colentinei, acolo nnde cursul acesteia, în dreptul ca.rherului Uămăroai:a, face un cot mare, înainte de a
ajunge la Fabrica de cărămidă I. S. Ceramica. Staţiunea, aflată pe terenul-islaz, proprietate a G.1A.C. Bănea.ISa, a servit cu am:i ân urmă la exploatarea :primitivă a nisipului şi la diferite alte ex-cavaţiuni, astfel încît, azi,
locul este ·întrerupt de numeroase ·viroage. AVlind
in vedere configuraţia
1
1)

reştilor,
sumară

Din u V. RarsetJti, Cîteva aşezări şi locuinţe preistorice din preajma BucuBuc., 1932, p. 12 şi noUa. 30 ; Iidem, CiviUzaţia tip Bucureşti, desc6erea
în Bucureştii vechi, Bul. Soc. Ist. Arh. an I-V, 1930-1934, Buc.. 1935,

p. 155.
2) Jdem, 1p. 157.
:1) D. V. Rosetti,

Cîteva aşezări şi .zocumţe ... p. 12 :şi nota 30 ; Civilizaţia tip
p. 157.
") D. V. Rosetti, Siedlungen der Kaiserzeit und der Volkerwanderrungsz.eit bei
Bukarest, 1934, p. 207-208 şi Bucureşt·ii de odinioară, 1959, pl. XXXIII, fig. 9.
5) Colectivul care a lucrat la şantierul Băneasa (La Stejar) a fost alcătuit din
M. Constanti,niu şi V. Leahu.
Bucureş.ti,
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şi situaţia creată prin dezvelivea complexelor aDheologice de
către săpăturile ocazionale, plal!lul de ceroetări a fost oonooput in prima
campanie, în funcţie de olb1ective1e deja apărute la supraJfaţă. Numai şan
ţurile 1 şi II au fost trasate pentru a cuprinde în lung şi lat întreaga sta-·
ţiune, pe ambele terase, în vederea stabilirii limitelor şi a stratigrafiei.
In campania din 1963, s-a u:rmăJrit, prin secţiuni situate între acelea

terenului

din 1962, de&ooperirea eventualelor complexe prefeudale mai ales acolo
unde terenul fUJSese cruţat. Doar iSpve nord-vest s-a extiniS !Săpătura, dar
numai pentru r:ecuperarea resturilor unor hovd:eie situate la periferia aşe
zării şi apărute aocident:al în cursul 1ernei.
În 1cadrul celor două campanii de săpături {1962-1963), IS-au executat 17 oooţi'lllni acoperind o suprafaţă de oca 4.500 m2 şi IS--au identifi,cat
resturile :a două aşezări din epoca bronzului, cultura Tei .(faza Tei şi "La
Stejar"), a aşezării din prima epocă a fierului şi aşezarea din perioada
de trecere la feudalism sec. VI-VII (fig. 1).
Atît :aşezările stră'V'e(jhi, oît .şi oea din perioada de treoer;e la teudalism, au ocupat pe platou z01na din. imediata apropiere a cursului apei,
locuirea din epoca bronzului fiiru:l ooa oare s-a intirus mai mult şi în interiorul platoului, iSpne est. În .1UI!lcă, aşeza:rea din epoca hvonzului pave să
fi fost mai întirusă decît cea din .perioada prefeudală, in timp ce locuirea
din prima epocă a fierului nu s-a coborît pînă aici. În cursul cercetărilor,
s...,au ~Decu,perat :materiale ar1heologice din 4 locuinţe de suprafaţă din epoca
bvorrzului şi dintr-o locuinţă de suprafaţă .~i 3 gropi din prima epocă a
fierului. În cuprinsul slratului de Ulumus antic s-a strîns material eeramic .îndeosebi din epoca bronzului, printre care şi un VaJS de pvovizii ingropat ~întreg în pămînt 1). Din locui,vea prefeudală s-au roevoetat 23 de
bordeie, 4 1cuptoare în aer lilber şi două gropi menajere.

*

StratignafiH platoului apare clară şi !Simplă 1în secţiunile trasate.
Pînă la O, 15 m de la ni.Jvelul actual al islazului este hUJmUtSul recent,
după care urmează un strat cenuşiu humusul antic - gros de 0,300,40 m, de la care începe solul castaniu de pădure - fără urme de locuire. In humusul .antic, la partea lui superioară se situiază locuirea din
epoca bronzului '(faza Tei) întreruptă numai wcolo unde au fost !Săpate
bordeiele pne:feudale. Looui,rea prefeudală nu a lăsat nirei un fel de urme
în strat. Prezenţa ei nu s-a manifestat deoî.t prin complexele care au
inneg,rit puterni1c !Stratul cenuşiu antic, numai în dveptul lo:r şi cave s-au
adîncit în !Stratul castruniu-viu, pînă la solul ga1ben de stepă. Şnnţul II,
care a avut menirea să stabilea1scă .raporrtul dintre stratigrafiH platoului
cu aoeea din luncă, este orientat :sud - sud-1vest - novd-novd-est. El
coboară in pantă uşoară pînă 1a cea 4.5 m avînd aceeaşi stratirgrafie, după
care panta se accentuiază, iar stratul de cultură se subţiază pînă cînd, la
60 an de la capătul şanţului, panta devine repede şi stratul de cultură
dispare. După 20 m începe terenul plan al luncii şi reapare stratul de
cultură, stratigr:afia ,fiind aceeaşi ca şi pe platou.
1) Ma1terialele aparţinînd epocii bronzuluj şi primei epoci a fierului vor forma.
obiectu·l unor studii aparte.
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P:rin tipul de aşezare şi prin arrnenajările ei, locu~Dea prefeudală de
Băneasa !Se înoa!dDează, in gene:r.al, în aşezări1e gJ'Upului Ciurel dtn raza
oraşului. O asemănare mai evidentă o prezi:ntă aşe~area de la Măicăne.şti
care se apoopie prin dispunerea l01cuinţelor într-un nUJcleu situat pe
platou, în partea centrală a staţiunii şi prin ră.LSpînJdirea periferică a unora
din locuinţe, mai acentuată la Băneasa. Ca şi acolo sînt l01cuinţe de tip
bOII'deie puţin adincite în pămînt, cu cuptoare cu baza în formă de potla

cu

coavă Şl

cUiptoaJre r:ot.unde în locuinţe sau în aer liber. În plUJS, aşezarea

-0,82~

.

• IIPid lxtnb"

.f:p

t:T

<J

'

DO
00(1

Fig. 2 Planu~ bordeiului 22, (etapa /)
Băneasa
ră.Jstlll11ată. O

a avut şi gropi menajere, cihndrke sau în fonmă de pîlnie
contributie nouă pe care o ad,,.lJCe aşezarea de la Băneasa
prin cele 23 de oomplexe das,coperite, constă in multitudinea detaliilor pe
care le oferă asupra refacerilor celor mai multe .dintre locuinţe. Datorită
lor, ipoteza emisă cu ocazia ce:Pcetărilor din aşezările vecine de la Lunea
şi Măkăneşti, despre locuirea temporară a aşezăril01r şi reven~rea aceleiaşi
p01pulaţii după un timp oarecare, a căpătat valoarea UJnei oonduzii definitive. În acelaşi timp, s-au putut deosebi, în cadrul acestor refaceri, mai
multe tipuri de CU!ptoare, caracteriz&nd etape diferite de locuire. Din
cele 23 de bordeie, 11 au fost refă·cute (borr:deiele 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11,
12, 15, 17, 19) iar la două situaţia nu a apărut clară {B.6 şi B.20). Refacerile nu s-au limitat numai la amenajarea unor noi cuptoare sau la
reîntrebuinţarea celor voohi, ci la moditficarea sUJpra~feţei ocupate de vechile locuinţe, prilll restrîngerea lor ca întindere sau ca adîndme. Atari
constatări ne-au dus la concluzia că aşezaf'e3. de la Băneas.a, a fost locuită
în trei etape suooosive. O primă etapă este caraeterizată prin bordei.e de
mai mari dimensiuni, mai adînci, arvînd cuptoare cu ba,za în fonmă de potcoavă. Aceste cuptoare au fost boltite întotdeauna într-un bloc de pămînt
cruţat de obioei în colţul de noro-€\St al locuinţei, în interior sau pe latura
de la
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nordică.

(fig. 2). S-au constatat două tipuri de cuptoare. Unul, a cărei
nu a putut fi defmită, lipsind into1JdeaUJna, iar celălalt este
cuptorul cu horn, din care s-au găsit două !Întregi (fig. 3-5).
O a daua etapă este indicată prin CUJptoa~ele mai mari, rotunde,
amenaja te în vechea locuinţă sau pe latur:a ei - j;n afară -.şi care au ~e
întrebuinţat, de cele mai multe ori, şi OUJptoarele veahi, .refăcute. (fig. 6-8)
suprastructură
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rt!'"ct!"nf
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11111111 ..5o! casfan/u V/f./.
o
45
fm

scara:

Fig. 3 Bordeiul 4 (plan

şi

profil)

CU!ptoarele noii locuiri sînt situate in st~r:atul oonuşiu, iar rvatra 1or este
aşezaltă pe solul castaniu, oî111d srnt în a:fara locuinţei, ISau pe pămintul
umblat din locru1nţă, cind sînt 1în interiorul acesteia. ,tn totdeauna se observă şi reducerea spaţiului .locuinţei, cfie prin ·inscrierea noii }Qcuinţe in
perimetrul celei vechi, fie că o suprapune - mai mult sau mai puţin. In
bordeiul 19, cuptor:ul ,r,atUJnd, aşe~at in afara locuiln~ei vechi, nu a~e decît
g1roapa din faţa gurii, care este însă de mari dimenJSiuni (fig. 9) Această
groapă nu a servit şi ca locuinţă, deoarece conturul ei este foarte neregulat ; este vorba de un cuptor ,în aer .liiber, caf\e a întrebuinţat, în parte.
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Fig. 4 Cuptoru~ cu horn din B. 4

6 -

c. 4573
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fosta locuinţă, al cărui cuptor a fost distrus, pînă la vatră, de groapa noului
cuptor.
A treia etapă de locuire este mai puţin clară, dar incontestabilă.
Admiterea prezenţei ei se sprijină, IÎ.n primul rînd, pe tSituaţia din bo.r -

Fig. 5 Cuptorul cu horn din B. 13

Fig. 6 Cu.ptornl Totu.nd din B. 7

(secţiune).

pe un spaţiu de o~a 16 m~, d:nci cuptoare aparprefeud.ale .(fig. 11). Împr·e jurarea că să1păturile agrkole
au atacat şi acea!Sită 1porţiun:e de teren, precUJm şi suprapunerea de complexe pe o suprafaţă atît de re.stdn:să, au Jă•cut 1ca observaţiile stratig,r afioe să fie mul:t ~ng~Deurnate. Totuşi, din urmărirea atentă a repetatelor intervenţii surrvenite ~în cadrul :aoe:St1a J".estrÎ!n1s, s-a cOinJStatat pDezenţa unei
deiul 7, unde

s-~au gălsit,

Etapa a 11-a.

ţinînd aşezării
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prime l01cuinţe dotată cu un euptJa;r cu baza în formă de pot.coavă (a).
Din a·cest c-uptor nu se mai păstra decît vatra, a cărei lipitură pietrificată a rezistat, dat01rită fa:ptului că celelalte amenajări s-au adîncit numai :pînă la - 0,86 •m de la su1prafaţa act·uală, nivel la care se afla vatra.

Fig. 7. Cuptorul din B. 15,

refăcut

în etapa a II-a a folosirii

locuinţei.

Fig. 8. Cuptorul aparţinînd etapei a II-a a bordeiului 3
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Fig. 9. Bordeiul. 19 cu C1Jptorul rotund C!menajaL in etapa
a III-a

Fig. 10. Cuptorul din bordeiul .9

aparţinînd

celei de a III-a

aşezării
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.etapă

de locuire a

O a doua amenajare a loouinţei a intevvenit atunJCi oî111d s-a con1stlruit,

pe aceeaşi linie ou fOIStul cuptor, la un metru depărtare de acesta, un
nou cuptOtr (b), rotund cu cUJpola scUJrudă, foarte bine păJStJrată. CUJptorul
are un prag înălţat la gură, aşa cum s-a observat şi la cuptorul rotund
din B.17. Con100mitent cu acest cUiptor mare, rotunJd, a fun,cţionat şi un
oUJptor mic (c), situat la 0,50 m de acesta spre sUJd-est, cu baza în fO'nmă
de potJCoavă, dar de o factură care se apropie de refacerile din etapa II
şi cu cuptorul din B.9. Şi acesta a fost găsit aproape întreg, lipsindu-i
doar suprasti'IUICtura. El se arrlă situat la acelaşi nivel cu cuptorul mare,
avînJd şi aceeaşi orientare. A-ceasta ar OOillStitui cea de a doua etfllpă de
construcţie în B. 7. În fine ultimei etape, acea de a treia îi aparţin
cele două OUJptoaTe rotunJde, situate alături (d şi e). Groapa loQ' a fost
săpată de la limita de sUJS a stratului cenUJŞiu în care au fost clllptorite.
Unul din cUJptoare este mai arllînc (d), vatra lui ·fiirud situată la - 0,74 m,
iaJr celălalt, mai mic (e) are va1Jra la -0,,65 m. Almbele CUiptoare au fost
găsite întregi. De la gura acestor CUJptoare orientată spre est se adîncea
groapa, care la partea de sus a stratului cenuşiu a apărut ca o pată mare
de pămînt puternic înnegrit, acoperind aproape tot spaţiul complexului
7. Această pr.1tă de pămînt negru des!Velită de humUJsul recent al islazului
cu ocazia să.ipăturilo:r ocazionale, care s-au adîncit aici cu 0,50 m, a fost
aceea care a atras atenţia asupra complexului. In CUJrnul săpării s-a
oonstatat că groapa, care era comună celor două CUJptoare, se micşora
pe măsiUlră ce se adâncea. In felul acesta, deşi a ajuniS la adrniCimea de
- 0,86 m, ea atingând şi dlistrugmd cujptorul 1 - nu a atins CUlPtoareie
b şi c.
Celei de a treia etape, constatată strattgra~fic în complexul 7, trebuie să-i atribuim locuin'ţa 9, cuptorul în aer liber din COiilljplexuJ. 15 şi
CU!ptorulldespre care am vorbi;t, dim bondeiul 19.
Fără îndoială că amenajările etapei a treia au fost mai numeroase.
Situate însă mai la suprafaţă, urmele lor au rămas uneori sub forma unor
gropi in CUlprinsul locuinţelor mai vedhi, aşa cuun s-a corustatat la bordeiili
14, unde groapa care a di.strUJS cuptorul, a aparţinut de~Si,gur unui iborrrlei
mai noru al cărui cuptor a foot suprimat de săpătura ocazională. De altfel,
locui:rea a treia, a fost şi cea mai scurtă, după urmele lăsate.
Aceste trei etape de locuiTe in curnul duratei aşezării prefeudale,
din păcate, nu pot fi caracterizate printr-un inventar propriu~ deoarece,
pe de o parte cuptoarele mari, .rotunde din etaJpele lill şi TLI, nu au OOtnţi
nut material arfuoologic, iaJr pe de alta, materiaLul ceram.ic de la cuptoarele în potcoavă ale locuinţelor, nu a îngăduit constatarea a două aspecte
deosebite.

Aşezarea prefeudală

*

de la Băneasa, deşi ,întinsă şi cu numeroase
amenajări goopodăreşti, a oferit un inventar sărac, alcătuit doar din :re-sturile umei olări'i variate dar dispa,rate, din care nu s-au putUit întregi
decît 3 forme aparţinînd unor vase lucrate cu mîna (fig. 15 ; fig. 12/1-3),
cîteva fusaiole şi un cuţit •curb din fLer, găsit în bordeiul 15.
Ca şi tipul de ruşe~are şi de locuinţe, olăria de la Bănea:s.a se 1ncadrează întru totul in aoeea a grupului Ciurel din raza onaş.ului. Totuşi
prin aocentuarea umora din caractere ea capătă ak'i o oolora:tură deo~se85
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bită. Această eon:stata;re este valabilă de .altfel pentru fiecare din aşe
zările. contemporane de pe malul Colentinei sau al Dîmboviţci.
Privită in ansamblu, olăria de la Bănea!Sa se cara,cterjzează prin :

- cantitatea mare a ceramicii lucrată cu mîna ;
- întrebuinţarea în mod de01sebit, ca deg:resant, a
puţin a cioburilor pisate ;
""

BANcASA (la
lJ7

pietrişului

.s!~or) 1962

-109
•

c;;;::g llumu.s rrc ~111

~ Strai pcimi'nl c~nu5~u
liXm25l Oroopo cvploore/cY d .si~
So/vl C'0-5 ton~u Y~U ,

mnn

~cara.

D

Fig. 11. Bordeiul 7 cu cel,e trei etape de
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0.5

tm

tntrcbuinţare

.<;>i mai

___. bor,caneLe de m~ci dimensiuni, 'În g~enene de o alură îndesată, cu
margine scurtă, lipsite de svelteţa vaselor borcan întîlnite în celelalte
aşezări. (fig. 15 ; fig. 12 ·J -2 ; fig. 1411-3).
frecvenţa mare a tipsiilor (fig 12/4-5).

2

l

J
Fig. 12. Vase din Lut lucrate cu. mîna.
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oalei cu lbuza te'Şttă, l'UICmtă l:a roată, de veahe tra{Hg. 1~9/ 1--J).
ln afară de aceste trăJSături gerJ.Iei'ale, fiooa:re :Locuinţă fin parte a
avu t un material v.a.riat, tfa1pt pentru caJPe 'VQm proood:a la 1d escrieooa lui
pe SCUJ"It.
-

f.r.ecvenţa

diţie romană.

s
Fig. 13. V ase Lucrate La

roată

(fragmente).
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BordeiuZ 1, a conţinut olăria cea mai numeroasă. Proporţia între cera:mica lucrată cu mîna şi cea 1a roată este oovirşitoane în .favoa'l--ea primei (36 vase lucrate cu mîna faţă de 9 vase lucrate la roată).
Materialul, albun!derrt m cuptorul mai nou, a fast găsit şi risipit in
pămîntul de umplutură al g~opii hoJ'deiului, lucru exoepţional in ~eza
rea de la Băneasa ..In sdhimb, pe vatra cuptJorului mai vecthi, nu s-a
mai păstrat nirrnic. Spre deosebire de celelalte bordeie, în hordeiul 1 olăria
este mai mgrijit lu10rată m arrnJbele tehnici. Majoritatea vase1or luorate cu
mîna sînt din pastă cu cioburi pisate,
fără pietricele. Arderea este superficială la cărămiziu, dar toate vasele
sînt înegrite de arderea secundară.
Ca forme, sînt cele obişnuite ; vasul
borcan, şi tipsia. Predomină aici în
mod excepţional vasul borcan alungit, svelt, însă cu fundul îngust; dar
sînt şi funduri late, din care se desfac unflindu-se pereţii. Buzele sînt
subţiate, rotunjite şi tăiate cele
mai multe sînt cele rotunjite. In
1
general marginile sînt scurte, răs
frinte, în afară. Toate buzele sînt vă
•
lurite din cauza modelării lor prin
apăsarea cu degetele. Fundurile sînt
de obicei simple, dar groase. Mai puţine exemplare au talpa reliefată.
Faţă de modelarea buzelor, fundurile
4"
sînt lucrate cu mai multă grijă, uneori dînd impresia că s-a folosit şi
Fig. 14. Profile de vase lucrate cu mina
roata. Această impresie o lasă în special exteriorul vaselor, căci în interior se observă bine cum pasta a fost
[ntinsă cu degetele neregulat - în toate direcţiile. Nu s-a observat pe
nici un fragment provenit de la vase lucrate cu mîna, vre-un semn
sau decor.
Tipsiile, reprezentate prin numeroase !fragmente sdn1t de două tipuri;
unul cu fundul gros Î!Il 'llll1gihiu drept cu pereţii scunzi, cel mai nUlTller-oo,
şi oelăl.alt rn.a:i gl'OISolaln, discoildal, cu rfundul rotunjit.
Ceramica. lucnată la roată este, majoritatea, din pastă rbună, conţi
nînd mult nisip. Tehnica este ibună, la roata cu :îruvîrtire ·nepede. Un singur vas pare a denota JruJcrul la o roată înceată. El se deosebeşte de
celelalte şi prin :faptul că în timuJ ce acelea au fundul şi pereţii subţiri,
acesta are fundul şi pereţii groşi. Arderea s-a fă,cut, ca de obicei, la
cărămiziu dar culoarea este mult afumată. Ca formă, apar oalel.e cu fundurile simrple, nnele puTtînd urmele desprinderii de pe roată. Ele provin
de la oale de dimenJStumi mijlG~Cii, s~CUnde sau svelte. Cele şaDe fragmente
de buze provenind de la oale scunde cu buza teşi tă se încadrează în ti pologia arătată la B.4 {tipul II în B. 4). Decorul pe oalele lucrate la roată,
surprins pe cîteva fragmente dei la partea superioară a vaselor, constă
fie dintr-o linie dreaptă adîncită, fie din linia adîncită în val. Mai rară
este zona de linii drepte executate în timpul lucrului la roată, cu pieptenele cu dinţi laţi sau cu dinţii subţiri, ca acelea întîlnite pe oalele din
89
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~ee: IV. P~ două fragmente, ~triurile {înguste alternind cu cele late) se
1nt1lnesc Şl pe suprafaţa extenoară a buzei. Decorul în val apare pe două

fragn1ente de la vase diferite, dar cu motive identke. ,Este vorba de linia
în val adînci tă, repetată în mai multe registre pe :partea superioară a pîntecului şi pe umă.r. Remarcăm •Că decorul în val pe care il găsim în sec.
a.l IV-lea executat tot prin a:pă:sarea rpastei la oalele din pastă bună, cenu-:Şie, este transpus pe pastă cărămizie, aspră. Poate tot cu intenţia decorării
vasului, olarii au imprimat uneori pe partea inferioară a vaselor dungi
late cu distanţe mai mari :sau mai mici între ele.
Vălătucii ~~e l~t, s-:-au găsit în mare cantitate in cuptor şi în jurul
lui. Au f:o!I'me d1fente, hexagonale, pentagonale, c:cmke, pri:smatke, cilin-

-,
1

Fig. 15. Vas borcan lucrat
cu mîna caracteristic aşe
zării de la Băneasa.

Fig. 16. Vălătu.ci din lut de diferite forme găs.iţi
la cuptoarele locuinţelor.

d!ri1ce, dar piesele sînt defo!I'mate. Ele la:să impresia că iniţial au fost
modelate 001rect, că au foiSt folooite nearse şi lnUJmai dUJpă aJCeea a intervenit arderea care le-a întărit în forma în care se aflau, aidkă, du;pă deformarea lnr. Se mai remal'lcă în B. 1, folosirea în cantitate mare a păioa
selor în pasta din care s-au .fă·cut vălătucii. l;mrprimările de boabe de
mei şi gnîu, prec'Ulffi şi ale fibrel01r din fnun:ze apar cu o claritate neîntîlnită, atît la :suprafaţă cît şi în interiolf.
Bordeiul 2 a eonţinut un număr redus de fragmente ceramice şi o
îusa~olă sferică turtită. Predomină bonca:nul luocat cu mîna. Un f~agment
decorat ca linii adînci'te este lucDat la roată.
Bordeiul 3. Proporţia este mult în favoarea cera:mitcei lucrate cu
mina : 9 funduri de la va:s~ sint lucrate cu mtÎina, faţă de 2, lucrate la
roată'.

În cera:mi~ca lucnată cu mina, prtedomină pa.LSta amestecată ou mult
nisip şi pietrioele. Este întrebuinţată pentru vase1e mai mari. DiJn cealaltă categorie cu cioburi pisate s-a putut întregi forma unui vas borcan cu
margine scurtă şi buza tăiată. Sulb Ulmăr, într-o parte crre un buton.
(fig. 12/2). Unele fragmente au pe suprafaţa exterioară un soi de barbatină ceea ce face ca sUJprafaţa să fie vă1urită iar în interior urmele
pronunţate de netezire 1cu degetele sant asemăJn.ătoare cu urmele roţii
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olarului. Forrma obişnuită este boncanul cu ma!!1gine SlOUirtă, rărs1:fidntă ia:r
buza intorsă în afară şi turtită 1pe g;ît. Tipsiile sint de tipul cu margine
in unghi drept cu fundul, deşi acesta era rotunjit.
Vălătucii de lut sint şi aiei foarte num1eroşi de :Dormă prizmatică şi
cilindri!Că, dar urmele dege1t.elor au stricat uneo:ri fonma geometrkă. Dimensiunile va:ri.ază de la 0,15 l:a O,OH m.
În ce:ramka lUic:cată. la 1roată - remancă:m un sigur f,ragment de
buză -scurtă, întoar:să în e:fară, prin teşine 01bhc:ă 1Spre interior, eu muchii

Fig. 17.

Groapă menajeră.

la exterior şi interior şi un fragm,ent de toartă lată, de secţiune ovală, de la
o amforă din pastă cu multe pietricele, identică cu cea din B. 6.
Bordeiul 4. Proporţia : 25 fragmente luotate cu mîna, '17 fragmente
luerat.2 la roată. În ceramka lucrată cu mîna s1nt aoe1ea:şi forme mai
p~n teooase ISau mai înguste de bOtreane eu fundurile în genere groase. Cîteva au manginea înaltă aplecată in afară şi tăiată. Pnedomină pasta cu
cioburi pisate. Din pasta ou pietrioele, un vas - bor,can cu buza înaltă
subţiată, are pe umăr incizat un semn în cruce cu unul din braţele laterale foarte lung.
Vasele lucrate la 1roată :sînt majoritatea din pastă aspră cu multe
piet.ri.aele şi ou pereţii mai g;roşi. Un număr mai :mk de x--ed pie.n te au pereţii mai subţiri, conţinînd în pastă numai nisip fin.
Ceea ce constituie ap01rtul substanţial al bondeiului 4, este prezenţa
unui nUimăr consideralbil de fragmente care ne-au permi:s să cunoaştem
tipologia oalei de veche tradiţie romană. Prototipul este oala pintecoasă
scundă, fără ~it, cu ma.rgi:nea scUJ'tă, terminată printr~o buză lată teşită.
Acesta se găseşte în mod obişnuit în aşezările de tip Ciurel 1) El evolucf.

t în aşezarea de
Cercetări arheologice

la
în

Străuleşti-Lunca
Bucureşti,

s-a putut inuregi un vas de acest fel

1963, p. 95, fig. 2.
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iază prin dezV101tarea gibu1ui, alungirea pîntecului, baza rămînînd tot tJeşită. Urmează al tT1eilea tip, la care buza tot teşită se subţiază şi se răs
frînge în afară prian mişcarea pe care o imprimă olarul şi nu prin ~ng,ro

ş.are. În fine, ultimul tip -

oei mai evoluat - este oala cu :bum înaltă
aplecată în afară, la cwe teşirea a dispărut complet. Forma vasului se
modifică şi în rest, :g.îbul dispărînd drn nou, iar umă-rul devenind foarte
proeminent i(Jig. 19/1-----6). Urmărind evoluţia buzei de oală putem admite
că ultimul hp şi-a continuat existenţa prin buza înaltă aplecată în afară,
întîlnită în aşezările din feudalismuL timpuriu, şi mai departe [n tipul
de oală cu buza înaltă de la Bragadiru şi Zimnicea din secolul al XIV -lea.
Din punctul de vedere al decorului oalei, el rămîne mereu linia adîncită
pe umărul ~vasului.

F.ig. 18. F,ragment de fibulă digUală zoomorf.

tipul

Vălătucii de lut alflaţi lin !foarte mare ca111titate aJU ldimenJSiuni1e variind 1î:ntre 0,12,5 m şi 10,:08 m. Unii sînt ca nişte sulruri di:forme, alţii bine
modelaţi, cilindrici sau prismatici.
In Bordeiul 5 pDoporţia este de H ~vase executate la ll'Oată faţă de 17
1uera te cu mîna.
Ceramim lucrată cu m~îna constă din 'aceleaşi rvase scunde mici care
caracteriwază prod.U.cţia de la Băneasa. PJ:"oprii horoeiului ,5 s'Înt borcanele
cu marginea drea1ptă, rfără încli.nare în afară, mai scurte sau mai inalte,
ou buza tăiată. Un !fragment provine dintr-un rv.rus asemălnător celui din
B. 6, de tip PII'aga. Tot ak'i reîn~im buza dată ,peste cap şi lipită de gît.
Fundurile vaselor sînt atît larte, m care caz sînt mai subţiri, dt şi [n:guste,
g:roase. Pe două funduri sînt imprimate numeroase !boabe de mei. Tipsiile
smt cu mangin.ea [:ngu:stă şi frmdul gfiOO.
Olăria lucrată 1a 1roată se remarcă prim. pasta cu multe pietrkele.
funldurile vase1or Sîn:t simp1e, unele ou urme1e deprinlderii de pe T~oată
Un fragment de vas aJrată o tehnică pe care o presupunem la roata
înceată, a~înid oo1.1ectări cu mîna iful interi01r. Mai amirrti'm două fra~mente
decorate - Uinrul cu valul adîncit pe mai multe ,registre, ca in B. 1 şi rmul
cu dungi adîncite în :bandă fără spaţii [ntre ele.
In bordeiul 6 a ,fo.st constatată o cantitate destul de mare de ceramică lucrată la ]1(}ată; ·tatJuşi aceaJSta nu depăşeşte pe oea lucrată cu mîna.
Va'lele lucrate cu mîna sînt obişnuite, cu marginea scurtă, dr~aptă
1
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aplecată sau răsfrîntă şi cu umărul bombat sau teşit. Un vas ca~re s-a putut
intregi este de tipul Praga (fig. 12/3).
Ceramica luorată cu roata se reduce la oala pîntoooasă fără gît şi
cu rbuza teşi tă, din ,tipul I şi II staJbHi t fu1 B 4, aV!ind ca decor linii sUJbţi1ri
adîncirte cu spaţii între ele.
·
O toartă de amforă din pastă cu .pietrioele, dUiblu oan.elată, în secţirme semiavală, este din tpaJStă ansă supenficia:l la cărămiziu iaT în inter:~or, cenuşiu - desdhis.
In complexul 7 la OUiptorul C, s-a găsit material fragmentar ou totul dispara1t, provenind de- 1a 1bonoane şi tipsii .lUJcnate cu mîna, deosebit

5

Fig. 19. Profile de vase lucrate la roată.

de bine modelate. Se
cu roata.

~r-emareă

lipsa a.pPoape

rtotală

a ceramicii lucrate

corodat şi puţin.
Proporţia între va:se1e lucrate la roată şi cele cu mîna este în favoanea
primelor. Cer:a:mi1ca luorată 1CU mina diin paJsta cu c:Voburi pisate este oorodată şi arsă s~ecUindar. Predomină va:sul borcaJn mie, cu 1umărul lăsat ia:r
tip.sia a forst ;găsită în 3 exemrp.la~e, di·n care două cu fundul J'lotunjit
Îlil continuarea pereţil01r şi una cu fundul unghiular.
Ceramiea lucra 1 tă la roa:tă din patstă cu {oa:rte multe pietrioele, este
reprezentată prin oale mid-ISvelte, 'Uin.eari eu urmele despr1nderii de pe
roată pe funtd şi cu decor de bandă în dUJrugi a:dîn~cite ~fără spaţii între
ele - pe umăr.
Vălătucii de lut, în mare cantitate sînt în !formă prismatică dreptunComplexul 8. Cuptor 1. 'Materialul a fos.t

fo~Pte

g1hiulară şi cilindrică.
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Cuptor 2. De asemenea matenial corodat avÎlnd :aoelaşi caracter din
punct de V'Bdei'Ie al pastei. Proporţia în favoa,rea celei 1ucrate cu mîna.
In ceram·i·oa lucrată cu mîna :se disting oele două categorii; una cu mai
multe doburi şi 1mai puţ~ne pietr:i<cele şi alta oopră cu nisip şi pietricele.
Cei'Ia~m.ica lucrată la I'IOată exi:stă prin oaîteva -fragmente, dinlt:ne care un
fund aparţinmd tipului de oală pîn tecoCllsă.
Bordeiul 9. A avut nlllmai ceramică lucrată cu mîna. Predomină tipul
de VClJS cu margine ră1f,rrîntă, scurtă, sau mai înaltă, dreaptă, terminată
prin subţiere.
Bordeiul 1o' si,tuat în luncă,. a rCQinţin'll t, in afară de oeramică lucrată cu mîna, un singur ciob lucrat la roată. De la vase lucrate cu mînă
sînt matrgini deSitul de înalte şi ră:s.fnîntJe în afară 'rotunji te - cele· mai
nuaneroa:s~e a:pa:rţ~nÎind unor vase cu umărul de9voltat. Un vas intregibil pînă aproape de fund, este la fel cu oei din B. 6., prezentînd analogii
cu ~tipru1 Praga. Întneg materialul este din pa:stă aspră cu pietrioe1e, puternirc ansă, desig:UJr şi secundar, arvînd o culoare că.rămizie--I'Ioşie.
Bordeiul 11, t01t din lunea Co1entinei, a eornţ~nut a1prarape în exdusivitate ceramică lucra1tă reu m:Îin3., întru totul asemenea oe1ei din B. 1 O.
Un fragment aparţme unei ti:psii, foarte hine modelcrtă, au pereţi înalţi
în e~t.erior, dar f:undul foa:rtre g,ro\S mircşorează marginea în d.nterior.
Buza €1ste tfr:umo\S tăiaJtă orizontal.
Bordeiul 12, a oo.nţinut fva~gm,en'te oera:m~oe ma:i m!Ulte, da,r foarte
corodate şi ars:e seC'U!lldar. P['ledomină net, ca de obkei, cre:r:amirea lucrată
cu mîna, prin borcane mici cu margine scurtă răsfrîntă şi terminată prin
subţiere. Un f,rClJgcrnrent de borean are un bumb can~c. Trei fra:g.mente
de tipsie ;a;pa!rţin :amheloLr tipuri ; două au profilul în ungihi drept, al treilea are p11ofilul :Dotunji,t.
Di:n cele cîteva fragmente lucrate la .roată', remaTică:m o o:1l:l cu
decorul :în val trasat cu pieptenele pe umărul vasului la rpartea i.nferioară.
Vasul, la prima impresie pare a fi lucrat cu mîna dar foarte slabe urme
pe umărul vasului ne farc să pre:sUipunem exi1stenţa :naţii.
Bordeiul 13. Cele cîteva dob:uri foarte corodate, găsite pe vatra
cuptorului cu horn Slînt de la !Vase lucr,ate la roata din pastă eu multe
pietrioele. De ',neţ~nlllt un LSingur fragment cu decor din linii ;adîndte :c:;i un
fragment de vas· cu buza înaltă teşită, dar av~nd dublă teşire : oblirc şi
la ter.al.
Bordeiul 14. ~Mat~erial foa·rbe puţin - 31 fr.a:g;mente rceram~,ce din car:e 9 lucrate c:u m,îna. Este :singura oară la Băneasa 0Î1rud pro,p:::1r·ţia se
schimbă ~n favoarea rceramkei lw~:rate la ir'0,3.tă.
Reţintem un ,fragment dintr .... o margime de vaJS, ca:re :sre desnrinde djn
gîtul bine f.or:mat şi arrcuit, marginea răls,fnînglindu-tse în afar:l, avînd
buza .şănţuită 1pute:nnic.
Bordeiu,Z 17. La cUJptolr'lll 'mai veclhi s-au gă1sit :5.r.3_•g'mE'"nte mărunte,
disparate, lucrate la roată cît şi cu mîna. De reţinut doar trei fragmente
luorate la roată, de la Ol3.le eu 'm.angine înallă tenmirnate prin buza îngroşată şi teşită lat. UrniUl din va:se avea o şănţuire sub buză, în exterior
iar ca deoo!I' 10 banidă de linii adîmdte.
în verc~nătatea lui B. 17, în conţinutul stratu1ui oenlll:;iu - închis
cal"le de oibioei nu conţine dee1ît fragmente Tei, :s...,au găsit cîteva fra:gmente
pr(llvenimd de la un vas mare de provizie dm pa:stă bună rcenu~.şie-deSichi.s.
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In bordeiul 20, domină net ceramica lucrată ou mîna (11 vase cu
mîna faţă de 3 la ~oată). Boncanele sînt mid cu margine scurtă, răsfT•întă
în afară, în genere cu buza subţiată. Un fragment de la un vas acaoerit
cu barbotină are un bumb conic. Reţine atenţia în mod deosebit un creuzet
cu margine treflată, pe ca~re s-a mai pă!Strat urma verde a bronzului.
Borx:lei!Ul 20 este singurul din aşeză!rile de pe malul :stîng al Colentinei în care s-a găsit un fragm€1nt de vas de provizii cu buza lată, din
pastă bună cenUlşie cu fire de miea.
Bordeiul 22. a oonţinut cea mai mare cantitate de fragmente ceramke. Acestea sînt ar.se seaundar şi puterni·c IC!m'odate. De aceia JJ.U putem
şti da·că au fost }Uio:c:ate la roata ~nceată sau cu cr111îna. Pasta acestor vase
este amestecată cu multe pietricele. Pe unele din fundurile vaselor pare
a se d.es'luşi UJrmele desp:riniderii de pe roată. Vasele luc1rate eu mîna din
care s-au găsit numai buze, sînt cele observate la Băneasa, scurte, răs
frînte în afară şi terminate 1prin notunjilfe sau te.şire. Un fragment poartă
tm tdeco!I' de linie in val adîncit.
Prin des.crierea materialului cerami·c in cadrul rfi.ecărui bo·f!dei, am
nu \ThUmai a contura unul dim aspectele culturii C1urel, dar
mai cu seamă a evitdenţ'Îia car.acterul unitar al într'legului in;venta·r cer:ami·c din aşezare. El ne obligă a admite că cele trei faze, documentate stratigrafic, reprezintă o evoluţie în timp a aşezării de la Băneasa, dar nu şi
a culturii ei materiale. Păstrăm totuşi o rezervă, prove-nită din împrejurarea că in faza a weia, lipsa aproape compl,etă a materialului, nu ne-a
îngăduit UJn studiu oom:pBJrativ.
De curînd oeroetăltorul V. Teodores.cu, in lumina săpătu~ilor de la
Cîndeşti {r. Mizil) şi a altora 1), distinge patru faze în cupri1n:sul culturij
materiale Ipoteşti-Ciîndeşti, oaraoterina1te fi,eca:re printr-un aspect cultural deosebit 2). Deşi cercetătorul, nu a făeut nid o referire la grupul
Ciurel, contempo~an în parte ou grupul Lpoteşti-Cîndeşti, legătura dintre
ele este evidentă 3). Dar spre deosebire de grupul Ipoteşti-Cîndeşti, a~e
zări1e din .raza ora:şu:lui, nu au oferit date conCI'Iete, necesare unei periodizări în cuprinsul aşezărilor de tip Ciurel ~). De~i, în ultimul hmip, s-au
cercetat nouă aşezări iar in trecut cercetătorul Dinu V. Rosetti a :semnalat
alte cîteva nu s-a trecut încă la studierea în a~mănunut a întregului inventar, îndeoiSebi, ceramic, din fiecare aşezare. Nepubliearea materialului avheologic pe baza căruia a fost formulată periodizarea •culturii
Ipoteşti-Cîndeşti, nu ne îngăduie să verifkă.m comparativ dacă avem de-a
fa.ce, sau nu, cu mai multe faze şi în cadrul culturii aşez§.rilor de tip
urmărit

1) Tîrgşor (r~ Plcdeşti),

Valea Budureasca şi altele în zona Buzăului. Rapoartele

sînt în curs de tipărire.
.Expunere fă·cu1ă de V. Teodorescu •În cadrul şedinţelor de comuniiCări a
Institutului de Arheolo.gie a1 .AJcc,dem!ei R.P.R., în anul 1964.
:l) Aşezărilc 31parţinînJd grupului Ciurel au fost înglobate de prof. 1. Nestor în
complexul Ipoteşti-Cîndeşti, Cf. 1. Nestor, Arheo~ogia perioadei de trecere la feudalism în Studii, an XV, 1962, 6, p. 1 434 şi nota 4.
~) O îneepcare, socotim pPema•tură, de periodi'Zare a cuHurii Ciur<el a fof>t făcută
de cercetătorul Vl. Zirra, cf. Vl. Zirra şi Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpă
turilor arheologice de pe Cimpul Boja, Militari în Cercetări arheologice în Bucureşti,
1963, p. 71 şi Vl. Zirra, Contribuţii la problema permanenţei şi continuităţii populaţiei autohtone pe teritoriul Bucureştilor şi regiune, Comunicare la Sesiunea pe
ţară a arheologilo.r din R.P.R., mai 1964.

de

săpături

2)
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Ciurel 1). Ceea ce putem afirma în stadiul actual al cunoaşterii materialului ceramic din cuprinsul aşezărilor bucureştene, este că el înregistrează
aspecte deosebite de la o aşezare la alta. Considerăm însă că ele nu sînt
determinate de o evoluţie in timp a culturii Ciurel, cu excepţia aşezării
de la soldat Ghivan N, 2) Un exemplu concludent ni-l oferă cele două
aşezări de pe malul stîng al Colentinei, Băneasa şi Măicăneşti, care dispunînd de elemente de datare, se situează în cursul celei de a doua jumă
tăţi a sec. VI. TotUJşi materialul ceramic al acestor aşezări ne-ar fi determinat să datăm aşezarea de la Băneasa într-o etapa mai veche decît cea
de la Măjcăneşti. Credem însă că aspectul deosebit sunprins în cele două
aşezări, provine nu ca rezultat al unei evoluţii dn timp a culturii materiale ci este în legătură cu factorul etnic. Şi aici abordăm o problemă mult
discutată pînă nu de :mult şi anume apartenenţa etnică a aşezărilor din
sec. VI-VII. ln mare, această :problemă a foot rezolvată datorită nurmerWJselor descoperiri din cuprinsul Republidi Populare Romîne, găsindu-şi
oonoretizarea în unele din tezele emise de pro.f. I. Nestor asupra perioadei
de trecere la feudalism 3) .
. Prezenţa la Băneasa şi soldat Ghivan N., a fibulelor digitate şi
a Vo1selor de tip Praga ne determină a formula urnele ipoteze ~n legătură
cu această problemă. Cu alte curvinte, mceocăm a deoGebi în CUJptrims.uf
culturii autolhtone Ciurel, ce aparţine s'lavilor, calre este fonidul cultural
autohton, dacă şi cum s-a modificat acest fond cultUTal în CO!Iltact ou
populaţia slavă.

Rarpo11tîndu-ne la t1epertori1Ul oeramic din a:şezările sec. III şi IV,
con:s;tatăm că în aşezărilre aubohtotne de tip Cirurrel numai două categ.Qirii de olărie i:şi continuă existenţa : olăria lucrată cu mîna, de veahe
tradiţie da.ckă ·$i olăria Zlgrunţuroasă lucrartă la roată, de faatură daooromană. Dar ambele categorU suferă s.ClhimbăJri esenţia1e. Arderea oe[lUŞie a olăriei zgronţuroase nu se mai practică, probabil fiind mai greu
de obţinut şi neoesitînd !Un timp mai Jndehm,gat de ardere. Se praotică
exelDsiv arderea Qxid:an tă, ]negală, de oe1e mai multe ori v.ariitnd în1tre
căr21mi•ziu cUJrat şi castaniu. Din punotul de vedere al pastei, c001.tinuă
oe1e două categorii din pastă zgrunţUJroasă cu pietrioele sau mult nisip
cu bobul mare, dar apatr aJCUJm şi oale din pa:stă nru:mai cu ni1sip, netede
la exterior, mergfuld spre paata oale1or din feudalism (sec. XIV). Ca
formă unli1că IS<e menţine oala fără toartă, care se dezvoltă pe linia oalei
din sec. III şi IV, fie cu reveniri la forme de veche tradiţie romană, fie,
cum ar:aJtă prolf. I. Nestor, ou influenţe vădite venite din oeramica bizantim.ă con,t.em:porană. Strachina şi 1cana dispar eu desăvînşir:e. Deoorul oalelor se menţine aJp1'oaJpe, pînă la identitate, a1cela al liniei a!dintCite pe
umăr, aşa cum apare pe vasele din :S!pe.cia ciment. Dooorul în val trasat
cu pioptenele, care se întî1neşte mai rar, me îndrea~ptă :spre a~e]a al eeramicii striate - Dridu. Majoritatea olăriei lucrată la roată, denotă tehnica
bună a olăriei daoo-romanke.

O mică parte din material l-am putut vedea la comunicarea de la Institutul
de Arheologie al Academiei R.P.R.
2) Aşezarea de la soldat Ghivan, cercetată de Gh. Cazimir de la M.I.B. nu a
fă1cut încă obieotuJ unui 'Studiu mai amplu. Din aeea ee sintem in măsură a cunoaşte,
reiese că acolo avem de-a :face cu un aspect nou faţă de cel întîlnit in eelelalrte
aş.ezărri din raza oraşului, care ar putea fi datat in sec. VII.
::) Cf. I. Nestor, Arheologi.a perioadei de trecere La feudalism, op. cit.,
p. 1 433-1 435.
1)
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Olăria lucrată cu n1îna ,în raport
aşezările sec. III-IV, apare în pr<o1porţie

ou cea· în aceeaşi tehnkă din
mult mai mare şi înregistrează
sdhin1ibări de natură stlr:UIC'tllir:ală. In primul rînd, ce~ca de veche tradiţi~
dackă, care din :sec. II î.e.n. a însoţit· pînă la sfîrşit de veac IV şi chiar
1n sec. V 1) populaţia băştinaşă, în aşezările culturii Ciurel nu o mai găsim.
Ea s-a~r pUitea să persi:ste doar în cimitire, unde tradiţia este mai puternică, dar necropolele localnicilor din sec. VI-VII, nu s-au cercetat încă 2).
Reci.pientele care au însă o întrebuinţare majoră atît ~în :sec. III şi IV
cît şi în a?ezările :sec. VI-VII sînt va:sele-bor<can. Dar vasele-borcan dLn
aşezările grupurui Ciurel prezintă cara,ctere care, după părerea noastră,
vădesc intervenţia UJnor elemente :stră·ine în producţia cera:mi~că a populaţiei băştinaşe. Aceste elemente străine considerăm că fac pa1rte din patrimoniul cultu'ral al populaţiei slave noi venite 3). In aşezările de tip Ciurel avem de-a face cu o cultură localn:ieă care a :suferit unele modificări
inerente unei -convieţuiri cu o altă populaţie, intr-un do;meniu în. care
era mai aptă a primi aceste influenţe. Producţia olăriei lucrate în tehnica
bună a rnatei ou învktire repede n:u put€a fi alterată, deoareC·2 slavii
nu cunoşteaua această teihnică. Dar în olă.ria lucrată cţJ. mîna, în~ care
aceştia erau prkepuţi, au exereitat o influenţă pe care o vedem, atit în
prep~rarea lutului cît şi ·În 'tehnica modelării. Alături de pasta ·în car~,
după v~echiul obkei bă.Lştina.ş, soe amestecă cioburi pisate apare o pastă
în oea1re cioburile sint mai rare, uneowi chiar lipses-c iar cantitate::J. de pietriş este eon:siderabilă. For-ma vaselor, îndeosebi partea supe~ioa:ră şi
buza capătă o varietate de tipuri eare oscilează între vasele geto-dacice şi
va:sele slarve de tip Pl!'aga. Iar tehnica modelării, oscilează şi ea între aspeetul grosolam. al întinderii pa:stei cu degetele şi aceea care dă impresia
că avem de-a fa~ce cu roata înceată. Caracterele olăriei lucrate ou mîna
de Up Ciurel, îi imprimă un aspect deosebit faţă de olăria de veche tra-diţie dacică 4). El nu poate proveni de la o evoluţie normală a acesteia,
a cărei diJSpariţie aproape completă, în sec. X, arată că era la finele unei
îndelungate dăinuiri. Şi nici nu poate fi datorită unei influenţe venite
din altă parte, ldeoarece în :sec. VI-VII, singura populaţie care mai lucra
olărie cu mîna şi se afla în oontact cu populaţia din această zonă a Munteniei, erau slavii. Iar fibulele digitale şi vasele de tip Praga 5) din aşezarea
de la Bănea:sa şi :so1dat Ghivan reprezintă, în cultura autoht01nă CiUJrel,
obiecte proprii populaţiei slave. De altfel ambele 6 ) · aşezări prezintă
1)
2)

I•nfonmarţie

Eugenia Zaharia
şi Urlaţi a fost identificată o neoropolă aparţinînd grupului
Ipoteşti-Cîndeşti (Informaţie V. Teodorescu). În necropola de la Sărata Monteoru inclusă de către praf. I. Nestor în complexul Ipoteşti-Cîndeşti nu sînt cunoscute acest
fel de vase.
:l) Istoria Romîniei, vol. I, Slavii, p. 728-733.
4) Totuşi, patrimoniul cU!ltural al populaţiei băştinaşe în categoria cerarnicei
lucrate cu ·mîna, se îmbogăţeşte cu o nou formă ; tpisia. Este singura producţie ceramkă care înlocuieşte strachina. Deşi populaţia dadcă -cunoştea de mult a~eastă
formă, tilpul, tehnica şi generalirerea ei acum, ne determi·nă a !Păstra rezervă d5Ll1pra
p1·ovcmienţei ei.
") Două fibule digitale au fost găsite la lacul Tei şi Dămăroaia de către Dinu
V. Rosetti şi publicate de acesta în Germania, 1934, Seidlungen der Kaiserzeit ... , p. 207,
fig. 4 a, b şi 9 a, b. Săpăturile de acolo nu au fost publicate dedt succint şi nu
putem şti da1că au fom îrusoţite de vase de ti1pul Praga.
6) Materialul descoperit pe str. soldat Ghivan, printre care se află capul unei
fi-bule dJgitale .şi un vas fragmentar de tipul Praga.
7 -

Între· Mizil

c. 45i1
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şi :în restul inventarului· o coloratură deosebită. Aceasta apare mw evident considerînd, comparativ, aşezarea de la Băneasa cu cea contemparană de la Măicăneşti unde monedele bizantine, amJora de import şi
factura ceramkei lucrate la roată, dovedesc un contact mai strîns al
populaţiei autohtone cu lumea bizantină 1).
In concluzie, pe baza descoperiTi lor din. raza oraşului, considerăm
că prezenţa slavilor în secolul VI-VII poaGe fi constatată, pe de o parte
prin asimilarea unor elemente slave în cultura materială a populaţiei
bă.ştin.aş.e dCl!co-l'Oim.anice, iar pe de altă paPLe prin prezenţa unor antiohităţi slave în a:şezările autohtone de la Băneasa şi soldat Ghivan.
După periodizarea întocmită de oercetătorrul V. TeodoPescu, aşeză
rile de la Băneasa şi soldat Ghivan (nivelul în care s-au găsit vasul de
ttp Praga şi f~bula digiLată) s-ar situa în faza a III-a, în care cercetăto
Dul consta1tă, în grUJpul Ipoteşti ....Cmdeşlti, prezenţa slavilor mai manifestă. Aoeastă fază a fost datată în prim·ele decenii a1e seoolului VII, deci
o datare totuşi :mai tirzie decît ne indică nouă :pidorul de f1bulă digitată.

MARGARETA CONSTANTINIU

2. O AŞEZAUE FEUDAI.. A TUIPUUIE LA DANEASA-SAT

Marile lucră·ri de amenajare a la,cu.rilor djn sectonul nordic al Bucua:u S 1Chianhat 1n mod radical aspootul aoestei zone. Indiguite
în maluri de heto1n, apele rîului Col€U1tina au trebuit să părăsească matca
străveche cu meandr-e şi bălţ.i şi să se prelimgă în albia mult transformată. Cu greu poate fi reconstituit bazinul fostului lac al Bănesei,
pe care un plan de la 1894 2) îl prezintă dantelat cu întrînduri de apă în
terasa dului şi mici boturi de deal. Azi pe terenul aflat în partea de norovest a cwtieruLui Băneasa sant plantate viile experi!ffienta1e aJe InstitutJului de horti-vitieultură al Academiei R:P.R . sau IS!Înt o04nstruite gospodăriile localnicilor. In aoeastă zonă cu îndeLtmgă şi intens.ă locuire o:menească 3) au fost semnalate în cursul primăverii anului 1962, urmele unei
a:şezări datînd din .perioada feudalilSmului timpuriu. Brăzdarul plugului
scosese la iveală, pe terenul de la intersecţia celor două moderne artere
de cincula'ţie : şo1Sele1e N. BălCfficu şi C. Dobrogea~nu-Gherea, de altfel
singurul neooupat de construcţii (fig. ·20) fragmente ceramice grUJpate pe
mici suprafeţe, însoţite de Uirme de călrbune şi pămînt ariS. Intr-o secţiune făcUJtă în buza pantei, la 5'0 m nord-vest de intei."Secţia oelor două
străzi, cu ocazia instalării •UJnui transformator electric, s-a oorustatat existenţa nnui strat de locuire omenească de 0,30-0,40 m destul de bogat
în urme arheologice. Aşezarea de la Băneasa datînd din prima parte a
feudalisanJulrui timpuriu fusese amenajată deci în apropierea apelor lacului, pe panta uşoară a primei terase, la fel ca şi majoritatea celorlalte
reştilnr,

1) în alte aşezări ale g1rupului Ciurel s-au găsit şi fibule bizantine. Cf. Unele
rezultate ale săpăturilor arheologice de pf:. cîmpul Boja-Militari, op. cit., p. 71
şi M. Zgîbea, Fibule din secol III şi VI descoperite la Militari, vol. cit., p. 378-380.
2) Ar·I1. St. Buc., PLanuri şi hotărnicii 273.
: 1) M. Constantiniu şi P. I. Panaăt. Săpăturile de La Bucureştii-Noi din 1960,
în Cercetări arheologice in Bwcureşti, Buc., 1963, p. 77.
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complexe de locuire din această perioadă 1). Ea ocupă, probabil, o fî~ic
de teren ce nu depă;ş,eşt.e ~cu mult aetualul tna1s,eu a,l şoselei N. Băloe:s,cu.
deoarece cencetările făeute în incinta Institutului de mk:robiologie, aflat
in imediata vecinătate, nu au dus la semnalarea niciunui indiciu aDheologk. În s~chimb investigaţiile pe teren au indicat prelungirea zonei de
locuire spre nord-vest, acolo unde se profilează un in.tDînd al apelor
bălţii în terasa relatirv înălţată.
În toa1mna anului 1963, IVIuzeul de istnrie a oraşului Bucureşti
a început cerceta,rea aee;tei staţiuni, lucrările des.făşurîndu-1se în perioada
16 Ls.ept·emht·ie-15 o:tombr:{:~. Av.indu-se în vedere cDnf;.·guc01ţi:t :supr·a-

Fig. 20. Terenul pe care s-a efectuat cercetarea

arheologică.

feţei aooesibilă săpăturilor
porţiune din zona acoperită

cît şi faptul că aceasta reprezintă numai o
de &?ezarea feudală bmpurie, s-a impus cercetaJrea eXiha:ustivă. În prima ca;mpande triun~hiul format de ce1e două
şosele a fost străbă1tut de şase şanţmri, lllnele in direcţia pantei spre lac
(fig. 21) altele transversale.
ŞanţuJ I, lung de 70 m, a secţionat terenul supus ceroetării, pe axa
sud vest, nord est. A fost trasat în zona în care s-au observat fragmente oeramioe în arătură, şi s-a doved.~t a fi cel mai bogat in obi,ective
anheo1ogioe . .Loouinţe1e de suprafaţă 1 şi 2 şi bordeiul 3 au fo:st deseoperite cu ocazia săpă,r:ii lui, iar bordeiru1 6 şi resturile impră.5tia:te din eas.eta 5 s-au situat în imediata veci111ătate, spre capătJul de tSUicL Pe toată
lungimea săpătura s-a amncit pînă la pămîntul castaniu viu. Din profilul
vesttc al şam.:ţului a :reieşit tmmătoarea stratigrralfie, clară şi eontintUă, valabilă rpentru mtreg terenuJ. Sub un strat de pă:mîrnt oenUJŞiu dooahi:s humusul recent - gros de 0,15-0,25 m, urmează un strat de pămînt
oenuştu închis zgrunţuros, groLS de 0,10-0,15 crn. Acest strat care reprezintă nive1ul medieval TI a oom.ţinut in afară de fragmente oeramioe
destul de rare, locuinţele de suprafaţă 1 şi '2 şi COimJplex'Ul 5. Urmează.
1) Pe teritordul de azi al Bucureştilor cele mai multe aşezări fffil!dale timpurii au
fost surprinse pe pantele line ce însoţesc cursurile apelor. Aşa sînt aşezările de la
Piaţa Unirii, Alba, G.A.C. Bănea:sa, PLpena ş.a. A:lte a<;>ezări au fost amenajate pe
terenul'i mai 5:nrulte exeiiiliPLU fiind cele de la Ciurel, Uealul Sjpirii, Dea!ul l\Iihai
Vo'dă etc.
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de la

Băneasa-sat.

__ ___

un strat de pămînt cenuşiu degradat spre vînăt, compact, nivelul medieval I, în care s-au găsit puţine fragmente ceramice. Din acest strat porne&c bordeiele B 3 întîlnit în ş.anţu1 I , B 4 din şanţml III şi B 6 din
şanţul V. Grosin1ea lui -este de 0,15 m, spre capăJtul de sud marcînd o
îngroşare pînă la 0,25 m. NiveliUl medieval I reprezintă oea mai veche
locuiTe a terenului cercetat. Stratu3. de pămînt castaniu de pădure care
îi urmează, nu a mai cuprins n:ici-o urmă de vieţuire omrenească. De
asemenea nivelul medieval II este ultima locuire, feUJdală timpurie, celelalte vestigii de suprafaţă datînd din sec. XVIII-XIX 1).
Ln nivelul !SIUJpenior al ş.anţm:lui I {nivelul II medieval), care se si,tuiază în parte şi în arătura modernă şi merge pînă la 0,40 m, frecvenţn
materialului anheologic a fost .relativ slabă.
În afa~ră de două vase .şi 2-3 bucăţi de chirpic, restul materialului
a constat din fragm·ente ceramice, care în majoritatea lor provin de la
olăria de uz casnic-striată :(7,5% ). Forma este invarialbilă, oala fără toarte
cu deconul striat aşezat de la urrnăr pînă spre fundul vasului. Predomină
tirpul de buză înaltă, trasă oblic in afară şi ÎThoO"TOŞată . .În tehnica de execuţie a striuri1or, se obsewă poodominarea striurilor adînci într-un proC€!I1taj identic cu acela din borxieie. Ca decor complim€1Iltar, mot~vul ornamental în val este cel mai des folooit.
Dim. fragmentele ceramioe găsite în ouprirnsul şanţu1ui şi aparţitnînd
acestei categorii, oîteva sînt mai puţin obişnuiJte ;
----~ fragment de vas ou decor executat cu rotiţa găsit la ~0,20-0,30
m 2), lucrat dintr-o pastă aleasă, arsă la roşu, cu urmele 1roţii evidente.
Decorul este executat cu două rotiţe; runa cu impresi.ullli boahe de grîu
oare meng pe două linii ori·zorrtaJe, ia:r între acestea, două şiruri de linij
verticale.
- Un fragment de oală prezintă deasupra oimpului de linii striate,
un decor în val făcut ou pieptenele cu patnu dinţi iar dea;sUJpra aoestuia,
un şir de alveole oblice, la distanţe neegale. Buza, dreaptă şi ră9frintă
în a;:fară, are la partea superioară o şănţui1re uşoară.
- fragment dim umărul unui vas cu decor din şiruri de împunsături oblioe făoute cu pieptenele cu 5 dinţi.
Ceramica lustruită (25%) este reprezentată prin fragmentele unor
oale borcan cu buza în formă de colac, arse la negru - cele mai numeroase - şi la roşu, specifice perioadei bizantine tîrzii ~(sec. X-XII) 3).
Un borcan seund cu buza colac, lustruit, cu toartă d<~ formă
drculară, in secţ~une dreptunghiulară, cu două Şalllyuri longitudinale.
Pe ~gîtul scurt un decor de linii frinte în fascii, executate prim lustruiLre.
-- Un gî,t de ulcior înalt, avînd a:semănări cu vase de acelaşi gen,
găsite în sudul Dunării -'I) şi în regiunea Moravă:i).
---1

1) Din informaţiile localnidlor reiese că in timpul lucrărilor de amenaja"e
şoselelor din vecină tate a fost semnalată o ,porţiune de pă.mînt înroşH care a
conţinut numeroase fragmente de pi(IJe, •Oare după descrierea lor pot daLa din ::;ee.

a

XVIII.

2) Decorul cu ro,tiţa esrte consi1derat la Gai"Văn ea fiind specifk pcriQadei bizantine tîrzii (sec. X-XII). Gh. Ştefan şi colaboratorii, Şantierul arheologic Garvan
(Dinogeţia), Materiale, VII, 1961, p. 595.
3) Gh. Ştefan şi colaboratorii, Şantierul arheologic Garvăn (Dinogeţia), în Materiale, VII, 1961, p. 595.
4) Kr. Mijatev, Sloviansca Keramica, &>fia, 1948, p. 56, fig. 45 A.
li) Vilem Hruby, Stare Mesto, Praha, 1955, Pl. 48/4.
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In afara acestor două categorii, obişnuit întîlnite în aşezările con-·
temporane a fo:st găsit un f1ragrrnen.t de stradhină din pastă .aspră conţinînd pietri'oele, arnă la cenuşiu, carre aminteşte atît prin Jormă cit şi
prin pastă specia vaselor zgmmţu:roase diln sec. IV.
In nivelul m.edi·eval I {0,40~0,50 :rn) depune:r:ea de materiale a fost
şi mai săracă, ~erna.rcîndu--se în mod special împuţinaJrea oeramioei cu
decotr lustruit. In ,rest, 1naterialul prezintă î•n gen,ere aceleaşi trăsături
întîlllite în nivelul :sun{~!rio:r.

Fig. 22.

Loc11inţa

de

suprafaţd

1.

1.
Primul obiectiv atin:s în eur.sul săpăturilor de la Băneasa-sat, a fost
o locuinţă de suprafaţă (L. 1) surprinsă în carourile 11-13 din şanţul
I (fig. 22). Urmele ei au apărut la •0,20~0,25 m adînci,me, adică imediat
după îndepărtaTea ihurrnusu1ui ,:reoei1Jt arat, sub forma unei depuneri de
chiTpic, bucăţi de vatTă şi f!rngrrnente oeramioe. Locuinţa, situată la partea superioară a humUJsului a~nti·c, in cuprin:s,ul nivelului tmedieval IT,
a fost răvăşită de :brăz;darul plugului, astfel îndt, de pildă, fragmente
dintr-un vas (va:sul-<cratiţă cu tortiţe, întregit ulteriorr), au fost găsite âmprăştiate pe în treag.a suprafaţă a 1oooinrţei. TotuJŞi s-au pUJtUJt determina
forma aproximativ dreptunghiulară a locuinţei (4,20 x 3,60 m), resturile unei vetne spre oolţuJ de sud-est şi :părţi din peveţH prăfbuşiţi spre
inrterior, pe laturile de vest şi sud. Deşi citeva bucăţi din vatră aveau
poziţia normală, cu CDUJSta ca1ldnată ,în .sus, acestea nu erau totuşi pe J.:x:u.l
lor iniţial. In sohimib 1dhinpicul din pereţii prăhUJŞiţi, zăcea cu partea care
se prindea :pe scheletul de lemn în sus, iCUI:: in:dică UY'mele de nuiele
imprimate. Ohirp1aul puternic ars, conţine urme de păioase, pietricele
şi cal.car.
Locui.nţa
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în afară de resturile olăriei, în locuinţă s-au gă.JSi't fragmente de
rocă VJUilcanică, probaJbil de la o piatră de rişniţă,
tare, şi un cuţit din fier, desooperit în oolţul de
{ftg. 23). Depunerea în L. '1 nu a depăşit grosimea de

cîteva bucăţi de rocă
nard-est al 1ocuinţei
0,10 m.
M.aJteri:a1ul oor:amic, detSJtul de numercxs, era ma:sat qn zona de cen tnu,
aproximativ în dreptul n~s.turilor de la vatră. Fragmentele de oale cu
decor lustDui t, de dimerusduni mari şi mijlocii, sînt in proporţi.e de 35%
faţă de oevamica striată. Vasele de la care prov:Un sînt luarate la roata
înceată, din pa:stă o01nţinînd numai ni·~ip fin şi mica. Anderea este aproape
tJortdeauna incompletă, mieziUl rămîruînd cenuşiu. Majori1ta:tea vaselor au
suferit o ardere s~e.aundară care le-a denaturat culoarea. De aceia, deşi

Fig. 23.

Cuţit

de fier din

locuinţa

1.

cele mai multe sînt ar:se la roşu, este foarte greu a :spun2 cu siguranţă
dacă aceasta a fost arderea primară. Avind in vedere însă că celelalte
fragmente ceranlice prezintă pet.e .şi· nu o culoare omogen3. - aşa de
pildă, o toartă este roşie la mijloc iar la capete neagră (fig. 24/5) - considerăm di doburile arse uniform la roşu, provin de la vase ar.se la roşu
iniţial. Forma reci pienJtelor este cea obişnuită, oala ou toar1te sau fără,
iar ca tip predomină oala cu buza colac. Patru va:se au avut_ toarte
late, de formă circulară. Decorul întîlnit este ak3.tui:t din .incizii, ş.inţuiri
orizontale şi :reţea sau fascico1e. Se :remarcă neglijenţa •OU care sînt dispuse aceste motive ornamentale şi calitatea slabă a lu:Sitrului care, în
cea mai maJre parte este şters.
Olăria de uz casnk, cu decor striat, arsă la ro.şu, s:e ~caracterizează
fl['in. tipul de oală cu buza în formă de melc şi prin pred01m.inarea netă
a striurilor late, adînci (fig. 24.)
Spre deosebire de celelalte locuinţe, L. 1 a conţinut şi olărie lucrată cu mîn:a, aşa cum ne i1ndică prezenţa unui vas-cra1tiţă de formă
cibndrică, cu fundul plat, pereţii înalţi de 0,13 m, cu marginile trase
spre interior şi cu buza subţiată. Vasul are do:uă urechiuşe interioare
modelate în continuarea buzei, care seveau probabil pentru suspendare
(fig. 25). Pasta pY.ost frămîntată şi slab arsă la cafeniu desdhis şi modul
rUidimentar de modelare SJ~nt elemente care îl apDotpie de v.a:s2le lUJcrate
cu mîna din :sec. VI-VIII.
Locuinţa 2. La cea. 1O m nord-est de L. 1, au fost sunprinse resturile
unei amenajări, situată în partea superioară a nivelului II medieval deci
contemporană cu L. 1. Să:păturile [ntrepriruse au scos la iveală bucăţi
de gardină şi resturile unei vetre făcută dintr-un păanînt amestecat cu
paie SJubţiri, scurte în care se constată slabe umne de graminee. Grosimea vetrei era de 0,028 m, una din feţe fiind netedă şi puterni·c arsă,
cealaltă prezentînd un aspect neregulat. Amestecate printre resturile
vetrei au fost găsite cîteva bucăţi de gardină făcută dintr-o pastă identică cu compoziţia cllirpicului din L, 1, cupriJl:L)înd bogate urme de pă
ioase, pietricele şi calcar.
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La 0,50 m de aoeste vestigii, a fost sru:nprinsă o groapă care se
adîncea cu 0,30 m pornind din nivelul 1 medieval şi av]nd UJn diametru
de 0,60 m. Ea era 1umplută cu fragmente de vase, amestecate cu cărbu
ne de stejar, bulgăTi de caLcar oolitic, o gresie prismotdală ş.a. La întregirea materialului eeramic, s-a consta1tat că un borcan de mărirmf~ mij-

t

2

3

s
Fig. 24. Fragmente de vase din

locuinţa

1

locie, găsit în această groapă, se completează cu fragmente din B3, dovedi:ndu-se as,tfel,contemporanei'taltea celor două obiective.
OlăJria din groapă, aflată într-o stare fT"agmentar.ă, este de uz casnic
ou decor striat, [n procent de 90% faţă de aceia cu deoar lUJstnuit. Este lucrată di:ntr~un 1ut care conţine mult ii'liisilp ~i pietricele, pereţii vaselor
fiind groşi ·fOOJrte a!Sipri la rptpăit. Recipientele sînt arse iTIJOomplet la roşu
şi au suferit o puternică ardere secundară. Olăria din groapă se caracterizează prin
predominarea tipului de oală avînd buza cu streaşină
(fig. 50/9) şi rprin folosirea - fără excepţie a motivului în val agitat, din
care mai mult de jumătate este valul dublu (fig. 27), uneori despărţit prin
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două dun:gi adîndte, sau numai printr-o zonă mgustă, cruţată. In nici-un
CO!Il1lplex de la Băneasa-sat, nu s-a întîlnit va1ul dUJblu atît de numeros.
Astfel din punctul de vedere al stratigrafiei arheologice cit şi a
tipologiei ceramice, acest complex notat ini.ţial L. 2, a reieşit în urma cer-cetării, că reprezintă două obiective deosebite. Resturile păstrate în ni-

Fig. 25. Vasul
velu~

cratiţă

lucrat cu mîna.

:fi aparţinut tot
unei locuinţe de suprafaţă complet distrusă, pe cînd cel de al doilea obiectiv s-a dovedit a fi o groapă menajeră aparţinînd nivelului de locuire
mai vechi. {fig. 216).
Bordeiul 3. În partea de nord a şanţului I, după ,îndepărtarea stratului medieval II, a fost semnalat conturul unui bordei notat B 3. Cercetarea .acestei locuinţe, a dovedit că nivelul de coborîre a gropii, corespunde rpărţii inferioare a primului strat de locuire a acestui teren (fig. 28)
Bordeiul 3, de formă uşor tJrapezoidală (4, 75 x 4,25 x 4 m) este adîncit
faţă de nivelul de călcare cu ----.0,82 m, iar în raport cu solul actual cu
- 1,15 m. În timp ce complexele de locuire de acelaşi gen, cunoscute
pîn~ în prezent la Bucureştii Noi . . .A~ba 1), Străuleşti 2) şi ahiar celelalte
II oomstituie urmele unei vetre care e pasibil

să

1) Cercetări
2)

arheologice în Bucureşti, p. 106, 108.
Ro:-deiu:l 30 .cer:cetlat în campania di!ll 1963.
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de la Băneasa~sat, au ·pereţii rvertkali, IB3 prezintă toţi cei patru pereţi
coborund într-o evidentă pantă spre exterior. ~ln felul acesta, ·În timp

Fig. 26. Depuneri de material arheologic în L.2.

1
Fig. 27.

Fragmente ceramice din L.2.

ce podeaua bătătorită, dar fără alte amenaJari, reprezintă pe unul din
axele sale 4,15 m, ipartea ce corespunde buzei g·~opii atinge doar 3,94 m.
Săpătura nu a reuşit să scoată la iveală intrarea În :bordei şi nici gropile
de pari ai acoperişului. Urmele părţii superioare a locuinţei, distrusă de
un incendiu, au fost păstrate într-o masă de pămint înnegrit, amestecat
1
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cu cărbune de stejar, cenuşă, bucăţi de chirpic, în care apar evidente amprente de păioase şi nuiele. Această lentilă ~ce acoperă 3/4 din suprafaţa
gropii, în special partea centrală spre latura de vest şi sud-vest, atinge
o groLSime de 0,40 m spre centru, cuprinz-înd în zona inferioară o 1masă
compactă de cărbune, pr01venit probabil de la bîrnele de stejar care constituiau suprastru.ctura locuinţei. În această depunere au fost semanalate
şi cele mai multe rnate~iale arheologice, n1ajoritatea ,fiind akătuită din
fragn1ente ceramice alături de care s-au mai găsit, o bucată de zgură de
fier, un arcer din şist verde, un prîsnel bitronconic, un cui ş.a. În general, inventarul arheologi.Jc SUJrprins in pă:m,întul de ~U!mplutură al hondeiului, este sărăJCă.doiS şi fragmenta:r.
In colţul de ISUJd-est a fOISt găJsit cUJptorul a cărei partea S1Uper1oară
era prăbuşită !(fig. ~29). Atît in încăperea de foc cît şi 1în zona imediat învecinată, ISe aflau fragmente de vase, bu:?ăţi mari de cthinpie, frag1mEmte
din cărămidă, bulgări de piatră calcaroasă, o bucată de zgură de fier,.
oa:se ş.a. La cercetarea cuptorului, s-a IOo,rustatat că aceiSta a cunoi'31C'Ut mai
multe etape de amenajare, situaţie rrntrlllaît,va similară bandeiului de la
Alba 1), şi locuinţelor de la Bereasa-Ploieşti 2) sau Ileana-Podari 3). Primllll cu1pto1r a .foot săpat ântr-Utn calulp de pămint cruţat 1inalt de 0,12 m
faţă de pcldea. Pentru amenajarea acestuia, a fost sălpată. 1în :faţa platformei
de 1părrnfult, o g~roapă adîncă de 0,2'5 m, la niveLul ei stabilindu-se şi vatra
cUtptm:ului. Cu:ptorrul I a ~t tăiat de eU!ptorrul '2, lde dimenJSirmi mai mici,
care s-a afundat ou 0,42 m faţă de podeaua ~bolr'ldeiuJJui. La a~ceastă iuLstalaţie de foc au fost găsite trei nirvele de vetre IÎntt>şite, aoaperite cu straturi
de cărbune. Cuptorului 2 îi aparţin şi unele bucăţi de chirpic de la o gardi!nă ),ngrijiJt pregătită. Ultima vatră a cuptorului 2 a fost acoperită cu un
pămînt înnegrit, bine tasat, deasupr~a căruia s-a clădit cuptorul 3. Pentru realizarea acestei noi i.nJstalaţii, loouitorii boodeiului au folo1sit, la
pereţii late~aH, bucăţile de gandină ale Olllptorului anterior. Deasa.llpra
acestora era pusă un fel de plită, dintr-o placă de lut ars, groasă, de
0,038-0,040 m şi făţJuiJtă pe ambele părţi. Amenajarea aoea:sta, nefiind
p:ro baJbil suficient de Tezis·tentă, s-a prăbuşit după scurt timp, dovadă
fiind vatra nisipoasă puţim. ~:nsă, mai a1ffi spre oonltru şi la guoo cupto~ru
Lui. în această situaţie s-au impUtSI noi reparaţii ale cUJptJorului însă pe
acelaşi principiu ale pereţilor făcuţi din calupi de gardină. A patra etapă
a instalaţiei de 1foc din B3, o reprezintă cuptorul cu pereţii laterali alcă
tuiţi din bulgări masivi de lgarrxiină, peSite care era pr.ÎinlSă o phtă di.Jn pă
mînt ars, ll1Jetezi~tă pe ambele ,feţe. CUtptorul mai arvea de asemeni o gar-·
dină, JWObaJbil p01rtativă, ai ICă.rou pereţi lat&ali eDau mai scUJnzi decît
oei ai gardinei fixe. !nJtr-o :astfel de si buaţie, cuptorul a fll1l1.cţionat mai
mult timp, fapt atestat de vatra !Ultimă pietriJficată, pe o grosime de
001 m precum şi de stratul de pămînt 'Înroşit lat de 004 m. Acestei
etape îi corespunJd şi fragmentele Ulnor cărămizi cu SUlpi'afaţa aoaperită
1

1) Cercetări arheologice în Bucureşti, p. 110.
2) Infor·maţii V. Toodmescu, ~muzeogra:f princitpal ~la

:1)

V. Zinra,

Muzeul regional Ploieşti.
în Materiale, V, 1959.

Cercetări feudale timpurii la Ileana Podari,

p. 503-504.
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cu smalţ verde, găsite în dărîmătura instalaţiei laolaltă cu fragmentele
<le vase, mici bulgări de caloar ş.a.
Suooesiunea. amenajărilor şi ream.enajărilor instalaţiei de foc din
B 3, dovedeşte relativ îndelll!nga folosire a acestei locu1nţe. Pentru prima
dată pe teritoriul Bruoureştilor, apare evident sistemul întrebuinţării ga,rdinelor veohi, la construirea .unrui alt cuptor. Menţionăm că atît cuptorul
sau cuptoarele din B 3 dt şi celelalte instalaţii de al(~est gen de la Bănea
sa~sat, Bucureş,tii Noi ete au păstraJt o cantitate redusă, dar mereu prezentă, de pietre, cu precădere calcar organogen 1).
În bordeillll 3, olăria striată de uz casnic înregistrează procentul
cel mai ridicat (94% ). Avem de-a face tot cu oala din pastă în compoziţia
că,reia intră mult nisip ·?i pietricele, ar:să superfidal la roşu. Tipul de
vas caracteristic din B 3 este oala cu buza streaşină (fig. 30). Din 58 de
fragmente analizate, 42 prezintă această trăsătură comună. Restul sînt
vase cu buza colac sau mek. Foarte rar se întîlneşte buza înălţată. în
tehnica executării striurilor pe pîntece se remarcă şi aici frecvenţa covîrşitoare (68 ~;~1 ) a ~triurilor late, adlnci. Un frag,ment din partea inferioară a unei oale, constituie un exemplar unic la Băneasa--sat, prin aceia
că striurile de pe pînteoe se coboară chiar pînă la fundul vasului.
Decorul aşternut pe umărul oalelor e:;te bviul în val agitat, motivul
cu împunsă,turi fiLnd prezent doar prin două fragmente. Trei fragmente
de buze au decor şi în interior (fig. 4:1). Pe un singur exemplar, brîul
de linii în val, se ai'lă între striurile orizontale şi nu în spaţiul cruţat
pe umărul vasuLui. Trei fragmente de oale dovedesc că a~cestea au aV~ut
suprafaţa exterioară acoperită cu un strat de calcar (hurrnă albă) 2).
Cele pentrru vase borcan cu deoor lustruit, reprezentate prin cîteva
]ragmente, sînt realizate din pastă fină sau din :pastă mai gwosolană.
Arderea la negru (2 vase) s-a făcut inoornplet, în timp ce arde~ea la roşu
a pătnuns bine miezul vaselor. Câlracteris.tic .pentrru vasele cu decOO' lustruit din B 3, este tipul de oală cu buza melc, c,onstatată la toa~te cele
patru redpiente. Unul dÎln vase avea două toarte, probabil din acelea
scurte, 11otunji'te, lipite sub buză şi pe uunăr. In locul uneia din toarte se
află un orificiu făJout, desigur, pentru a agăţa vasului un mîner de :sJoară.
Deco1rul, acelaşi pe toate va:sele, ccm:stă din linii in fa:scicole executate prin
lustruire şi adîncire. (fig . .30/8).
Cîteva fragmente provin de la două vase din oategoria oeDamioei
cu caolirrl. De la nnul din vase se păstrează un singur fragment, extrem
de corodat ia~r de la cel de al doilea, cîteva :f:iragmente de la pîntooe decorate cu şănţuiri orizorutale, 1arte, ca nişte coaste.
3) Calcar organogen. Structura inechigranulară. Compoziţia mineralogică ; în
afară

de cîteva minerale, care apar cu totul sporadic (cuarţ, şi minerale grele) roca
este alcătuită în întregime din granule de calcit şi din organisme calcaroase din
care fac parte : Ostracode (valve) Bryozoare. Miliolide (Biloculina, Quinqueloculina).
Apariţia lor în acest oalcar îi determină vîrsta terţiară (miocen). Analiza calcarului
din B 3 de la Băneasa a fost făcută de conf. dr. 1. C. Popescu de la Catedra de
mineralogie a Facultăţii de Geologie şi Geografie Bucureşti, căruia îi aducem mulţumiri şi pe această cale.
2 La Dridu au fost găsite vase acoperite cu angobă alb-gălbuie, cu scopul
de a imita vasele din caolin (cf. Ion Nes-tor şi Eugenia Zaharia, SăpăturiLe de la
Dridu, în Materiale VI 1959, p. 596) La Satu Nou, de asemeni, se semnalează prezenta
unc,r· oale din pa>stă oe conţine nisip şi bucăţi de ,pietri,cele sfărî,mate, peste care s-~
întins o angobă {cf. B. Mitrea, Şantierul arheologic Satu-Nou. Necropola feudala
timpurie, nr. L Materiale, VII, 1961, p. 553).
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Fig. 30. Fragmente de vase din B.3.

In bordeiul ~3 s-aiU găsirt patru Tun.duri de vase iCliin caitJegoria eeramieei striate, care purtau anărci de olar. (fig. 31).
Marca 1 se :află depusă pe fundul nnui V1aS luaraJt dllintJr...,o pastă ce
conţine pietricele, illsă cu sUJpnatfaţa exterioară bine netezită. Semnul este
110
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Fig. 31. Mărci de olar.
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redat în relief, repre21entînd soarele 1) cu 8 raze, dintre care trei au 0,9
cm iar cea de jos 1,25 cm (fig. 31/1).
Semnul 2, păstrat fragmentar :reprezintă două cercuri concentrioe
în relief cu raze ce converg către centru 2) (fig. 31/4).
Semnul 3, reprezintă un pătrat impărţ~t de două dia!metre în relief,
fiecare din ,oe1e pab'U mid 'pătrăţele fiind i·mpri1mate în pCllsta moale a
vasului :1). (fig. 31/6).
Semnul 4 aşternut pe fundul unui va:s prăfuit, din caoli!I1 alb este
slab realizat. El ·redă, .se p::ue, mai multe patPate suprapuse, gă:sindu-şi
analogii atît în Dobrogea li) cît şi în sudul Dunării 5) (fig. 31/2).
Bordeiul 4. A fost des.coperit în partea de nord-vest a a<;>ezării, cu
ocazia săpării şanţului IV. După îndepărtarea stratului medieval II, la
Q:t5 m ad.înci·me, în interiorul şanţului, s-a detaşat abia vizibil, din
stratul cenuşiu-vînăt (medieval I), o porţiune de :pămînt 1mai roşcat, foarte
cmnpact§. .)i con11plet lipsită de urme materiale. Adîncindu-se :săpătura la
- 0,80 m, a apărut o masă de c'hirpic puternic ars, ră:s:pîndită pe o întindere de 4 n1 în lungi,mea şanţului (fig .. 32). În a·cea:stă masă de pămînt
înro.şit, erau prinse resturi de bîrne arse şi rare fragmente ceramice. In
caseta A, deschisă ·pe latura estică a şanţului, la - 0,55 m, în colţul de
nord-est, a apărut o zonă de păm,înt puternic înroşit iar la - O, 70 m s-a
sunprinrs, în casetele A şi B, întreg conturul bordeiului 4. Forma lui era
dreptunghiulară, cu dimensiunile de 4,40 x 4,80 m. avînd colţurile rotunjite. A atra1s atenţia faptul că pe laturile hordeiului, o fîşie de 0,25-0,30 m,
era alcătuită din pămînt cenuşiu, compact şi lipsit de urme materiale,
în tim1p ce restul suprafeţei era ac01perit de .ohirpic Lsfărî.mat avînd aspectul
unui praf de cărămidă puternic ars. La - 0,80 m, după îndepărtarea primului strat de pămînt roşcat, s-a constatat ca şi ~hirpicul prăfuit, mai ales
pe latura sudică, ocupă numai o zonă lată de 0,4:10-0,50 m pe laturile bordeiului, avînd .înclinaţia spre interior. In rest g~roapa b01rdeiului conţinea
păm~înt negru, că~bune şi bucăţi d.e ohirpic. Nu mai. rămîne îndoială că
agloaneDa:rea masivă de dhirpic prăfiuit restDînsă pe laturile bordeiulrui,
provenea de la pereţii prăbuşiti ·în timpul incendiuLui ~aDe, a mistuit
locuinţa. La 0,82, rrn, au apărut două bîrne anse, urmate de alte1e la
- 1,04 m şi ---1,15 m. Ele erau situate ffn jumătatea sudi:că a bwdeiu1ui,
paralele şi orientate nord est-sud vest. Lăţimea lor era de 0,15-0,20 m.
Desigur că acestea sînt restJuri1e birme.1or oare .aJu serv:i;t la s.usţLnerea
1) O piesă similară a fost găsită la punctul Alba Bucureştii-Noi, se aflăa la
M.I.B. inv. 73343 ; vezi şi Kr. Mijatev, op. cit., p. 4, fig. 2/2 ; Arheologicinî pamiatki,
Y.P.C.P., Kiev, 1962, tom. XII, p. 115, fig. 41.
2) Analogii la Madara, Kr. Mijatev, op. cit., fig. 32 b.
:J) Acest semn este foa:rte frecvent atît pe teritoriu!! R.P.R. cit şi în R. P. Bulgaria. R. P. Ungară, în sudul U.H.S.S. etc.
t,) M. Comşa, A. RădUiletscu şi N. Haf1uchi, Necropola de incineraţie de la
Castclu, Materiale, VII, p. 656, fig. 6.
'
,;) La mănăstirea Sf. Gheorghe din Constantinopole, zildiltă de Constantin lvlononahnl (1042-1054) s-a af:at un semn asemănător zgî!'iiat pe tencuiala pi·uaspătă
a monnmrntului. R. Demangel et E. Mamboury, Le quartier des Manga.nes et la
premiere reqion de Constantinopole, Paris, 1939, p. 30, fig. 34. Acelaşi semn apare
pe pereţii bisericii de la Viniţa ridicată către mijlocul sec. X. St. Stancev, Ţarkvota
do selo Viniţa în Izvestiia · lns·titut, Sofia, 1962, vol. XVIII, p. 315. fig. 303,'4.
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an

acoperişului Îlil două ape, şi s-au păstrat
:poziJţia căderii lor nOirmaLe.
La aoei.aşi adîncime s-a descaper:it o cataramă ov.ală de ,fier, al cărui ac
a fast găsit la o mică ditstam.ţă, şi rave J1~ag.men te oorarrnioce. în colţ.ul de
sud-e:st al bordeiului, la 0,80---J0,90 m, a apăTut un cazan de fier (fig. 33),
ră:stu:rn.at ~cu

gu,pa spre est. Oazan:ul a :fost1 turtit de gr-eutatea hîrnelor·

Fig. 32. Latur'l de nord a bordeiului 4.
acoperişului

incendiat şi prăbuşit peste el. S-a constatat că vasul zăcea pe
un :str'at de lemn catrboni'zaJt, JWOibabil că eva aşezat pe o poliţă. Alături,
tot pe un strat de lemn carbonizat, situat la acelaşi nivel cu cel al cazanului, s-a destcoperit o amforă răJSturmată cu guva spre rnond. 1n centrul
bordeiului, amestecate în pămînt ,zăceau tbUJCăţi de ohi,IJpk am la cenuşiu,
cu urme de nuiele mai gtroase 'sau mai subţiri şi de pari. Prhts [n tre
bUJCăţi de chirpic cenUJŞiu s-<a aflat rm cenc de rfier .şi altul crnai mic pe
Ulna dinl bîrnele cavbonizate. La - ~1,20 m., pe lftmdul hondeiului, :s . . au
găsit două gres ii diln şi:st IVende, care probabil, au ISffi'!Vi t la :asiCuţ~rea obiectelor tăioase.
Podeaua ;bordeiului este plană. După cură~ţ~rea ~întregei zone compacte de chtiiPic sfălliîmat, nu s-a O<m5tatat nici o urmă de par. In sdhimlb
~

- c. 457B
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în l('l()l}ţuil de suJd-vestt. !În Sjpecial, resturile rle 'fiîmne amse şi bucăţi e de
chirpic, pali' a !Pf'OVeni de la 'UJil stîllp de ISJ\,llSfţ:iJnere, dar oare ruu era anundat
în pămllint ci tsprijilnit pe o talpă de lea.TI!I1.

Fig . 33. Bord eiul 4 (în primul pl.an, în colţul stîng se observă cazanul din fier) .

:-""t", /.~ - - .
- ~

---

--.

Fig. 34. Cuptorul din B.4.

În jumătatea tnardică 1a hardeirulJui s-a desvelit, în oo1~ul de nordcuţptorul (fig. '34), care, cum am spus mai sus, era acoperit de masa
prăfoasă de cir.pic 5)ncă de la ~o, 55 m admcime de la so1ul actual. Din
păcate &nsă el era SlfăxUmalt . Resturile masive de giaridină şi bUICăţile de

est
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crurpic ars erau prăbuşi te în int.erioT împreună cu frngmmrte ceramice
printre care şi :partea superioară a unui ulcior din caolin {fig. 35).
De~i prăhuşiJt în întregime, din observaţiiLe .fătCIUte ,reiese că avem
de-a ftaoe cu un ouptoa:- săpat [ntr-rm bloc de pă.mî111t cruţat cu va-tră
ovală arrnenajată la nivelul podelei. La oca 30 cm mai sus, susţinute desigur pe împletituri de nuiele, s-a modelat plita sau tava rectangulară
cu oolţnrrile rotunjite şi clU pereţii laterali înalţi de cea 0,16 m, căz.înd
vertical spre 1frmd. Urm.ele de pe SUJPirafa~a exterioară a pereţiLor laterali
nu lasă nici o îndoială 1că ace.<;>tia enau adm:,aţi :pămîntuLui cruţat din
1
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---------------Fig. 35. Ulcior de caolin

găsit

în B.4.

bloc. Bucăţi din acest 1pămiÎnt .ans la roşu au fo:st găsite printre fragmentele crnasive ale plitei. Existenţa şi a unei tăvi ":portative" cu maTginile
înălţate, asemănătoare 'Phtei ca fonmă dalr cu pereţii şi fundul mai sUJbţiri
şi făţuiţi cu ingrijire 1pe ambele ls.UJpratfeţe, a dferit 1posibilitatea de a se
faoe mai bine deOisebi,rea ·între cele dauă obioote legate de mstalaţia
de foc. În faţa gurii cuptorului se afla o pată de pămînt înnegrit de căr
bune, 1în care s-au mai păstrat resturi de lemne carbonizate.
În colţul de sud-est, spre latura de nord-vest, şi zăcînd pe fundul
bordeiului, s-a dat peste r·esturi din uşa bordeiului - probabil uşorul.
Este vo!Iiba de un ancadrament dreptunghiular, format din ~hirpic de
culoare cenuşie, cu urme de nuiele paralele, sau .î'mpletite ş.i cu amprentele unui stîlp, oearlbonizat. Pe partea căzută direct pe pămînt chirpioul e
frumos făţuit, ca o tencuială. Căderea uşorului nu este cea normală, el
fiind paralel cu latura vestică a horldeiului, pe unde era intrarea. Poziţia
aceasta poate proveni din deplasarr-ea lui în momentul prăbuşirii peretelui.
în bordeiul 4 raportul între ceramica cu decor lustruit şi cea cu
striuri este de ·218% pentru ipriirna categorie. O notă caracteristică a boc~
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deiului 4, este aceea că procentul de vase striate, din pastă fină Şl cu
mica este mai mare decît acela al vaselor din pastă aspră. Acelaşi lucru
se reflectă şi în ceramica cu decor lustruit, unde vasele din pastă fină
pr~dounină net (9 vase din pastă fină, faţă de 12 din 1pastă ·mai aspră).

1

3
Fig. 36. Fragmente de vase din B.4.

Situaţia

:se ropctă în bondeiiUl 6 urn!de, raportul este insă şi mai accentuat
în :favoarea paJStei mai fine. Tot o TI!Otă aparte o con1stituie B. 4 prin
prezenţa în 1·aport egal, a decorului în val şi a aceluia de împunsături,
fenOiffien care nu se observă în nici una din celelalte locuinţe. Ca şi în
B. 3 :şi aici unele vase au avut pe fund mărci de olar, dintre care :s-au mai
găsit două ; una nu se 1poate distinge clar din cauza uzurii, iar cealaltă
asemănătoare cu mar-ca nr. 3 din B.3. Vasele de caolin au fost întrebuinţate şi de locuitorii din B.4. În ,afară de două cioburi atipice, din pastă
caolină s-a găsit şi un fragment de ulcior ;pîntecos, cu ioarte groase şi gît
s·cund, •care însă nu .a putut fi întregit. Pe grrt, are incizat un semn asemă
nător literei Y. Asupra acestui recipient vom reveni.
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Locuinţa 5. Cu ocazia săpării şanţului V, s-a obsewat că zona din
apropierea laturei nord-vestice a şanţului I, prezintă o albundenţă de
material ceramic. Consider1înd aceste ,resturi ca aparţinînd unei locuinţe
de suprafaţă, porţiunea a .fost notată L5. Adîncirea secţiunii trasate .~i a

1

5
6

7

)

Fig. 37. Fragmente de vase din L.5.
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casetelor desdhise, a dovedit într-adevăr o abundenţă a vestigiilor arheologice în partea superioară a solului, frecvenţa acestora scă:mnd mult sub
-0,30 :m. Alături de fragmentele de vase ceramice 1(fig. ,37) au !oot semnalate bucăţi de dhirpic, cărbune în cantitate ['edusă, cîteva oase de vite
cornute ş.a. Ohi~picul conţine bogate urme de boabe de grîu şi mei precum .şi amprentele unor &cinduri şi nuiele cu diametru! de 1,5 cm. Materialul arheologic recoltat, este alcătuit din fragmente ceramice, la care
se .adaugă o cataramă din fier {fig. 43/4) şi un prisnel.
Complexul fiind pe buza pantei provocată de taluzarea străzii
C. Dobrogeanu-Gherea, într-o porţiune cu evidente alunecări de pămînt,
nu a permis stabilirea caracterului precis al acestor vestigii, deşi după
unele indicii ele par a fi aparţinut tot unei locuinţe de suprafaţă.
Bordeiul 6 (,fig. 38), situat în partea sud-vestică a aşezării, a fast
surprins în şanţul V. În cursul săpării acestei secţiuni, a atras atenţia
faptul că, pe porţiunea dintre şanţurile I şi II, stratul de pămînt medieval II, avea o nuanţă mai închisă, era afînat şi conţinea mai multe
fragmente ceramice. Adîncindu-se săpătura s-a constatat că acest strat
avea o giT"1asime anai mare, iar la ----J{),55 im. s-a tditStin~s IÎin gnmdul
şanţului limitele unei pete de p:1mînt cenuşiu închis, care se detaşa
de restul pămîntului cenuşiu vînăt (nivelul feudal 1), mai ales spre
este .şi mai puţin -clar spre vest. PresUJplllrllintd exi1stenţa UJnei locuin'ţe,
s-..a 1p110Cedat la de9dhiderea umor easete pe Laturile de TIIOirld 'Şi de sUJd ale
şan~ului. 1n caseta nordi·că, La -0,45 m. de la sohlil actual, au ap.3:rut,
pe latura vestică a acesteia, citeva bucăţi de chirpic şi de gardină cu
ma.r~ginea tinălţată, vizibil pl.llftate. La -0,55 m. s-~a putut tdiiStinge şi îrn
casetJ. un contur de pămînt cenuşiu închis care la -0,80 m, a dispărut
din pămîntul castaniu viu, detaşîndu-se abia acum conturul bordeiului
6, printr-un pămînt cenuşiu vînăt, pigmentat cu fărîme de cărbune şi
de chirpic. Bordeiul care pornea din stratul cenuşiu vînăt (medieval 1),
.S--13 a:Zurudat i.n 1pă.rnllntul tCaJstaniu -0,90 1m . .avind aldînd:mea. de -1,70 m.
de la nivelul actual de călcare. Forma luî era dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite, avînd dimensiunea de 4x4,30 m. Pe latura de vest, pE
mij1c1C; a existat intrarea cu ,3 trepte. A.aaperişul era !Îin două ape, :a~şa
cwn indica urmele stîlpilor de susţinere aflate pe laturile mici ; 4 pe
latura de nord şi 3 pe latura de sud. Materialul întrebuinţat la acoperiş
a <fost stufu!l. PălmîntJul înneg['it suvprin1s ful interion~ul bm1deiului, spre
fund provenea desigur de la stuful şi schelă.ria acoperişului prăbuşit după
părăsirea loouinţei. Fundul bo:rdeiului ca şi ~ereţii, nu au prezentat
niei o urună de amenajare. În colţurile de nord-vest ~i nord-est, s-au
gă:si t resturile 'UThOr vetre :din pă'milmt ars. În tC31sieta 1 vatra era de
formă ovală, cu axrul lurlJg orientat noifld-est - iSUid-vest. Situată la nivelul
de călcare din bordei, ea a fost refăcută suprapunindu-se o altă lipitură
de vatră, tot ovală, dar cu axul lung orientat nord-vest - sud-est. De
la prima vatră nu a mai rămas decît lipitura de pămînt ars la roşu şi
o 'parte din cr:UJSta calJCin.aLă. De La cea de a doua, s-a pă:stJrat ~crusta
calcinaL~. cît şi cenuşă, cărbune şi cîteva fragmente ceramice. În caseta
2A, vatra era aşezată pe un postament de păn1înt cruţat, înălţat cu 0,12
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m. Crusta calcinată s-a păstrat, dar gradul de uzură, lipsa oricărui material pe vatră sau în jur şi faptul că era aşezată pe postament de pămînt
cruţat, ne deter:mină să :presu!punem că aceasta este eea n1ai veche. A
urmat, vatra din lA, aşezată chiar pe fundul bordeiului şi apoi vatra
suprapUJsă.

În fine, o altă amenajare în bordei, a constat dînLr-o groapJ. mena-·
jeră, de formă neregulată, mai 1mult alungit:l al cărui e~ntur a Cll?·i:·ut
la -1,70, :m adieă chiar pe fundul bordeiului. Aceasta era adîncă de -0,3(}
m şi a conţinut în afară de pămînt negru, bucăţi de chirpic, cărbune,
cîteva oase de animale şi două bucăţi de rocă cenuşie. Pămîntul de umplutură a, bordeiului 6, a mai conţinut oase de animale domestice, buc5.ţi
de rocă 'cenuşie preC'Uil.11 şi cîteva obie1cte :rnki : un v,~,rf d~ os d~ la fus,
doi ree11Cei de sSrmă lSUJbţire de bnoiJ.TZ, ibuleăţi 1nf01rm1e de fier, un 'plu:r.Lb
de sigiliu g.ă:sit IP2 .fundlulibondeiului ş.a.
lVktterialul cera:mk din ouprinsul bcrdeiu1ui ~6, con:stînd din mici
fragmente disparate, mai frecvente între -0, ..10 -0,80 1n, provine de la
toate cele patru categorii de olărie întilnite pînă acum la Băneasa-sat.
Ceramica striat.:i - cea mai numeroasă - este caracterizată prin tipul
de oală cu buza :înaltă. Motivul onna~mental abşinuit .este linia ÎTl val
agitat, deasupra striurilor {fig. 39). Notă aparte fac doar cîteva fraglnente, pc care valul abia se distinge din orizontalitatea IOÎI!lljpului de
sbriu:ri, el 1Îndheitnld în !ffi:Od onganic oÎ'mprul striat. Un fragment p11ovine
de la 10 oală, care nu avea pîntecele acoperit ou IStriUJrile obişnuite, ci
numai cu briul 1î.n va:L \Care desi:glllr ICă se repeta IŞi pe umăr. Un alt fragment are tdooorul striat făcut cu !beţişorul, destul de neregulat. În fine
trei fragmente de vase au decorul în val şi pe partea interioară a buzei
(fig. 41).
.
Ceran1ica cu lustru, în proporţie de 15%, reprezintă vase de dimensiuni mijlocii sau mici şi mai puţin mari. Este lucrată dintr-o pastă fină,
cu rare pietricele şi abundente fire de mica. Arderea este incompletă~
la cenuşiu şi tn'e@liU. Tipul de oală cu buza colae •aiplatizată este asemă
nător cu ,cel !din L.,l. Un lSingiUr ,frogment illldică existenţa unui ulcior înalt~
cu gura uşor pîLlliată şi .ÎT1Jg\Dcxşată. Dooorul este cel obşinuit, in reţea
şi fascicole de dungi. Partea de jos a vasului este şi ea decorată cu şăn
ţuiri orizontale la distanţe variate. 1(fig. 40). Oiteva .fragmente, printre care
unul de ulcior cu buza scundă-ovală, aparţin olăriei din pastă cu caolin.
Ca şi în L.l, în B6 s-au găsit resturile unei olării lucrată cu mîna,
dar de această dată, fragn1entele existente, provin de la o categorie de
vase obişnuit întîlnită în see. V,I-VII şi anume, de la tipsii. Pasta ca şi la
va:sul-cratiţă, este în general de proastă calitate, conţinînd concreţiuni
calcaroase şi urme de pleavă. Arderea incompletă la roşu-cărămiziu, a
lăsat miezul la negru. Tipsiile din B.6, sînt de trei tipuri : cu peretele înalt
vertical sau puţin oblic, ·continuîntdu-se rotunjuit cu un fund gros ; cu
pereţii
scunzil avînd la fel fundul gros ; cu :pereţii foarte subţiri
(fig. 4211-3).
Mărci de olar s-au găsit şi în bordeiul 6, pe patru funduri de oale
cu striuri. Ele reprezintă motive pe bază de cerc : cercuri concentrice,
cerc solar şi două cer1curi co,ncentrice cu ,raze între ele. Una singUJră reproduce un patrat cu diagonale. (fig. 31/5).
Din conţinutul gropii bordeiului 6, reiese că acesta a fost părăsit
de către locuitorii lui, în linişte, luîndu-se tot materialul care putea să
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8
Fig.

39 . Fragmc>nte de vase din IJ. 6.
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2

3

Fig. 40. Fmgmente de t:ase cu decor lustruit.
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8
Fig: 41 1, 3-7 . Fragmente de vase cu decor pe pa1·tea interioa1·ă a buzei: 2 vas
cu decor în carouri : 8-9 vase cu. torţi, cu deco1· în lustru
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mai fie întrebuinţat la o nouă amenajare de locuinţă. Atît la ultima
vatră cît şi în cuprinsul lui, au fost găsite doar fragmente ceramice de
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Fig. 42. Tipsii şi prisnele din lut.

din1ensiuni mici, disparate, dar documentînd resturile unei bogate olării.
Cele cîteva obiecte găsite în cursul golirii gropii B6, prin starea lor de
uzură, atrată că ele aru fost părăJSite acolo ne mai 'fiin!d foloLsitoare. Fa:ptul
că pe fundul bordeiului s-a gă:sit pfunîntul înnegtrit !de căr:bUJne, ne face
să presU1punem că nUimai după căderea acoperişului s-a făiCut umplerea
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gropii fboodeiU!lui cu 1Păm1întul cenuşiu-v1năt compact ldin nivelul I medieval, duJpă care a u:nmat niiVelul mai rnou de looutre 1neperezentat prin
pămîntul eenuşiu mchis ai.Eînat. De altfel, datele oferite de profilul cruţat
pe axul lung al lbordeiului confirmă cele S!pus mai sus. în acest profil
se obsen;ă că în dreptul bordeiului 6, din cauza tasării pămîntului sau
din cauză că groapa nu a fost complet umplută, stratul de pă.mînt cenuşiu
închis, imedieval Il, s-a adîncit umplînd :groapa şi nivelînd-o.
Prezenţa vetrelor deschise, ridică ·Însă !problema dacă nu cumva
bordeiul 6 constituie o .fază de locuire deosebită de aceia a bordeielor
3 şi 4. La prima vedere pare greu ele admis ca 3 bord~ie să reprezinte
două faze de locuire într-o aşezare. Dar dacă ţinem :seama că terenul pe
care s-a făcut cercetarea reprezintă, desigur, numai o mică parte din
aşeza:rea feudală timpurie restul fiind aeoperi te de dădirile a·ctuale
sau di:spărută jn urma tăierii bulevardului N. Bălcescu şi străzii C. Dobrogeanu-Gherea, putem admite ipoteza de mai sus. Ea este susţinută,
în parte şi de unele observaţii asupra materialului cerarrnic din B6, care
făr8. a pl"ezenta deosebiri substanţiale, justificînd o fază bine ·conturată
in •CUiprinsul culturii materiale din a:şezarea de la Bănea:sa-sat, indică
totuşi 1prin unele elemente mai vechi, care nu au fost gă:site în celelalte
două bor•deie, o etapă de locuire premergătoare aceleia reprezentată de
bordeiele 3 şi 4. Un argument în plu:s pentru durata mai mare a existenţei
bordeiului 6, îl constituie şi cele trei refaceri de vetre, dintre care una
a constat chiar ,în schimbarea locului de funcţionare.
Este de remarcat ,că în bordeiul 3, de asemeni, au existat trei refaceri ale cuptorului. Dar aici este vorba de refacerea unui cuptor pe acelaşi loc şi ou materiale reîr"tr.ebuinţate.
În concluzie, sîntem de părere că bordeiul 6 este cel mai vechi în
cuprinsul nivel!Ului medieval I. .A!S"bfel .în aiŞezarea de la BăneCllsa locuinţele
au avut mai întîi o vatră deschisă iar mai tirziu, cuptoar€, pentru ca în
nivelul II medieval, locuinţele de suprafaţă să revină la vetre deschise.

*

Obiecte din metal. Spre deosebire de celelalte bordeie cercetate anterior pe teritoriul Bucureştilor, locuinţele de la Băneasa au conţinut, în
afara va.!Selor din lut, un variat inventa:r de obiecte metalice. Cel mai
fr&.."Vent metal folosit la confecţionarea acestora, este fierul, prelucrat în
majoritatea cazurilor ·În cadrul aşezării. Dovada acestei îndeletniciri meş
teşugăre.şti locale, o constituie nu numai caracterul evident casnic al
multora din 1pies€, ci şi prezenţa în unele bordeie .5i în stratul de locuire.
a buciţilor de zgură de .fier. Piesele sur:prin:se In săJpătură reprezintă
obiecte de uz ca:snic, îmbrăcăminte, arme, bijuterii, un caracter aparte
avînd plumbul de sigiliu.
Din prima grupă fac parte următoarele piese :
- o lamă de cuţit găsită in L.1, lucrată prin baterea la cald a
fierului. Piesa are lungimea de 6 cm şi muchea lată continuată cu un
peduncul de fixare în mînerul, probabil, din lemn. Obiectul prezintă
urme de intensă folosire .(ftg. t23).
- un cerc lat de 0,018-0,02 m, cu un diametru aproximativ de
0,12-0,14 m, găsit în B4;
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-

un obiect din cfier lung de ·0,1115 m. avtî.rui rmul d1n capete tenmilnat
in formă conică, iar celălalt ascuţit şi lăţit, partea de mijloc a piesei fiind
prizmoidală ; (fig. 43/1·0).
- un mic tub cu diametru! de 0,016 m ;
- un obiect plat indefinit, lrm,g de 0,085 şi lat de 0,09 m ;
cuie şi fragmente care au aparţinut unor piese din metal ;

Fig. 43. Obiecte din fier

găsite

în

aşezare.

~

un cazan din fier 1) surprins în colţul de sud-est al bordeiului
care prin tehnica executării şi forma lui, constituie o primă descoperire
de acest gen în Cîmpia romînă. Vasul este realizat din trei fîşii, fiecare
dintre acestea fiind alcătuită din plăci dreptunghiuLare de tablă din fier.
Prima şi cea de a treia fîşie au lăţimea de 0,10-0,11 m pe cind cea de la
mijloc numai de 0,5 m (fig. 44). Plăcile smt prinse cu nituri, obţinute din
acelaşi metal, aVI1rul floa.Jl',ea m interiorul cazaJnului şi capătul bătut în
afaJră. Astfel cfJşia a doua sujprapune 11işia ei ~uperioară fiinJd iînsă
suprapusă în partea inferioară de fîşia a treia. Plăcile la rîndul lor sînt
fixate între ele prin suprapunere şi nituire. Vasul fiind realizat într-o
tehnică rudimentară, nu prezintă o uniformitate a plăcilor componente
1)

Analiza

spectrOIScoplică efectuată

:de fdzidam..d C. Bereni de la Instit. de Fiz.

.Art:orrn. ati .A!oad. R.P.R., a preci'Z:at că Fe reprezenta 98-99% a:lărturi de aceasta afJîn..

du-se Mn, Ni, Cu, Co, Cr.
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ş.i

nici a LSIUpi1~pl.lll1Jerii lor iîn '~O!l1a de prinidere. Fi:x.aflea tf.umJdului lele pereţii
latera:li s-a tfăcut tprin dublă invălui!re ş.i nru. prin nituire, astfel că fişia
in!ferioară se prezintă mai îng;ustă cu 0,010-0,015 m decit cea superioară.
Forma cazanului de la Băneasa este tronconică cu partea superioară mai
largă atingînd după un calcul aproximativ 0,4 75 m, înălţimea vasului
fiind de 0,24-0,25 m (fig. 45). Plăcile componente ale registrului superior se terminau cu o margine şănţuită uşor în interior. Din toaria
~azanului au mai rămas două fragmente prinse cu două nituri, sub buză.

47,~c-m

~-------------------------------------------~1

-----------------------------

-----------------------------

Fig. 44. Cazanul din fier din B.4.

Cele cîteva plăci care s-au mai păstrat de la fundul vasului arată că
acesta era plat.
După tehnica de lucru şi forma sa, cazanul din B4 nu îşi găseşte
analogii în descoperirile feudale timpurii din ţări, cunoscute în prezent 1).
Pînă la obţinerea unor date noi, îl încadrăm în categoi·ia acelor obiecte
de tradiţie romana-bizantină, fiind totuşi de factură locală sau suddunăreană. Din stadiul actual al cunoru;;terii acestui gen de recipiente,
el nu poate fi considerat o transpunere în metal a formelor primelor
căldări de lut 2) atribuite popoarelor migratoare din sec. IX-XI 3).
Ca piese ce au aparţinut unor obiecte de îmbrăcăminte, la Bă
neasa au fost găsite trei catarămi, dintre care ; două în B4 şi una în L5
precum şi probabil o fibulă din fier descoperită în B4, (fig. 43 1). Catarămile reprezintă două tipuri, cele din B4 fiind ovale (3,1x2,7 cm;
2,6x2,2 cm), {fig. 43/2-3) iar aceia din L5 avînd formă dreptunghiulară
de la Hurghişca reg. Suceava datînd din sec. XIII prezintă cu totul
de la ,cercetătoarea Mărioara Ni:c:oreStcu de la Muzeul .Moldovei-Iaşi, căreia îi aducem mulţumiri.
2 ) K. Horedt, Ceramica sLavă din Transavania, SCIV, an. II (1951), nr. 2,
p. 213.
3) Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Capidava, ed. Acad. R.P.R., 1958,
p. 213 ; P. Diaconu, Căldările de lut din epoca feudală timpurie in SCIV, an. VII,
(1956), nr. 3-4, p. 429. D. Teodoru, Cîteva observaţii în legătură cu căldările
de lut descoperite la Răducăneni {r. Hu.şi, reg. Suceava), rrn SCIV, an. XIV (1963),
nr. 1, p. 203.
1)

Căldarea

a:1tă înfăţişare. Informaţii
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Fig. 45. Cazanul din fier din B.4

şi

detalii de prindere a
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plăcilor şi

a toarteL

(2x1,4 crrn) cu capetele puţin di:stalnţate (fig. 43/4). Obiectele au fost rea·
lizate din sîrmă ~rotrm:dă sau uşo1r aplatizată.
Catarămile descoperite la Băneasa, îşi găsesc unele analogii în descoperirile din R. P. Ungară, ele fiind datate în sec. X, deşi aceste tipuri
ormooc o largă utilizare in timp.
Singurul obiect de caracter militar, descoperit în campania din
1963, este un vîrf de săgeată găsit în B4. Piesa lucrată din fier are forma
, ,,-- ~,

\

/

)

(

~t

/

Fig. 46. 1-3, 5-6 Obiecte din metal; 4 -

t:irf de fus din os.

unei frunze de salcîm, cu o nervură longitudinală şi cu peduncul de
fixare.
Cu ocazia cercetării bordeiului 6 au fost surprinşi în pămîntul de
umplutură doi cercei (fig. 46/1-2) primul fiind format dintr-o s[rmă de
bronz lungă de 0,075 m larg îndoită şi cu unul din capete torsat şi Cl:SJcuţit
la vîrf. Cel de al doilea cercei diferă, fiind alcătuit dintr-o sîrmă de bronz,
pe care era fixat un cilindru din argint, în care probabil se afla încrustată o piatră. Primul cercei se încadrează în tipul acelora descoperite la
Stare Mesto, putînd fi datat în sec. X. 1). Tot în B6 cercetările au scos
la iveală un plumb pentru sigiliu, cu diametru! de 23 mm şi grosimea
de 4 mm. Obiectul este realizat într-o si:ngură !Placă, avînd marginile
uşor .înălţate, iar partea centrală bombată. Cnna1ul cilindric diametral, este bine pronunţat avînd o evidentă lovire în zona de mijloc. Pe
partea superioară plumbul are două zgîrieturi perpendiculare, trei din
capetele acestora terminîndu-se cu cîte un triunghi cu vîrful spre centru. (fig. 4 7).
1

-9 -

Vilem Hruby, op. cit., p. 229, fig. 41.

c. 4573
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Plumbul pentru sigiliu din B6 este prima descoperire de acest gen
pe teritouiul Bucureşti101r. Piese similare, datînd d~n sec. X-XI
au fost găsite şi în incinta fostei cetăţi bizantine de la Pă.::uiul lui Soare,
prezenţa lor acolo fiind explicată prin activitatea unor funcţion::ui imperiali, posesori ai matriţelor pentru ştanţarea plumbului 1). Această
interpretare este anevoios de admis şi pentru aşez.J.rile feudale timpurii
din bazinul Argeşului deşi pentru Dobrogea ea poate fi justă. Existenţa
plurmbu1ui de sgiliu într-un 001mplex la Băneas:a, atest:.l legătu:ci ale
populaţiei l;o,cale ~cu centrele bizcmtine de la Dunăre, f,a,pt 1CD'.nJfirmat şi de
cunoscută

--r
~
c::s

~

__ j
Fig. 47. Plumb pentru sigiliu

găsit

în B.6.

obiectele ceramice descoperite în această aşezare. Semnele zgîriate pe
partea superioară, cit şi iZJbitura :pe canalul dlindric, par a dovedi folosirea acestei piese de ~cătme o pemoană oare cunoaşte ISem.nirrkaţia sigilă;rii,
darr" nu pooedă o ştanţă.
Gresii. În toate locuinţele cercetate la Băneasa au [ast întîlnite gresii
de as~cuţit, dte unul sau mai multe exem,plare. În general ele sînt obţi
nute din şist verde, rocă asemănătoare cu şisturile verzi din Dobrogea 2 ).
F·ormele şi dimensiunile aoestor obi,ecte sînt ,fioa;nt;e variate. Astfel în
L1, gresia are forma piramidală, în L2 prismatică, în B3 apare ca o aşchie
dreptunghiulară, iaT în B6 ea nn bulgăre de pia·kă cu una din feţe netezi1tă ş.a. Un a1spe~t apcwte prezintă cele doiU.3. .gresii găs:·ite p2 p:xieaua
borde~ului 4, în .aprop'ieJ'Ie una de alta. P.r:imul exemplar ane forma unei
lame lungi de 020 m a:s·cuţită 1către UJntul din ca:pete, iar celălalt, imit.lnd
un :rnîner. (fig. 48). ·În secţiune, obiectul înscrie un triunghi eu latutile
imeg,ale, baza fii1nd alcătuită de una din feţe. Toate cele trei suprafeţe
păJStrează Ulrmele obiectelo!I" de metal IC:llre au fost a::::,~uţitl2. Cel de
al doilea exemplar, pare o transtpunere în 1piatră, a brăzdarului de
plug~) fii.nd obţinut dintr-o aşchie lungă de 0,17 m, lată de 0,09 m grosi,mea maximă fiind de 0,014 m {fig. 49). Una din suprafeţe este netedă
1. Barnea, Sigilii bizantine inedite din Dobrogea în Studii şi Cercetări de
ed. Acad. R.P.R., 1960, vol. III, p. 329.
:!) Analiza mineralogică o datorăm conf. dr. I. C. Popescu de la catedra
1)

Numismatică

de mineralogie a Facultăţii de Geologie Geografie din Bucureşti.
1
: ) Sist verde Stnuctura granolepddob:astică. Textura sistoasă. Parageneza caracteristică : Biotit + cuarţ + dorit + muscavit + plagdoclajd + hematit Biotitul
repnezintă mineralul predominant. Cloritul apare în granule mari, a căror zone perif~rice sint transformate în biotit. Apar de asemenea rari cristale idiomorfe şi hipidiomorfe de magnetit. Zona de provenienţă Dobrogea.
~) In Anglia este cunoscută pentru sec. IX-X întrebuinţarea la plugurile de
lemn atît a brăzdarului din fier cît şi a aceluia de piatră. Augustin Lane Poole.
Medieval Eng~and, vol. I, Oxfond, 1958, p. 148.
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~---Fig.

49. ;biect de gresie din B.4.
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1.31

pe cînd cealaltă prezintă trei planUJri de făţuire, două din muchii avind

imprimate, probabil, urmele unei pile din fier. SIUlpusă la o înaltă temperatură ou ocazia incendierii bordeiului, piesa a căpătat o culoare brunroşcată, mai evidentă către vîrf.
Tot ca obiect pentru ascuţirea uneltelor metalice întrebuinţate este şi
un bolovan de gresie porowsă, descoperit deasupr.a c~pton1'lui din B3. Pe
suprafaţa lui sînt evidente ·şănţuiri provocate de un instrument cu vîrf.
Astfel, deşi u111eltele din fier sînt relativ puţine, albUlThdenţa şi varietatea
pietrelor de a:s'Cluţit, Le atestă în mod incontestabil p['ezenţa.
Obiectele din OIS sînt foarte rare în bordeie1e de la Băneasa 1) Exceptînd un fragment de împungătoare găsit în B6 şi un vîrf de fus (fig.
4614) nid unul din celelalte complexe nu au mai conţinut vreun obiect
de a'C'est gen. În s,dhim.lb, au fost semnalate f,u.saiole, mai numeroase în
B6 şi cîte 1-2 exemplave în B3 şi B4. Fonma acestora este în genere
ti"onc.onkă sau S!feroirlală, un singua· exem·plar fiind oval ou ori,fidul !'lea..
li~at pe diametrulrrnare al piesei (fig. 4214-6).
Studierea olăriei ·aflată în aşezarea de la Băneasa-sat, sprijinită pe
o analiză a:mănunţi,tă a aoestllli lot de JnaJteri.ale, ,a unmărit pr-ecizarea
faptului dacă ·în eultura materială a loeuito:rilor de aid se pot suPpri'Thde
două aspecte deosebite, aşa cum str,atirgr.afic sau sta!bilit două nivele.
Ceea oe a neieşit în mod evLdent, din analiza noalStră, a fo3t faptul
că atît maberia1ul din şanţuri, (nivelul I şi II), oît şi aoela din bondeie
şi locuinţe, nu prezin~tă deosebiri oare :să .ne permită a distinge duuă
aspecte determinate de evoluţia în ti:mp, a cul:turii materiale de la
Băneasa..,sat. în variet,atea lui, materialul este totuşi unittar, şi dacă în
bo1"deiul 3 olăria 1UJSt:ruită est,e :sporadkă, .ceea oe ne-ar indica o etapă
mai nouă i.arr UJnele fragmente oeramke din bardei·ul 6 au un caracter
mai veohi, aJCestea nu pot constitui, după cUJm vom vedea, e1e.m~ente earacteri:stioe pentru determinarea unor tr~epte de evolu1ie în ~oul:tura din care
fac parte, distanţate prea mult în timp.
In obiective1e închise, - fără excepţie - s-au găsit an1bcle categorii de olărie. Raportul dintre olări,a cu striuri şi cea ~cu decor lust11ud.t
est.e aoelaşi ou cel din şanţuri adică [n favoarea va:s.elor striate. În L.1 cantitatea eerarrni,cei cu 1u:st.nu 1are prooentJul oel mai ridicat (35 1; 1, ), urm.înd
apoi botrdeiw 4 (28% ), bocr"'deiul 6 (15% ), L.2 (10%) şi bordeiul 3 (6 ·~~ ).
RapontÎind aoeastă stati.:stkă la poziţia st.Tatigmafică, oonstJ tă.m că
loeuinţa de suprarraţă din nivelul cel mai nou conţine cea mai mare cantitate de ·ceramică lJUlSltruită ; confirmînd prin aceasta şi situaţia din şan
ţul I unde aceiaşi categorie ceramică a fost mai nume:roa:să în nivelul
II. Dar mai :mult, bomdeiul 6, gro.apa di.Jn ~oouin·ţa 2 şi bordeiul 3 al căror
material ne indkă o oarernre vecihime eihiar tipologkă faţă de B4 şi L.l,
constatăm că au conţinut :procentul cel mai mic de ~ceramică cu decor
lUJStruit. Am iniSistat aJSIUipira acesto:r !procente :re.feritoaire la oeramica lu:struită, deoarece se oolruSideră că !p!I"ezenţa, ~in cantitate mai mare, a cer.amkei lUJStr.uite, este indiciul unei faze mai vechi Î!n cupriniSul culturii
1) Spre deosebire de această
din os este frecvent. Ion Nestor
Materiale VI 1959, p. 599

situaţie
şi

in locuinţele de la Dridu, împungătorul
Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu, în
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primei etape a feUJdaliJSmului timpuriJu. ·~în aiCest caz a;r \Îrusemm.a că se
infinrnă această situaţie .şi totodată se oonfimmă şi tipologie, la BăJnea:sa~at,
cele două nivele, u:nul mai nou cwacterizat prirntr-10 mai mare !freavenţă
a ceramkei lustl"uite şi unul mai vechi, in caJ~e aceasta apare sporadic. Se
remaocă astfel f,aptJul că L.l de suprafaţă şi B4 incendiat în care s-au
gă.si,t şi materia1e mai nurrnevoose şi înt~egite, în B4 chiar ·în1J!-egi, au
conţinut şi prooentul eel mai mave de oe:ramieă lustruită, în timp ce
B.3 şi B.6 nu :au deaît un ·material ·fragmentar şi cum .a~m spUJS, cu !pTIOCe!"lt
mire de cera:mkă cu lustru.

striată modelată doolbi·cei la
picior este lucrată dintr-un lut

roata înceată, iar uneari şi
la roata de
în care s-a amestecat o mai
mare sau anai mkă cantitate de nisip. După ~canti,ta:tea de nisip înwebui."lţată şi ealitatea lui se deo1sebes.c, din pu:n1ct de vedere al pastei, doruă
categorii : una •OU nisip şi pietri10e1e în abundenţă, ,cauzînd o a:sp.rime a
suprafeţei vasului •cea mai numeroasă - şi alta donţimnJd numai
nisip fin şi mica, ISU:pr:af,aţa vasului fiind mai netedă şi n1,ai ·plăcută ca
a~~pect. A~derea la roşu în general este incompletă, vasul păJstJrînd miezul
negru, culoarea şi aspectul fiind modificate aproape întotdeauna de arderea secundară.
Analiza olă~riei striate idiln cwe nu s-,a putut lîtntregi de'dît ru:n singur
vas (fig. 51), arată că ceramka de acest gen se caracterizează prin prezenţa exclUJSivă a oalei fără toarte, Qn maj01ritate de dimensiuni mijLocii,

Ceramica

Fig. 51. Vas cu decor striat din B.4.

cu diarmetrul :maxim la partea su~rioară a vasU!lui, 1au Ullllă:rrull dezv(jltat,
uneori 1fără git. Atrage atenţia 1f8lptul că oalele sÎlnt mai joase şi lipsite
de svelteţe, ceLe mai multe au 'U1ll 'Înlceput de git şi ca de ·Oibkei marginea
trasă !în aifar.ă, determinînd mai multe Hpuri, tde bUtne. In aJŞezairea .de la
Băneasa-ts.at aceste t~puri apar evidente, astfel ICă putem ~bi de : buza
<){)lac (rotlillljită ISau o!Va1ă), tbJuza melc, lbuza cu streaşilnă şi fin fine hurza
înaltă simplă, aplecată IÎn afară şi tăiată în munahie {fig. '50). In afară de
buza melc, care desigur este un tip evoluat al buzei colac, celelalte
tipuri sant de vedhe tradiţie, găsinJdu-se m ICe['amica 1ocal.Jnici1or ffică din
sec. III-IV e.n.
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Este de aminht.că în bor.deiul 6, considerat de noi cel :mai veohi,
tipul predominant a fost oala cu bu~ înaltă, aplecată în aâară. Cele
patru ti<puri de oale sînt prezente ful toate locu~nţele, în arfară de L2
în care li p.Yeşte buza oola·c şi :buza inălţa tă.
S!triuri1e paralele, exeoutate ou pieptenul în ti.mpul modelării la
roată a oale lor de uz casnic, constituie fără nici o excepţie decorul acestor

1

Fig. 52. Detalii de execuţie a striurilor.
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reci piente. El 1Întoepe ,pe umă·r şi acope.ri:nd intreg pin tecele, se opreşte
aproape de fiund, la o distanţă oe !Variază între 0,02-0,06 n1. DUtpă fe1ul
cum au fbrst executate striurile am deosebit - a) o cate:~01rie de oale la
care rstriurile atent ,realizate, simt mă.IrUJnte şi 01ndonate (acest 1fel de :striuri
se JntJîlnesc deobicei 1pe vasele din pastă mai fină) ; b) o oategotrie de oale
pe care striurile sînt adinci, late, cu havuri şi deseori dezorganizat tra~te ; c) în fine, o categotrie de oale ale căror striuri :sllint imprimate în
grupe, lăsînd între ele spaţii cruţate. Cel mai frecvent întîlnite în aşe
zarea de la Băneasa-sat sînt striurile adinci, late. (fig. 52/2-4).
De cele mai multe ori decorul cu striuri este completat ·cu un
motiv ornan1ental con1pus din linii in val sau î.mpunsătul'i, executate
tot cu pieptenul în timpul lu.cr!Ului la roată, sau :din impunsături cu beţiŞorul bont, aoesta din urmă fiâ.nd înbîlnit foarte rar. Decoraţia oonnphmentară este plasată în•botdeaUJlJa pe umwul vasului, de obicei fără a
suprapune striurile. Uneori însă el intercalează :sttiurile dar niciodată
nu le suprapune în ~nttregime.
Decorul în val predomină şi este destul de variat. (fig. 53 :54/3-4).
Valul lin, agitat, multiplu executat cu pieptenele avînd doi :pînă la şa:se

3
Fl.g. 53. Fragmente ceramice cu decor în val.

dinţi,

apare pe oalele din toate locuinţele, dar mai ales ·în hordeiul 3 unde
din 58 de rfragmente ceramice 30 sînt decorate cu val şi numai două cu
ianpunsături. Decorul de ,îmtpu.nsături executate cu tpieptenele variază
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şi

el, dar numai prin numărul dinţilor de la rpieptene sau prin gradul de
oblicitate a şirului de împunsături. În bordeiul 3 şi bordeiul 6 cîte un
fragment indică existenţa decovului combinat : val şi împunsături
(fig. 55/1-2).
O exoepţie la looul pe care eSJte aşezat deco:::·ul co,mpUm0ntar, t.~te
furnizată de şase fragmente ceramice (3 în B3 şi 3 în B6), la care valul
sau împunsătul·ilc. s'~nt ::t·-'ezate şi in interiorul buzei.

1

3
Fig. 54. Fragmente ceramice cu decor striat.

Impunsăturile cu beţişorul au forma de boabe de grîu sau sînt rotunde. Firind făcute independent de învîrtirea roţii, ele de obicei nu E:]nt
in şiruri ordonate.
_ Ceramic.a cu dooor liUIS'tnuit, prin cantitatea ei redusă, a oferit
puţine posLbilităţi de analiză şi mai puţine date pentru caracterizare.
Din studierea ei, rei-ese că foi'1ITlla. dominantă e3te aceia a ,J:.o:rcanului lucrat la roata înceată, de genul aceleia care imprimă pe partea inferioară
a pînteculu1 vaselor, dungile provocate de Î!nvîrtirea diS~oului. Fasta care
a servit la model.arrea acestei olării este, în ge!'ler.al, de bună cali'tate. Degres.antJu1 folosit fimd DJumai nisLpul fin, uneori cu puţine pietrioele, alte
ori cu mica, face ca sUJprafeţele va:srului să Jie netede. Anderea, indiferent
de grosimea pereţilor ca1re oscilează ·Între 0,01,3 m şi 0,008 m, este il1!completă, srtllperrficial la ·r'OIŞU sau la neg.rtU, în timp ce miezul !I'ămîne centLŞiUJ.
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Precizarea nuanţei de a:rxlere este amevoioasă deoarece ca
a.ce.stea au suferi!t o putemică ardel'le secundară.

şi

vasele striate,

1

3

5
Fig. 55. Fragmente ceramice decorate cu împunsături.

Din punot de vedere al fonmei, olăria cu decor .iJustruit, ca şi oea
st.ria1tă, este reprezentată de oala pinrteooasă, fără gît sau cu un gît <=•bia
pronUll1fţa:t. B'll!Zele SÎlnt ân oo1ac, mellc sau st.reaşmă oo şi cele intîlnite la
ceramica strita!tă. Predomill1ia!Iltă este însă buza colac, rotundă s.au turtită.
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Cîteva fragunente de toarte aru forma aproape circulară.
O altă gr.u:pă din categoria VHJselnr lustruite o eonst;ituie .2mfora.
Cele cîteva fragmente aflate m locuinţa_ nu au putut oferi prea multe
date, dar amfora prăbuşită din B4 a îngăduit cunoaşterea unui ti,p din
astfel de vase folosite în aşezarea de la Bănea:sa. Este vo11ba de o amforă
cu fundul plat, pîntecele bombat, gîtul :scurt avînd două toarte groase
rotunjite {fig. 56). Deoorul constă, la partea inferioară, din caneluri înguste orizontale, UDmate de linii în fasdcol lustrui te şi apoi de un decor în reţea aşter
nul pe umăr.
Din fragmentele de care dispunem
rezultă că decorul vaselor din categoria
ceramkei lustruite, fie roşii sau negre,
era alcătuit din linii incizate, şănţuiri orizontale aflate în special în registrul inferior al vasului şi din reţea :sau fascioole lungi obţinute prin lustru. Uneori aceste trei motive ornamentale, executate în
trei tehnid diferite, se întîlnesc pe un
singur vas, a:şa cum s-a întîmplat 1în cazul
amforei din B4.
Săp3.turile

*

întreprinse
în toamna
an/Ului 1963, au afectat numai o porţiune
din
aşezarea feudală timpurie de la Bă
Fig. 56. Amforă deformată datonea:sa. De aceea este greu, rîn :stadiul de
rită incendiului care a distrus
faţă, :să schiţăm unele concluzii privind
bordeiul 4.
organizarea teritorială a !Satului medieval,
densitatea locuinţelor şi de aici unele indicii privind demo1grafia aşezării.
Ceea ce a reie.şit, ·în mod indiscutabil, este faptul că la Băneasa ca şi la
Bucureştii-Noi (punctul Alba), avem de-a face cu o populaţie stabilă, autohtonă, în preooUJpările căreia :se aflau o serie de îndeletniciri agricole 1).
Deşi nu au foiSt găsite unelte agricole de metal, prelucrarea pămîntului
fertil aflat în împrejurimi, era una din OCU!paţiile de seamă. ·Analiza
chirpicului tuturor locuinţelor a dovedit prezenţa unm plante cultivate
şi nu spontane. Astfel s-a constatat faptul că pentru amenajarea pereţilor
locruinţelor şi a instalaţiilor de foc, IS-au întrebuinţat :paie şi pleavă de
grîu, mei, orz sau ovăz 2). Acea::stă varietate de culturi agrioole este un
indidu asupra ponderei lucrării pămîntului, dn cadrul economiei aşezării
feudale timpurii. Concomitent cu .preocupările lor agricole, locuitorii
acestei aşezări :se rîndeletniceau cu 1creşterea vitelor, Jn special cornute
mari, oi şi tpordne 3). Totuşi, resturile osteo1ogice păstrate atH [n locuinţe
M. Constantiniu şi P. I. Panait, Cercetarea feudalismului timpuriu pe teritoîn MateriaLe de isrtorie şi muzeografie III, (sub tipar).
2) Pentru precizarea plantelor cultiV'ate au fost consultaţi ing. Popa T. şi Cost:ache D. de :a catedna de Fi1totehnie a Im~tit. Agronomk "N. Bălcescu" şi ing. I. Boboc, cărora 1le aiducem mulţlLITliri.
3) Identifi.carea resrurilor osteologice o datorăm oorcetătorului A. Papadopol
de la Muzeul de iJStoria ştii1nţelor naturii "Gr. Antipa".
1)

riul

Bucureştilor
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cît ŞI In stratul de cultură sînt puţine ; singura excepţie o face bordeiul
6, unde frecvenţa oaselor, în special de ~rumegătoare mari, este mai
ridicată.

ca

BUJCăţile de zgură găsite cu ooazia cercetărilor documentează şi aici
şi în alte aşezări din ţară, activitatea unor meşteşugari în fier.
Ca îndeletniciri caJScrlice sînt ates,tate tarsul şi ţesutul, 'pes,cuttul şi

vînă toa.rea.

Dezvoltarea economică a aşezărilor din Cîmpia romîn:l în sec. X-XI,
a permis întireţinerea uno,r legături de sohimb cu centrele meşte)'Jtgărc-şti
r;;i comerciale de la Dunăre sau din Peninsula Balcanică. Urme ale
unor obiecte de influenţă bizantină sînt întîlni te în n1area majoritate a
aşezărilor şi necnopolelor din nordul Dună.rii, aflate în cu:r.s de <C2rreetare 1). La Băneasa au fost semnalate fragmente de vase şi bulgări din
caolin, bucăţi de cărămidă acoperite cu sn1alţ ve1.1de dens, plumbul de
sjgil1u, toate dovezi incontestabile ale circulaţiei prCJ.duselor sud...,dună
rene, pe teritoriul de azi al Bucureştilor, în periovda de înoep;rt a feudalism wui tirrnpuriu.
Săpăturile de la Băneasa_.sat, deşi au seos la iveală 1n.didi ?.1.1eţi
oase, privind stadiul de dezvoltare a culturii materiale din pe6oada cercert.a.tă, nu au iPetl:ş:i!t totuşi să oJere elemente precise de încadr:are cronologkă. Studiere~ materiaLului oeramic, ooanparativ cu cel prUJblkat de
la Garvăn, DrLdu, Sultana etc., unele ana.1ogii pe c~re oenceii sau cătă
răJmile descoperi te, le au cu piese similare din zona Moravă 2) constituie
dovezi care permit datarea aşezării de la Băneasa în sec. X. Numeroase
elemente confirmă şi aici idenitficarea creatorilor acestei oulturi materiale cu populaţie autdhtonă ~omînă 3).
Continuarea investigaţiilor arheologioe, în toamna anului 1964 la
Băneasa, ;precrum şi exbindenea ceroetărilor de la Bucureş,tii Noi, (punctul
Alba), aflat la ciflca 1.500 m în apropiere, vor furniza ~desigur date noi
d.tn a căror cor:obtOtra.ne se va putea _treoe 1a o aprofundaTe a cunoaşterii
stJadi,ului de dezvoltaTe a a;şezări1or din bazi.nul Argeşului, în perioada
feudalismului 1::nnpur1u.

MARGARETA CONSTANT,INIU

şi

PANAIT I. PANAIT

3. SAPATURILE DE LA STRĂULEŞTI-:\IĂICĂNEŞTI

Incepute în toamna anului 1960, sub fol"'n1a unui sondaj, să'pă.turile
·de la punctul Str:ăruleşti-Măică.Jneşti au foot co111tinuate şi extinse 1în anii
1961, 1962 şi 1963 ~). Astfel, în perioada celor patru campanii, au fost trasate 13 secţiuni, majorritla.tea acestora aflîndu-se pe Pafltea de sud-v.est a
1)

Ion Nestor

p. 596; B. Mitrea,
M. Chişvasi-Comşa,

şi Eugenia Zaharia, Săpătu.rile de la Dridu, în Materiale,
Săpăturile de salvare de la Sultana în Materiale VII,
Sapăturile de la Bucov în Materiale VI, 1959, p. 575.

VI, 1959,
p. 535 ;

:l) Vilem Hruby, Stare Mesto, Pr,aha, 1955, p. 229, fig. 41.
3) Pentru prima dată atribuirea acestor monumente unei populaţii protoromîneşti
află

a fost făcută de praf. univ. Ion Nestor, Dacia II, 1958, p. 371 şi urm.
4) Raportul preliminar al săpăturilor din acest sector din anii 1960-1962 se
în curs de apariţie în Materiale, X.
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terasei oe înaintează în albia Colentinei, sub forma unui plaJtou înconjurat d1n trei pă.rţi de apele rîuluţ. Pe suprafaţa de d;~ca 8.000 mp. care
a fost afeetată ce~cetărilor de pînă acum, s-,au săpat prin şanţuri şi
casete pe!Ste 2.100 mp, pe unele porţiuni investigaţiile fiind încheiate,
pe altele urmind a se ~trasa secţiuni noi în campaniile viito,are. Ţinîndu
se seama de eon.figura ţia terenului_ precum şi de den:si tatea :sporită a oo:mp1exelor arheologice, s-a folosit siLStemul secţionării suprafeţei prin şan
ţuri perpendiculare pe căderea pantei, inteT"~ceptate de altele, paralele
cu panta.
Lucrăril-e din vara anllllui 1961 aru afectat prin eele 7 .s:ecţiuni trasate (S.I.-S.VII), porţiunea din imrediata vecinătate a l2tU11ei de no~d
vest a unei g~opi repl"ezentînd o fostă carieră de ni.sip. In cc::mpaniile
ulterioare, au fost continuate şanţurile III--VII, spre vest adăugînrdu--se
şanţmrile IX-XI. Pentru precizarea li.mitei nord-e:stice a aşezării, în
1963 s-a prelungit şanţul VIII pînă la şoseaua Băneasa-Străuleşti, această
secţiune oferind situaţia stratig.rafieă pe întreaga zonă, de la albia riului
pină în apropierea limitei oelei de a doua terase a Colentirnei. Din obsef!Va'ţiile fă-oute cu ocazia săpăturilor efectu8.te, rezulrtă că toate aseză
ri1e au tendinţa de a se întinde pe o fă.şie îngustă, de-D lungul rîului.
Ce~cetările de pînă acUJm au dovedit că vatra ~atuiu} ,medieval îşi
extinde limitele pe o rază de cea. 200 m. de la buza albiei Colentinei
spre no~d-est, celelalte aşezări ocupînd porţiuni r~"Iai restrînse. Astfel, urmele de locuire din epOtoa bronzului nu depă.,;es.c 80 1n, iar oele prefeudale cioca 130 m faţă de oursul apei. Ce-rcet.±rile de suprafaţă &u surprinrs urme de lOtouiri medie!Vale în special în pavtea uord-vestieă a platoului, pe oînd cele prefeudale se continua eu circa 600 m spre est.
Pe suprafaţa acoperită de cele 13 secţi,uni, a fost precizat faptul
că aoest teren a cunoseut looui~i omeneşti aparţinînd epocii br0nzului,
perioadei de trecere la feudalism, feudalilsmului tin1.pu.riu şi dezvoltat. Cu
ajutorul şanţurilor tra:sate şi a profilelor gropilor moderne, care au secţionat aoes~t platcu, :s-a constatat existenţa a 37 de bof!deie, o locuinţă de
SUJpra:faţă, cinci auptoare în aer liber, ve1.Jre şi nUlffienoase grorpi de
bucate şi menajere.
Cea rmai veche locuire constatată pe platoul Străuleşti-Măicăneşti
datează din epoca bronzului, cultura Glina III şi Tei 1). Fragmente ceramice
a:parţi,nînd aeeLStor culturi au foiSt găsite la baza siratului de pămînt
ca.IStaniu, fă~ră a se putea corustata un nivel pro\I)riu de loauire. Locuirii
prefeudale din sec. IV îi aparţ~n 7 bomdeie (B. 9, B. 10, B. 12,
B. 212, B. 23, B. ·2,6, B. 35) 8Jceleia din sec. VI 8 bordeie t(B. 6, B. 7, B. 8,
B. 15, B. 21, B. 2.5, B. 34, B. 37) şi cUJptoarele de copt pîine, iar feudalismul timpuriu este atestat printr~un singur bordei (B.30). Din aşezar.ea
medievală au fost oereetate 21 bordeie .c;;i o locuinţă de suprafaţă (B. 1,
B. 2, B. 3, B. 4, B. ,5, B. 11, B. 13, B. 14, B. 16, B. 18, L. 19, B. 20, B. 24,
B. 27, B. 28, B. 29, B. 31, B. 32, B. 33, B. 36, B. 38), neeropola 6atului,
vetre deStchise şi 30 de groiPi pentllll ceTeale şi menajere.
1) Avem de-a
la Căţelu Nou. Cf.
logice în Bucureşti,

face cu un facies timpuriu al cultudi Tei, de curind descopei'Ît
Valeriu Leahu, Săpăturile de la Căţelu Nou în Cercetări arheo1963, p. 26.

141
https://biblioteca-digitala.ro

AŞEZAREA PREFEUDALA

1

Majou:H1atea .secţiunilor efectuate în a5ezar.ea medievală de la Strău
leşti-1\tiăkăneşti, aJU pri·leju.Lt de.scoperi·~ea resturilor aşezării din pri1ma
I'arte a perioadei de "trleoere la feuJdali:sm 1). În afară de obi.ectivele propriuli.se, ca locuinţe şi gropi, a putut fi urmăr:it pretutindeni ~tratul cenuşiu, în cupr~nsul căruia materialul oe.ramic aparţinînd aot"Stei aşezări, a
fotst me~eu prez:ent.
Şanţurilc. Pornind de la limita de est a platoului, şanţul I, 19611962, cel n1ai bogat în material •ceramic, ;fiind şi cel rrnai lung - a :întîlnit
un singur ·Qibiectiv o groapă menajeră care a conţiniUt oase ·şi oîteva
fragmente cerarmice. Frecvenţa n1aximă a materialului s-a situat aici la
adincimea de 0,35-0,5·5 m. Majoritatea OOillStă din cerwmică lucrată· cu
mîna, dUJpă care urmează aceia lucrată la roată din pastă 21grunţuroosă,
cea mai puţin nUtmeroasă .fiind aceia lucrată din pastă fină cenuşie. Se
remarră lipsa totală a toalrtelor şi prezenţa destul de numeroasă a materialuLui de ii111Jport.
Şanţul II, {fig. 5'7) la :10 m distanţă de şanţrul I şi paralel cu acesta,
a sen1nalat, ~n paii'ICUI"'sul său, botfldeiul 9. ~n strat, materialul cer.am.ic
este foarte puţi111.
Şa!nţul VIII, paralel cu şanţurile I şi II, la 1 O m de ş.anţul II, a
conţinut nJurnai o g.roa:pă (groapa ·6). DepUlilerea din strat, săracă, ~-a
situat la minus 0,,60--'0,.80 m. Nru a OO!Il.ţ'Îlnlll!t oeramkă lucrată cu mîna,

.
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mai numeroase fiind fragmentele din pa:stă fină lucrate la roată. Predo-·
1fragmentele de străchini.
Şanţul I 1960, la 18 m de şanţul VJII, avind aceeaşi orientHne, nu
a atin:s ni.ci un obiectiv, dar a conţin..ut rm numeros material oeramic, 1na··
joritatea lucrat din pastă fină cenuşie deschis.
Şanţul IX, ultimul avînd aooeaşi orientare, este situat la 18 m de
şanţu1 I/19·60. A ~ntilnit la iiiliCinUicişarea cu S.VII, lbomdeiul ~23 şi probabil
resturile unei loouinţe de suprafaţă. In afară de comp1exele amintite, nu
a .conţinut alte urme ma1teriale.
mină

Urmele acestei aşezăd au fost sesizate încă din prima campanie de
in 1960. Intrucit in ~raportul de săpături de la Străuleşti-Lunca (Cf.
Cercetări arheologice în Bucureşti, 1963, p. 82-83) nuunai s-a menţionat existenţa
ei, - revenim in prezentul raport şi asupra desiCopeririuor din 1960.
2

)

săpătw·i
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In şanţ/Urile care brăzdează pe axa est-vest suprafaţa cercetcd;1 ::;-au
relativ puţ~ne resturi de vieţuire ruparţiniÎlnd aşezării pu:~efeuial12 I.
Şan~ul III, lSituat în partea de .nord a rîpei de pe pLxbou, a r]n t!Lnit
borde~ul 10, iar la capăbul de nord, ho:rdeiul 12. Î•ntre 0,60 şi 1 m, depunerea a COTI! Sita t din oîteva fragunente de Va&e lucrate rCU mîna, nurm<:~a.3.1Sre
fragmente de vase din crutegoria cenamieei ,zg.runţunoase şi cîteva f:r:,agmente din .pastă f,ină cenuşie, mai ales vase mari. Nu au lipsit n.iiCi restru.rile umor vas.e de i:mnort..
Şanvw IV,a avut o depune:ne săracă, ·C'Oill!Sit.înd rÎn .exdusivi1,aie din
oenamică lucrată la Doată, majoritartea din pastă fină cenuşie-de-3•chis.
Şan~ul VI a întîlniri spre vest, boDdeiul 35. Depunerea în :st:rat a
fost slabă şi num;ai SJpre sup["afaţă (~0,35 adîn~ime).
găsit

.[

ŞanţuJ VII, a 01feri:t :un mater,ial mai numeros aflat între -0,500,80 m. Precunnpănitoare ca număr s-a dovedit a fi oeramica îină ·c-:nuşie, dar cu pereţii g,11oşi. La -0,80 m, cerwmi,ca lucra,tă ou mîn::1 <tp::we
mai abundentă. Redusă ca nJUmă,r, manifesNndu--şi to11u~i prezenta. a fost
oeramioa zgrunţuroa.să. Şan~-ul VII a întîlnit spre vest hordeile 22 şi 26.

Ulrt5crnul şanţ cwe a străbătut platoul, pe acee::t.şi axă est-vi~3t, a
X, situ:at în aria cirrnitkulJui feudal. 1Numero:tsel·e inmTLrmrîntări au distrus cu tatiul urmele aşezării sec. IV, suprimil:nd .şi 1:;tr.atul
de cultură. Spre capătul de vest însă, acolo unde sfîrşeşte cimitirul, s-au
semnalat unele O()l.ll1Jplexe,. carr'e nu au foiSt încă dezveli.te.
Materialrul oer:am.Lc recoltat din şanţuri - fără a fi f.ost prea nUJmeros - este destul de cupr.inzăt01r în varietatea 1ui, pentru a contura,
măcar în pa:rte, aspectul culturii materiale a oarmenilor, .care au du!.':'at
aşezarea pnefeudală I, de ,pe platoul de la Măică.nreş.ti. ·Din 1ntreagJ. c::~n
titate de frargm.-enrte oera:mi,oe, la IUn exa:men statistic, -reiese că .cera::nica
lrulelrată la roată a foot I0U !pi'ecă!dere întrr-ebuinţată de locuitoJ:'i. Iar în
această tehnică, în egală măsură, au avut vase din pastă fină cenuşie şi
vase d:n pa;stă zgrunţ•uro.a.:să. Va~Stele lucrate cu mîna, de veche tradiţie
dackă, din 'PaiSJtă grosolană cu cioiburi pisate, ooUJpă un loc mai puţin
înserrnnat (ciroa 30% ). Iar reerami'ca de irmp::>rrt î.şi :marnifestă prezenţa printr-un număr ma,i redus d:e fragmente eeramtce, aparţinînd marea lrt:ajori ta te .amfo:relo r.
Ceramica fină cenuşie este lucrată d:inrtr-~un lut in a cărrui corrn·_tY)ziţie a ~ntra:t o c3ntiate mtcă de nisip fin, ou fire rde mioa şi uneod ra.re
pietr:ioel.e. EJi ·îi aparţine r.eper;tor1ul oel mai .variat din punct de vede1·e
al for.mel10r, i~ar î.n euprimrul acestuia strachirnile sînt cele mai fne·~
vente. Din numero3Js-ele variante, ates:t1arte mai ales 'Prin fragmente d.i.n
partea ;SUperiorc.rră :a J"leci:pientelo.r, se desprind trei tipuri :
a) st.radhlna....bol de mici dimenrsi'ill1i, cu corpul rotunjit, fundul îngust şi gura largă, aiVi.nd o buză simplă sau rrna.ncată printr-o îng:coşa:e
la exterior (fig. 58/1----J).
b) stra;china bii:Jio!Iloom.iiCă de două feluri : IUJl1,a de dimensiuni mai
mki, avînd pa;:r1tea SIUperrThoară iîngustă, mu1t apl~cată spre interior .Şi O'UZa
puternic J"lehefată în afară .prim îngroşa11e salU lăţine. Cea1altă de mai
mari. d!:m-ensi:umi, cu partea sUJperioară dezvo;ltată, arcui,tă uşor spre inter~or sau nwmai aplooată, s:Dînşind cru o buză t~al5ă 1in IClifwră, sUJbţiată :sau
UŞ.OJ:" î.ngro..;;ată. De dbi·oei, la partea sruperio.ară se află o dungă în r·elief
sau, mai rar, uşoare şi largi caneluri (fig. 58/5-6 fig. 59/2,6).
fost

şanţul
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c) stradhina cu profilul în "S", cu corpul mai mult sau mai puţin
rotunjit (fig. 58/7-9), de asemeni de mai mari dimensiuni. Un singur
fragment aparţine unei stră.tdhini cu marginea scundă şi buza perfect
orizontală şi canelată, iar corpul bam,bat (filg. 58112).
Tipurile b şi c aJU 1egătură cu străohtnile proprii culturii Sintana
de Mureş - Cer:nea1hov, •oele mai m,ulte p!ieZJentînJd 1n:să îndepă..rtaJ1ea de
la tipurile oearacterisboe, gă:sindu-1Şi analogii cu aJoelea de la Bratei 1). In
general frmldUlrile apa:rţirrind stră·dhinilo!I', intdiocă existenţa inelului de
sprijin dezvoltat, întîlnit de 01bkei in :sec. IV. Mai rar sînt fUJI1Jdurile
plate şi cu inelul nwnai la exteriorul va:sului. Uneori pe fund se observă
cereuri concentri<:e adîncite. Decorul este întîlnit rar, sub forma unei
linii în zigzag adîncită sau, anai rar, a ha,şurilo1r lustruite.
Dacă crnateriaJ.ul ceramic din şanţuri ne-a oferit posibili!tatea de a
contura rnai -pn?C'is aoeasotă fo1rmă, atJî:t de :mult întrebuinţată de către locuitori, nu aoelaşi lucru putem spune despre oelelalte forme din repertoriul olăriei fine. Mai puţin .rezistente, fie d~n cauza dimensiunilor mai
mari, fie d1n caUJza pereţil01r mai :sUJbţiri, restruJrile 1or IT1!U au îngăduit o
descri.eT~e mai c10!mp1etă a fot1.-n1elor.
CaJna - prezentă prin nUJnleroase fragmente indică 'Patru tipuri:
a) cana ou pîntecele dezvoltat, cu inel de sprijin pe fund
(fig. 59/5,8) ;
b) cana cu trupul alungit şi gîtul înalt ;
c) cana cu corpul bitronconk;
d) cana cu gura treflată.
Toate patJru tipurile sînt cunoscute în sec. IV.
ToaTtele acestor căni erau fie din bandă lată, fie de secţiune r-otundă
sau patrată cu colţurile :Dotunjite. Cele din bandă lată în mod obişnuit
au marginile 1ridicate, datorită unei şănţuiri largi longitudinale, mai mult
sau mai puţin acoen tu a tă, aşa cwn se în tîlne:sc în aşezarea de la Bra tei.
Modul de prindere pe vas vatriază la partea :superioară, toarta pornind
chia!T de pe buză, în continuare cu acea:sta, fie •Ceva mai jos, fie independent de ibuză, de •pe g..itul ·vasului (fig. 59/1,3).
Decoraţia căni.lor este ra:ră. Atunci cînd 1apare, ea constă din : linia
lustruită :sau numai adîncită (fig. 59/7) 1pe gîtul :sau pîntecele vasului
dunga ~n rehef pe git sau între gît şi umăr ; dunga aJdîncită !Între git şi
umăr. Intr-un singur caz :s-a întîlnit pîntecele faţetat, obişnuit în sec. IV.
Oala este în genere de dimensi:uni mai mari şi tot de patru tipuri:
a) oala ocru pîntecele dezvo1ta•t, gîtul inexistent şi buza lată, trasă
in afară, orizontal sau oblic uneori formînd şi la interior o straşină
{fig. 60/1) ;
b) oala cu pîntece1e mai alungit, gî;tul dezvoltat, buza lată trasă
oriZ)ofiltal în afrară, dar m:ai puţin :rehefată, awnd şi o mkă straşină în
interior (fig. 60/3).
c) oala cu gîtul scund şi o buză răsfrîntă în afară şi subţiată
(fig. 60/4) ;
d) oala ou grî·tul dezvo1tat, !Înclinat spre interior şi buza îngroşată
şi rotunjită, formînd un colac în juflul gruri.i. In unterLor o şănţuire reliefează buza {fig. 60;2).
1) Eugenia Zaharia, Sondajele de la Bratei din 1959. Materiale VIII, p. 629,

fig. 9 -

1, 2, 3.
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Fig. 58. Profile de străchini lucrate la roată din pastă fină.
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2

Fig. 59. Fragmente de vase lucrate la roată din pastă fină cenuşie: 1, 3, 4, cam
cu toartă ; 2, 6, străchini ; 5, 8, inel de sprijin pe fundul vaselor; 7, fragment
de cană cu decor adîncit pe cîmp mat.
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Fundurile acestor recipiente, sînt majoritaJtea cu inel de sprijLn.
uneori foarte dezvoltat (fig. 60/5-6).
Oalele nu au fost deoorate, dar au uneori o dungă în relief sau
adîncită despărţind gîtul de pîntece.
Vasul-amforă reprezentat doar prtn cîteva fTagmente are buza
întodeauna îngroşată, fonmînd un colac în jurul gurii, iar sub buză. o
dungă puternk reliefată. Toartele sînt prinse imediat sub buză, obişnuit
late, avînd pe partea dorsală o creastă longitudinală pe mijloc sau într-o parte, ori 2-3 caneluTi.
Vasul de provizii este cel obişnuit în sec. IV, cu buza lată, mult
trasă oriZlon tal în afară, iar pîntecele decorat la partea de sus cu linii
în val incizate, formînd o bandă lată.
Un vas de provizi,i care face o notă aparte, este acela găsit la întretăjerea şanţului III cu şanţul VIII. Atît pasta cît şi tehniea de l,ucru şi
ornamentaţia sînt deosebite. Deşi fra~mentele sînt numeroase, forma
nu i s-a putut întregi, iar f1undul îi lipseşte cu desăvîrşire. Pasta din
care a fost aLcă:tuit oonţin.e nisip cu mica şi o mare oanUtate de pietricele care apar şi pe suprafaţa vasului. Arderea completă s-a fă.cut la
cenuşiu deschis. Vasul a fost lucrat la roată şi cu mîna, urmele roţii
fiind vizibile pe jumătatea inferioară a vasului. La partea superioa.uă şi
mai cu seamă la buză, modelarea s-a făcut mai mult cu mîna, astfel
că urmele roţii nu se 1nai cunos.c. Forma este aceea obişnuită a vaselor
de pro~vizii, fără gît, cu buza teşi1tă, dar trooă mai puţin în afaTă şi !Iuai
mult spre interior, unde for:mează o stm:ş~nă lată. Penwu mărimea vasului buza este totlliŞi destul de îngustă. La 4 cm sub buză, pe uunărul
vasului, se află decorul, forn1at dintr-o linie continuă în zigzag, încadrată sus de o linie, iar jos de o linie dreptă şi una în zig.zag, formind
un chenar îngust. Decorul, a fost executat prin apăsarea pe pasta încă
moale a vasului, a unui beţtşor cu capătul bont. Exeouţia este destul de
neglijentă şi nesigură, iar motivul or.na:mental nermiform.

In categoria ceramicei

zgrunţuroase intră deopotrivă olăria lucrată
mare cantitate de pietrioele :albe, ar.să la

din pastă amestecată cu o
cenuşiu deschiiS sau mai înohis, ca~e continuă tradiţia speciei ciment din
sec. III-IV, preoum şi aoeea a cărei pastă conţ]ne mai mult nisip cu
firul g,roiS şi mai puţine pietrk~ele. Suprafaţa acestor vase nu mai este
zgn.unţwoasă, ci num1ai aspră, pasta mai omogenă, Lar arderea s-.a făcut
la cenuş.iu închis cu nuanţe catSttamii sau invers. ln şanţuri, m~ajontate-a
fragmentelnr aJparţin speciei ciment, în ~c~e predomină forma oalei fără
toartă. Cana şi st11adh~na sînt de atsem,eni folosite, dar în crnai mica mă
sură. Un singur fragment provine de la gura unui uldor. Potrivit materialu1ui fragmentar, T'"'ajori.ltatea constînd din buze şi funduri, s-au
conturat cîteva tipuri :
a) oala cu buz1a la1tă te.şită, trasă în afară mai mult sau mai puţin,
formînd şi în interioT o straşină (fig. 6114) ;
b) oala cu buza ră:sfrîntă în afară, ,în secţiune triunghiulară (fig.
61/2 ; fig. 62/1,4).
c) oala cu buza mult ffng:roşată ÎIJ. afară şi Totunjită, foomlnd un
colac în jurul gurii. Uneori are un jgheab în interior (fig. 61/3). ·
Toate aceste trei tipuri au gîtul foarte scund sau chiar inexistent,
pîntocel·e bombîndu-iSe b11usc, imediat sub buză.
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d) oala cu buza înalrtă, aplecată în afară şi terminată prin subţiere
sau tăiere în muohe. La acest tip de vas, gîtul este bine format, iar pîntecele se umflă treptat (fig. 61/1,5).
Oalele în cele mai multe cazuri', au fundul plat ; mai rar Ia exterior
acesta se reliefează formînd un inel mai seund sau mai lat. Uneori sînt

3

2

J
~

~

~
~

l

~

~

s
Fig. 61. Profile de vase lucrate la

roată

din

pastă cenuşie zgrunţumasă.

imprimate pe fund urmele desprinderii de pe roată. Într-un sing'1.IT caz
întîlnim funldul cu inel de sprijin ca la oalele din pastă fină.
Cana apare 1Î'TI două ti puri :
a) cana bitrOillconkă, cu partea superioară înaltă, arcuită spre interior şi buza evazată, uşor îngroşată şi rotunjită.
b) cana cu pîntecele sferic şi, probabil, cu gîtul inalt. Fundul este
simplu, plat. Nu dispunem de nici un fragment de toartă. O singură
toartă, pe care n-o putem atribui unei forme sau alta, este masivă, în
secţiune rotundă.
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p,atr:u fragmente provin de la partea supedoară a unor străchini,
fiecare indiraînd un :alt tip :
a) :straohi'na aJchlncă, 1în formă de ibol, cu marginea dreaptă, ttă.iată
orizontală ;
b) strachină s.cun1dă tronconică, cu marginea dreaptă .şi buza rotunjită.

1

J

5

6

Fig. 62. Fragmente ceramice provenind de la oale lucrate la roată din pastă
zgru nţu roasă.
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straohlnă birtronconică, cu mwginea dreaptă ş1 huza înaltă, uşor
în afară şi rotunjită.
d) straohină cu profilul în "S" {fig. 61/6).
Ulciorul, repDe~ tat printr-.-tm ftragmt'irut de gît şi huză, avea o
toartă lată, în secţiune dreptunrghiulară, cu colţurile notunji:te. Se prindea

c)

aplecată

6

s
Fig.

63

Fragmente

din

categoria

ceramicei
adincite.

zgrunţuroase,

decorate

prin

linii

de gît la un 1 om mai jo:s de buză. Aoea:s.ta este dreaptă, foarte puţin.
în afară.
Decorarea vaselor din această categoTie ,nru a preooupat prea mult
pe meşrter:Li olari, 1iar atunci cind au făout-D oala a fost vaJSrul preferat.
~Motivul ornamental constă din linii aidîncite, exeoutarte in timpul lucJ1Uîngroşată
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Fi.·. 64. Fragmente ceramice lucrate la roată : 1, 2, din pastă cu pietricele acoperite
cu angobă neagră; 4, decor de linii adincite; 3, 5 şi 6 decor d<~ striuri ext .·utate cu

pieptenele.
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roată, pe umărul oalei, fie late (fig. 63/2-6), fie înguste, asemenea
unor striuri (,fig. 6413-6).
Cerami,ca din specia c:1m·ent este proprie atît aşezări lor sec. III-IV
cîrt şi oelor din sec. IV. Co,mparativ, oea de la Măkăn.e?ti apal'e rmai
evaluată din punct de vedere a rormei şi mai ales al decorului. începe să
apară şănţmirea interioară a buzei, dunga în Delief n -o întîLnim decît
foarte rar, iar banda striată este rnai lată şi repetată pe corpul vasului 1).
Pe de altă parte, arderea nu mai este aceia c2nu:;;ie-vînătă cara:cteristică sec. IV şi nici m'Odela:flea buzelor de .oale nu ma:i are cara·cterele
nete în.tHn.ite de pi1dă la Crîngaşi 2).
Ceramica lucrată cu mina nu se deoGebeşte de ·cea obişnuită, întîlnită în sec. III-IV, de veche tradiţie Latene. Pasta, ame3.tecată ·CU cioburi pisate şi paTtitOule de ·calcar, ers·te protst fră,mîntată, ar.să superfidal
şi neunifurm, la roşu. Forma obişniUită et.31te a·oeea a v.:mru1ui boncan de
dimensiuni mijlocii mai mulrt mari cu fundul groG, avînd talpa profHată
în afară, per.eţii g,floşi şi a:tenuat bcunbaţi iar buza simplă, trasă in afară.
Fragmentele de care dispunem indică următoarele ti puri :
a) vasul cu gîtul 1nalt, d.Tept, sfînşinrd ou o buză sourtă îngroşată în
afară şi tăiată oblic.
b) vaiSlul ou gîtul bine foti'111a1t, arcuit spre interior, buza înaltă,
apleca,tă în afară, cu marginile rotunjite inegal.
c) vasul ou gitul ~S~curt, buza înaltă, răsfrîntă mult în afară şi tăiată
lateral.
Uneori buzele acestor recipiente au fost cresta1te oblie, aşa cum
-s-a întîlnit deseori la Miliari, în sec. III 3), sau purtînd amprentele degetelor (ftg. 65/1-4 şi 7).
Un elernen t cu totul nou îl constituie un va:s care nu s-a putut
întregi dooît parţial, desoaperit la întretăierea şal!lţului III cu S.VIII, împreună cu vaJsrUl de provizii, destpre care am vc!I'bit mai sus. Este o oală
ou pin teoele bombat m~Rxiun la partea de sus ou gîtul s.curt şi cu o margine destul de dezvoltată, aplecată în afară sfirşind cu o buză dreaptă
teşită (fig. 65/6). Foruna aceasta, obişnuită la oalele luorate la roată, este
necunoscută în olăria lucrată cu m1îna. Decorul constă dintr-un brîu
alveolat aşezat pe gît, ohiar la baza lui despă:rţindu-1 de pîntece. Brîul
este aplicat pe vas după modelarea acestuia. Pe buză se află un şir
de alveole. Factura brîului alveolat deosebită de cea . obişnuită în
La ten e-ul get:o-dac, sau d2 ce:a întî1n:i,tă rarL' în a.?ezir ~12 sec. III şi chiar
IV şi mai ales locul umde er;te ,pla!Sat, îl a'_?:'OJL:>ie -m:li curind de brîul
alveolar foloGit ca deoo,raţie în epoea brcm,:?:ului. Alve:J·lele pe buză, de
asemeni ob!IŞnuite în ep:J·ca bronzuLui, vo~· reapare .mrUlt mai tîrziu pe
oalele din aş.ezările de după sec. VII. Pasta din care a fost lucrat vasul
este g.rooolană. ou cioburi pisate care provo:t::::i bulbuca:rea eL Culoarea
este castanie cu pete cenuşii şi negre, arderea fiind inegală. Probabil
că va.JSul a suferit .şi o ardere secundară.

lui la

Elemente ce apropie aspectul culturii materiale de la Măicăneşti de acela
din sec. V dc> la Bratei, Eugenia Zaharia, op. cit., p. 629.
2) V. ZirrR şi M. Tudor, Sdpăturile de la Crmgaşi în Ref. privind ist. Hom.
voi. I, p. 309-332 şi materialele aflate în depozitul M.I.B.
::) V. Zirra şi Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe
cimpul Boja din cartierul Militari, în Cercetări arheologice în Bucureşti, p. 58 fig. 2.
1)
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Fig. 65. Fragmente de vase lucrate cu mîna.
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Inainte de a lîndheia cu descrierea martJerialu1ui ldin şanţuri, trebuie
mai amintim de doruă fragmente apărute pnimul ~î:n ş.anţJul I/960 şi
al doilea în şanţul HI/19,61. Primul este un Jragtment de vas mie, probabil o CU!pă lucra·tă la ,roa:tă, d1n paJstă eenU~Şie lUJstruit:'i, lde~orat cu
rotiţa ; a:l doilea provine de la un vas fructieră 1ucrat au ,mîna, din pastă
bvu:nă eu fire de miea şi caleac Pidol~ul varsului este ocund ou cere in
relief. Fnuctiera este de fa1ctU!ră La tEme şi a:re analogie :cu aceea gă..si LA
la lacul Tei, în aşezarea sec. III 1).
În afarră de eerarrnică, în stratul pref.eUJdal s-au mai găJsi~t citeva
cbi,eete de inventar aparţinînd aşezării prefeurda1e. I. Majoritatea sînt
gresii de ,aJSeuţit şi cocmne de ca;pri:ne 1retezate la baz3.. Din cele cîteva
fragmente de obiecte din lfier :s-a ~dentiJircat o parte idintr-,o zăbală cu
inelul mare. Din bPonz ISIÎnt 10 rpensetă şi tr·ei f~bule reu ipi>Ciorul întors pe
dedesubt, iar din argint o monedă imperială romană de la Com,modus
(fig. 93/1) ;
Fibulel:e :srnt de trei tipuri d1ferite. Prima f.iJbulă, descoperită in
19610, este ou res.ortul lung şi arrcul â.'plaJtiL"Jat, de felul celor înt.!lnite în
sec. IV. Are la capul arcului o platformă abia vizibilă 2). Fibule de acest
tip s-au găsit în necropola de la Tîrgşor 3) A doua fibulă, găsită în campania din 1961, este de tipul fibulei în D de la Tei ,.) şi Militari - Cîmpul
Boj2. :>). Are arcul scurt, pronunţat curb şi piciorul lung în formă de
placă trapezoidală (fig. 66). A treia fibulă (fig. 67), are arcul scurt aplatizat spre pidor şi .pircio.rrul lung. La capul apcwui an~ o platformă pe
care distingem ou greu un X iYl .relief, i1ar la pa.rrtea de jos a arrcului, o
altă platformă rCU două linii indzate, pe care se înfăşrură spiralele SÎr:rnei
cu care se termină pidorul. Tipul araesta pare a-şi găsi analogia în necropola post Cerneahov de la Nichiteni, _din sec. V G).
Gropile. În iCele patru campanii de săpături de la Străuleşti-Măică
ne.şti, S-au descoperit cîteva gropi CiTICUlare, rCare au aparţinut aşezării
din sec. IV. Dintre acestea, una (groapa 3 de sub B.3) a fost folosită de
locuitoTii de mai tîlrziu feudali, dar a conţinut şi material din a.şez;a;rea
prE!feudală I. În afară rle groapa 2, celelalte nu au. avut nici un fel de
amenajare, astfel că le ~considerăm gropi menajere.
Groapa 1 a oonţinut ci~teva ·fragmente ceramice din pa:stă ,fină, di:ntr:e
care deo3ebim un fragment de st.raohină de culoare cenuşie închis, cu
partea inferioară tronooni,că ia.:r raea superioară inal tă, dreaptă, sfîr~şind cu
o buză scurtă întoarsă în afară. Sub buză se află un decor constînd
dintr-o Hnie în zigzag oontinuu, executată p['in apăsare şi Lncadrată de
cîte o dungă în relief (fig. 59/6 ; 68;2).

să

1) Vasul nu este publicat. Despre descoperirile de la Lacul Tei, cf. Dinu V.
Rosetti, Cîteva aşezări şi locuinţe ... op. cit, p. 14-15 şi Tombes a incineration dans la
rPgion de Bucarest, Publica1ii,le Muzeului Munidpiului, Bucureşti, 1935, p. 64-68.
2) M. Constantiniu şi P. 1. Panait, Cercetărae din sectorul Bucureştii,-Noi, în
Cercetări arheologice în Bucureşti, 1963, p. 82, fig. 5.
:l) Gh. Diaconu, Consideraţii preUminare asupra necropol,ei de la Tîrgşor-, în
SCIV, 1. 1960, p. 64.
0 ) D. V. Rosetti, Siedlungen der Ka~serzeit und Volker wanderungszeit bei
Bukarest, in Germania, XVIII, 1934, p. 207-208.
") V. Zirra şi Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpăturilo-r arheologice de pe
Cîmpul Boja din cartierul Militari, în Cercetări arheologice în Bucureşti, p. 57,
fi.g. 1.
6) Informaţie Vlad Zirra.
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D~ag1ment aparţine rmui vas ma~re, :pDobabil unui chiup din
dar ou pereţii groşi. O linie în zigzag efectuată prin
apăsare într~o zonă adindtă, mărginită la partea de sus de o dungă în
relief, alcătuieşte decorul, aşezat probabil pe umărul vasului.
Groapa 2 se adinceşte faţă de nivelul actual al terenului pînă la
1,25 m. Are fonma de tSac cu diametru! 0,95 şi era umplută cu pămînt
negrru, amestecat în partea de jos cu mult cărbune, oa:se de ani·male

Un alt

pastă fină lustruită,

ma:ri şi fragmente oera;mice. Pereţii gropii sînt arşi la f\oşu, dar fundul
nu este ars. Pe fiund se observă îrusă gropile a cind ţăflttşi, cu diametru
0,05 m, care se afundă în pămîntul galben. Probabil că groapa a foot
amenaja,tă, mai întîi pentrru pă:stratul provizi.ilor şi apoi, după golirea ei,
a devenit o g.f\capă de gurrmi. Tot in groapă a fost gălSit un craniu de
cerb, cu un ~corn tăiat.
Groapa 3, de sub bofld·eiul 3 feudal, a conţinrll!t nurrnai fragmente
de va:Se luarate eu mîna de tipul vasului borcan rrnare cu buza aplocată

în

afară.

Groapa 4 a fost descoperită după îndepărtarea bordej~ului 6 prefeudal II (fig. 88) şi a conţinut doar cîteva fragmente ceramice.
!n groapa 5 din vecinătatea b01Ddeiului 13, materialul a fost mai
bogat şi variat. S-au găsit funduri de oale cu inelul de rsprijin dezvoltat
şi frag1mente de străchini, în formă de bol cu dungă în relief (fig. 58/4),
bitroconice sau cu profilul în "S". (fig. 68/1). Ceramica zgrunţuroa:să
lipseşte. rn afară de o.iteva fragmente aparţill1JÎJnd vasului-borean 1ucrat
cu mîna, sînt şi cîteva f1ragmenta de va:se de imlpart aparţinînd pîntecelor unor amfore arse la roşu
cărămiziu, lucrate din pastă curată şi decorate prin pete roşii sau cărămizii.
Groapa 6
a fost găsită
~
....
după săparea complexului prefeudal II.34. A conţinut material puţin din toate cele trei
categorii, mai numeros fiind cele
din pastă zgrun ţuroasă. De remarcat un fragment de fusaiolă
bitronconică, cu bazele concave
în jurul orificiului (formă caracteristică sec. IV), un fragment
de rîşniţă din rocă vulcanică,
o bucată dintr-o lipitură de vatră şi un fund de vas lucrat
Fig. 68. Fragmente de străchini lucrate la
cu mîna. Vasele de import sînt roată din pastă fină, descoperite în gropile menajere.
reprezentate printr-un fragment
de pahar de sticlă roman obiş
nuit în aşezările din sec. ·IV şi cîteva fragmente din pîntecele unor amfore
canelate larg.
Locuinţele. Prima locuinţă descoperită în aşezarea prefeudală 1
de la Străuleşti-Măkărueşti, a fost bof\deiul 91961. El se află situat în
partea de est a aşezării, la întretăi·e11ea şanţului II cu şanţul V. Faţă de
celelalite ~complexe ·::::onberrnporane, el este izolat - cel mai apropiat obiec-

______,____ /

"'

_j

157
https://biblioteca-digitala.ro

tiv, groapa 1, fillnd la 15 m spre est. ·Groapa lui a fost săpată din !Stratul
cenuşiu prefeudal, afundîndu-se în solul galben-viu cu 0,10-0,15 m
(fig ..57). Pămîntul de umplutură, de culoare ·cenUJŞie, cu mult cărbune şi
tentile de pălmînt galben, a fost destul de bogat în materialul ceramic,
acesta [ncepînd să apară încă de la 0,50 m achlnci.Jme ,faţă de solul actual.
Frecvenţa cea mai mare a cioburilor şi prezenţa oaselor de rumegătoare
mari, aru Lfoot oooervate 1a 0,20 m faţă de fundul boroeiulud.. In oolţul de
sud-est, pă.:mântul era mai afînat, oor.ruţinînd o ~cantitate mare de cenuşe,
dar nu a ,fost găsită vatra sau v.neo altă urmă de amenajare pentru încălzit :sau prepa1rat h.mnă.
Ma:teria1ul oerami1c găsit în bondei este al·cătJuit, lîn marea majoritate, de olăria lucnată la roată din pastă zgrunţunoa:să, au foarte mru:Lte
pietricele. Dintr-o statistică sumară a reieşit că din 63 de fragmente
oeramioe a;parţilniî.nJd unor vase diferite, 4 7 de ciobur:i pr10lVi.Jn de la vase
din pastă zg:nurrţJt..uroasă, 13 de la ceramica fină şi 3 frngmente aparţin
unor vase lucrate ou !ITlil.na. Alte :trei 1frag.men~te sînt de la amfore de
import.
Ceramica zgrunţuroasă care imprimă nota caracteris1tică bo:rdei u1ui
9, este alrtSă ,la cenUJŞiu, 1cea mai numwoasă. arv1md nuanţe ~pre 1cafeniu,
in general fl•ÎlnJd megal arsă. Există şi o specie de va-se care au miezul şi
interiorul vasului cenuş1u de.s.chis, dar la exter.ior suprafaţa este aooperită ou un st:Dat SlUbţire de pastă oenuşie închis, aproape neag,ră. FoDma
dbilşnuită este oala piînteco:asă cu gî1Dul Slowt şi huzâ răsd'mntă [n arfară.
Linja de maximă lărgime este la partea superioară {fig. 6919). Fundul, de
obicei simplu, este plat doar rar cu o uşoară lăţire a tălpii (fig. 69/7). Uneori poartă urm.ele desprinderii de pe roată. Un număr mic de funduri
s~nt prevăzute ICU inel de sprijin iaT un fragment are o :s-c!hiţare de picior
spre exterior. In modelarea lbuzei distingem buz;a in secţiune triunghiulară {fig. 6'9/9), iblll)a rotunjită .ş.i îngrr-otŞată ~n afară !(fig. 62/3) şi buza colac,
întnlnită mai ales la oalele 1mari. Existenţa vasului cu toartă este dOIVedită printr-un .fragment de toartă în secţiune rectangulară cu colţurile
rotunjite, avînJd manginile uşor înălţate. Un fragment din partea superioară a unei străchini tronconke •Î•mbogăţeşte repertoriul acestei fo~rme
de vas, printr-un tip nemaiintîlnit pînă lîn prezent :în aşezare. VaiSul a tfost
decorat cu bandă de linii mărunt striat, paralele în jurul gurii (fig. 69/8).
Acest motiv decorativ, efectuat în timpul lucrului la roată, este cel mai
frecvent întîlnit în bordeiul 9 (fig. 69/8-9). Banda de striuri, lată de 1-2
cm, este executată, :probabil, cu pieptenele, pe rumărul oalei. Uneori ea
se Tepetă la un interval oarecare, pe partea superioară a pîntecelui. Striurile sînt executate cu pieptenele cu dinţi subţiri mai deşi sau mai ralfi.
Dungile 'late, tot în bandă, apar şi ele pe umărul vaiSului.
Ceramica din pastă fină lustruită a fost folosită pentr:u modelarea
stră.oh.ini1or, a cănilor, :a oalelor şi a vaselor de pi1ovizii. Stii'ă·dhinile aparţin tipului cu profilul m "S" sau bitronconic {fig. 69/•1----12, 4-5). De
un tip mai vechi este aceea cu partea superioară s•curudă, d~eaptă şi buză
mgraşată de sooţiUJrue triungihiulaJră. In imterior ,for1mează o mică straşină.
Toate cfnnduri1e de străahini sînt au Î!ntel. Cana este [1eprezentată prin
trei fragmente de la partea superd!oară a vCll.Selor, d1ntre care două păs
trează toarta. Fragmentul fără toar~tă este al un:ei căn[ mici, din pastă
fină cenuşie deSich:is, !bine lrurstruită, ou pereţii subiţ:~ni, aV1rnJd pin tecele
bombat şi buz·a înaltă aplecată în afară şi uşor îngroşată în secţiune tri158
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Fig. 69. Olărie lucrată la roată, descoperită în bordeiul 9: 1-6 fragmente aparţinîncl
unor vase din pastă fină ; Î -9 fund de vas, strachină şi oală din pastă zgrunţuroasă.
unghiulară

i(fLg. 6916). Al doilea fragment tot din pastă fină, cu pereţii
lustrW ţi, provme de la o cană pînteoOO!Să cu inel în J:'lelief înJtre
umăr şi gîtul arcuit
(fig. 69/3). De pe buză porneşte toarta care
fo.nmează ca o platLonmă la partea superioară. In fme, ultimul J:ragmen t
proiVine de la o cană m.a.:re care s-ar putea să fi aVJUt două tJOarte. Toarta
pare să fi av;ut marginile ffnăJţate. Cana are pereţii groşi dar bine

S'Ubţiri
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lustruiţi.

(fig. 70/2). Oala este şi ea reprezentată prin două fragmente,
ambele ;1vînd comun pragul dintre git şi corpul va:sului. Buza înaltă aplecată in afară se termină printu-o muohe.
Vasul de provizii este •C·21 ob~nuit cu buza teşită, dar nu prea lată,
trasă mult în afară, ou jgheab în interior. Pe buză şi sub UJmărul vasulUI, care are prag, se află un deoor executat în val, realizat cu pieptenele

____ j ___ _
t

\

Fig. 70. Fragmente, de la un vas de provizii
la o cană cu toartă, lucrate la roată din pastă

Fig .. 71.

şi de
bună.

Căţue dacică.

<'ll 5 dinţi.

(fi.g. 70/'1). In general ·vasele din pastă fină din B.9 nu sînt
deco.rate. Un ISing:uc.: kagm.Ent tmitc di:n CO!Itpul UJnr..Ii vas are LS'UJb o dUIIlJgă in
relief un dooor de linii a~c:hllncite, probaJbil in zigzag ..
160
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deşi puţină, aduce o oontriibuţLe importantă pentru staibili:rea apartenenţei etnice, cel !puţin a unei părţi din
populaţira din a1şezare. Este vonba de prezenţa ceştii de veche tradiţie dacică, din pa:stă groiSolană, ou o rtJoartă în secţilune .ma1i muJ1t ova1ă, pornită
de pe buză şi prinsă imediat deasupra fundului l(ftg. 71). Un mk frag-

Ceramica

lucrată

cu mîna,

ment din marginea unui vas este asemănător cu vasul de la fig. 65/6,
awnJd pe buză, lateral, şir de alveole.

~.

.·

.-;:,,i .

-:1!"

...

•·

Fig. 72. Tipar pentru bijuterii.

Din ceramica de import s-au găsit d:inagrrnente de aunforă, din pastă
bună, arl>ă la cărămiziu şi decorate ou cam.e1uri lwgi saru mărunte, ori
picta:te cu pete roşii cărămizii.
rln af:ară !de olărie, silnJgurele obiecte găsite în locuinţa 9 au fost
·două 1fusaiJole, llllla ibit:roruocmică cu ibazele ooncave iar cealaltă CO!l1ică, cu
baza uşor ooruvexă şi :UJna din cvalvele unui tipar din piatră pentru bijuterii. Tiparul dreptunglhiular, avînd dimensiunile 0,040x0,060x0,001 m,
a:re la două 100lţmi, run dia;gOII1a:lă, găJuri llin oare se fixa vaLva cealaltă, iar
pe latUJrileJ mici două mi[idi mari ffm. 1pH:nie, pe oode se tUJr'Ila metalul
(fjg. 72). Inciziile prin care se prelingea metalul pentru a [arma podoaba,
sfint subţiri şi fine. Ele oanJstau diln linii cu punct~ la u.n capăt, iaT la
celălalt strrlJ1JSe în II11ălniU!l1idhi. Bijuteria este .romhoidală, una din jUJmătăţi
repetînd pe cealaLtă. Tiparrul, mult uzat, iar ~hiile sărite din piatra de
factură s·lalbă, împiedi(:ă atribuirea lui certă ;unui Hp anumit de bijuterii.
Bordeiul 1O, de.oooperit la ex·tremitartea estică a şanţu1ui III, este
tot o lol[:u-Jnţă iz·olată, depă.şind cu mult partea oeTIItrală a p1atau1ui. Dar
spre deosebire de B.9, în j·urul cărruia terenrul a ,fost în mare măsură
secţioo.at, supralfaţa din jurul B.'l0 este lîncă nooeroetată, astfel că s~ar
putea să m.ai !fie deS!OOpedte şi alte ,CIOiffiplexe în această parte. BondeiullO,
.n -

c.

:r7a
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7

,

.10
Fig. 13. Profile de vase lucrate la roată din pastă zgrunţuroasă, aflate în bordciu~
23 : 1-6; 9-10 oale; 7-8 strâchiai.

de rfrormă ,rectangulară, cu o latură micft uşor boltită, s-a odîndt cu
0,98 ~n de la păm:întul de călcare actual. El a fast deranjat de o groapă
feudală, care H străpunge :în colţru:l de sud {fig. 78).
Materialul cerarrnic care alcătuieşte 'În exclusivitate inventarul B.lO
cuprinde toate cele patru categ01rii precizate fi ru;;ezaJre. DintJre acestea
162
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1

toartă din B.22, lucrat la roată din pastă fină cu decor lustruit;
2-3 oală lucrată la roată şi fragment de amfo.ră de import din bordeiul 23.

Fig. 74. 1 Vas cu

163
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remarcăm

oală din pastă .zgrunrţuroasă,
arsă La cenuiŞiU îndhi:s cu pete

o

specia cu mai mult nisip decit
pietricele,
galbene. Frmldul plat, uşor concav, cu ilnel de sprij.in la exterior <riie iunprimaJte urmele s·coaterii de
pe roată ,]n forma runei liniJi ~n spiY1ală. PdntJeoole este bamJbat, cu linia
de max:imă lărgime la jumătatea rvasului, gtitJU.l scurt şi buza trasă în
aJfară in secţiune ·triunghiulară. For.ma acestei oale este nntîlni:tă în mod
obişnuit Îln necr01polele SîJntana de Mureş-Cernea'hav. Alt vaJS, borcan, de

S.lll

Străulesfl'lfti!f:onn!t
•
1

SCOf'Q:

o

lm

Fig. ÎB. Bordeiul 10 (plan şi profil).

data aceaiSita lucrat cu mâna, din .paJstă ICărămizie ou unrult nisip şi unele
pietrioele, are o .formă apnoape ailirudrică, cu buza dreaptă puţin aplecată
în afară {fig. 79).1
In fine, mai tremancăm un fragment dim.tr-<0 straChină sau pat;eră
de import din pastă fină de culoare cărămizie-galben la interior şi
galben-.oem..uşilll la exterior, cu două pm11C'te pictate cu roşru-cirămiziu
Bordeiul 22, a ,foiSt descoperit ou ocazia săJpării şanţului VII. El a
apărut drupă ~ndepărtarea unei depuneri de c1oburi şi parţium.i de ohiJ1)ic
ars la roşu, fărîmat, aparţinînd probabil unei locuinţe de suprafaţă, contemporană cu a;ceea găiSită 'În vecinătatea boindeiu1ui 23 şi .răstCOlită tde intervenţia tfeUJdală. Boodeirul ~2~2 a a'V1Ut o foumă oarecurrn idr·eJptung!hiulară, dar
colţurile JnotJurnjite şi laturile ICurrfue ~i dau a:nai CU11'1Îa1Jd o formă ovală.
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Fig. 75. Profile de oale lucrate la roată din pa..'>iă fină, aflate în bordeiul 23.
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Fig. 76. Profile de

străchini

pastă fină găsite

lucrate la
în B.23.
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roată

din
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6
Fiq. 77. Ceramica de import din B.23.
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Pereţii
Aeeştia

au lfoot amerlaljaţi dbHc, funJdUJl ocupîuild o suJprafaţă mai mare ~
s-au !Pfrălbuşit m interim. Erau din . l~pituJră de iLut, cu o 1 !mare
cantitate de !PăioalSe, SUISiţi!IliUţi !de llimpletituJră lde nuiele rg roase. Urup1urura
gmopii \bordeiului a oorustat tlintr-o depunere doboş de pămî.nt ga·Lbence:n.JUiŞiru şi 10enruşă. , IÎln ~e s-au g. ăsit r.aJre fnagtrnente ce:narrnice, rpUJţline
oa.Se de ho:vilne şi IQ!VIDe şi citeva rooamne de căJpriorară. Pe if'Ulnldlul b01Iide1ului, oare nu a aNiUt nilci nn fel de amenajare, s-a dat de nn strat OO<mlpact

Fig. 79. Vas borcan lucrat cu mîna.
cenuşă, 'l a :fel oo şi 'în IB.r2r3, tfălră iînsă ca aici să se wegistreze o fulmulţilrre a mater1alruJru.i 1
arfueol.Qgi.C. Nu s-aru găsit mme rle la VJreo vatră r:;au
eujptor. rBO!r!deiul '212 a tfost S'UJPrapUlS pe o mici rporrţ1U!l1e LS~Pre suti...,vest de
B J216 - mai !IlJOIU - a ciTiui gmoalpă se aJcllinoeşte :pâlnă la il, 45 crn.

de

Materialul ceramk mai numeros a fost găsit între - 0,80- 1,10 m .
Predomina olăria lucrată la roată din ' pastă fină, majoritatea lustruită,
de culoa~re cenUJŞie !deschis şi oera;mica tgoosolană 1ucmtă ou mîna. Gemmica ~gi'IU!nţuJroasă este nară, citeva fra1gmente de oale tde t~pul cu buza
înJgtroşartă LŞi rroitunjită OtVa·l rîn roaTă. Din pastă tfină de ~remaroot un f~Dag
ment idJe strraJC!hină, prolbabil rbitnOIIloo!Il.dJcă, :aMÎnld :partea super.ioară înaltă,
despă.rrţită ÎIIl doruă de tUn .ilr:lJel !În relief cu ib uza trasă 1
î n ~fară rtJe.ş irtă, ou
prag şi şănţuită în interior. 1n registrul inferior are un decor simplu în
val, efectuat printr-o uşoară apăsare, din care nu rezultă însă lustruirea.
Un vas care s-a .putwt rn.'tregi parţial , are urunJdu:l :rotunjit !foarte îng.ust,
pî:nteoele bombat şi gîtul illalt, despărţit de rum.ălrru:l rp001111UI11ţat prinltrr-un
pOOJg. ~Are 1ID decor lrustru:it alcătuit din benzi de l:ill1ii neregulate, aşe
zate în · lnng i1n jUTUl gitului r(tfig. 74/11 ). !Acest .f el de decorare se întîlneşte pe rvase1e din pastă fină de la iMilitaTi-.oÎimlpUl ~Boja şi este comună
în sec. IH. Pe rfull1Jdul ibondeiu1ui S-,aJU găsit citeva !fragmente oerarmioe
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lucmte la roată şi IaU mîna din care atraJg atenţia nnul de la o cană cu
gitul iîJnalt, avîrnid o toarriă m sooţiiUJne semiiCilrtcumă, :luarat dim. :pastă cenuşie mchis :(fig. 80/1) şi un frragment din pastă cenruşie deoohis cu urme de
lustruire provenind de la o stroohină ou partea superioară, dreaptă, îngustă, terminată printr-,o buză a.ngrOIŞată. Destul lele [fliUJmeroasă este ~oer.a
mica tr'O'ffiană de impo1rt, din Carr'·e s-,au găsit ,f;nagrrnente de amfura din
pastă roză sau căJrălffiizie, au ean:eluri la~flgi sau 1Îifl6crrwste pe p1ntece, un
· fragment de la buza unui vas din pastă
· -- - foarte fină, lustruită, de culoare roşie şi un
fund de stra1chină din pastă roşie.
BordeiuZ 23, a fost descoperit în CU['SUl
săipării şanţului IX, pe panta carre cdboară
spre sUJd. 'Locuinţa porneşte din interiorul
stratu~ui cenuşiu inc'his, la -0,70 m faţă
de partea cea mai înaltă a platoului şi se
coboară m pămîntul ,viu, avîn~ o adîncime
de 1,48 rrn. Forma locuinţei este dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite, avînd dinensiuni 3,50x4 an. ~ln pămîntul de umplutUTă
a gropii, care conţine multă cenuşă, s-au
cules fragmente ceramice atît lucrate cu
mina, cit şi la roată. 1La -----'1,10 m s-a dat
de o pînză de cioburi şi chirpic şi de o masă
de dhirpic acoperită de cenuşă, situată în
colţul de sUid-est al locuinţei. Sub această
masă de dhinpic, care ocupă o suprafaţă de
Fig. 80. Fragmente de căni
aproape 2 m pătraţi urmează o depunere aldin pastă fină.
cătuită din cenuşă şi chirpic sfădrrnat. Această
depunere provine probabil de la pereţii pră
buşiţi în interior. Resturi din cuptor sau vatră nu s-au găsit. Spre fundul
locuinţei materialul cerarrnic a lfost mai abundent. 1Majoritatea este eeramica lucrată la roată din pastă bună cenuşie, mai ~ară este cea zgrunţu
roasă şi cea lucrată cu rrnina. Cîteva toarte şi fragmente din pîntecele
unor amfore a:rse la cărămiziu reprezintă cenamica de import.
Ceramica lucrată la roată din pastă fină '(fig. 75 şi fig. 76) se remarcă printr-un !procent mai mare de vase lustruite. Acestea s[nt anse
la cenuşiu, cîteva la castaniu desiChis şi un singur fragment este ars la
roşu. Formele predominante sînt oala şi strac'hina. De dbicei au pereţii
grroşi şi foarte rezistenţi, arrider.ea făcinldu-se complet. Oala este pîntecoasă, cu gîtul Slcurt, uneori avînd pe urrnăr o linie în relief sau in prag.
Din ;pun1ct de vedere al buzei :predomină două tipuri : buza lată teşită
şi buza îngroşată. În interior ldeseoTi buza are un jghea;b mai mult sau mai
puţin accentuat. ('fig. 7511-3,6). 1FunJdurile au întotdeauna inel de sprijin
mai lat sau mai sUJbţire, rrnai mult sau :mai puţin înalt. Din această fommă
s-au putut întregi două vase (fig. 75/6 ; fig. 7412), dintre care o oală de
m.ai mici dimensiuni, 1cu pereţii 1groşi, siC'Undă, cu gura lawgă şi .fundul cu
inel de sprijin bine pronunţat. !Buza este simplă, maroată numai prin
îngroşarea, cu un mic jgheab la interior, 1(fig. 74/2). 1StJraohinele sînt bitronconice sau cu corpul rotunjit avînd profilul în "S" (fig. 76/1-5). Decorul
nu apare decît rarr, executat prin apăsarea cu un obiect bont şi constă fie
din 1inii [n val, fie din linii care se mcruiCişează.
1
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Fig. 81. Opiecte din lut, piatră şi os din B.23.
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Ceramica zgrunţuroasă este prezentă prin cele două forme obiş
nuite, oala şi stradhina. {1fig. 73/,1-110). In ce priveşte pasta din care
sînt lucrate, se deosebesc va:se cu pereţii sUJbţiri de mai mici dimensiuni,
ou nruaneroase pietr.iiCele albe, arse la cenUJşiu desdhis şi vase mai mari
ou pereţii groşi, de ase:mel11i cu numeroase pietrioele, arse la oenUJŞiu
n1ai deschis în interiorul vasului şi 1ndhis la exterior. De obioei la acestea
din runmă culoarea nu este omogenă - in afară de cazul CÎ'I11d s-a [ntins
la exte1~ior un strat subţire de pa:stă neagră, care acoperă vasul, ca o
angobă. Forma frecventă este oala de mărime mijlocie sau mai mică, pmteooasă, cu gîtul sourt, UJneori inexistent. Buza prim. varietatea ei determină trei :tipuri : buza înaltă, ~tăiată '.în mUJCihi:i, 1in secţiune tdunghiulară ;
buza mult îngroşa 1 tă, rotu:njirtă sau cu mudhe formînd un colac în jurul
gurii ; buza 1îngroşată cu muche la exterior .şi jg1heab în interior. Obişnuit
decorul constă din Enii adîncite, cu spaţii 1între ele, sau dese, a;şezate
întotdeauna pe umărul vasului 01rnamentat. Un singur fragment are
.o linie în ~relief pe uanăr. Fun!duri1e oalelor, mai groase sau mai subţiri,
plate, îngu:ste faţă de gură, fără reliefarea tălpii, au intotdeaiUITha imprimate uumele desprimderLi de pe ~oată. Un număr anai mic de rfunduri au
un .colac la exteri01r. Strădhinile mai rreduse carntitativ, sînt de dJauă tipuri :
în f01rmă de ibol IC'U baza ·maocată numai printr-o 'UJşoa:ră îngrro,şare şi straohina bi1Jrornconică, cu buza lată, teşită, reliefată şi in interior. Ambele
tipUlri sînt lde rrnid dimensi'lllni.
Fragmente destul de numeroase aparţin vaselor de provizii, unele
din :pastă fină, lustruită, altele ou pietricele şi fire de calcar.
Vasele lucrate cu mîna s1nt din pa:stă cu pietrioele şi ciobur.i pisate. kriderea la gaLben-căirămiziu, este uneori profun!dă, alteori miezul
ră:rn(Ime negru. Forma v~elor este aceea de bo:rca.n, cu ifnndul plat şi lat,
un00ri cu talpa reliefată. Obişnuit, buza este tăiată fie drept, fie oblic.
(fig. 8'2). Sînt şi doruă excepţii : un vas cu
---~ gitul scurt, după care urmează buza !Îngroşată, înălţată, cu două muchii în partea laterală, teşită la partea superioară şi cu jgheab
~ şi un fragment de la un ;vas, de asemeni cu
~ gîtul scurt şi umărul accentuat şi cu o
buză înaltă care se apleacă uşor in afară.
Ceramica de import :(fig. 77) este bine
[feprezentată fîn bardeiul 23, prin fragrmente
de amfore, printre care, unele cel puţin,
aveau lfrundul plat. Amforele sînt lf'OŞii sau
1
cărămizii, mai închis sau mai des1chis, din
Fig. 82. ProfiZe de vase borpastă fină sau mai g~rooolană. Nu s--a putut
can lucrate cu mîna.
întregi decit partea superioară a unei arnfore cu gîtul scurt şi !buza lată aplecată orizontal în afară. Pe git are o dungă în relief şi un brîu din dreptul
căruia \Se formează toartele de secţiune ovală cu trei canel:uri longitudinale. Pasta este cărămizie-roză, lustruită. (fig. 7 4/3).
Aşa cum s-a spus, in vecinătatea ibordeirului 23, în cuprinsul ~t_ra
tului cenuşiu, s-a dat de o aglomerare de ciobu:ri care n~ are .n1c1 ?
legătură ou bo.ndeiul 23 . .Ea poate să provină de la o locu1:re m_a1 noua
1n cadrul aceleac;;i aşezări, salU să ,reprezim.te numai o alrmecare d1n strat,
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acolo fiind terenul în :pantă. Majoritatea frargi1Tlentelor de aici sînt din
pastă fină, sau zgrunţuroasă, lucrate la roată. Un singur ifra:gmen t aparţine unrui va:s ....borean, lucrat cu mîna. Ceramica de ă.mpoflt constă din
fragmente de amfore, din pastă bună de culoare roz desohis. De reţinut
şi un fragment de oală ou buza treflată, din pastă cenuşie cu angobă
neagră şi cu cenc în relief, ~între gît şi pîntec.
În afară de materialul ceramic, bordeiul 23 a conţinut obişnuitele
coarne de cervidee, .tăiate în vederea preluorării, gres,ii de a:scuţit şi două
fusaiole din lut( fig. 81).
Bordeiul 26. UHima locuinţă descoperită în aşezare, este bordeiul 26, cane însă nu a fost săpat deaît parţial, din lipsă de timp. Are
arceea.şi formă dreptjunghiulară cu colţurile rotunjite. Spre deosebire de
celelalte locuinţe, a~ci s-au găsit resturile deranjate ale unei hpi<turi
de vatră.
Materialul ceramic este puţin dar bine conturat. Fragmentele culese
indică numai vase lucrate la roată :mai numeroase fiind cele din
pastă zgrrmţuroasă. pin această categorie sînt oalele de tipul cu "angobă"
neagră şi cerc în .relief, întîlnit în B. 23 şi tipul cu buza s.irrnplă întoarsă
în afară. Doruă ;fragmente, deşi .făcind parte din tipurile de mai sus,
&e deosebesc. Unrul din ele, cu angobă neagră, are buza faţetată şi cu
dubla şă:nţuire, la .interior şi pe una din ,faţete ; celălalt are gîtul mai
înaH, cu trei praguri. O oală de o formă deosebită este indicată printr-un
fragment din pastă amestecată numai cu nisip şi mka. Are pereţii
subţiri, urmele ,roţii ca nişte coaste bine profilate la interior. P,înteoele
care pomeşte fără umăr, imediat sub gî,tul sour:t este despărţit de acesta
printr-!Un prag. Buza este simplă, intoarsă în afară, şi puţin îngroşată.
Mai :remarcăm dim B.26, rlouă :1ragmente de stJrăJChini, avind partea iruferioară uşor arcuită în afară, iar partea superioară dreaptă, te:rmiii1Jată
cru o buză îngroşată, una ovală cu muche deasupra şi lateral, iar cealaltă ffntoarsă şi lipi,tă, avînd lateral o dungă adîncită. De asremenea din
pastă bună, dar nelust:ruită, este un fragment de cană pe care se pri.nde
o toartă de secţiune rectangulară, cu creastă longitudinală (fig. 80/2). In
fine, un fragment de vas de provizii, din pastă cenuşie cu pietricele,
are un decor de incizii mărunte în bandă, formînd un val dublu. O
fusaiolă şi două gresii de ascuţit, încheie inventarul din B.26.
Atenţia deosebită acordată materialului ceramic aflat în strat, locuinţe
şi gnJtpi a fast :determimată de faptul că atît stratig,rafic (~UJprapu
nerea B.22 de către l8.26 şi aglomerările de materiale la un nirvel mai
ridicat decît acela al boroeielo:r), cît şi tipologia fibulelor, indicau existenţa a trei faze de locuire, în cadrul aşezării prefeud.ale I de la Măică

neşti.

Potrivi·t ,f,~bulelor aceste ,faze se si tuau : una ·în sec. III prin fi:bula
in "D", alta în sec. IV, prin Iihula cu arcul aplatizat şi în fine, faza a
III-a prin fibula cu platforme, datată prin analogie în sec. V. Am exclus
ca element de datare moneda de ar1gint de la ComrnodUJS, [ntruaît momedele de acest fel au avut o largă circulaţie, ele găsindu-se deseori în
complexele sec. IV.
Ţinînd seamă că Jiecăreia din aceste faze îi corespund etape istorice ca:re marchează profunde schimbări în viaţa populaţiei din foota
Dacie, ele trebuiau să corespundă unor cuHuri materiale bine conturart;e.
În Muntenia, în sec. III se dezvoltă cultura materială a dacilor liberi,
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bmeaunOSCU!tă prin aspectul Ohilia-1Militari 1) ; Secolul IV se caracterizează pnin răspîndirea
graniţele fostei .Dacii a culturii ISîntama de
2
Mureş-"Cemeahov ) din timpul dominaţiei gotice. Monumentele anheolo-

m

gi.ce ale aoostei culturi, â.ndeooebi necroipole, sînt numeroase m Mfllli1tetenia :1). Iar sec. V, în care are loc marea invazie hunică, mai puţin cunoscută în Muntenia, este documentat prin cultura materială descoperită
in ultimul timp 'la Bratei r.).
In ra'Za oraşului a3uCUJreşti, aşezările Tei I 5), Militari 6) {sec. III),
Fundenii Doamnei 7) datată în sec. III-IV), Crîngaşl R) şi Tei II 9) (în sec.
IV), puteau şi ele oferi un material comparativ destul de bogat, pentru
oorrtJurarea eventualelor rfaze de dezvoltare a aşezării de la Mă,kăneşti.
Acestea prezentau avantajul că erau aşezări şi nu necropele şi că se
situau rpe un teritoriu restnîns, deci nu interveneaJU schimbări determinate
de condiţiile locale.
Din analiza rrnateria1u1rui cerarrnic a reie.c;;iJt aspectul tîrziu al culturii
de 1a Măicăneşti, cu rtoată varietatea remarcabilă a olăriei. Fi/bula in "D"
şi fruciiera ou piciorul sound care nu depăşesc sooolul UI le putem atribui a:şez.ării .vecine din sec. III, . sem~nalată cu t()feazia săpăturilor.r de
salvare de la Lunlca 10) ldarr- care nlll este ex!clus să se 1fi întins şi pe platoul
de la Măicăneşti.
Dintre aşezările buC!Ur€1Ştene de oaracter Sîntana de Mureş-Cer
nealhov, cele anai mu~te :analogii cu aspectul cultural [ntJîlnit la Mă1că
neş~ti, le gă:Siim :în aJşezarea de la FundenH Doamnei. Lipsa obi,ecrtelor de
inventar caracteristic 1Sîntam.a-Cermeahov 1(la ~Măică.neşti 1totală, la Fundend.i Doamnei s...J.au găsit două .fra1gmerrte de piepteni) ; cantitatea oonsidera!bilă a ce:ramioei lucrată cu m&na geto-dacă; 1UJnele asemănări evidente 1în aspectul olăriei Jucrarte la roată, apropie :aşezarea de la Măică
neş'ti de aoea de la Funidenii Doarrnntei. Această aşezare a foot datată
în sec. III-IV, pe rbaza aspectului deosebit ce-l prezimtă materialul eeramic IÎn comparnţie ou acela din aşezările şi cimiti.rile din sec. IV şi a ase-mănării acestuia cu materialul găsit la lacul Tei ~i datat, dUJpă monede
1)

Cf. Istoria Romîniei, I, p. 676.

2) /d(>'ffi, p. 687-694.
3) I. Andrieşescu, în

RP AN, I, 1, 1937, Să păturile de la Oinac ; Bucur Mitrea.
SCIV, IV, 1-2 1953. C. Preda, Cimitirul de la Olteni, reg. Bucu1961 şi C. Preda, Cimitirul de la Olteni, regiunea Bucureşti şi
Unde probleme privind cultura materială a sec. IV, pe teritoriul R. P. Ramine, în
SCIV, X, 2, 1959 ; B. Mitrea, Cimitirul din satul Independenţa şi mormîntul din
satul Coconi, ·În Dacia III, 1959 ; G. Diaconu, Probleme ale culturii Sîntana-Cerneahov
pe teritoriul R.P.R. în lumina ce·r;cetărilor în necropola de la Tîrgşor, în SCIV,
Şantierul Spanţov, în
reşti, Materiale VII,

XII, 2, 1961.
") Eugenia Zaharia, Sondajele de la Bratei, Materiale, VII, p. 626-629.
5 ) Descoperirile de la lacul Tei au fost publicate, în paJ~te, de către Dinu
V. Rosetti în Cîteva aşezări şi locuinţe preistorice din Bucureşti, 1932, p. 14-15 în
Bucureştii de odinioară, p. 31 şi pl. XXVIII, XXIX şi XX. Cea mai mare parte
din material este inedit şi se află în depozitele M.I.B.
6 ) Vlad Zirra şi Gh. Ca7Jmir, Unele rezultate ale săpăturilor arheoloqice de
pe cîmpul Boja-Militari, în Cercetări arheologice in Bucureşti, 1963. p. 51-56.
7 ) V. Zinra, Săpăturile arheologice de la Fundenii Doamnei, în Materiale, VI,
11 ) V. Zirra şi M. Tudor, Săpăturile de la Crîngaşi, în Referate privind istoria
RomîTlliei, 1954.
9) D. V. Rosetti, op. cit.
10 ) M. Constantiniu, Sectorul Străuleşti-Lunca, în Cercetări arheologice în
Bucureşti, p. 82.
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de bronz şi prezenţa oeramicei :specirfic provincială rornarr1ă, în sec. IIIIV 1). Alsup:na acestei datări s-ar pU!tea emite msă rum.ele ~ndoieli, justificate de împreju1rarea că descoperirile de la lacul Tei, oonţân material
din aşeza:rea din sec. III, dar şi din aooea. din sec. IV, 'dartată cu moneda
de la Valerus 2). Op~năm pe baza mveilltaruJ.ui oerarrnic din aşezarea de
la Ftm!denti Doamnei, că aceasta poate ifi datată ~n sec. IV, prima jumă
tate, iar aspectul cul'tural deosebit, se poarte explica prin alte consideren te, a:supna cărora vom ,reveni.
În carusecinţă, da1tăm aşeza:rea de la Măicăneşti în sec. IV, dar considerind că in materialul ceJ'IamiiC de la Mă·icăne.c;;ti, precumpănesc unele
aspecte în ceramica lucrată la roată, cane după părerea praf. I. Nestnr,
ar proveni de l'a o alteraJre a formelor net Sîntana-Cernleaihov, o prelungim în tirrniP şi in a 1dlorua jumătate a sec. IV şi dhiar /Înlceputul sec. V.
Tn acest sens ne îndreaptă şi fibula de tipul aceleia găsită la Nichiteni.
De altfel, concluziile la rapo~tul asupra ~cmdajelor de la Bratei :~) întă
resc da1tarea aşezării de la ~Măicăneşti. Ca şi acolo, caracteristicile net
Sîntana-Cerneahov, nu se mai regăsesc. Nu întîlnim forme de felul castronulill'i ou trei toarte, pasta frrnă cenUJŞie nu mai are lUJStrul atît de
bine .realizat (cea ma~i mare parte din olărie are un aspoot prăJfoo), decorul prin 1ustrui1'1e apaTe foarte rar fiind înlocuit de acela prin apăsare ;
în olăria din categoria din pa:81tă zgrunţuroasă, aoea!Sita nu m:a:i are ardere cen~ie V1Înătă uniformă, şănţuirea interioară a lbuzei se 1ntîlneşte
tot mai des ca şi decorul de striuri in bandă, executat cu pieptene1e şi
repetat de două sau iOhiar de trei ori pe pîntecele oalelor.
Datarea tîrzie a aşezării de la Măieălne.şti e~plică doa1r iÎIIl parte,
~pectul deosebit al cultrurii materiale de aoolo faţă de deoooperirile
Cerneahov Sîntan~ de Mureş din ţară. In afară de factorul geografic '•), el
este -determinat şi de componenţa etrrică a populaţiei. A vîmd în vedere
p~ezenţa stăr:uitoare a ceramidi lrulerate cu mina, prinrLre care căţuia dacică, hpsa obiectelor ide ~nventaT obilşrrwite !în. IOOIInlplexele .S1ntana de
Mure.ş şi unele a:specte de tradiţie Militari, cons~derăm că in aşeza[fea
Si:ntana-Cernealhorv de la ·Măicăneşti, ca şi în cea de la FunJdenii Doamnei
populaţia autohtonă g·eto-dacă OCl.lJpă un loc de seamă 5).
Prin aşezarea pretfeudală I de la Măicăneşti, anheologia oraşulrui
Bucureşti, aduoe o nouă contribuţie in dovedirea pers:istenţei populaţiei
autdhtO!Ile geto-dace, în perioada de trooere la tfeudalism. Ca şi penrtru
alte epoci - mai noi sau mai vechi - este de remamcat deosebita importanţă a >terito~iului cuprins în raza oraJş.illui capitală, pentru istoria
intregii ţări. Situart ,într-o zonă de 1incrucişăni de \clr!umuri, :dar apărat de
1) Vl. Zir·m, Săpăturile arheologice de la Fundenii Doamnei in Materiale, VI.
1959, p. 764.
:.!) D. V. Rosetti, Tombes
incineration ... Publ. Muzeului Municipal, nr. 2,
pag. 66.
3) \Eugenia Zruhari·a, op. cit.
'*) Gh. Ddaconu este de părere că aspectul deosebit al culturii Sîntana Cerneahov
pe care îl remarcă pentru Muntenia, la Spanţov, Oinac, Tirgşor, Ploieşti-Triaj "trebuie
pus în legătură cu deplasă'ri succesive in locuri diferite ale purtătorilor culturii Sîntana-Cerneahov" (cf. Probleme ale culturii Sîntana-Cernealwv pe teritoriul R.P.R.
în SCIV, XII, 2, 1961, p. 248).
5) Cercetătorlll Gh. Diaconu, ajunge la concluzia că în cimitirul din faza Il
de tip Sintana de la Tîrgşor se includ din punct de vedere etnic grupe de populaţie
eteT'og.ene. Astfel, alMuri de elemente etnice g.eT'manice sînt oprezente întotdeauna şi
cele autohtone daco-getice ... (cf. Gh. Diaconu, op. cit., p. 250.

a
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păduri

masive,

bTăzda~t

de ape cu soluri fertile

populaţia autohtonă

de

pe acest teritoriu a avut rădăcini deosebit de trainice, ori care a fosrt
dominaţia politico-economică
rială poate fi urmărită aici,

sau militară. De aceea cultura ei matemereu, de~a lungul marilor prefaceri 1n
cursul procesului .isrtoric de dezvoltare a societăţilor omeneşti din ţara
noastră. Ia:r spedfiool local, a imprimat un a:speot deo.sebi•t di,feritelor
oulrturi materiale care s-aru suooedat [n cuprill1:Sul ţării.
AŞEZAREA

PREFEUDALA Il.

Aşezarea din cea de-a doua etapă a perioadei de trecere la feudali:sm. se integrează ~n seria descoperirilor din ultimii ani !În Bucureşti,
datate 'În sec. VI-VII şi caracterizate .prin cultura materială de rtip Ciurel l). Această aşezare, :semnalată şi ân campania din 1960 2), printr-un
cuptor ~n aer liber şi un borrdei, şi-a precizat caracterul în campaniile
de :săpături din 19•61-196'2. Avem de-a lface cu o aşezare autohtonă de
tip silişte, alcătuită din boodeie, puţin adîncite in pămînt şi din cuptoare
în aer liber :l). În total au fost dez·velite rpînă în prezent nouă locuinţe
şi cinci cuptoare în aer liber, cupr.inse într-o zonă întinsă, limitată la
sud de malul Colentinei, la nord de şan~ul X/19.62, .care secţionează cimitirul feudal, la est de linia malului ,carierei de nir.s~p părăsită, iar spre
vest de ŞanţUJl XI 196:3. Dacă spre nord şi :spre vest, este posibil ca .cencetările viitoare să madilfice limitele aşezăr-ii prin e)Qtinderea lor, spre sud
şi :spre est cuptoarele în aer liber desemnează, desi.gur, marginile acesteia. Ea se înscrie cam în perimetrul aşezării :din sec. IV, spre molid depă:.5inJd-o !Prin a1pariţia izolată a ·bo1fldeiului 6, iar Sipre est 1fiind !dapă.şită de
cea din :sec. IV, al cărei bondei 10, arată că aoealS'ta se întindea dincolo
de ~fosta carieră de nisip. Spre deosebire de locuirea din sec. IV, â:n care
nu s-a constatat o zonă mai dens locuită în :raza •terenului oencetat, pentru aşezarea din sec. VI~ se poate distim.:ge existenţa unui :n:Uicleu central, 1n apropierea cursului apei, deoarece pe o suprafaţă de circa
1.040 m 2 , rs-au des-coperit cinci bordeie şi un cuptor în aer liber, celelalte
patrru b01~deie şi •t.rei cuptoare fiind mai perilfet~ioce.
Din punct de vedere stratigrafic, locuirea din sec. VI a fost surpninsă tot în stratul cenuşiu închis, 'Propriu şi aşezării din sec. IV. Amenajările ei pornesc de la partea superioară a strabu1ui, dar, de.şi numeDoase, a:rătJînd, prin aceasta, o locuire temeinică, ele nu au detenminat o
scfuimbar~e în c0111ţinutul stratului p['efeudal. De altfel, ca şi în celelaLte
aşezări contempoma:ne, :prezenţa locuirei din sec. VI, se manifestă pri:n
amenajări ipl'Opriu-zise şi nu prin existenţa materialului ariheologic în strat.
Toate bm:deiele .(B. •6, 7, 8, 15, 21, 25, 30 34) :sint rectaThgulare cu
colţurile rotunjite '{ruu am enumerat J3. 37, că!nuia i :s-a găsit rnumai
1) Această

Raportul
acest fel

denumire a fost dată pentru prima oară de către S. Morintz in
săpăturilor de la Ciurel, Materiale VII, 1961 p. 662. Prima descoperire de
a fost făcută de D. V. Rosetti la Dămămaia (cf. Cîteva aşezări şi locuinţe

preistorice în preajma

Bucureştilor

p. 15).

2J M. Constantiniu, Sectorul

Bucureşti

Străuleşti-Lunca

în

Cercetări

arheologice

in

p. 83.

:J) Aşezări similare au mai fost găsite pe malul Colentinei la Străuleşti-Lunca,
Băneasa

(La Stejar),
Militari etc.

Căţelu

Nou,

şi

soldat Ghivan N. Pe malul
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un rest de ouptnr rîn mailiul unei .viroage). De obioei ~forma lor nu este
perfectă, devirind spre un contur trapezuiJda.l, pri:n micşorarea sau mări
rea uneia din latUJri. (F~g. 88). DimensiU!nile variază !între 4 x 3,50 şi 3, x
2,50 1111. Loouinţele arveau ewptoare din l!ut ou (baza IÎ!n [G~Pmă de pobcoavă,
fie amenaja:te într-1lln bloc de pămînt cruţat rin interior (B. 7, 25, 30, 34),
fie ho1tite :parţial în a:fara locuinţei (B. ·6, 8, 15, 21). Singur B. 34, a arvut
două cuptoare, al doilea fiind rotund şi scund, de tipul celor din aşe
zarea vecină de la Lunea sau din aşezaTJea mai depărtată, tot pe malul
stînga al Colentinei, de la Băneasa 1(La Stejar). Cuptorul rotund era
săpat complet !În afara locuinţei. Cuptoanele ·în potcoaJvă erau amenajaJte
în colţul de :nord-est al locuinţelor, ou exee:pţia aceluia din B. 21, care a
fost bo1tirt [n co}ţul rde nolljd-ves·t. CU!ptoflul irotund din B 34 era situat
tot in col-ţJul de nomd~vest. La nici unul din CUJpt.o.atflele în potcoavă nu
s-a găsit parttea superioa:r ă. În interior îTIJsă s-a:u găsit bucăţi de dhinpic
ars, proveninid ptrdba~bil de la surparea acesteia. Clllptonul din B. <8 a avut
o garidi:nă saru tavă de le. care :s-au .mai păstrat cfoog~mente cu urme de
netezire cu degetele pe o part:Je iar pe cealaltă cu imprimarea unei împletituri de nuiele 1). Pe vetrele cuptoarelor sau la gura acestora s-au păstrat
încă cenuşă şi căr1bune.

Es'te de .Demarcat carntitatea mică de chir:pie de la pereţi !în umplutura gropilor iborde:ie1or şi, cu e~oetpţia celor diln IB, 30, .lipsa urmelor de
pari. AceS'tea ne mldf!eptăţe&c a presupnne că pereţii era!U construiţi dim
nruiele împletlirte şi suJSţin.,uţi de stîlpi aşezaţi pe tălpi de 1emn, lipitura
de }u:t :fiinJd priQibaJbil foarte subţire. Cantitatea ~e de cărfuume mărunt
constatată :în pă.minltul de urrnplutmă provine, fără â:ndoială, de la oounbustia scheletului de nuele al locuinţelor. Atare construcţie caracterizează locuinţele sezoniere, fapt care ar explica şi lipsa unrui nivel de
vieţuire !proprie în stratul cenlllşiu--1Îlnrdhis. De altfel, aJdîndmea relativ
m:.ică a bondeielor, maximum O, 70 m de la limita de la care pomesc,
întăreşte această ipoteză. J:n tl"apo11tul de săpături de la Străuleş·ti___.Lunca
se ajunsese la aoeiaşi oonc1uzie 2), aroolo adărugiÎnrdu-lSie şi rrmpreju~area că
s--au constatat refaceri ale cuptoarelor 3). La Mă.icăneşti nu s-alU observat
atari refaceri. Sing.urn locuinţă care ar lda loc la aJStfel de presupuneri,
este B. 34, lîn oore cuptol'luJ 100tu;nJd, rfoarrie :bine ronserrvat, lcont~a:stează cu
celălalt iCUJptloc, ldi111. CaJre tnu a mai :rămas dooît o :mică 1po.nţium·e rdin lipitura veche. Deşi sînt cazuri în care o locuinţă are deopotrivă cuptor cu
baza in tf:lormă lde potcoavă şi ICUlptor rotumld, ca run aşezarea de la soLdat.
Ghivan 4), s-ar putea ca aici cuptorul rotund să reprezinte o refacere
a locruinţei, prin :aidăugkea nnui tOU!ptlOir ntOU, aşa cum s-a rrntilnit !de cele
mai multe ori la Băneasa 'CLa Stejar) şi iStrăuleşti ....LUJlJCa. !liil filne, un ultim
a~nguunent care ar Spirijini ipoteza l!O!ouirii tempol!'a~e a aşezării, îl constituie irwen taru.l loiCuinţeLa.r şi si tluarea lui iîtn. CU(prinJSU!l acestora. Cu
dOIUă excerpţi·i i(B. 8 şi lB. r1~5), lîntTeg irwentarul este aloătuit !din firagmente
ceramice d~parate şi dintr-o maTe cantitate de vălătuci de JJut de diferite
Fro.g.menrte de tăvi asemănătoare au foot găsi>te şi în ru?ezarea feudală timpurie (sec. X) de la Băneasa-sat.
2 ) M. Constantiniu, op. cit., p. 98.
3) Asupra refacerilor locuinţelor din aşezăf'lile de tip Ciurel se vorbeşte pe larg
in Aşezarea din perioada de trecere la feudalism de la Băneasa (La Stejar) în volumul de faţă.
4) Informaţie Gh. Cazimir.
1)
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Fig. 85. Vas e lucrate· cu mina din aşezare a prefeud ală Il.
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Fig . 86 . Fragmente d e v ase lucrat e la roată; 1-7 v ase d ecorate cu l inii adt ncite :
8. Fund d e oal ă cv urm ele desprin·icrii dr. pr. !·v a t ă .
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F ig. 87. Fragmente d e oale lucrate la roată : .1, 2, 4, decorul în val; 3, decor de linii
adîrncUe ; 5, 6, fundJu1ri.
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forme. Tot ooest material a !fost gă.lsit .masat run IOl.l!pt'OaJre, uneori lăs&nd
impresia eă aeestea au fotSt special umiPlute rinajnte de plecare, rpentJru a
evita dărli,ma!l'ca lor. Vidul de laJnce di:n tfier, găsit ]n umplutura gropii
B. 25, e6te :si.Jngunul :obiect de metal!. din a_<;;ezare. Pă.lstră;m ]rusă rezerva
a18Up1'a ra1partenenţei lui deoarece el poate să 1provi:nă din a<;>ezarea prefeUJdală mai timpurie {:soc. IV), neprezentînd o notă caracteristică necesară datării lui rpreci'Se. Este, oredem, semnificativ şi ifaJptJul că cele două
1nonede bizantine de bronz găsite ,]n aşezare, nu s-au aJflat în bandeie,
ci Î1n tSb·at. tP:reze.nţa lor aoolo rnu poate avea altă ·eXJplicaţie decît că au
fost pierdute din mens, cu atît mai .mult cu oît, cum am văzut, nivelul de
vieţluke jprefeuJdal II nu oonţiille alte materiale. V1rem să spunem !prin
~v·~easta, că a5ezarea a .fost părălsită in linL~te, adUJnîndu--5e ou ~grijă toate
obiectele de preţ, :sau cele 1care ar mai fi putut sel"1vi şi luî:rudu-tSe ohiar
mfururi pţmtru păstra:rea ICUlptoa·re1or în vederea unei ;reven~ri. Numai
a:;a se explircă, de altfel, sărăcia inventarului, căci :nu ne iputem înldhipui
ca o populaţie ea~re iîntrebuinţează, în rellpartu.rile sale de schi,mb, moneda
bizamtină, să nu a~bă nici un ,fel lde unelte, obiecte de uz ca1snie sau arme.
Lipsa a~ce:stora, ne impiedică a face unele considerente asupra [nJdelletnircurilo;r l'o1cuiturilor din aşezarea de la tMăkăneşti.
După cum am spus, in~ventarul bordeielor s-a redus la olărie şi
vălătud din lut. Aceş-ti vălătuoi, a căror folosinţă încă nu o pwtem preciza, sînt .ca şi la Lunea şi Băneasa de diferite 'forme şi măsuri. Dintre
aceştia, reţine atenţia o piesă găsită întreagă, care are Lfonma oarecurrn
cilindrd:că, ICu două crestă tur.i aJdiînd la oele două .baze.
Olăria găsită la cuptoarele din borneLe este lucrată la roată şi cu
2nrîna. ·Tehni-ca lucnu1ui la .noaJtă este doobioei oea hUJnă, denotînd fără
inldoială, roata cu învîrtire repede. Cîteva fragm-ente şi două vase întregi (fig. 83/1,:2), cu siguranţă lucrate la roată, inldică, ~msă o tehnică
mai puţin bună, prin inte~venţia netezirrii şi a
îndreptării pastei cu mina. Nu putem preciza însă,
dacă este vorba !de 'Întrebuinţarea an aşezare a
rooţii. cu înwrtire 1În1ceată ca tehnică de lucru sau
numai o neîndemînare tÎntî:mplătoare a olarului.
Oala, va.:sul-bor.can şi tipsia sînt foflmele :întrebuinţate 'în exclusivitate. Un singur !fragment de
la pa~rtea superioară a unei amfore reprezintă
ceramioa de Î.lmport. Lutul întrebuinţat la m·odelarea vaselor a rfoot preparat prin amestecarea
lui .cu cioburi pisate :sau cu nisip .~i pietricele. In
cazul vaselor lucrate ICU milna, s-a 'întrebuinţat
mai mult amestecul de d01buri pisate, dar şi niFiq. 89. Vas lucrat Cu
mîna.
sip şi pietri-cele. (fig. 89). Arderea s-a ,făcut întotdeauna oxi 1 dantă, daJT nu destul de intensă, pentru a pătrunde în miezul vaselor, mai ales cînd pereţii aoestora sînt
groşi. O ardere mai bună o au vasele lucrate la ,roată. DecoDul este rar
la vasele luera:te eu mrJ.na şi dbişnult darr s~mplu la oalele lucrate la roată.
Olă:ria din aşezarea de la lVIăkăn.eşti .reprezintă ÎJ.:n ,grup omogen
bine eonturat. Vom stărui mai m:ult asupra ei, descriind-o, aşa cum
apare, în cadrul ,fiecărui bondei, deoarece, in mod exoepţion:al, aşezarea
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de la Măi·căneşti poate fi datată prin cele două monede de la Justini:an,
în a doua jumătate a sec. VI.
Bordeiul 6 a conţinut cerarrnica lucrată cu mîn:a în proporţie egală
cu cea liU!C\rată la !f!Oată. In arrnbele catego.rii se -rema:rtcă două tipuri de
vatSe unu~ ou :fUII1!dul mai lat la care pmtecele ISe lăw;geşte c!hia·r de la
fund, denotând u:n recipient mai !Scund şi pîntecos iar altul cu pîntecele mai svelt şi fiumdul ma:i îngust şi ridicat.
Ceramica lucrată la roată. Din ein!ci fragmente de bu!':ă, .trei :rpaTţin unor oale scunJde, :fără ,gît ou buza teşită onizontal şi jghea~b m interior {fig. 84/:2-3, 6), ia11 două cu gîtul mai pronunţat, buza dezvoltată
apleeată 1n afară, :în secţiune triunghiulară !(~fig. H3/4). Un rfragment dintr-un vas mai mare wre buza for!In.ânld un oolac orval în jurul gUJrii.
(fig. 84/1). ·Fundurile s:înt s~ple, plane, frumos tăiate, :fără urmele desprinlderii de pe rqată. Decorul frecvent este o lba.nldă de dungi ad:înc:ite,
cu sau fără spaţii între ele, aşezate pe umărul vasului (fig. 84 '2-4). Ambele
motive decorative, se [ntilnesc :în ceramica cenuşie 'ZigJrunţuroa.să din aşe
zarea anterioară. IPasta vase'lor este amestecată cu nisip aV1mld pietricele
mărunte şi mica, este omogenă, :bine netezită ·la exterior dar aSJpră. Din
această
compoziţie sînt
lucrate mai ales vase cu pereţii subţiri.
(fig. 84,.3-8). Dintr-o pastă cu pietJricele mai mari şi mai numeroase
.sînt vasele cu pereţii groşi. (ftg. 84/2). Artlerea şi 'Într-un caJz şi în celă
lalt, este incompletă, lă!S!înd întotdeauna miezul nepătruns. Toată olă-ria
lucrată la roată indică roata repede, cu excepţia unui singur fragment
de la fundul oalei, la care urmele roţii se observă numai în interiorul
vasului, dar la exterior este netezit cu mîna. iPe funid se o1bservă urmele
despriniderii de pe roată, sub forma unor linii !paralele. Vasele mari rle
provizii sînt lpTezente 1n B. :6 prin două fragmente de la fun!d, runul din
pastă mai bună, iar celălalt tdin pastă cu multe pietricele albe.
Olăria lucrată cu mîna. Majoritatea este lucrată din lut cu cioburi
pisate mărunt, dar există şi categoria cu cioburi şi pietricele în pastă.
@orma este .aceia a va~Sului lborncan.. Un singur ::Dragmen t, care e:ste
o excepţie în repertor~ul formelor din a;şeza:re, provine de la un vas~fruc
tieră cu piciorul concav. Vasul. . .borcam. este de :aanJbele tipUJri : ou pîntecele alungit, (fig. 91/6-8), şi umărul puţin dezvoltat, altul cu pîntecele um.flat la partea de sus şi umărul mai dezvoltat :(:fig. 85/1, 4). Buza
variază în :felul cum se s:fîn~eşte : prin tăiere sau prin subţiere. Se disting
vase cu marginea dreaptă marcată numai printr-o uşoară înclinare
(fig. 9L16-8) şi vase cu margine întoarse mult in afară (fig. 85/4). Tehnica de lucru este aceea a apăsării pa:stei cu degetele sau a netezirii în
toate dire:cţiile cu o lopăţică de lemn, care imJprimă striuri uşoare paralele. Un singur fragment este decorat cu o linie în ,val. :Fundurile acestor
vase :sînt :simple, mai subţiri decît pereţii sau foarte groase şi în acest
caz sînt :simple, dînd o oarecare zvelteţă vasului.
Bordeiul 7. în a:fară de un vas aproape .întreg, lucrat cu :rnina de
tipul cu buza scurtă răsf:nîntă şi fundul înalt, gros ou talpa lăţită, nu a
COtnţinut decit puţine frag1nente ceramiee. Remarcăm dintre acest-ea un
fragment de !Vas a că:rui buză formează o mică straJŞimă la interior. Un
lucru deosebit faţă de ceramiea din E. '6 îl constituie netezirea longitudinală a suprafeţei vaselO!r. Din cea:-amica luorată la :Tioată, dispUII1em de un
.singur rfnnd, care păstrează iUJrmele !I1aţii el~psoidale pe ·.fiumd.
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Bordeiul 8. ,La cuptorul borde1ului 8 s-au găsit patru vase borcan
lucrate cu mîna, dintre care unul fără tfunld, o cantHaJte 1redusă de fragmente ceramice ~lucnate tot cu mina 'şi trei fragmente, dintre ca~re unul
de la o toartă, apwţiniÎnd unor vase lucrate la roată. Faţă de B 6, aoesta
se remancă prin cantitatea mică a oeramidi lucra1tă la roa'tă şi prin predorrninaJrea buzei ffnalte la oalele lucrate cu mîna. De asemenea a conţi
DJUt un fragment de ti'Psie şi un fragment din gîtiUl unui vas lucrat cu
mîna, aV1înd pe gît, la UJn. c:entimetnu ·sub buză, o toartă grorusă, de secţiune ovală. Este silnguna oa:ră cind constatăm prezenţa 1toartei la vase1e
lucrate ou m1îna în aşezări1e oon:temporane de pe malul ColenHnei. Vasul e.ste foo.:rte rwdimentar modelat şi are marginea dneaptă, cu buza
tăiată. Tilpsia este de t~pul aoelora cu rf:unJdul ,f.oarte ~gros şi aproape lips·ită
de ma:~gilnă, pnezentinJdu-se mai mult ca un di1S1C. 1În !Celelalte 1ocuim.ţe
nu IS-iCliU mai gă:si,t tipl5ii, dar •În stnat sau găsit două lfr:agm:ente, pnoVJenind
de la tipsii cu frmicLul mai subţilre ş.i maJ\g'inea destul de ~anunţată. Unul
di:n fra1gmente aparţine unei ttiJpsii au ,fUJndul votunj1it. Celălalt, are marginea 1inălţată, ibi:I'lle conturată faţă de fund. Ambele oonsti!tuie tipuri intermediare între tip&~a din B. 8 şi tipsia cu pr01fil dreptlllnghiJUlar. 'r.oa·te
tri.psi.ile sî:nt din pastă cu mult nis~p şi m:ai puţine p1et:ri,cele, ân ,care nu se
observă ciolburi . .Cele ;pa:tru va&e SÎJllt de tipul honcanelor zvelte, cu fundul mgust Şi ICU marlginea Înaltă alplecată CU Jbuza tăiată ori teflminată
prin subţie:r.e, l(tftg. H15/2----l3) saJU de tipul cu u:mă1rul dezvoltat, manginea
înaltă răsfrnîntă IÎn alfaTă şi !buza tăiată. Toate fundurile s,înt ,groase şi inăl
ţate. Unul din vase este frumos netezit longitudinal la exterior şi are
pe partea bombată a pîntecelui, într-o parte, o cruce zgîriată pe pasta
moale 'În ain te de andere, iar de o parte şi de al ta a crucii, cîte un semn
în formă de X in a:ceeaşi teihnilcă (fig. 85/2) .
.tn com:par.aţie cu B. ,6 repertoriul ceram·ic din B ..8 este mai puţin

variat.
Bordeiul 15, mai mare

şi

mai :adinc decît celelalte, a ccmţinut un
numenos material oeramic, a•tît la cuptor oît şi împrăş,tiaJt in jurul lui.
Numărul cioburilor Jucna1.Je la ~oată intnere cu mult pe cele lucrate cu
mîna. Din 16 buze de vase, 4 sînt de la vase lucrate ,ou crnîna, i•ar 12 de
la aoelea lucrat.e la :roată. TotJu1şi aceaiSită :pro1porţie nu o putem lua ca
atare deoarece din 25 funduri, nun1ai 13 sînt lucrate la roată. In orice caz
putem afinrna, fă:ră nid o ezitare·, ci olăria lucrată la roată predomină
în B. 15. ~Fo:run.a este .invari.a.~bil aceia a oalei pî:ntecoa:se, de diferite :mă
I"'imi, î'n. două variante : un.a - cea mai nuuneroa:să, cu umărul foarte
dezvoltat şi 1cu un gît arcuit destul de pronunţat (fig . .S3r'3), şi una cu g.îtul
siCurt şi um~rul nedezvoltat. !(fig. 91/1, .5). Buzele ~înt de trei ,feluri : buza
r:ăsfnîntă în afară, lată şi teşită oblic, rotunjită în afaJră sau cu o mu.che
abia schiţată, este cea mai numeroasă (fig. 9)11, 3, 5) ; buza teşită
(fig. 91/4); buza dreaptă, înaltă, rotunjită, cu jgheab în interior (fig. 91/2).
In af~ară de ultima variantă, celelalte două au fost găsite .şi in J3. 6. Buza
înaltă şi cu jgheabul în interior este identică cu aceia care se întîlneşte
în ceramica z1grunţuroa:să, din aJŞezarea din \Sec. IV de ai:ci. Funduri·le oalelo!r' :sint !Simple, plane şi 'întotdeauna cu urmele deSiprinderii de !pe roată
sub forma unnr incizii elip.soidale. {hg. 86/3). Cele două va:se care s-au
putut întregi şi despre care am vorbit la început, :sînt de două tipuri.
Vasul de la fig. 83/2 este o oală sveltă cu pereţii subţiri, umărul
lăsat, gîtul bine fo!IID1at şi buza trasă în afară. Lateral buza este îngroşată

184
https://biblioteca-digitala.ro

dar nru rotunjită ci dr.eaptă şi uşar şănţuită. :Modelată cu mai multă :precizie, ea a:r !putea duce către .buza !întrlnită la oalele din sec. X·IV ; trei
linii adrmcite pe UliTlăr, a·lcătuieslc ldeoorul. Pasta din care este modelat
V8S!Ul conţine o cantitate excepţională de pietricele care formează un
mozaic pe SUipraifaţa vasului, aşa cum s-a ·î nt îlnit uneori in aşezarea prefeudală din sec. IV. Cu totul altă !Pastă a .fost !Întrebuinţată la vaJSul al
doilea, unde pietricelele dispar aproape cu totul. Pereţii vasului sînt mai
grr-oşi, forma mai LS·cundă şi uml:fllată la jumătatea vasutui, iar giltul bine
fortrn,a t cil lbUJza :răsf.riîn1:ă iÎn alfară, ~îngroşată şi rotunjită. Este tfOTma: caracteristică :pentru lbordeiu'l 16. Buza acestui vas duce Sipre aceia a vaselor
de uz casnk leU decor stJriat din. cultura Dridu . .(.fig. 8:3/11 ).
,Decorul olăr.iei 1UJcrată la roa.tă diln ,B. 15 eS'te mai Mari:at dedît acela
din B. ·6 şi mai des :îmJtlîlmJ~. Eslte a9eza:t oibiJŞ!Thuit tot IPe urmă1I"Ul oa1el·or,
datr !Ull1Je'Oiri ·se coboară şi mai jos, pe plîn~bece. 1El oools.tă diJn },m ii a~dâncite
srulbţiJri, tparrnle1e, ca~re Îll1lOOli1doată :umămull rv.aJSrulrui 'J.a idiJstam.te rrueeg.a:le ;
diJn !ber11zi !de lirr1Li :aJdîndte mai late ou spaţii sau !fără :s.pwţii în:tne e1e ; şi
diJn lJÎlnlii în 'Val aJdllinci,te. Aoest idim. ummă motiJv orn.amental îl g.ă,sirrn pe
rm singur if.naJg.ment de oală, rum.de e~tJe p1aJS!at pe ,g ît şi ~epetat pe rurrnă
PlJ.l vasului (fig. 8'7 / 1).
1T o1t tî.n B. 11'5 S-6U găsit rfraJglmenrte de la trei vase ld e .pr10rvizi1i mari,
cu buza teşită, fără gît şi pereţii foarte groşi, lucrate din pastă cu foarte
multe lp ietricele 'l a :roată şi cu mîna şi a:rne oxidant. 1(fig. '90). Faptul că
1n. acest bondei s-.-au găsit trei VICl!Se, ifueoame cu o capwcit;a:te de ciDca 100
1, iaT 1n celelalte s-1au gă it întotdeauna astfel lele reciJpiente,
ne ,f ace să presupune11,1. că în
locu:l grOtpi•l or de !bucate, }ocuito['ii foloseau aceste vase de capaei ta te ·m are.
'ln ·f ine :un ultiJm ;vas lu'
croat la .roată din IB. 15 ·e ste o
arrnforă !din care nu s-a găsit
însă ldeoît partea
superioară
(Lftg. ·83/'5). AmfOtra este .de tipul
cu gîtul s·curt, umăJrul foarte
dezvolt at ·Totunjindu~se domol
1
.. ·'
spr-e a !forma ifmtecele.' Buza
est e SJcurtă, trasă !În afară, frumos tăiată de secţiune triun~iulară. Toa.rtele sînt s'c urte,
de secţiune ovală, prinzîndu-se
la jumătatea gîtului ş i pe linia
Fig. 90. Vas de provizii găsit în B.lS. .
dintre pîntece şi 'Ulmăr. Un
brlu tîn rehetf idÎIIl cane pO!IIDies,c rtoairtele IÎJ1JCO:nlj ură .gitul. iT oartele au or.ea!Stă
mediană. Vasul mte liUJCTat la roată în. te!h!n1oa !bună , dar la imtle.r.io.r înrtre
pîntece ş i gît s-a intervenit cu mîna. A re un decor de linii în benzi
pe Îirllt.11eg umă.Jrul. IPalSita es be aspră, cu nUlrrlJeroa&e pi,et:rioe1e, arsă rmifo.rm 1a cărămiz1u.
·
Olăria lucrată cu mîna ne od:ed i tpuţme imJdidi pentnu a o curnoaşte
mari. bine. IÎill oompara1ţie cu IB. 6 şi rB. 8 se .nem;ancă .1JenJdiJnţa !de nebefare
a fnndu!lui în alfar.ă şi o tsubţiene a }u~ . .Un sinlgur !fragment ar:aJtă un vas
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cu fUJndul g,ros şi înălţat, forunlÎ·nd um. pi..ai:or seunJd. Din cele patru fragmente de la buză t11"ei s:înt ·termimate prin •rotun.ji,re :şi al patnulea prin
subţiere. Pasta vaselor oonţine nisip, ou pietricele şi cioburi pisate. ln
afa.ră de un singur caz cînJd \Se observă :neteziri longitudlinale, în rest
mqdelarea s-a 1făeut prin ~apăsarea ;foarte imeg.ală a pastei. Se remancă in
B. 15, spre de01sebire de B.' 8 .şi ohi1ar de B. 16, că olăria luora:tă cu mîna
este mult mai grosolană.
Bordeiul 21. A fost deranjat de o intervenţie feudală timpurie, care
a afectat latura nord-e:stiocă a lui. Totuşi, depunerea mai nouă nu a deranjat 1În nici un caz -cUJptorul bordeiului 21, care a fo:st găsit aproape
întreg. Din pă.cate el a fotSt plin ou vălătu.ci de }UJt printre caDe s-au
a1flat doar cîteva <fragmente de vase .şi o fusaiolă sferică tuntită. Majori1aJt.ea sînt lucrate cu mîna, proporţia fiinid de 10 vase l'lllcrate cu mîna
faţă de 4 1uiC.rate la roată. Despre \Ceratmka l-ucrată cu mîna nu <aJvem a
romarea deoît că modelanea ei este deosebit de grOlSolană. Trei fragmente
de la paDtea sU;perioară a unor borcane atestă vase relativ mici, cu pereţii
foarte g.ro.şi şi cu buza înaltă apleca tă in afară .şi rotunjri•tă. Pasta cu ciobu·ri 1ma:ri, proiSt frămîntată, mode1ată stîngaci prin apă1sarea cu degetele
care au lăsat urme vizibile mai a1es la buză, a fost arsă incomplet şi inegal.
Trei fragm,ente lucr.ate la ~noată bUJn:ă prov:im. unul de la Uln va:s cu
pereţii .şi ,fundul subţiri din pastă numai cu nisip, i,ar celelalte două
de la vase cu pweţii şi fun!dul g.ro~i din :pastă eu numer:oase pietri,oele.
Un fragment de buză este .asemănător cu cel de la fig. 83'3 din B. 15.
Trei !fragmente din acelaşi ValS lucrat la roata .şi găsite tot la ruptor, atrrag
în mod deosebit atenţia prin prezenţa decorului făcut cu pieptenele cu
4 dinţi, cu ajutocul căruia :s-a trasat pe umărul vasului motivul în val
dublu. ·La 1începutul ,gîtului se olbservă UJn chenar de trei linii adJîndte
traiSe proba.~bil tot cu pieptenele .şi care COtmpletează decorul. Pasta din
care este lucrat vasul este cea obişnuită cu nisip cu pietricele. Buza
este lată, teşită, de tipul celei de la fig. 87/2.
În g.noa[pa ibo:rdeiului 21 IS-au găsit !Părţi ldintr-urn va:s ce nu are
nimic deaifaoe cu olăria găsită pînă în prezent în aşezănile de tip Ciurel.
Este vor1ba de o oală pîntecoasă, fără git dar cu buză înaltă, apleca tă în
afară, teşită. şi .şănţuită şi cu o îngustă straşină la ·inJterio.r. Ea se apropie
mai mult de pr:a:filul buzelor de la ZimnÎIOea !(:sec. XIV) sa:u de la T 1îngamu.
lncepînd de pe umărul vasului pe pîntece se află un decor (fig. 87 /4)
din liinii paralele late adînd te, la distanţă aJpr.oX)imativ egală, [n tnerUJpte
de cite o linie de aceiaşi lăţime, dar IÎn val larg. AceiSt deoor se opreşte
la 9 cm de funld. Pasta, fină este şi ea deoseii;Yită de cea aspră sau ou ;pietrkele lîntîlniiă pînă acum. Urmele .no;ţi'i nu \Se observ.ă ldeoît ÎLn interior,
la buză şi la umăr. In rest, atît la exterior oît ş.i 1în interior lasă impresia
a fi luc.rat 1fără. ~roată ..TotUJŞ.i dec01rnl este vizibil trasat .în timpul 1învirtirii
roţii. Nu cunoaştem existenţa U!nei pie!Se asemănătoare in inventa:rul
nici unei aşezări din pedoada de rtreoere la 1feudalism .şi în coniSecinţă
trebuie :să ne mulţumim cu menţionarea ei. AsociinJd însă această piesă
cu fragunen:tul de vas decorat cu valul duJbLu trasat cu pieptenele şi cu
ceraJmica .lucrată cu mîna deosebit de grosolană, Îlnd1nălm a oon1sider:a că
bordeiul 21 reprezintă o etapă mai nouă faţă de celelalte locuinţe din
a~eza~re.

Bordeiwl 25. Cuptorul din B. ·25 a OO!Il·ţinut ca şi cel din B. 21 o
mare cantitate de vălă.tuci de lut oare au fost atît de 'îndesaţi in cuptor
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incit erau 'Z!drolbiţi. Printre vălătuci tS-a gă.JSit o ~cantitate reduJSă de f1rag1nente ceramice lucrate la roată şi cu mîna. Ca în B. 15, ceramica lucrată
la roată predomină. Din ceJe 25 de funduri oare reprezintă tot atîtea
vase, 14 s1nt luorate la roată. Spre deosebire ]nsă de B. 1 5 tfrargmente1e
sînt mai sfărîma te şi disparate astfel că nici mă
car parţi,al nu s-a putut
întregi vre-o [or:mă.
Fragmentele lucrate
la roată provin toate de
la oale dar de mai
mici dimensiuni, spre deosebire de cele din B 15,
unde
predCYmină oalele
mari. Aceasta este rvalabil
şi pentru olăJria lucrată cu
mîna. în rest - ca formă
.şi deco:r, bordeiul 25 nu
aduce nimic nou faţă de
B. 15.
Bordeiul 34. Bondeiul
s
34 e singura locuinţă de
la Măicăneşti care a arvut
.şi cuptor cu baza 'În formă d.e potcoavă şi cuptor
rotund. ~La cuptorul rotund nu s-a găsit nimic
deşi era intreg. La celă
lalt cuptor care era vădit
scos din uz oînd s-a construit culptorul
rotund,
s-au găsit cîteva fragmente ceramice lucrate cu mîna şi două fragmente lucrate 'la roata bună provenind de la o oală cu buza
1

1

8

teşită.

Cuptoarele ~în
aer
liber, descoperite în cele
6
trei campanii de săpături
de la Măicăne.c;;ti, întregesc Fig. 91. Projile de ?'ase din aşezarea de tip Ciurel ;
CClJracterul aşezaru, prin
1-5 lucrate la roată; 6-8 lucrate cu mîna.
prezenţa lor relativ nuIneroasă. Aşa cum s-a spus cînd am delimitat aşezarea, ele erau amenajate la periferia acesteia. Patru dintre cuptoare au gura [n afara aşezării,
în timp ce al cincilea, prin poziţia l:ui în cadrul acesteia, are gura spre
interior. În afară de !Cuptorul 3 ca!re este în vecinătatea ba.rJeiului 8,
restul cuptoarelor sînt aşezate la distanţe mari de locuinţe. Cuptoarele au
vatra ovală sau rotundă de la care rpornesc :pereţii ar.cuiţi. Partea sUiperioa;ră în:să nu a 1fost găsită ~întreagă la nici unul !din cuptoare, astfel ca
nu putem şti dacă aveau cupolă ca la Băneasa {La Stejar) sau horn, ca
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Străuleşti-Lunca. Toate
cenuşiu închis prefeudal,

cuptoarele erau construite în stratul de pămînt
numai lipitura vetrei fiind aşternută pe pă
m~ntul castaniu. In faţa gurii era groapa ovală sau rectangulară. Alteori
groapa este mai mult o pată de pămînt puternk înegrit de cărrbune, aşa
cum s-a ooniStatat la cuptoll'u'l ,1 1(fig. H!2). Uneolri s-au găJSit Chiar bucăţi
de căTbune care denotă provenienţa lor din bucăţi de lemn groase. In
afară de un frag;ment ,de la buza unui .vas luorat cu mina :găsit în cuptorul 4 şi de trei fragmente disparate, tot de la rvase lucrate cu mina,
la

s.I
o

;:)(imlnt .
cenu.stv
,

o
oc?

tund !lroapă

8

-ţ/0.

.solul viu

Străulcsti-Notconest/ -1960
1

1

SJ Cvpfor/
plan '!i.sec,rti.m~ lcmgt'ludtnalo
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o

o,5

tm

Fig. 92. Cuptorul în aer liber nr. 1.

găsite

în cuptorul ,2, restul cuptoarelor nu au avut inventar. Ele
au :f,olSt lipsite şi !de olbiŞJilluiţii !Vălătuci de 1ut, găsiţi 1Înbr-10 attît de mare
cantitate la toate cuptoarele din locuinţe. Lipsa a~proape totală a treshuriloir 1de olărie .în cu1ptoare şi plasarea lor lin :afara loauinţelo1r, ne fac să
presupUinem că aceste owptoa,re serveau, ~nu la :preparat hrana d la coacerea turtel01r rle 1ce:r:eale pentru care nu era nevoie de V!aiSe sau al te
dbiecte, prepararea lor rfăJcindu-se în unterio1rul 1oauinţelo~r. Existenţa
cuptoarelorr de :pîine [n preajma locuinţei poate fi corustatată şi azi în
majoritatea 1Satelo1r n10asbre. Cu deo1S.elbi1re :eă, rîn ti:mp ce rCU!ptoarele
de a:zi aparţin 'locuin~ei IÎln IC\Uirtea călfeia ISe aHă, 1cele !d~n aşezarea de la
Măkăneşti au foiSt desigur deLStina:te, :p~rirn p01zi,ţia lor exoentrieă, la 10 folo·si.nţă colectivă. Intrebuim;ţJa1rea :în 1C1olectiv a :unra1r amenajă:ri de caracter
gospodăresc [n caidriUJl aşezări1olr idin g:ruJpul Ciuvel, oo1n1stituie un aSipect
nau in ounoaiŞterea cultUJrii materiale a populaţiei loc.a1nke din •C·2a de
a doua etapă a perioadei de trecere la feudalism. O contribuţie substanţială aduce aşezarea de la Măicăneşti şi !Un 1prablE~ma dată.rii mai IStrîns-2
a ·aşezărilor din g~rUJpul Ciurel, datorită rles,coperkei ·în :a,şezare, a două
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monede de bronrz emi1se in timpul domniei •lui JUJstiniaJ1!1), (fig. 93). Monedele deşi liztbi1e sint iCU relieful uzat a:srtJfel că ele denotă o antrebuinţare
destul de 1îndelungată.

1

b

3
Fig. 93. Monede descoperite în stratul prefeudal: la
la-lb denar de argint (Commodus); 2a-2b monedă
de bronz (hemifolis) bătută de Justinian (emisiune
(538); 3 monedă de bronz JlhstiniJam (fol:ts) cu cir,culaţie pînă în anul 565.

Prin

prezenţa

lor,

aşezarea prefeudală

II de pe platoul

Măicăneşti

îşi împlineşte conţinutul cultural. Ele :constituie o dotVadă peremptorie că
aşezarea, deşi cu un evLdent caracter ~rura1, se afla [ntr-un stadiu destul

de avarusat pentru a întreţine
vidsi tudin i'lor vremii .1

Telaţii

comerciale cu Lmperiul, [n pofida

M!ARGAJRIETA OONSTANTINIU
1)

Identificarea monedelor o

datorăm cercetătoawei

Iulia Constantinescu.
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ASEZAREA
•

PEUDALĂ

lde 1ocuire istorică pe terenul denUJmit de 1oca1nid
Măicăneasa, Mă:icăneşti sau "La Vii'', aparţine orinduirii feudale. Aflat
in1.ediat sub ni,velul actual de călcare, stratul medieval a avut mult de
suferit datorită lucrărilor agricole şi alunecărilor solului în sectorul
de pantă. De aceea, deşi indiciile de locuire :s~înt abrmdente, ele eşalonîn
du-se în decursul 'Ulilui soool şi j,umătate 1), deprmerile stratlgrafke corespunzătoare aşeză:ri<i medievale sînt relativ înguste, ~n unele porţiuni
fiind abia p.erceplilbi,Ie. ObserrvaţHle stratigrafice obţinute în 1961 ou
ocaz,ia extinderii săpăturilor şi vedfkate în campa~niile ulterioare, dovedesc că amenajărHor ;feudale le corespund două nivele ; unul format din
pămînt cenuşiu .a:mestecaJt cu cărbune, bulgări de pămînt înroşit şi fragmente de va:se, deasupra căm1i.la s-a ldepus un pămînt cenUJŞiu albicios,
diJStf!UJS azi î111. nurre parte. Aşezrurea feuJdală ~şi are nucleul irniţial în
porţiunea din imeidia,ta vecinătate a luncii înguste create de apele Colentinei şi se -extinde pe mălsura ffnaintării 1in tirrnp spre nord-est, aeolo ;umde
sint sunprimse ~nideoiS,eibi complexele oe aparţin ultimei etape de locuire.
In fiun~ie de si,tuaţia stratig,raf.ică şi inventarul ·ce I-au posedat, ce1e
22 de locutnţe feudale descoperite pînă în prezent, aparţin unei per1orude
cUJprinse IÎnt1:1e a d10u:a jumă,tate a sooa1ului XIV şi 1Pri1ma jumătate a 'Veaoului al XVI-lea. As1.Jfel, '6 !dintre ele pot fi datate ILn sec. XIV şi !Prima
jtrmătate a, sec. XV, 9 tin a dorua parte a sec. XV ,şi 7 un veacul XVI.
In timp ce lb01ndeiele cele mai vedhi 2) se crflă rrăSip]rudite rpe o 1rază de oca.
100 m de la albia Colentinei, cel~eolalte LSînt distribuite atît wn această
zotnă cît şi in porţiunea di.nspre nord-est.
Fiecare din aceste bordeie este alcătuit dintr-o singură încăpere de
fOtr'mă 'Patnulate.ră .în genere drepturng(hiulară - la urnele dintre_ ele
colţurile fiind rotunjite, la altele pereţii încheindu-se în unghiuri drepte.
In general se oomstată că locuinţele primei etape sint mai mici, Limitele
lOII' oscilind întlre 2,:60 x 3,20 m şi 3 x 3 m. !Pereţii sint săpaţi vertical
fără a primi cărptUJŞiri cu lbî.nne sau impletituri lde nuiele. P~adeaua ibondeielor se află 1ntre - 0,50 şi - O, 75 m faţă tde nivelul medieval. Singur
B. 14 depăşeş~ pvin hltmite1e (3,25 x 4 m) şi adincimea lui (- 1,40 tm),
toate celelalte locuinţe contemporane. Cu excepţia bondeiului 29 pe colţul de sud-est al căruia a fost precizată intrarea in trepte, la nid una
din celelalte loouinţ.e din această etapă nu a foSJt sumpDin:s locul de aooes
"'
,...
1n
1nca..... pere.
Din analiza mater:iaJurui păstrat în pămîntul de umplutură al gropilo:r, reiese că partea de supras:tructură a acestor bordeie era amenajată
din bîrne de lemn peste care se aşternea stuf sau paie. In B. 3,14, 29 au
Ultima

etaJpă

P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii-Noi 1960 - Sectorul Măicăneşti în
arheologice în Bucureşti, S.P.C., 1963, p. 130.
:2) Bondeiele 3, 5, 14, 27, 29, 36. Ultimul din ace5te bof1deje a fotSJt aproape
complet di:strus prin :săpă turille ocazionail1e reoente. De aceea şi observaţiile asU}Jr·a
lui sînt foai"te reduse.
1
)

Cercetări
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fost găsite bUJCăţi de lbirne caf1bon~zate care au a;parţiniUJt sciheletului lemnoo al acoperişului. La niei una din locu:Lnţe nu au .LoSit precizate urmele
unor pari de sus ţiner~e a pereţilor iar can:ti tatea de ·dhirpie este eX'tnem
de :redusă.
Bordeiele primei etape medievale sîn:t Lipsite de amenajări Lnteri.oare~
ou eX'oepţia unor vetre destul de slab înltrebuin ţa te. În toate rînsă, sint pvezente ;fragmentele de ţes:t .folosit la coacerea pîinii, iar la unele vatra "portativă". La coli1ifecţionarea ţesturilor s-a întrebu~nţat o pa:stă oe conţine
urme de paie, per€ţii fiind groşi făţuiţi pe ambele părţi. În B. 27 au fost
găsite bucăţi de chirpic care au aparţinut la două obiecte de acest gen.
Inventarul suprins în locuinţele
primei etape medievale de la Străuleşti
Măicăneşti este sărăcădos şi [ragmentaT, 'lotul celor mai numeros fiind alcătuit din materialul ceramic.
La ibondeiele ce a!parţin sec. XVXVI se constată unele îmbunătăţiri
atJît in ceea ce priveşte mărimea cît
şi :în dotarea lor. Suprafaţa acestora oscilează iîn tre 9 mp şi ~1r2 :mp.
~Dacă rîn prima etapă de locuire
.,
tipul hovdeielor este unitar, locuinţele
din a doua jumătate a sec. XV şi din
sec. XVI .prezinrtă o IVarrietate dată atît
de telhnilca d.e const-rucţie cît şi lele dotările interioare. Cercetările de pînă
acum au pe.r:rnis stabilirea următoare
lor tipuri de locuinţe : 1)
locuinţă de suprafaţă (L 19)
____. bandei fără vatră (B 1, 17,
24, 38).
____. hordei cu vatră :sau vetre simple '(B 4, 11, 13, 16, 18, 20, 28).
Fig. 94. Bucăţi de chirpic din pe-·
- har!dei cu cuptar r(B.
31,
reţii locuinţei 19.
32, 3'3).
Singura locuinţă medievală de SUJprafaţă descoperită la Străuleşti
(L. 19) avea forma rpatrulateră cu laturrile de 4,5 x 4,5 :m, podeaua din lut
adîncindu-se faţă de nivelul medieval cu -0,30 m. Pereţii au fost construiţi din pa:ri de stejar, groşi de 10 om, pe care era rpusă o împletitură
de seînrluri şi nuiele acarperi'tă cu un strat de pămînt amestecat cu paie,
pleavă şi ni:si!p r(;fig. 94). Una din suprafeţele chkpicului obţinut astfel era
netezită fără a ifi 1îrusă şi mruruită. Locuinţa 19 a foot distrusă în urma unui
incendiu care a făcut ca arderea chirpicu'lui să fie 1puter:nică. Dea:supra
aoe:stor ,resturi carbonizate s-a grusi t un aspru di!Il timpul sultanului Mll[ţid
1)

trws de

Bordeiul 2 nu a putut fi încadrat în aceste tipuri întrucît el a fost mult disocazionale.

sărpă,tui·ne
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{142~1-145!1) 1) {fig. 10012). Materialul ai1heo1ogic descoperit sUJb
dărămăturile per<eţilor ffite puţiln, redUJcinidu--se la cîteva fragmente de
oale, un belciug de fier şi o larmă de brioeag.

al N-lea

1

Cel de al do1ilea tip de locuinţă, bondeiru1 fără iV<atră, este ~r~eprez;entat
prin B 1, 17, 24, 38. Aceste locuinţe nu păstrează indiciile unui incendiu.
Urmele de 'cărbune şi ('hiDpk tgăs.itre lin rpă,m'întul de UJmplutură SIÎn t extrem
de puţine, iar inventarul aiiheo1ogi'c este sărăcădoiS. Dintre aoes1te locuinţe

Fig. 95. Şanţul III. În primul plan, o groapă menajeră şi B. 13.

ea:~e

taie retstur:i1e L. 19, pătstrează gDorpile a tnei pari oe sll!sţ1nearu
amenajat in doiUă părţi.
Bondeiele cu vatră, sau cu v~tre sirrnp1e, sint oe1e mai rnumeroase,
e1e consti1Jurnd 'tipul locuinţei pr1edorninam.te din a doua jumătate a sec.
XV. 1(cfig. 9·5). DistrUtSe :prin irucenldiu ele au 1ăsat o cantitate atpreciabilă
de cărlbune, cenuşă, şi dhirpilc, materiaLe provenite dre la pe!ieţi din
paiaJntă amenajaţi 1a niV1eliUil oolu1ui. Slllprafeţele acestor bortleie diferă,
t.me1e fi:inld micuţe {B. ~28), altele (B. 4, 11, 210) Îl1lSicmiim:l:u-se printre oele
B. '24

accpe,rişul

1)

Identificare H. Dj. SiJruni
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mai spaţioaJS.e locuinţe medievale oenoetarte ân cartierul StTău~ti. în interiorul bondeie1or 4 şi 11, 1ingă pereţii de (J]OJid-est e01rustruatiQI'!ii au lăsat,
în solul albicios, cite o prispă la1tă de 0,2~5~0,30 m. :NUJl1Jai la hoJideirul 4
a putut .fi precizată intrarea sub cfo!I"lllă de gilrlici !Săpat pe lauma de
nord-est. Amenajarea .şi d:ilspunerea vetnelor nu este runtfomnă ; unele sînt
făcute 'Pe plartfof1me sC1111lde de pămînt, deasUJpna nivelului podelei, altJele
în g[fopi UlŞOr adrncite, .iar altele pe podeaua loouinţei, fiind plasate pe
la1Julri SJalU ffn rmul din oolţUTile mcăperilocr-. .Astfel la :B. 4 şi IB. 28
vatra OIOU!pa colţul de norid, 1î.n :B. 11, cele dorUJă ~etre IS:e aflau una în unglhiul de est iar oealaltă ;pe latura de :vest, locuri rezemvate şi [n celelalte
locruinţe runor atari amenajări. Fiind distruse in mod violent bondeiele din
aceaLStă categotrie conţin nn :VaTi:at iJnventar aoih.eologic alcătuit din obiecte
de metal şi os, fragmente de vase din lut ars, oase de animale etc.
Ultimul tip de locuinţă, bordeiul cu cuptor, a fost întîlnit îndeosebi
în sectorul de no.vd-est al aşezării, fiind repf1e:oentat de B. 31, 32 şi 33
Sur1p1rimse !în Şanţu.l VIH, ffntJr-u ·zonă [n care urrm.ele nn01r vetre deGchise
şi Locuinţe metdie;vale s[nt abunrlernte dhiar [n stratul de arătură recentă,
cele trei bmdeie âlpcrriÎ!n. ultimei etape de lo.cuire. De formă patr:ulateră,
cu pereţii aşezaţi verticali, cu podeaua orizontală bine bătătorită şi cu
aooperiJşu:l i.făcut dim. biî1me de 1emn şi !paie sau trestie, aoeste loauinţe au
pe colţurile formate de latura de sud, cite un I()Uipt01r amenajat pe o
platf01rmă înaltă de 0,10-0,20 m. La iboodeiul 31 cuptorul a fost săpat în
afara 1Lncălperii, in colţul de sud-ve:st, av1nd fonma ovală cu diametrrul
longituJdi111al de 1,20 m şi lîm.ălţimea de 0,40 m. Folos~rea ~nterusă a CUJptorului a făcut ca pereţii acestuia să fie înroşiţi pe o grosime de 0,10-0,16 m,
vatra miz01ntală fiind pietrificată meosebi în rporţiUJnea de ce.ntrr-u.
Cuptorul :bcmdeiului 32 este mUJlt mai slab co~DtSei'Wl.t dată fiind
·slaba lui foloiSire. Aflat tot în colţ!ul de sUJd~vest, el avea o lforună de
portcoa:vă mult 1a1UTIJg1ită cu vatra puţin arsă, acoperită cu cenuşă şi căr
bune de l€1ffiil de stejar. Aoest bordei a fost sUJprapus de lOtcuinţa 33 al
·cărui cuptor era construit pe colţul de sud-est. De formă rotundă, pereţii
cu bolta srferieă, acest oupto1r al că,nui diamewu e:ste de 0,78 m are vatlra
uşoo:- onrlulată înscriind UJn prag şi comti:nuinJdu-se 0,40 cm în afiara oupolei
ca o vatră de&ahiJSă destul de puternic ansă. In interi01nul cupto!Illlui s-a
păstrat run strat gros de cenuşă şi cărbune pr01velllit de la lhUJcăţi de lemn
de esenţă tare.
Vetrele deschise. Săpăturile efectuate pînă .în prezent au scos la
iveală un număr de 12 vetre arrn·enajate ~n. aer liber şi distribuite pe [ntreaga sUJpracfaţă cercetată. Ele se prezintă fie gr-upate cite două CUJm
este cazul acelma din şanţuTile I şi VII, fie individuali:mte. Forma acestor
vetre este în g·eneral rotrmdă sau puţin. alungită, diaanetrul variind între
0,75-0,90 m. {fi:g. H6).
Suprafaţa lo.r es:te orizontală, zgru111ţuroeJSă şi puternic arsă, păs
trâ:nd în ,ime!Chata vecinătate urme de oenruşă şi bucăţi de că~brme. Grosimea pămîntului [:n.roşit diferă lde la 0,04 la 0,01 m, rlupă gradul de
folosire a aoesrtora. Toate irustaJ.aţiile de foc de acest gen, cercetate pînă
acum aJU fost amenajate in uşoare adin.cituri ce pornesc din nivelul II
13 -
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medieval şi apapţ~n locuilnţelor sec. XV-XVI. .Fii:nJd complet li!psi1te de
material a.;riheoLogk este arnevoios de precizat cărora diJn tipurile de bandei
le aparţin precum şi eventuala dependenţă între locuinţele din vecină
tate :şi vetrele ~espectiiV•e.

Fig.

96.

Şanţul

1, in

primul plan

două

vetre feudale.

Gropile de provizii Şl menajere. Un elen1ent rfrecvent [n aşezarea
medievală de l"a l\1ăicăneşti îl constituie gropile de provizii atestate atît
penti!'U prima fază a locuirii cit şi pentru secolele XV şi XVI. În ~me
diata vecinătate a .bol,deielo.r, în interiorul lo!f sau deranjinJd u'r mele unor
loc"Uinţe părăsite, a"ceste !gropi se iprezintă sub :.formă de 1C'lo1pot sau de sac
plin. Mu'lte dintre ele mai păstrează g,îtul ieilinldric ev~dent mai [ngust
decit Î!nlcăperea prnpriu-zi;să. Dimensiunile acestotr amenajări, deşi variate,
par a ldQIVedi exhstenţa a două categodi : unele adînci de oca. 1,50 m
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https://biblioteca-digitala.ro

arvînld diametru! maxian de oca. 1,310 m, 1ar altele aJdiÎnd de 12, 7~0· m cu
diametrul de oca. 12,2:5 m.
Oooerrvaţiile str•a:tigrafice şi analiza materialului gă:si,t :în pă:mîntul
lor de umplutlUiră doiVedes:c că din cele 3,0 de gropi ceneeta'te num:ai tnei

Fig. 97.

Groapă

cu resturi ostea logice.

a;p:arţi:n

LS•ec. XIV-XV, celelalte ifiinid :săpate ful eea de a dou8. fază de locuire. Utrilizarea acestor gropi este inoont~stabil legată de pă.s:tra,!'lea cer,ealelo~. În lg([!Opile 1, 2 din .şanţul V, 1 din şanţul VII ş.a. 'au fost găJ.site
c2.n:tităţi !de cereale earrbonizate ; g,r:îu, o,rz, şi unei. Pămîntul 'U:S,ca•t .-ş:l ·!'le'1at:v b:ne tasat e1~mina :neees1taJtea arderii .pe:reţ:ilor grro,pHor. AstJel că
din toate a:menajă1r!iLe de acest fel găsite, n.ici una nu :a euno:seut arderea
pen1tru a pu~ea fi utilizată.
AnaLi,zînd mai amănunţit întregul lat de g.ropi des,colperi,te }a Străru
leşti, rezul,tă el ,cde mai multe d.1ntre 'aiOestea a:u fost săpate i:n4ial pentru
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a adăpasN JWOvizi~1e. Ulterior, după o etapă rle ~ntrebuinţane ele au fost
abandonate, de obicei în urma lărgirii excesive a gîrliciului, căpătînd diferi te destinaţii adesea de gropi menajere 1). (fig. 97).
As:tJfel, veiese <În mold ev:ildent că gropile cu pereţii bine ,conservaţi
s.înt extrem de sănace în inventrurul ce-l conţin pe dînJd cele a căror gură
s-a iprăJbuşit sînt umplute cu 1pămînt mur1dar amestecat cu oase de vite
mari cornute, pOif\Cine, cănbune, [ragmente de vase, bucăţi de chirpic a.rs
etc. într-un din a oeste gropi a rfast găsit s.dheletul [ntJreg al unui rî·mător, în
altele cra1ni,i lde oer.b, de bou, oai:e etc. ,Extrem de puţine sînt g;riO'pile
care au foot să:pa:te pentru o 1al:tă destinaţie. P.:r.in.tre acestea se remarrci
gr. 1 din Ş. I, de forma ·tronoonică, adîncă de 0,610 crn, arV'md 'Peveţii arşi,
pe fUinld păst:nînld şi cinci urme de pari groşi de 0,05 m. Este posibil ca
ea ISă rfi aJdăpostit [n timpuri de 1restrişte un obiect mai !Sensibil la umiditate, aşezat pe o poliţă. Prezenţa în număr destul de mare a gropilor
de bucate justifică în bună parte suprafaţa deseori restrinsă a locuinţelor.
In această aşezare ca şi în vetrele altor sate de pe teritoriul Capitalei
cunoscute pînă acum pe cale arheologică, la Dealul Spirii 2) pe malul lacului Fundeni, în vecinătatea gării Obor 3), la Piaţa de Flori 4) ş.a., gropile
de bucate constituie un element de seamă, determinat în bună măsură
de caracterul agrar al economiei acestor aşezări.
Necropola. Cu ocazia trasării şanţului I în campania din 1961 au fost
se'Il1Il1ialaJte două morminif.e, în partea de IliOrd a S€1Cţltunii. Deplâ!Sarea supraâeţei de oe:rcetare spre vest, în ainul UJTmător, a pernniLS precizarea
perimetru'lud neanopolei aşeză.rij feUJdaiLe. Cele două şanţuri penpendioulare ; Ş. V.HI şiŞ. X caJre f1a.nchează latuna nord-vestică a a:şezăl!'ii (fig. 98),
au arătat că ân imediata veciJnătate a iborrdeielar şi ÎII1Caldrat de acestea in tfaza finală a locru.iTii, se a.rfla cimi t1nul a cărei sup:Datfaţă pare a fi
de 2500---..,3000 m2. La ~nceput ooupîoo o zonă mai restruTIISă, el s...;a extins
afectînd în partea de est resturile bordeiului 14 construit de primii locuitori feudali ai acestui p1atcru. Necnopola ceooetartă m carti.Jenlli. Strău1eştd
aparţine tîn exclusivitate unei IPDIPUilaţii m1x:lldiO~e, toate moirimilntele fiind
amenajate dUlpă ritul creştin 5). Gropile. lor se afundă tin majoritatea cazmilor LÎn pămîntul oastaniu - 0,1.5-0,3.5 m, la mormintele sUJprapUJSe
să:pwrea op;rimdu-se cu mult dea~&upra acestui nivel. !Oîşia de pănlint în
care sJ.nt depUJse monmintele are astfel 10 g~rosime lele oca. 0,60 m cobar:ind
de la - 0,:6:1 m faţă de ruvelul actual pînă la - 1,2!3 m. OrientaTea lffii()Lrm~ntelor Î!n genere est-vest, ll1IU :respectă o direcţie rfixă, dovedind o
continuă variaţie dată pr,obabil de poziţia s'Oarelui in .anotimpul înlhumă
ru respeotirve. Oarpul este pretutindeni tîn!till1S oni00!Ittal cu faţa în sus,
1

1) Aceleaşi

'conc'luzii au fost for~mulate ŞI :ton urma săpături.lor de Ja Curtea
V. Rosetti, Bucureşti ... , Ed. Academiei RP.R. 1954, p. 219.
2) Săpătul'i efectuate în anul 1962 in colaborare cu St. Burda.
:i) Cu ocazia cercetării aşezării prefeudale de pe str. sold. Ghivan N. au fost
desco~peri-te gr'Oipi de bucate şi monminte da1tînid di·n sec. XV (inlf. Gh. Cazilmir).
4 ) Bucureşti ... , Ed. Aoad., 1954, p. 217, 219 ş.a.
5) Pentru s-tudiul antropologie vezi I. Popovici, Necropola feudală de la Strău
leşti Bucureşti, Secolele XV -XVI Date a'TlAtrorPologk.e în Studii şi Cercetări de antropologie an I (1964) nr. I, p. 47-53.
Veche ;

n.
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braţele a~!Urrlecă rpe lângă ti1wp pe cind oa1Se1e ai!ltebraţului se găsesc în
poziţid. eXitoom de variarte. Cele mai multe morminte, oenaetaJte Ln intregime, păstrează miinile depUJSe pe ouşca toracică, adesrea alunecind spne
zona lombară (cea 50% ), sau sînt sprijinite pe bazinul abdominal. Aproximativ
din cei rînmormîntaţi au antebraţele ridicat€ srpre davicule 1),

5%

Fig. 98. Secţiune în necropola medievală. Şanţul V III.

----------------

1) Asupra mormintelor din această categorie au fost emise cîteva ipoteze de
lucru în articolul Unele probleme istorice privind aşezările medievale muntene ir~
lumina cercetărilor arheologice de La Cernica, al praf. Gh. Cantacuzino, publicat
în SCIV, an XIV (1963), nr. 2, p. 375-379.
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două cazuri oGemintele miinilor se odi'hne.s'c sub oa1sele iliace.
Obsenvaţiile ide pînă a~cum din ne:cropola de Ia Svrăuleşti, par a dovedi
tortuJŞi generaJiza1~ea obi,cetiului de a pune braţJele celui înhumat pe pi,ept,
c:a -~urile oelelaHe rfi,i:nd dat1e de alunecaDea aoestora spDe bazin !SalU ce.rvice,

iar 1a

în timpul de:_punerii •COirpului lîn mormânt. •La m01nmiJntele eenoeta:te ur:rnele
sk:rielor LS'ÎIUit r:are, ele aparţinînd numai la 4 din oe~e 11 O ~înJhumări dezvelite 'comp1et LSau parţial. Un caz dnteres,a<n't il 'oonS'ti,tuie M. 73, găJsit la
- 0,65 n1 .suib :nivelul aot,ual, la •car.,e oor.pul apare puternie strîns în urma
întfă:şu:ră~rii lui int.r-un •cearşaf sau ~în fîşii ide pînză. O privire de an:s:a.un-

2.

1

'

<·
'>.

'i'
'>,

·-

-·

4

----~-:......---

3
Fig. 99. Morminte medievale.

blru dovedeşte 1că :în general morm,intele ,medievale din aoea~stă necnopolă
a:u oorpul,s:tif1Înls, păPîn!d a justif,k:a ipoteza de lucru neferit:oane la [·nihUJma:rea •cadavr,ului prin învelirea lui intr-o bucwtă de p'înz:3. 1). Cer1cetarea ne, cropoleloii" de la Zimnkea 2), 'IUngşor 3), C01coni -'t), contempoiflane cu ~ei.mi
tri:rrul [eUJdal din ca,rtLerul StrăuJ•eşti, a d-ovedit pneuutia11deni :p1.,edaminarea
ri1tului de Î.nJmo,r:rnîn t:are ,fără ISilcriu. Aibia iÎn tpri·mele deoenii ale sec. XVI
lllillele elemenrte :rna!i ai\Tute ,î,rucep !Să fie in.morm.întate la Strău1eşti în cutii
de lemn de stejar, maDea majoriitatJe :rămîninJd dn1că .t.rilbutară vech~ului
dbicei.
1)

Ritul

înmoi·rrllintării

2) Săpăturile

1949, nr. 1, p. 125.
3) N. Con,c;,tantines:au,
Materiale VI, 1959 p. 737.

">

prin intVelire în

arheologice

InfoiimCllţie primi,tă

de

la

ş,antier1lll

de la

(pinză

Zimnicea,
arheologic

ce!"cetă,torul

este de veche
jud.

Tirgşor.

NecropoLa

N. Constanti.nes.cu.
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tra:diţie

Teleorman,

,l:a

CI·e.şUni.

Studii,

an 11,

medievală

in

Dawle o~ute prin cele două şan~uri de sondaj arată că ~n raport
cu densitatea mormintelor cimitirul aşezării de pe malul Colentinei are
două zone distincte : suprafaţa centrală prelungită spre latura de sud, în
care se înregistrează aele mai fnecven te ~în!hrumăr,i şi porţiunile }aterale în
care m~nmill1tele stnit depuse fără a mai suferi ideram.jări ulterioane. In
prima zonă au fost precizate trei tfaz.e de ~ncrnonrnintare. Astfel M. 18 a
fo&t der:anjat de M. 2~3 cane la rî,I1!dul său este suprapus lde M. 8. Plrooentul rLditaat al mor:rnin1Jel1or mişcate ~n urma repetateLo;r înhu:inări pi1ecum
şi creŞJterea in~entarulrui fui1!erar tgăJS:i!t la ume1e morminte din aoea:s:tă zcmă
ne îndreptăţesc să presupUJnem iÎn imediata vecinătate şi urmele bisericii construită probabil din lemn 1).
În genere, moilm1Jinte1e dezveli1te pînă acum, sînt inegal dotate din
pun1ct de rvedene al i1~entarului lor. Oele maJi vecihi cane par a nu depăşi
jumătatea veacului XV nu a:u păstrat in general obiecte de podoabă sau
de tîmbră·căminte şi niiCi monede 2). În schimb, unele morminte din a doua
jumătate a sec. XV şi sec. XVI sînt mai bogate conţinînd monede, bijuterii, J"lestuni de Îlmbrăeăm~nte etc. Zeoe dintre mormii1!tele care aparţin
ultimei faze a cimititr:ului au avut monede ungureşti emiLSe !Îin peritoada
1520-1'530 ·(fjg. 100/3-4) şi indeosebi otomane. Obiectul cel mai frecvent
îniîln~t eSJte bumJbişorul sfernLdal ·format din două căpăoele de aLamă şi
în:trebuiJnţat .atu•t la vestmÎ!ntele oopihlor cît şi La oe1e ale pemoanelor matUJre, cite Uln exemplar, sau mai multe. La şapte momminte aJU foiSt gă
site inele sau oe!"1cei, iar tla cmci ~resturi lde ţesături. Ceea ce atrage atenţia
in mod deoiSebiJt ·es·te faptul că în rapo!ft de tnvent.arlil pe care-1 ,prezinrtă
mormintele vădesc evidente deosebiri. S-'a constatat in mod inidUJbitahil
că, pe toînd maj01ritatea linm01rtmintăril01r :sînt 1r:elatirv sărace, la cîteva
dLntre cele OOla:te în ·zona lde Cerl!tru a nocropolei a fost serrnn.alat run inventar cfunerar mai bogat. Astfel, la mor:ml:nte1e 87, 88, aru lfoiSt găJSÎ'be ~a;tît
resturi de ţesături cit şi inele, oorlcei, copci ; 'la M. ,39 un oeroel şi urmele
unei căJciuUţe lucrate în firet de aur; la 'M. 83 lbucă·ţi de sborfă şi bu.mbi ;
la M 91 un masiv inel sigilar etc. Toate aceste obieote coilliSitituie run. preţios .mclieiJu .asupra legătur.i1or locuitorilor satului cu centrul arăşenesc
din vecinăta\te şi a diiferenţierilor sooi:a1e crnereu adinci'te m cadrul aşeză
rhl. medievale din sec. XV-XVI.
Materialul arheologic. Deşi unele locuinţe cercetate pînă acum au
fost sărăcăcioase, iar stratul medieval a cunoscut, aşa cum menţionam
anterior, rputemLce deranjă.d cu ocazia
lucrăJrilor ag.ricole, totuşi în
decursul1celor patru campanii .a fOtSt obţinut un variat :}ot de obiecte feudale pe baza căruia cunoaşterea modului de ,vi~aţă lin aşezar:ea studiată
poate fi mai lesniiCioiS mdhegată. Cele mai muHe din materialele de eaTe
1

1

1) Obiceiul înmormîntării persoanelor avute cit mai aproape de pereţii lăcaşului
de cult este ades întîlnit la noi şi în alte ţări. Astfel la Stare Mesto majoritatea
mormintelor mai bogtate în inventar funenar datind din sec. IX este lîngă biserică.
P. N. Tretiacov, Noi date asupra statului Moravia Mare în Analele romîno-sovietice,
Istorie, 1961, nr. 4, p. 86.
2) Fenomenul este identic cu cel de la Tirgşor unde mor·mintele vechi au
inventar· redus (inf. primită de la cercetătorul N. Constantinescu). O situaţie
similară şi în necr·opola de la Negrovanovti (reg. Vidin, R. P. Bulgaria), SCIV,
an XV (1964), nr. 1, p. 149.
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dispunem în prezent ISIÎnt datorate !borldeielor incendiate şi gropilOII" menajere, numai o mică !Parte fiind descoperită ân stratul feudal.
Hesturile culturii· materiale fiind rvariate ,vom trooe la prezenltarea
lor pe rurmă'boarele categorii :
- unelte de proidUJCţie din metal!
---~ db:iJecte din as
---.~

arJlle

____. obiecte de pddoalbă
____. ceramică
Prima categorie 1ridică o serie de probleme de o deooebită icrn portanţă pentru 10eroettarea aces,tei aşezări. Studiera sortimentwui, a cantită
ţi'lor şi a tehnioei de execUJţire a acestor obiecte, ţimînd seama de cele două
faze principale ale locuirii, reprezintă după părerea noastră, o chestiune
de bază a dm.vestigaţiillor arheologice de aici. Aoesrt fapt reiese în mod eViident, 1n primul :rînd, din o1bserwaţia că @rupul de boroeie aparţirnn!d începuturilor aşezării medievale este .ilnlduJbitaJbil mai săJrac rLn unelte din rfie.r
deşi el îşi încetează existenţa în mod violent 1). Observaţiile făcute cu
ocazia săpăturilor par a exclude posibilitatea evacuării tuturor bordeelor,
ÎJnaiinte.a ldistrrugerii lor !prin foc. Astfel, ~n locuinţa 27 au f.oot 1gă1Site pe
podea in afara unei monooe de la s:Eînşitulsec. X;IV 1(tf~g. 1100/1), o )amă de
ouţit eu vîmfiul cunbat, aplice care au aparţinut unui scut ~01babil din piele,
o piesă simila:ră oticului şi nUllTIIerOOJSe f.ragmenJte de oale dLn lrut. Aoest
fapt ne îndreptă,ţeşte să considerăm că 1in oondiţiile unor calamităţi oare
s-au abătut asupra aşeză:nii, în ulrtianii ani a1i rveaJoului XIV sau la începutul secolului următor, inventarul gospodăriei ţă.Tăneşti, sau cel puţin al
rmora, a rămas intact sau aproape intact. Admiţirud ca reală a~ceastă presupunere, putem condhiJde în lUllllina deSICOiperirilorr de !pÎnă acum, că în prima
fază de locuire, obiectele mătrunte dim fier, deşi prezente, !IlU aru :reuşit să
CaJpete o largă di!fuziiUlle, aşa oum o vom întalni în etapa urmă:toare. Datele pe care le deţinem după prelucrarea iJnit€g.rală a lotului de marteriale
găsite în primele şase bordeie, IÎ.nSCriu :UJn i:nventar de obiecte metalire
restMns : cinci lame de cuţit, nudimentar ex·ecutate prin baterea barei de
fier la cald 2), două IÎmpungători, o cataramă, un otic {?) la care se adaugă
fragmentele unui aplic de scut (fig. 109). Făcînd un simplu calcul aritmetic, împă:rţinJd nUJmă~rul oibiecte1or la aeela al hardeielor, obţinem cifra
de 1,66, prooent mult depllişiit de cel al loauinţelor ulter1oare care s.e ridică
la 4, 1. Nu trebuie ISă ocăpăm 'î.nsă din v.edere că în cea de a doua fază 'UJllele
l(A..rwuinţe ca B. 13, 20, 4 ş.a., au avut rm n1um.ăr de piese mult ISpO!rit
fa1ă de celelalte b01ndeie 10001!tempo:r:ane, fără să mai vof!bim de acelea anterioare. Se petrece aşair dar, m special în a doua jumătate a sec. XV şi în
primele decenii ,ale v:eacuJ:ui urmă1tor, nn prooes de incontestabilă aocentua.re a utiliză.rii uneltelor dim. fier.
De data aceasta piesele pe care le deţinem indică o serie de îndeletniciri ca:sn~10e pe care ţăranul le efectua în caJdnul gospodări1ei sale. Prin
ele apare ev1dentă prel.ucr~ea lemna.r~ui, a pieiwJ", ţesuhtl, lucrări legate
de apicultu.ră, vi1ticultură, pescuit ş.a.
1)
2)

şi
cuţitele găsite

MateriaLe de istorie

Pentru
fig. 31/1-2.

muzeografie, p. 221.
în B.5 vezi Cercetări arheologice în
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Bucureşti,

p. 130,

Cele citeva dă}ţi de difer.ite fo.rm.e şi mărimi mtlî1nite ffn B. 13, B. 18,
L 19, precum şi un lbungfrliu lung (le 115 cm 1), cuiele din fier cu floarea semisfer.ică tuntită, găsi'te ri!n B. 4 sau rele din ,B: 13 şi 'B. 29 0001JSiti,tuie
mărturii ale prelucrării lemnmlui aflat di111. a!bumdenţă în 'PădUJri1e din d.rrne1

ta

Fig. 100. Monede găsite în aşezare şi necropolă. 1 : fals
de bronz după emisiunile lui Stracimir. 2 : aspru
sec. XV. 3-4: dinari sec. XVI.
t) Piesă similară la Muzeul bisericii Curţii Domne.şti de la Curtea de Argeş.

Un alt exemplar de
p. 738, fig. 11/8.

aceeaşi

factură

a fost

găsit

la

Tîrgşor,

Materiale. VI 1959,
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diata vecinătate (fig. 11:01). ObsePVaţiile 'făcute p1na 1n prezent confirmă
la11ga ut1ilizaDe a l·emnului, linoepînd cu a1menaja.nea ISUJpr:alsbr:ucbur!ii l'Ocuinţelor şi terminiÎ:nJd 10u oonf.ecţionar;~'a p1ă1Selelor cuţitelor ISau a
altor
olb1ecte mărunte. Ceea ce .rămîne o problemă nei"ezo1v:a1tă eS'te aoeia a
exist€1nţei u:nel1t.e1or mari din ;fi.er, topo•a1re, secUJri ş.a . .Fără [nJdoială că
făţuirea bîr:nelo,r necesare oo.niStruirii :bo.rdeielor, :sau a alto-r amenajă·ri
goiSpoidăi..,eşti recla:ma folas1irea .aoelo;r piese oeo.fiespunzătoa:re, pe care docuunente}e 1) şi cercetările ar1heolog.iee din alte localităţi le semnalează 2).

<'

Fig. 101. U nelie folosite la prelucrarea lemnului.

La Skăuleştii ele nu aru. fost desoO!perite, iatr cele pe oare le menţionăm
anterinr par a fi foÎst înltrebui;nţate la efectuarea IUnor luc::r:ă:I"i de finisare pe matwialuJ. lemnoiS ; peTiforar1e, ~cu:rpta:re de di1ferite m:otive etc.

In bondeLele 2, 11, 18, 20 ş.a. oeroetă,nile au soos 1a i:veaQă rm lot de
obiecte legate de p11elucr:a.rea pieUor, IÎ:n speoial conJfeeţ:io1na.rea încălţă
minrtei şi a pie~elor ide IÎ!rnibră~cămill1te. Printre a1oe:Sitea m.enţi101nă.m. ISUrvaicrul,
o bară de fi·eT cu patru mil.lJCihii avînd nn:ul dm capete ~oltunji't, a1Souţi1t şi
puţin :înidoit, unealtă întrebuinţată la îngurr1
zitul opinkilor 3) şi preducelele
cu care se executau orifiiCii'le [n pielea a'f1gălsită 1(ifig. 102). B.ste neîndoios
că şi unei€ rli;n 1c:uţitele desooperite aiU fost fo}oiSite la aceste qperaţii ş.i mai
1) 1. Bogdan, Relaţiile Ţării Romîneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească
în sec. XV şi XVI, I, Buc., 1905, p. 88. Vezi şi N. Iorga, Istoria comerţului romînesc,
I, Buc .. 1925, p. 64.
:!) N. Constanl!:inescu, Observaţii asupra satului fortifi.cat din Ţara Romînească
în sec. XIV-XV. Aşezarea de la Coconi (Olteniţa) în SCIV an XIII, 1962, p. 69.
D. V. Rosetti, Şantierul arheologic Cetăţeni în Materiale, VIII, 1962, p. 77 fig. 4/16,
p. 22.
3) Florea Bobu-Florescu, Opincile la romîni, Buc., 1957, p. 41.
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ales o lamă lungă de 10,~ cm obţinută dintr-o seceră ruptă 1). Cojocăria
este .r:epreZ~en:ta·tă de n1ici penfo.r.a:toa:ne, ·igl.iţe şi aoe rulşor !Îndoite.
Deşi nu au fost LSU.rprinse .resturi ode ţesături looale, oele de la morminte provenimid dilll atehere mai specializate, pr:ellllcr.a.r;e'a Hnei .şi eventual a rdînepei şi iniUlui, se 'c:onfi!rmă 1prin 1prd:s.nelele de r.fus găJsite în multe
din bo,rd.ete, o ; foanfecă !l'udim,entar lucrată, unl clbi,ect ee p.a.ne a fi fos't
folosit ~ca suveică sau 'Ca unealtă lele <ră:sUicit fire ş.a {Lfig. 102/4). Foanfeca,

Fig.

102.

Unelte

întrebuinţate

la

confecţionarea

obiectelor

de

îmbrăcăminte

şi

incălţi.:.mht.~.

de tipul aoelor:a de ·tun:s oi, ar:e 1arrne1e lungi de 14,2 om, cu amib·e1e muchii
al9cruţi:te, suprafaţa i<nt.errioară a fi·ecărei părţi .fiind evtdent albi:ată pe aînd
aceia exteri:orară bombată. Braţele în patru mucthii sîJnt rela1tiv subţi·ri,
.arc:uite ·În ISU!S fără a se inohilde penfeot . .F.r:ilndenea oel.or doruă l·a;me este
fă,crută cu un nit de 1
fi-er lăţit ;prin batere. Du.pă desdhider:ea braţelor, relaltiv •znkuţe şi se:rus:ibi1e, piesa pare !Să d'i fost folosi•tă mai deg.rabă la
1ueră·ri de croitorie, dedt la tum:s oile. Cel de al ldoi1·ea olbLect es;te a1că
tuit dint.r-o lamă de fier c.a.re la unul din capete a:re o supra1faţă 1.10mhoidală neregulată, virful lăţi,t, 'înidoin!du..JSe ântr-un beldugaş incomplet.
În ceea ce p11iveş:be ~creşterea albiJnelor, ~în!de1et:nkd.re muH practicată .î n ·p erioada existenţei acestui sat 2), ce11cetările arheologice au dat la
iveală dtev.a pies.e sim:ila,re otk·elor, fo1cxsite ~n api.aultlll:r.a V.I'IEimii. Ele
ffint făcute din1t.r-o bară de Jiler mul:t J.ăţi'tă Ia nnul di.Jn ~capete, 1cu o codiţă relativ scurtă şi UJneo:ri toutsionată. AsiPectul fragil al acestor piese,

">

Pînă

cu

două

decenii în

urmă

în satele ·din Bărăgan se întrebuinţa la evnde seceră.
dau documentele vremii privind
I, p. 93-94.

fecţionarea opincilor, vîrfuri de coasă sau fragmente
1) Un indidu de seamă în această di,recţie îl
dările pentru albinărit, D.I.R. Ţara Rom. XVI, vol.
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1un.gi de circa 11 ,3 cm, ne determină să le ccmsiderăm unel1te penJtru desprinderea fagu.relui de stup 1) !(fig. tl03). tEste rle menţionat rfaptul că astfel de obiecte StÎint atestate adesea şi în alte aiŞezări medievale oeroetate
pînă qCum atît în zona de cîmpie la Tînganu 2), Zimnicea 3) cît şi în sec-

Fig. 103. Piese pentru îndeletniciri apicolc.

torul"' sub carpatin '1), a1colo unlde cultura ce1realelor e:ste mai slabă, dar
care oferă o flo.ră melilferă mult rfarvor.aibilă apiculturii.
Un cotsor de viţă de vie găsit fn imed~ata vecinătate a bordei.elar
feudal-e, coniSti tuie singura uneltă de 'Vittilcu:ltură iSurprinlsă piînă acum la
Strău1€!Şti. Ptiesa hine comserwată, are 1anta lllll1!gă de ·23,5 1cm, uşor ~cu:rba:tă
Din informaţiile primite de la cercetătorul C. N. Mateescu aflăm că pînă
de curînd în unele tsa te din Dobrogea acest gen de obiecte s-a întrebuinrţ.at ~n rupicu l'i'W'ă.
2) Vezi raportul privind cencetările de la Tînganu în volumul de faţă.
3 ) Inf01f'111aţii de la Corneliu Mateescu.
4) Piese identice expuse în muzeele din Curtea de Argeş şi Cîmpulung.
1)

1
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şi ascuţită către

vîrf, avînd pe muchie un spin proeminent dreptunghiular. Exemplarele :similare contempooatne sau amterioar:e au fost de.SJooperite
atît pe teritoriul ţării la Butimanu (reg. Ploieşti) 1), Coşna-Floreni (reg.
Suceava) 2), Hlincea-Iaşi 3), cît şi în sudul Dunării t.) sau în Polonia 5), dovediii1du--se astfel 1a,nga dilfuziUJI"lle a acestei unelte ~n sec. XI-XV.
Lotul 10el mai numeroiS de obiecte metali,ce de care disptllili8Til p1nă în
prezent este alcătuit însă din lamele de cuţit 6) întilnite atît în bordeiele
vedhi cît şi ~n cele ultenioare. Toate cuţitele din pliimele bollideie medievale sînt obţinute prim. bateneaJ la cald a unei bare de ifier, datate cu
p~duncul !de fixru-e, aV1înrl lîn general un .aiSipect ruldimentar:r !(fig. 104).
~astă aateg)(Jirie continmă :să persiste ş.i IÎ!n locuinţele sec. XV-XVI în

1

Fig. 104. Lame de

cuţit.

care msă !devine tot mai mreovent cuţitul cu hliina l.Jungă mai mgustă,
mochia lbine pro1I1!umţată, cele mai multe avrînrl nitud de alamă iar la
întîlnirea lamei cu mânerul mici aplid lde metal gălbui...:roş.cat •Gfig. 105).
Provenienţa exemplra:relor găsi.te pînă a-cum OOI1JStirtuie o problemă deoSJebi'tă, deoa:reoe ea se leagă de unul din aspectele i]niSemnate ale proceSJUlui de plloducţie şi de ISrOhimb din prime1e !Secole ale feudaliiSim ului
dezvoltat 1n Ţara Rominească. Obsenvaţiile pe care le-am putut face
în urma să:păturilor din Bucureşti .şi îrudeOIS·ebi a aoelora de pe malurile
Oolen tinei, d01vedes.c că în domeniJul UI1Ieltelor din anetal, vor trebui p:reciza:te două filoane de provenienţă a acootora, unul exi1S1tent ·în cadrul
aşezării săteşti, altul în oraşul din vecinătate sau în oentrele me.şteşu
găveşti cu care zona respectivă tintreţiJnea n~laţii de ~chimb.
În caidLrUleampnniei din 1961 a atras atenţia prLn Vlarietatea inventarului şi a dotării B. 13, considerat lde noi ca reprezentînd un atelier de
meşteşugar săte&c. Locuinţa, de dimeTIISiuni obişnuite, era !LnJoonjurată
1) Piesă desooperută cu ocazia săpăturilor .de la Butitmamu reg. Ploieşti efectuate de D. V. Rosetti.
2) Obiect expUJS în săli•le Muzeului regional Suceatva.
:1) E~plliS în să~i1le Muzeului MoLdovei-Iaşi şi datJa·t în sec. X-XI.
4) Izvestiia Institut, XVII, Sofia, 1950, 299 fig, 246. Obiect da tat în sec. XIV.
5) Materialy Archeologiczne, I, Krakow, 1959, p. 399, pl. I b.
G) Fenomenul aceste eS'be caracteristic şi altor, a.c;;ezări •medievale pr·intre car~
menţionăm pe aceia de la Bedehaza, Sf. Gheorghe, Materiale, II, 1956, p. 22.

205
https://biblioteca-digitala.ro

de citeva veke puterni,c aa:He. In 1pămftntul său de ,UJmp1utUJră a fo1st reco:ltat un variat materi~al arheologic lîn oa1re a1par unelte meşteşugăre.şti .şi
olbiectJe mid lfinite, !Piese IÎn 1UICI:ru, 1rezidu:ri ale IUnui lpiioces lde redUJoore
a fier-ului etc. Investigaţiile a1rlheoLogke au iS{.':OI3 la ~veală ldă·Jtţi, priboaie.
creuzete, pile, piatră de polizor precum şi bulgări de zgură şi lupe de

Fig. 105. Lame de

cuţit

de

factură superioară.

fier (fig. 106). Din analiza 1Cihin1kă a zgurei rezultă ,că :se lucra întT-o tehnică superioară aceleia din secolele anterioare, cantitatea de fier irosit
rămînlînid iînsă destul de 1r~ditCată 1). IFierarul sătesc executa aid atît m:t:ci
olbiecte din 'c:u1pru ,c[t şi tUiil ISIOrtÎ'ment relatiiV v:a1riat de piese ldin fi.2r. Ln
practicarea meseriei !Sale el întJrelbuinţ,a bara prizn1oidală de eupru ~),
fllşii de tablă din aramă şi· dhiar :frag~memte de rvaJse ldeteriocc:ate p·2 tC."3L'0
1) Analizele chim!,ce au folc;,t etff',ct.uate la L·aboratorul de .cercetări şi analize
chimi,ce şi in'du9tl"ia'le al Instiutului PoMchnk Bucure~~ti, de cătrP. ing. E. Bera·l, vezi
şi Materiale de istorie şi muzeografie, p. 224, nota 3.
2) Anali,ZJa chilmilc<J. a accstor·a arată un procent de 98,24 o;, Cu, fap1 ediLca,lor
pentru -cunoaşter·ea tehnLcei de extraoţie a acestui metrul în sec. XV.
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proba!bil le Teto.pea, bare !din fier 1) etc. Ca obiecte din tfie1r lucrate ai•CI
menţ'io111ăm unele lame pent,:r;u •etuţite şi ibrrkege, vîmfiurile lde !săgeţi obţi
nute prin ISimjpla [nvăluire a taiblei de tfier, IUiljdiţe, 1cuie, JbeLciuge, mid
potcoave, a~lid etc. To:ate aceste piese s[nt ·realizate ~n mod lcudi,mentar,
în @rlupul cuţiteLor predoiminind lamele ISourte executate dintr-o bară
de fier multe dintre ele aJV'Înld \Pentru fixarea la mîner peduncul. Unele
din obiectele de uz IOa.sniiC deSJc:operite an atşezaJre par prin aspectul lo.r

•..a;!!®i 1fl!i!W .li&mil
>i%<1 t!iiiiiU.
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Fig. 106. Unelte

şi

bu.căţi

de

zgură

găsite

în B.13.

nuidi1menta!r si ifie ifăcute de fierarul săte.::cl altele .reprezi·nt3. în:33. 'IJTO·dusele un1or ateliere mai aova,n:sate.
Printr·e piesele rcare deno;tă difuzarea a:rtieci1elo'r aneşte}ugăreşti de
oraş [n vi·a•ţa satelor :se •a1flă lotul !de cuţi:te ~cu lama lungă, cu m~.înerrul
realizat pe111;Lru plăJsre1e ;mai fine de o:s pri,nse cu nituri d,e ala,mă, pil·ele,
sfred.elul, :unde pe:nfnr:atoa1re :ş.a. Aeest lo't de 'obieote 'apare ev}dent in [aza
a dou.a a loouirii, dE1mon:strlnd 'În lffi·Oid incon.testarbH intensi;fi.ca:rea rapartur:i1or i]n:tre satele din jurul BuctweştiloJ' şi orraşul 1cu o a:ctivi1tate meş
teşugăreaseă şi de sdhimh Îill plină deiS[ăşu.rare.
În staldiul oC!e'fiCIEtărilnr dre .prnă CJ.!Qlliffi este rt01tuşi an~VOi'OS ide prec:Lzat
locul de executare :a aoesto.r obi·ecte, el puNnd ,fi căutat atrît în Bucureşti
cit şi m o~ra;şele transilvănene ; Braşo;v :sau Sibiu. Un rfapt este totuşi edifica,tor în acewSJtă pno,b1emă şi a111ume larga .răstpînJdire 1a 1wmei de 10uţit
cu m:îner adesrea ide cs, o.ma;t cu apliici !de :ala;mă, surp!I',i.insă at.ît ~n z01na
1

M. D. Matei şi L. Chiţescu; Cîteva consideraţiuni istorice prilejuite de
arheologice de ~a cetatea de pămînt de la Bî.rlad. comuni•oare expusă la
lrustirtu'tul de •a!'heologi1e al Alcad. R.P.R la 2 mantie 1963, Autorii considera aceste
obi eate 1ca fiind bar"e de fier !Pregăti'te pentru a fi prelucrate.
1)

cercetările
1
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de cîmpie cu); şi in cadrU'l aşezărilor din jurul Oîmpull.UI111gu1ui 1), sau chiar
în Moldova 2). ·Este vonba lde aleel gen de cuţit realizat de un oentru
meşte.şugăoosc cu arrnple relaţii come.roia!le, sortiment care este pasibil
să fi înrfluenţa t .şi pe rf.ierarLi oraşel01r de di[lllooaoe de Carpaţi, dar care
rămlîne, după părerea noastră, ca aMinldu~i or.~ginele la Braşov sau Sibiu 3). Pe un fnatgment de lamă de cuţit Klin ooeastă ea;tego.rie se păstrează
urmele unei mă:rtoi de artelier .reprez.entJînld un ooooş .redaJt mtr-'0 fonmă
stHizată {:fig. 103/3). Indiferent de lO!CUl lor de realizare obiectele de factură superioară pă•trund IÎn oadru.l a~şezănii de .pe- malul Colentirnei ·mdeosebi în a doua jumătate a sec. XV şi în veacul următor. Confirmarea acestei oonclruzii şi m alte aşezări contemporane va adruce completări ~rusem
nate la precizarea etapei de oOIIlSti1Juire a vieţii orăşene.şti bucureştJene şi
a influenţelor sale asuprn satelor înconjurătoare.
Obiecte din os. Deşi creşterea vitelor .r~ezintă, alături ide agricultUJră, ill1a tdi.Jn orupaţiile de seamă ale locuitorilar aşezării ceroetate, prelucrarea osului es:te IS1ab atestată. Obiecte1e descoperite pmă acum sînt puţine, unele lfidnd realimte :pe loc, altele a'VÎnldiU-şi {Wigi.nele în oen1rre mai.
specializate. Din prima categorie fac parte un perforator obţinut dintr-un
femrur spart şi atSICillţit la virtf, găsit m B.27, o plăsea şi cîteva f.naJgrrnente
de plăJs.e1e pnegă.tite pentru a fi prinse la 1amele de cuţit, operaţie rnefiniiSart:ă âi!1tSă. O noltă tapar.te o cfa10e igli~a pentriU ţesut p1.ase de ~peşte descoperită în B.17 (fig. 107/6). Obiectul este realizat dintr-un os rezistent lung
de •12 IC!ll, aMintd 1a unul din ,oapet;e un braţ prelu:ngit şi rm călcîi scund.
La celăltalt tCaJpăt, terminat ~cu o şănţuire, sînt făcute două orrirficii aJpropiate. 'ÎntDeguJ obiect este ocr-na1t cu puncte megrite obţinute cu ajutorul
rmui inst11urrnent 1metalic putemilc !Încălzit. După tehndca de lUJcru pilesa
este realizată într-un atelier s1pociali'~at în prelucrarea osului 4), fiind
apoi achiziţionată de stăpînul locuinţei în care s-a aflat în timpul cercetărikxr, rfie de (pe piaţa lbUicureşteatnă, fie de la diferiţii 111leg;ustori anubulanţi oa!I'le cutreenau satele ţării.
Arme. Puţinele piese care alcătuiesc taoeastă categorie, dcwedesc
totwşi că în caJd:r.ul aşezării ceroetate s-a desfăşurat :in ~tot ,timpul existenţei ei şi o acbivi·tate rnilita1ră. Obiectele pe \Care le cWl!Oaştem pînă
acum aparţin unor 1arme of,erusti'V'e sau de apă:nare, tilpice onînduirii feudale, oum ISIÎnt vîrrfurile lde săgeţi, teci1e dăln pite~le pentru salbie, aplicele
unui SICUt 1(rfig. 108) s.a. Unele vârfuri ide săgeţi SJÎnt micuţe avînd o formă
conică cu tub !de IÎnrmănu:şane. Ele S'Înt realizate de fier.aTIUl satului şi erau
îrrtrebruiinţate la arrcuri uş.oa.re. Altele Jnsă, CUtill este aoeia ou corpul în
fomnă de ibulb 5) sau cu lamă TOmboilda'lă imitînd JVllirfurile de lance, reclaJma:u o .mai mare prioepere .iar priiil :fo.nma .şi g-reutatea lor doV~edesc
că erau :folosite 'la ancuri puternice.
Piese similafle cu cele des.cQperi.te la Strău1leşti sîn t eXIpuse in sălile Muze'U'lui di'n Cîmpu'lung.
2) Obiecte de'S'coperitte la Hlincea, e~ptllse în sătli'le orinduirii feu:dale al·e Muzeului Moldorvei din Iaşi.
3) Analiza chimică a uneia: din aceste aplice dovedeşte că in componenţa sa
intervin importante procente de Zn, şi Pb, care o deosebesc de obiectele din aramă
găsite în cadrul W?ezăriL Ar fi deosebit de interesante analli.zele ehimi1ce şi la alte
obiecte de aces,t gen desco!Peritte rpe întreg teritoriu'} patriei. Certificatt nr. 76/1963
emis de Inst. Politehnic Buc. pe baza lucrării ing. G. Beral.
4) P. r. Panait, op. cit., in Materiale de istorie şi muzeografie, p. 224.
5) Cercetări arheologice in Bucureşti, p. 130, fig. 31/3.
1)

1
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Fig. 107. Unelte pescăreşti şi prîsnele.

Fig. 108. Piese militare găsite în aşezarea medievală.
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Alplicul de scut găsit m B.27 este alcătuit !dintr-o placă groasă de
care este prrim.s un bUlrn.Jb ffialt de cea. Q cm şi o fişie lată de t2'5 cm care
formează un conp dctogonal {fig. ~109). Prinderea lui pe scut se făcea cu
nittill'i de alamă. -Intregul obiect păs1xează UJrme rle alamă pe suprafaţa
exterioară. Deoarece în timpul deoooperirii acestJU..ia au tfoot oomstatate
atât pe el cît şi în irneldiata apropiere urune de grăsimi topite, co:rusiJde-

1
Fig. 109. Aplic de scut (vedere
Făm că pima a
locuinţă.
Menţio!Thăm

fost

prinsă

frontală şi laterală).

pe un scut de piele ars

odattă

cu întreaga

aoeaJSJtă categorie un pinten cu braţele Larg desohi.se, rela'tiv oriZiotntale ~vmd !Thum:ai 1la capete o uşoară cunbUTă. Tija
este puternic pronunţată cu o şănţuire laT!gă [n care este pr.inlsă o rozetă
cu şapte colţU!ri pe care se mai păstrează urme de alamă. Obiectul este
asemănător ICU piese lde acelaşi gen ldescoperite la !Butimanru i(["·eg. Ploieşti) 1)
sau la Cetă-ţeni 2).

tot in

podoabă. 1Să:păturile mtooprirus.e atît 1În vatra aşezări~ cît
şi pe suprafaţa. necropolei au ISlOOS la iveală un modest ·lot de olbtecte de
podoabă alcătuit dm .inele, oenoei, 1bumbi cele mai mu1te piese aparţin;înd mor:minte1or oe.roetate. IMateriaJ.UJl din care au fost confecţionate
aceste obioote este wgiln'tul şi mad. puţin. dhleritele aHaje de cupru.
Astfel, dintre ceLe şapte ;inele descoperite, şase s[rrt 1UlCrate din
arr"gint şi unul din tbronz l(tfig. 11110) (pe dînd cerleeii au fost toţi executaţi din

Obiecte de

angi:nt, iar bumJbii numai din lbroiilZ.
·
După utili'tattea lor, inelele se împart lîn. două g11upe : nnele tfiind
folosite şi ca sigilii pe cînd altele numai ca obiecte de podoabă. Din prima
grupă fac parte două exemplare. Inelul sigilar descoperit la M.88 are
placă ovală, montată într-..o casetă de wgint turnată odată cu veriga. In
1)

Piese expuse la Muzeul de istorie a

2) D. V. Rosetti,

Săpăturile

de

la

onaşului :aucureşti.
Cetăţeni, Materiale,

fig. 4/13 ; 18.
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VIII,

1962, p. 77,

mijlOIC este incizată o pasăJre stilizată stfinJd, motivul .fiind ~nsaris cu o
şănţuire de asemeni ovală, suîngaici realizată. Pe maT1gini legenda cu literele incizate 1n mare parte şterse pu1Jînldu--se diJStin:ge numai :
+MM[N ~]JI TIC fi eventual +Ml1<XA>l1Jl TI<0>Cffi<JIEJIHI1H'> Inelul afle

.<
~.:

..,

..:....

...
-~-;,;.:;.~

...

-·

···-~

:.... ....

Fig. 110. Inele de argint şi bronz : 1, 5, piese găsite în aşezare; 2-4, 6, inele găsite
în necropolă.

Fig. 111. Inel de argint descoperit în 7Jl,Ormîntul 88 (detaliu).

diametru de 19 mm, g<ro.simea 4 mm, veriga: diametru 22 mm, greutatea 4,500 gr. (fig. 111).
Cel de al doillea iJnel sigilar a ·fost găs·it la M.91. Obiectul este masiv
cu veriga r:atundă trnmată odată cu in.elul, avînd ~n :ZJona auş€1tei un motiv
floral stilizat ffn ~relief. La inel a f01st m.ontată o gemă nvalăl {opal) pe
care este redată o scenă mitologică : Jupiter tronînd iar Mercur, întinzîndu-i co,r;ruul aJbun!derrţei. Pe ·ramă a fost imdZJată legeruda acwn ştearsă
miri

1) Leotura textului
şi pe aceaS'tă cale.

a datorăm. pl'af. uniiV. E. Virtosu căruia ii aducem mulţu
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putindru-se distinge şi aceasta cu pi1obabHi tate, numai cuvîntul slavon
(fig. 11·2). niametrul 22 mm,
gros 8 nun, veriga: diametru 27 nun, greutatea 12,740 gro
Din oea de a doua categorie f~ parte cinci pime dilnltre care trei
desooperite în necropolă, iar două ff:n v·atra de locu1re a satului.
Inelul găsit la M.l06 are placa e1ipsoidală, obţinută din lăţirea barei,
capetele aoesteia fiind evident petrecute unul pes•te altul. Ca mo:tiv dec~
rati_v pe cimpul 1tnelului au fost inoizaţi doi peşti foarte stilizaţi, iar pe
verigă cite 'Cinci şirulri ori~ontale din împuniSătUTi triunghiu1are (fig. 110/3).

"llEPECT11 Hb o o o o . . . o o o . 1 )

Fig. 112. Inel cu gemă descoperit la mormîntul 91 (detaliu).

Diametru 1·0 mm, gJ'\OISimea 2 mm ; veriga : diametru 22 mrrn, lăţirrnea
4 mm; gr-eutatea 3,950 gr.
lnJelul desaooperit la :M.4 a fost obţillnut dintr-o sîrmă răsucită pe care
s-a Upit un conp de argint IT'omhoidal {fig. 11·0/2) ; veriga :!diametru 2.5 mm,
gJ"eurt:atea 1,H70 gr.
Inelul din M.107 mte făcut dintr-.o v~erigă lată de 4 mm, care are
o .şănţuire longitudinală pe mijloc, către centrul obiectului realizîndu-se
prin baterea barei un Ull11tbo semisferoidal. Obiectul fiind puternic oxidat
s-a spart în mai multe bucăţi. ·Diametru 2•2 mm, ~gt"1eutatea 1,070 gr.
ln şanţul IV a fost găsit un inel de femeie, oval, cu veriga rotundă
turnată odată cu placa. În cîmpul 1ne}ului e.ste itncizată o pa:sălre ciugulinrl
o frunză, motiv încadrat într-o şănţuire ovală (fig. 11011). Diametru :
12 mm, g:roiSimea : 3 mm, ver1ga : di~ametnu 19 mm, g.reutartea : 4,770 gr.
Cenooii găsiţi pînă a•cum ~parţi:n în exclusivitatea neoropolei aşe
zării (fig. 113). Astfel, la M.88 a foot descoperit un cencel de argint filig:ranat. Pe corpul cilindric al piesei au fost •turnate patru motive :romboidale realizate din bobiţe rin reli.ef, iar în pa·rtea de joiS un corp piramidal cu baza în sus, executat în aceeaşi tehnică ca romburile. Veriga
este g,nOOJSă şi pnin1să de corpul inelului cu un fk de angămt, din care
se desfa;;oarr-ă 10 i~ană cilimldrk.§. a obiectului. Lun1gi:mea : 27 mm; veTiga,
diametrru : 12 lll1lffi, greutatea : 2, 730 .gr. (rfig. 11,3/2).
La M.83, ooncelul descoperit este făcut din avgint suflat cu aur.
Bam esbe shnplă, oercelul fim ornart ou două rotiţe perlate între oaTe se
1)

Idem.
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c:IT!ă ~două ine~e ~~p~opia~, execut.a1.e .d~rrtr-o sîrmă fin împleti:tă. lntneaga
Jumatate a pă.Tţu 1nfenoare a pleLSeJ. esrte aooperirtă cu sîrmă de aoeeaşi
factură. O rotiţă l•atterală completează motivul deoomtiiV al oer•celu1ui.
Diametru : 1:8 mm ; gtreutatea 2,00 gn( fig. 111~/1).
Din aceeaşi •categorie de oer,cei face par:te şi o verigă deseope.ri tă
la M.87, rotundă în zona de p~]ndeDe ~.a ureohe şi cu patru mrucihii
por1

in

'r-

~-.·

1

Fig. 113. Cercei din argint.
ţiunea

1,0{)

de fixane a moti;vului decorativ. Dia.Jl1'etru : 2 mm, greutatea :

g.r.

la M.25, el fiind alcătuit
o sticlă de calitate dmrterioară. În partea de jots a cemcelului se află trei uroohiiUJŞe, de fiecare
fiind ~prins cîte un rrnic lănţişor. Piesa nu păstrează baTa de fixare. Lungimea CUJŞetei : 12 mm, ~reutatea : 1,750 gr.
·
N aJS'tunii de bronz au di•ferite mărimi, fieC3JI'!e fidmd făcut ldirn două
emisfere egale ca.re dam ()lbieC'tului o foflllă g.lolbula:ră, dota'tă cu tortiţă
de fixare. Ei au 1fotst găsiţi cîte unul IS!au mai mulţi, in S(._oecial ffn partea
super:inară a c01rpului înhrumat, dovedin:d a fi folOtsiţi ca element ornamental al vestmintelor, în sp21cial în ISIBC. XV-XVI. În neoropolă, 14 rrnorminte au avut :în inventanul lc1r aLStfel de obiecte. Numai la UJn sirugur
mormînt (M.88) au fost găsite alătu~i de citeva fîşii de stofă ţesUJtă cu fir
de aur, copci lucrate din bronz, într-o tehnică destul de rudimentară.
Deşi restrîns, lotul obiecteloT de podoabă descoperit î:n. necropola
OC\N)etată ,în ca,rtierul Străuleşti aduce preţioase completări la cunoaş
ter~ea proce:::ului producţiei 1ne.şteşugăreş.ti, a schimburilor comerciale,
O
dintr-o

notă apar;te o .reprez·intă cercelul găsit
CUJŞetă din wgimrt în care eSite montată
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precum şi a ddJferenţier;1or sociale mereu adânJCi'te în :sec. XIV-XVI în
satele di:n jUJrul Bucuneş.tilor. Pt8Sie1e dăm_ aoeastă categonie au pU!ternice
cm.alogi•i ou cele din inventar.ul anheologic aparţil111inld ,Y1Jecrolpo1ei mănă,s
stirii Snagov 1), cu descoperirile de la !Severin 2), Retevoeşti şi Suslă
ne~;ti :1), precum ~i cu grrupul dbiectelor lde !podoabă gălsit 'la Ţifeşti (regiunea Galaţi) li), toate datate în sec. XV-XVI.
Ccra1nica. Categoria de ma'terial arheologic cea mai bogat atesta.tă
în 1silpăt.ur•i a fos,t atooea a obi•ectelor •ceramice. StUJdiul aoe6to.r piese confirmă cele două prindpa1e faze de loOUJi,re feuldală în aşezarea oercetaJtă r)). ln bortdeie1e mai vedhi a fost ,gă:s'ită o ceramică de uz CaJSin:.~c oare
prin tehn.1ca de iucru, ifronma şi divens.i:taiea mai ;OOd'UISă a obiectelor
difor-:3. de aoeea a locuinţel•or ulterio~re. Toate pi•e.se1e găsit.e, în marea
maj.ari•tate fragtm.entare, :si.nt ex•eoultate la :11oata repede dintr-<O pastă
aspră la pipăit, •COinţin1nd niJSip Lfin sau fr:a~grrnentte de 1silicaţi. ~!n timp ce
SUJprarfaţa exterioară a rv.aiSului este î:ngrijh :f<itrl!its.ată, pa.rbea intenioa.ră a
aoe..stuia 1păJStrează urm,e1e- !'oţii. ZOI1Ja oea mai s1tîngaci 'realizată se constaltă la înt!iln]r.ea g'î'tului cu umăr.ul runde meşterul olar ·manirfesrtă o deprin:dene .mai scăzută, teoncootizată prin variaţiile gr.,o6•imi1i peretelui,
dU!l1gi eneate de dilscul raţii ş.a. Li\;Pdere.a iJ.a cele mai mllrl te e~em'Plare
a ră,mas inoorrnpaetă, miezul pereţilor VaJSiului tfii1n!d cenulşiu, lin timp ce
supra!f.eţele a:u •căpă·talt nuanţJe ce variază de l.a ·ffiŞU--lpOII1t:IOca1iruJ la roşu
maroniu mchis.
F1ormele iÎ'Il'tfilinite Îln horoeie1e oercetta'te pi.n:ă acum sînt relat~v puţine : borcane, cănJi de dirf.eri:te mărimi şi pahare cu pidorul înălţat,
faT.fuuii (fig. 1:14).
Horoa1nul ca.ne oonstitu~e tipul cel mai fooavent are forma globuflaralungită, linia de maximă taumbură ,f,iinld [n zorna umăr.uJmi. FunJduJ este
plat, 1mai ÎIIlig'UISt ideCIÎt gura rva~Sului şi pă6trează 'Ullffiele ISiforrii cu care era
desp.nir11s de 1pe dilS•oul ;roţii. Gitul lboPoaJnelor din borideie1e 5, 14, 29, 36
€1Ste nelat:i.tv scurt, pe ci11Jd la oele din borrideiele 3,!27 estte înallt şi puternic evazat. Buza ta1cest01r va:se trasă wn alfară aire ades·ea o şămţuire mai
muU sau mai pu~in accentuată lSau se •tJermină prim a fii făţJuită în e:x;terio~r. Ca .. elemente de dec01r aceste vase !niU alU decît un lbrîu de şănţuiri
sau oaneluri {)rizo\fitale diiSrpllJSie pe o lăţime de 1-·6 lam, în zona umă.nulrn,
la oît~eva ex,emp1ar.e motivul fi·inJd aşternut şi pe pCllrtea exterioară a g.îtuJJui. TipuJ acestui boncan ffite 1n.tîlnit îndeosebi •în oad:nul aşezăriloT din
zona carpatină sau sub deluroasă, fiind datat la Cîlnic în Transilvania li),
1

Cetăţeni 7), în1oepînd

cu sec. XII-XIII,

materialul este sunprrinJS in ultima sa
1)

.pînă

etapă

iîn seedlul XV. La

StTăuleşti

1care coinJcide cu a doua

joumă-

D. V. Rosetti, Săpăturile arheologice de la Snagov, I. Buc., 1935, IP· 11,

filg. 8, p. 21, fig. 27.
2 ) Materiale, V, 1959, p. 778, fig. 2/17; .p. 780, fig. 3/31, p. 782, fig. 4'1-2.
::) Material expus în sălile Muzeului raional din Cîmpulung, vezi şi Materiale, VI 1959, p. 713, fig. 14/8.
4) Bul. Soc. Num. Rom., XII (1916), nr. 27, p. 13.
G) 'Dnatama mai pe ·lar~ a acestui 'CaJpi'tol se va f,ace în s1u!diul !prirvinld eeramica sec. XV.
ti) Informaţii de la cercetătorul R. Heritel.
7 ) D. V. Rosetti, Şantierul arheologic Cetăţeni, Materiale, VIII, 1962, p. 76,

fig. 3.
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Fig. 114. Buze de vase feudale sec. XIV-XV. 1-6 sec. XIV-XV; 7-9 sec. XV.
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tate a sec. XIV şi prima 'jumă,tate a veacului următor, rfiind contemporan
cu rvase ceramice de pe Dealul 1Sprenghi~Braşov 1), Cozia, '.Dî~Vgovişte şi
Coconi 2). !n l:xwdeilll'l 27 fragiffi€1Iltele :boreanelor de acest t1p au fost
găsite împreună cu o monedă de hronz, emisă de ţarul !Straoimi.r, ~a sdiî:rşitul veacului XIV. Cercetările ar1heologice efeohta'te pînă .]n prez,ent pe
teritoriul Capitalei nu ne permi1t .încă u;rmă.Pirea minuţioasă a procesului
evolutiv al acestei ceramice în sec. XII-XIV. Descoperirile de la Tînganu,
încă sporadice :l), precUln şi cele de la Bragadiru (r. V. I. Lenin)"), reclamă o crna:Pe pruJdenţă atîta vreme cît dateLe obţinute prin să:pă,turi, sau
oeromări de suprafaţă, sînt f""estnîn:se, iar valorilfioarea ce:ramicei .pe .şan
tierele feudale din sectruul re.şedinţelor d01lTlllle.şti lde munte din Ţara
Romînească este încă în .fază iniţială. Ceea ce rezuUă în mod ne!Lndoio.s
este faptul că din pUii1.1ctul de vedere al oeramicei, aşezarea de pe Co1entina prezintă lîn aoeastă ifază evroente intfluJenrţe ca:Ppatitne. T~pul vaS!elor
de ru:z casruic, cel ma:i fpecwent, este bn:rtcanrul cu bruza :triUJnglhiiUlară în
secţiune specific zonei muntoase, oa!le1e cu buz,a .înaltă, drea'Ptă, caracteristice ~reg~unii balcanke ,fiind [ntîlnite mult mai iraJr.
Într-o f:recvenţă slabă· au fost găsite :îrn lbo.rdeie1e 3 şi 14 fragmenteLe
UTIJOC vaiSe a căwo:r !buză se (prezintă un [iclf'.Il1ă de colaJc · şi oaJT'e par a fi
ruparţinut umor cast,ponne.
De la celelalte categorii de obiecte ceraanice nu deţiJThem de asemeni
deaît fra1gmente. PJ"in:tre aoostea se remancă resturile unei căni ou ţîţînă,
a cărei gură a foot oooperi'tă pe ambele supralfeţe cu suna:lţ verde maronru, o mănw;;ă de căniţă, de asemeni picura'tă cu smalţ, precum şi fragmel1itele unor pa'hare cu corpul coruc, sau sferoidal, pidorul fiirud 1.1şo.r
înălţat.

La aceste ibartieie nu am Slliiiprirus demt sporaJd~oe 1indioii asupra intrebuinţării :farfuriei smălţuite, decorată în tehnica zgxafito.
În cea de a dotua tfază sor.timentuil dbiectelor Cleram:Loe este mu:l:t mai
variat, remarcîndu-se vasele locale de uz casnic, ceramica de import,
discurile omacrnentale şi oalhle1e cilindrdoe. Din prima @rupă fac paJrte
boncanele, oalele ou toartă, cărrile, paharele, u1cioa:rele, farfuriile, castroanele.
La ibort:leiele oe aparţin juană!tăţii sec. XV în arfara întrebuinţării
ÎJnrtr-rm prooent red.UJS a borcam.ulUJi, se o01I11Sta:tă inmuil.ţirea oale1or cu
toa:rtă in care se tra:nspun, pnirrnintd tottu:şi pute:rnioe metaJmo:nfoze, elemente ale fonmelor anterioare 1(.fig. ,11:5). Oalele sînt înalte, cu OO'IlPUl globu1ar prelung, linia de maximă coobură colbonnd spve mijlocul pîntecului, funJdul fiind ,pla1t şi 1ngUJ~t. ·Buza vasului este ~nălţată, uşoi!" trasă în
aLfară, prez·e1ntînid pe întreaga suprafaţă exterioară, sau către margine,
striuri şi canelUiri 01ri:oontale care arm~ntes,c IÎn mod ev1dent şă!nţuit:rea buzei
boroanu1ui. Toarta, acum lată, este p:niniSă de pî'ITtecul val~ului şi în majoritatea eazunilor de p(H1:irmea de mijloc a ibuzei. Fi:Lnd îrrtr-<o fază de
traJI1:Zlţie, formele buz,elor s~~nt f01arrte variate, la unele COil!S·tauîndu4S,e un
1) ./\. D. J\lt'xandr·escu şi N. Constantinescu, Săpăturile de salvare de pe
Dealul Sprenr;hi, în .7\I ateriale, VI, 1959, p. 676, fig. 8.
:.>) N. Comt.c:mti nC'scu, Obscrraţii asupra satului fortificat din Ţara Romîneascii
în sec. XIV-XV. Aşezarea de l.a Coconi (r. Olteniţa) în SCIV an XIII (1962).
nr. 1, p. 73.
: 1) Vezi raportul privind .siiJpă{ur,ile de la Tînganu în volumu:l de faţ<'i.
4) Cenoetărilc de suprafaţă au foflt fă:cute împn:>ună eu prof. P. Roman.
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blceptLrt de încovoiere spre dm terior, la al tele o îng;roşare că:tre porţi unea

de mijloc, la altele o

inălţa!re excesivă.

Caracteristice

rămiÎn şănţuirile

2

i

Fig. 115. Vase din sec. XV-XVI.

care Î!rnJpodobesc cu predilecţie, în număr mai mare sau mai restrins,
părţile exterioafle ale buzelor. La puţine exemplare tîncep să wpară pe
umăr drm~g<i de linii din angobă albă.
Alătur1i de aceste obiecte ccmtinuă să apară cănile cu ţîţînă. eeramica cu smalţ este repu:ezen!tată de citeva fragmente de farJurr.ii şi cas-
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troame. FaJ1funiile :sillnt puţin ardîncite awnd piciorul inel.a:r înăl·ţaJt şi marginele răJSififiÎnte în arf.a:ră. 1Supra1faţa 1or exterioară es:te aoaperită în genere
ou sma'lţ de nuanţă galbenă supra!pUlS de pete, liniri şi dungi de smailţ verde
sau maron. Unele vase e~u deoorrul reallizat prin :z;gîni-erea a.Jdtî;ncă a pa;stei,
în hnie drec.1ptă sau frdn:tă. ,Jncă de la unele bondeie dirn aoea:stă grupă
(B. 4, 11 şi 13) 1înroep să apară d.iJSicurile ornamentale şi fragmentele de
c:alhle cilindnice, a căro-r. exi:.S~tenţă va pens:ilsta şi in locuinţele e1tapei urmăJtoare. Destul de rUJdi,mentJar 1ucrate, di!oourile ornam-en'ta1le au f:onm.a de
talger cu diametrrul de 01,6___,019 rrn, pe suprafaţa :supe:rioară .pnafiilîndu-se
trei m'lllcihii coneentrioe şi urn bumb a:souţit spre virf, plasat 1n tporţiuruea
centrală. (fig. 1'16). \La nid unul din aceste exemplare nu au fost o1bs~rvate
pete lde :smalţ, aşa cum apar la pie.se'le de acelaşi gen de la Radu Vodă 1)
sruu 'Din!gwnu. Oahlele dli:nJd.ni,ce sînt il'epreze1111t.ate de tfragmren;tele aparţi
nînd părţilor superioare ale unor vase cu corpul tronconic, diametrul
gurtii :Diirnd mu'lt mai extrns decM oei al funduilrui. D.a,că asupra utiliz.§u.ii
diiSicurilor 'la orn.amentarea unana din locuinţe 1(l8. 2, 4, ~13, 18) nu mai
insistăm 2), prezenţa cahlelor cilindrice ridilcă unele nedumeriri. In genere
ele 1Sr1nt soootite elemente lde ;:reZ1()!11am:ţă ISau de pr10pagare a ClălJdurii sobeloir. Fa1ptul 1că fragmente de aceste vase au fost găsite [n :boii"ideie lirpsite
de sorbe denotă utilitatea lo1· mai 'largă, eventual ca vase lde uz casnic 3).
La b01rrdeiele a dwo-n exhstenţă se deslfăşomă in sec. XVI oala cu
tooar1:ă, de dilferite dimensiuni, este preoomi.rnantă. Oomp1U1
l vasului devim.e
globular, buza tot mai wu;nJdă, \dreaptă sau aJgitată rrn exi:Jerior de 2-3
caneLuri la~rgi sau şălnţuiri, towrta trămiînâoo lată dar rprinsă de pîntec
şi de marginea buzei (fig. 115/2). Ca elemente
de decor se [ntrebuinţau 1briîiele, liniile, sau
petele rde ang01bă albă, depuse [n genere
pe umălrul vasului pe (buză, sau pe toarta
a1cestuia. Alături de aceste obiecte se foloseau ulcioarele, cănile cu ţiţfină sau cu corpul
bitronconic avmld buza înaltă trusă [n ad'aTă,
paharele ci'linldrice, rfarnfuriile de diferite mă
rirrni şi forme ş.a. Smalţul de nuanţă verde
închis, verlde maroniu, galben, sau maron
/ '
este aşternut atît pe !Căni, cit şi pe S1.1JPrafaţa interioară a fa.rtfuriilor. După tehnica
de luiC.ru şi calitatea smalţului, vasele preFig. 116. Disc ornamenzintă serus:i!bi'le deosebiri calitative. In aceste
tal găsit în bordeiul 4.
bondeie a~pare sporadic şi o ceramică de import. Astfel rrn J3.24 a fost găsit un LTiagment de r.farlurie cu suprafaţa
interioară aco:perită cu smalţ al.Jbastru închis ş.i dungi albe 4).
Ceramica aparţd:nrrnd acestui grup de locuinţe este larg cunoscută pe
teritoriul Capitalei, îndeosebi prin săpătutrile de La Radu Vodă 5), Mihai
.-'

1) Mater·ial eXJpUis în să·li1le Muzeului de i1storie a oraşului Blllcureşti, vezi şi
V. Zirra şi M. Constantiniu. Cercetările arheologice de la Radu Vodă din 1954,
Raport final, manuscris aflat la M.I.B., inv. 61421.
2) Şi astăzi unele case de 1la Pucioasa (reg. Ploieşti) 'construite 'in sec. XIX
mai păstr·eză in apropierea u.şilor şi 'a ferootreilOtr aJstfel de discuri încaldmte în zid.
3) M<lJteria~e de istorie şi muzeo.grafie, p. 226.
") Obiecte simi,lare au apărut la Radu Vodă precum şi la Tinganu in campania di:n 1964.
5) Bucureştii de odinioară, pl. VII/2 ; 7, pl. C/1-20.
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Vodă 1), Piaţa de 1Flori 2) şi Sf. G{heorghe Nou 3), iar 1în ultimul ttrÎlJp
cele de la 'Dînganu It). Ea aparţine categoriei obiectelor de uz casnic executată

Oî:rnpia

de ola:rii loocilli avtînd o

largă .rălslpînldire

în cadrul aşezărilor din

.rcmină.

Ceroeta~ea arheologică

a aşezării medievale din actualul cartier
S11f.ăuleşti, af'lată la oca 10 km de nucleul tî•ngului Bucur.eştilor, ridiCă o
ser:1e de probleme legate nu numai de studierea evoluţiei a•ces~tei comunităţi săteşti 5 ), ci şi de 1precizarea unor elemente privind începutur.rile
-oraşului capi:ta~ă. ln condiţiile în care traTIJslfotrmările edi1itar-urban:istice
.au afectat ou precădere zona oupr1nsă înrtl!ie Pi:aţa de Flotri, Col~ea, biser.im. Sf..Ghe0ing1he Vechi, sector presU!pUJS a :Di locul de înoeput al Bucureştilor, dJiiSJtru:gînd În bună pa~te VeSJt1giile mai Vedhi, S--<3 im:pu:s găsi
rea unor no~ metode de investigaţii a:rlhoolOlgioe, m acele sectoare in care
.nmrnumen'tele Lfeuodale sînt ma:i bine con!Siervate. Eisie currwsout f:aptul că
în plină perioadă de domâ.nare a economiei naturale, oraşul exerd:tă totuşi evidente influenţe a:sujpra aşezăTilor săteşti din rvecinătate 6 ), acestea
1a .ruDJdUJl lor partri.ciJpind :sau chiar imprmmd înlfiripa:rea rrn an UJm.i1te oandiţii ist10rioe, a unor centre de .producţ1e meşteşUJgă~ească şi de scthimb.
"'iransformarea Bucureştilor mtr-o aşeza.Te cu caracter u.nban se petrece
suib înriurirea mai multiQir rfacto.ri, dintre care cel mai :de :seamă este
creşterea fo:rţelor de proiducţie in carlnul grupului lde atşezăni arflarte în
bazinul de mijloc al ~geşului şi al afluenţilor lui. Un cerc tot mai
numeros de cercetă.tari a ajuns, prin dârferite căi de inrvesti!gaţii, la preţioasa concluzie că oraşul de pe Dîmboviţa este rezultatul unui îndelung
proces evd1urtirv, desfăşUJ~at înaintea staJbi1iTii aici a fortăreţei m.ilitare
.şi apoi a reşedinţei domneşti 7). Jn ~umina acestei ~poteze, săJpăturile din
cartierul Străuleşti aduc unele precizări, urmînd ca observaţiile făcute
pînă acum să-şi găLSească co:I1lfirmarea şi in cercetarea absolut necesară,
pe terenurile altoT vedhi sa.'te din ~veoi'nătate. Din pua1Ct de vedeDe anheologic se cO!niSta'tă faptJul, că, după etapa sec. XII-XIII, pe care pînă m
prezent o cunoaştem mai puţin, se petrece indeosebi îtn sec. XIV, în z-on:a
de oontru a Oîtmpiei R01mîne, o evidentă dezvo1tare economică şi demografică. Ceroetăii:ile arheolog.ice de suprarfaţă înJtreprin.lse pe CU'rSiuniJe Dîmboviţei şi Colentintei rorufhmă 1în bună pa:rte datele izvo.a:relor scrise
prrivinld derusitatea aşezărilor săteşti din această zonă în sec. XIV-XVI 8).
Ceea oe eJduc nou săpă'1Jurile wheologti.oe sînt acele date privind sta!dirul
activităţii proldUIOtirve şi de sohimb :într-..,o perioaldă oon:temporană însăşi
naşterii oraşului BucUJreşti. Faptul ci existenţa acestui sat premerge în
timp oele mai voohi h1lfOTmaţii documentare prirv.i,nld BucureştiJi şi :apoi
1) Idem, pl. C/1-20.

Idem, pl. CVI/3 ; 5.
Materiale, V. 1959, p. 647, fjg. 13, 15/2-3.
"> Vezi Taportul privind săpăturHe de la Tîrganu în volumul de faţă.
5
) Vezi
istoricul acestor sate pe baza izvoarelor scrise întocmit de Ioana
Cristache-Panait în volumul de faţă.
6 ) V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaţa feudală în Ţara Romînească
şi Moldova sec. XIV-XVII Buc. 1957 p. 442.
7) Dan Berindei, Oraşul Bucureşti Reşedinţă şi Capitală a Ţării Romineşti
(1459-1862), Buc., 1963, p. 15 ; Şt. Olteanu, Problema genezei oraşelor medievale în
lucrări recent apărute în ţările vecine, în Studii an XVI (1963), nr. 3, p. 701.
il') Ion Donat, Aşezările omeneşti din Ţara Romînească în sec. XIV-XVI, în
Studii, an IX (1959), nr. 6, ip. 83.
2)

:1)
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înso1Je.şte aşezarea urrlbarnă

în primele sale veacuri, are o dUJblă sem'(difiOOTICet:ări'le arlheo1ogice scot lla i;veală date .privind
comunita:tJea. să;bească în:ainJte de corusrtri.'tuilrea saru ÎTl!Oe'pffi1ea OOillSti tutrti
aaţie.

In prim:ul rUnJd

certe a ornşului şi apoi ele :refilectă unele aspecte pr.irvinJd. raponturille
între ~aooa wbană şi sa:tele di:n vecinătate.
Baza vieţii eo01noonice a satului oePaetat pe ana1uiJ. Co1en.tinei a }ost
în rto1; rtimpul exiSJtenţei lui ag;r.ioultura şi creşterea vitelor. La bondedele
din pnima tfa:ză, acesrte îndeletniciri sînt atestate prin fragrrnerrtele de r.i5niţă diln. piatră, f!€1Sturi1e lde pleaN'ă şi boabe de grîu păls.trate .în cthirpilcul
bordeielor, gropile de bucate şi însăşi prezenţa ţestului, care dovedeşte
practiioarrea fără întrerupere a ag~iculturii de către o populaţie sedentară 1).

ii\rtH î:n B.3 cit şi in B ..14, B.!29 ş.a. au f01st .găsite ora1se de oaie,
vite mari cornute şi porcine 2). Deşi ~puţine, uneltele cUJno-9cute !pÎnă areum
atc..-'Stă totJUIŞi unelre îndeletnicki catsnioe. Se înregiiStrează, aşa 10ar, la sfîrşitul soc. XIV şi [ÎinraeputJUl rveacului următar, o dezvoltare eoo'Thomică a
aşezăTt:ii săteşti capabilă să asigu:re o prorducţJîe de bununi a1ptă pentru
a participa la 1proces:ul de dn.viora:re a pieţii liQicale, IÎ:n cadrul căreia a
luat fiinţă însăşi tîrgul Bucureştilor :3). Către cea de a doua jumătate a
sec. XV şi continuînd in veacul rur:mă'tO!r, în st.ructJurn. economică ş.i socială a aşezării săteşti Sle coTI!s:tartă evă.dente transformări. Agricultura
se extinde, in aoe1aşi timp în care c:rreŞ'tere•a vd.·telor cUJnoaşt:e o continuă
dezvoltare. rSe linmulţesc indiiCiiJe prirvinld o ~varia'tă serie de ~nJdel,etniciri
casl1lioe. In inrventarul locuinţelor unel:tele de metal, luara-te de me.şterurl
sătesc sau în artelie:rrelre orră!şen1eşrti OC1Uipă un loc în:s.e:mnat. Alături de
a.roestJea se întîlnesc vase oer.am~1ce de factu:ră orăşenească, bijfll'terii Ş.a.
Admiţînld ca justă idartarea proptllSă gtrupului al doilea de locuinţe (sec.
XV-XVI) pe oare u:nele indicii rrno111etaJI"e sau oeramioe o confirmă, se
poa~te s'tabiH, cu .:rretrorva pe oare o să:păltură n;e.î,nchei,ată o impune, ·că
Cl!Oest pro1oos la baza că:rJUiral stau rapo!l'turiilie în t:re eomunita.te.a sărtea~scă
şi aşezarea unbană din ap:rro;pi·erre, se p:ruftHează inoepînd ou jurrnă'tate veaoului XV şi cveşte pe măsura deZV'O·ltării .rolului meşteşruJgă~ şi de
sdhimb al r:e!Ş€1dinţei domneşti. ln oazul în care cer:cetarrea şi a a-}tow aş.e
zăJri cant~pOiran:e v.a J:umiza date sirrnilare, se IVa putea rco1nfir.ma ipoteza de lUJCIU care consiJdreră că la baza formării omruşului srtă un prrooes
lent de dez,voltarre al cănui inaepu!t .poate .fi întl~zări't ohia:r din prim.ele
decenii ale sec. XV şi care prim.eşte run puternic impuLs, oda~tă cu l~idi
caJrea crustrului militar de către Vlad Ţetpeş la ·1458___,1459 ,-.) şi a stJaJbilirii
re.şedinţei damne~ti wn aoeastă •localitate. Necesita'te.a nnei garnizorane militare şi apoi a curţii domneşti, a dus în mod obiectiv la intensifkarl'a
procesuLui de producţie şi de :s,dhimb, .fenounen ca;re :s-a :reflectat rn·::.~mij
locit şi asupr:a satelo~ din imediata rvecinăta<te. P1·in filiera rapar:t,tu:_·ilol
cu oraşul şi-au .făcut apariţira, în modeGta arşeza1~e să:teas.c3., une1e un2l te·
1) Istoria Romnîiei, II, p. 49.
:.!) Identificarea ostc·ologică a fost fuctlt<.i

de CE'rcetutorul A. P<lpadopol d·~ la
Muzeul de i'Storie naturală "Gr. Anti:pa".
3) P. I. ·Panait, Aşezări din sec. XV pe teritoriul oraşului 13ucureşti în lumin.IL
cercetărilor arheologice, temă €XJPULSă Ja 6.X!.1963, în cadrul .ciclu 1lui ch comuni·cill·,
organizat de M.I.B.
") I. Iona'?cu, A. Pet.T'ic, P. Cail·aion, Bucureşti, Paginţ de i~toriL', BuC'., 1!HJ i.
p. 18--19.
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meşte.şrugăTeşti de
tele oorufecţi0Illa1Je

o mai 1bu!nă calitate, obiectele de poldOOJbă, !Veşrrniln.
ddn ţesături ou lfiret, ip()Clte chiar ooramica ou smalţ,
discurile ornamentale ş.a.
lnoeplîndru-şi existenţa în a !doua jumătate a sec. XIV, aJŞa cum o dovedesc atît două m()!Jle\de din această perioadă 1), cit şi cerarrnica, aşeza.rea
săbea.ocă cercetată ,1nootează de a mai fi [oouită căJtr'e mijlocul şec. XVI 2).
Motivul părăsirii vedhei vetre este g.reu de p11ecizat, deşi unele oonJS'tatări
se impum. a fi menţioTIJarte de pe acum. In prumul l'lînd, ul1timele locuinţe
feudale, deşi sărace în inventar, &înt nirr111icite prin jnceiildiu, Ifapt care
poate presupune o disrt.ru:gere viole.ntă a aşezării. Intr-adevăr, observaţiile făcute pînă wcum tinJd a sUJT1prinJde mai multe momente de restrişte
pentru acest sat iîn sec. X~IV-XVI. BOTdeiele mai rvedhi sînt năJruite prin
foc 1n ultimele decenii ale secolului XIV, 'În a doua jumătate a aceluiaşi
veac ca'lamităţi similare se repetă, rpen.trUica ~în sec. XVI foieu!l să pună
capăt acestei ~ezări. Este de ireţinurt f.aptul ~ă toate aceste momente coTla'>lpunld unOtr evenimen1te militare ca.re au afectat zona de centru a Cîmpiei. :rom~ne. Sînt cunoLScute expediţiile de jaf atomane din anii 13911394 :1), în tJintpul cărora se presupune a fi fost cumplit lovi'te aşezărHe
feudale de la Bnagadiru r(1r. Zimnicea) li), Coconi '(r. Olteniţa) 5) ş.a. La
juunătatea sooolulrui XV s.e declanşează războiul anti-utoman sub conducerea lui Vlad Ţepeş, .în timpul căruia teritoriul BuiCUJreştilor a intrat iar
1n zona expeidiţiei sultanale G). Ori la St:răuleşti S~e consrtată locuirnţe
nimici1te atit Ia s,fîrşitul veacului XIV cît şi cătne mijlocul secolului urmăfur. Cele cîteva piese militare descoperite, ate&tă şi ele desfăşurarea
unm evenimente armate, so1date fără înJdoiaG.ă cu jefuirea şi a!poi inoendierea modestelor locuinţe. Dar de fiecare dată locuitorii revin, amena~Înldu--şi alte bmdeie.
·
La jumătartlea sec. XVI se petrece un fenomen nou. După incendierea lo~uinrţelor, satul nu--şi va mai staibili vatra aici ci în pwtea de est,
la citeva sutJe de metri. Nu 1ipsi tă de interes apare şi oonsta1tarea făcută
cu ocazia ce~tării necropolei, urude ru11:Jirrna fază de mhU!I'T1a:I"e arparţine
Ulnui mare număr de copii şi tineret 7), seceraţi proba:bil de o epidemie.
In aoeste OOlTldiţii prilejuite, presupunem - die raidurile de jaf turceşti
din timpul lui ,Mimcea Cidbanul şi a fi ului său Petru cel 1JînăT 8) speriaţi de
bolile 001re făoeau nume.roatSe victirrne, lccui1torii saJtului şi-au mrutat vatra,
Este vorba de moneda din B.27 emisă de Stracimir, precum şi de un
fals după un gulden al Imperiului romana-german. Identificările monedelor au fost
făcute de cercotă,torii O. Iliescu de la CabinetUJl Numismatk al A:cad. R.P.R şi
Corneliu Secăşean u.
2) Cea mai tîrzie monedă d.et.9C01perită în acea.stă aşe;r~re datează din 1556,
Cercetări arheoLogice în Bucureşti, p. 130.
3) P. P. Panai·tescu. Mircea ceL Bătrîn, iiJ. 236-248.
li) Gh. Biehi1·, Unele rezultate aLe săpăturil.or de saLvare de la Bragadiru
{r. Zimnicea), CCJdJUmcare expusă la 22 mai 1964 la Institutul de arheologie al
1)

Aoald. R.P.R.
;,) N. Constantinescu, Observaţii asupra satului fortificat din Ţara Romînească
in sec. XIV-XV (Aşezarea de la Coconi, r. Olteniţa) în SCIV, an XII (1962), nr. 1,
p~ 75 ; Idem. Coconi centru de producţie ceramică în SCIV, an XV (1964) nr. 1,
p. 111.
ti) Harta luptelor antiotomane din 1462 expusă la M.I.B. ; P. Ş. Năsturel,
Cetatea Bucureşti în veacul al XV-lea, Materiale de istorie şi muzeografie, p. 149.
7 ) Din observaţiile no8.-"tre rezultă că în sec. XVI cea. 30% din cei înhurnarţi sînt copii.
B) Istoria Romîniei, II, p. 911 ; Dan Berindei, op. cit., p. 133.
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lăsînd

în negura anilor urmele locuinţelor năruite şi mormintele adunate în moldestul 'lor ci.Imitir. Ei nu s4au depărtat 1prea mult lde ~vatra veche, căci la oca 500 m spre 6st, pe mangllinea UTIJUi intrânid al a~peJ.or Colentinei, se semnalează l1Iil11.ele altei necropole care a dăÎfniuirt pînă în
sec. XIX. J:n jurul ei s-au aflat rrăslpîrudite pînă către ~1,8164 bordeiele
Măicăneştilor 1), adunaţi în urma reformei agtrare, iÎintr-un cartier al comWlei Bănearsa de azi 2).
!PANAIT I. PANAIT

4. DATE ISTORICE ÎN LUMINA IZVOARELOR SCRISE
În pofida marii densităţi a aşezărilor săteşti care au populat malurile celor două !rÎurri ce străbat oraşul BUJCureşti, Dîmboviţp. şi Colentina, i:zwoarele scri:se referitoare la aJCestea, sînt puţip.e şi relativ tîrzii.
Astfel în timp ce săpăturile rufueologice atestă începutUJrile unor
atari sate feudale în a dOIUa jumătate a sec. XIV, în dOIOUmentele VJ"emii
nu le avem prezente dooît mult mai tî1nziu 3) ş.i adesea extrem de sporadic. PenUJria izvoareloJ" scr:ise, î:ntoC'mirea tî::rzie a hărţilor acestei zane,
faJCe ca unele din cele 'peste 41 de aşezări li) înglobate [n idecunsul vrem:hl
în limitele oraşului sau dilSipărute să se :păstreze în istoria Blllcll!r€-?tilor
adesea doar cu deilfUJillkea lor. in această situaţie apare anevoioasă nu
numai cercetarea evoluţiei acestor locaJlităţi ci şi lotca'liZJM"ea lor 5).
Sectcxrul stră!bă tut de albia Colentinei în poT'ţirmea Străuleşti
Băneasa, deşi se întinde pe o lungime de oca. 4 km a gărouit în sec.
XVI-XIX, aşa ICU!ffi ~rezultă idtn dmmmentele scrise, trei sate : Străuleşti
Măicăneşti şi Băneasa. Cele mai veChi documente, care se referă la această
zonă, datează abia de la mijlolcUl vea~~.,~lui XVI, deşi ce:reetările anheologice desfăşurate în anii 11960-1964 au precizat voohirrnea mult mai mare
a uneia ldintlre aceste aşezări 6 ). 'Dacă :pentru 1Străuleşti şi IBănea:sa, u1timul
oanstituit abia în veacul XVIII, lucrurile sînt mai UJŞOr de l.lirmă:rit, identificarea Măicăneştilor .în iZV10arele scrise este dificilă datnrită ::Buncţionării,
numai pe terito1riul de :arzi al ,BlliCUTeiŞtilor, a două localităţi cu aceLaşi
nume 1) una .pe cunsul Oo1entinei, cealaltă pe malul .Dîmbwiţei. Cel mai
1)

Un astfel de bor:dei din sec. XVIII-XIX a fost descoperit cu ocazia sondade la PUJnotul Alba. Cer:cetări arheologice în Bucureşti, p. 106.
2) Locuitorii corn. Băneasa îşi mai amintesc de acest cimitir. în anul 1963
a fo&t adusă la Muzellll de it9torie a ora"?ului Bucureşti o cruce dre !piatră găsită
pe terenul foiStei necro1p01le.
:l) Cea mai veche ~ezare sătească de pe actualul teritoriu al Capitalei care
apare în documentele cunoscute pînă în prezent, este satul Grozăveşti menţionat într~un hrisov domnesc din 9 oct. 1492. D.l.R. Ţara Rom. veac. XIII, XIV şi XV, p. 212.
"> I. Donat, Aşezările omeneşti din Ţara Romînească în sec. XIV-XVII, Studii, an IX (1956), nr. 6, p. 91.
5) N. Ghinea, Aşezări omeneşti pe teritoriul actu.al al oraşului Bucureşti in
sec. XVI-XV II (mlsS.).
_
6 ) P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii-Noi 1960. Sectorul Măicăneşti în
Cercetări arheologice în Bucureşti. Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, 1963~
p. 126--131, Contribuţii arheologice la cunoaşterea satului în sec. al XV-lea pe
teritoriul de azi al Bucureştilor în Materiale de istorie şi muzeografie, Muzeul de
istorie a or·aşului Bucureşti, 1964, p. 219-228.
Î) Toponimicul Măicăneşti este adesea intirlnit in Ţar,a Rornînească. Vezi M.
Andronescu, Repertoriul doc. Ţării Romineşti... in B.C.I.R. XVI (1937) p. 76 1. Cojocaru, Doc. privind economia Ţării Romîneşti 1800-1850 1 p. 239.
jului
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vedhi d01mmnent pe care-1 cunoaştem în prezent ş1 1:n care este menţio
nată localitatea Măitcăneşti, datează din 18 octombrie 1560 fiind emis
în Bucureşti 1) de cancelaria lui Petru cel TI.înăJr. IHri.Savul deşi nu conţine nici run element UoipOinimi,c, care să i1nldice la catTe diiTltre 1cele ld01uă
sate se referă, cUJprinlde ştiri de o deosebită importanţă. Intregul conţi
nut este legat lde stăJpîn1rea unei ocine ~n Măicăneşti, "juunătate din sat"
pe care voievodul o mtăJreşte Lui Tatomicc S!Criito:rul cu fiii săi şi lui
Neagoe, dar pe care o reclamă şi Goleţ ou ceata lui. Neînţelegerea
Îlntre cele două părţi se soldează cu înlfăţilşarea lui Tatornir şi Goleţ în
faţa voievodului care judeainJd "după !dreptate ş,i după lege cu t01ţi 'ciTIJstiţii dregători" şi vă.Unld şi "cărţile altor domni bătrîni, care au fost mai
înainte" şi primind jurămâ.ntul 1n două rînduri al lboerilar aduşi de cei
doi împriiC~naţi, rămîne la priuna hotărîre, adică de a întări ocina lui
Tatomir şi soţiei sale Dohr:a şi lui ,Neagoe. Cu doi ani mai tJîrziJu, in faţa
1ui Petru cel T[năJr, ISe ;reia j~udecata alături de Goleţ apă:rî;nd de această
dată şi ,Dră:gan. Do10umentul \Sicris de Standul ":în minunata cetate Bwcura<,>ti" arată că Tatomilr cu jupăn.i~ţa 1ui Dobra şi Neagoe oîştigă din n:ou
jumătate din satul ,Măkăneşti 2). DaT :pLLngerile îrrnpotniva lui Tatmnir
nu se opresc. La 8 mai 1581, Mihnea TUI'ICitul,întărinid lui Bogdan logooăt
şi ooţiei sale Ana ociJnă la Măicăneşti, aminteşte c.3. împotriva s:oc:rului
ooes1Juia, a 1ui Tatcmir logofăt, tîn zilele lui AlexalflJdru Voievod, s-a :rLdicat
cu piTă ,Pătru fiul Neacşei "că a avut ocină în Măicăneşti zestrea şi OUJmpă.rătma m.amei rui". Boorii :numiţi m cercetarea jalbei lui Pătru, stabilmc că acesta "m-a laiVlUt ocină în Măicăneşti, nici zestre nici cumpă:ră
turră, ci mama llu.i Pătru, Neaaş.a a avrut zestre, srule şi aţigani". Pătru
pieride în faţa divanului lui ,Alexandru, dar revine cu ;pîTă impotriva lui
Bogdam ân zilele lui MlJhrnea Voievod, wă a avea suoces nici de aceasta
dată. Pll'in acelaşi lhrisov 3) se [ntă;r~te lui Bogdan ~V~iile cumpărate de la
Drăgan, ['Oibul cumpărat de la Dumitru postel!nic şi de ~la jupămiţa lui
Stanca 4) partea lui Micul !din Măicăne.şti oridt se va aflat "din cîmp şi
din pădure şi din moară şi de pretutindenea" . .În anii următori IPT1ou:xrietăţile lui Bogdan logofăt din Măicăne.şti sporesc. La 14 iUJnie 15>88, Mihnea
'Duncitul [i mtăJrea acastuia "toată 1pa.rtea 'Lui Tlruicul, oricit se rva alege şi
cu jumătate din caJSe şi din cîmp şi din apă şi de peste tot hotarul..."
prooum şi stă1pânirea asupra nnm robi cumpăraţi de la diferiţi feudali
din Coodba {azi Taionul Răcari), Socoteşti 1(sat di:spărut), Bădinei (azi
sat dhsipăll'Ut). Zăvideni {azi Taionull. Drăgăşani), 1Fundeni (azi raionul 23
August) 5). m ultimul deceniu al veacului XVI, m 1591, Ştefan Vodă
Surrlul iilltăreşte lui LUJpu şi fiilar lui ocină la ~Măicăneşti, partea lui
Drăgan vmdută de fii acestuia Mălai şi Mircan cu 4.800 aspri G).
Toate Cllceste docurrne.nte care se eşalonează pe mai bine de trei
decenii, se referă la unul din cele două sate cu denuunirea de Măicăm.eşti.
Deşi II1JU lîn.tîlnim \În ruei IUJnul diJn aceste izvoare Tepere t01pcmimice pre1) D.I.R. Ţara Rom. Veac XVI,

vol. III, p. 143.

2) Idem, p. 167.

vol. V, p. 20-21.
Dumitru este primul soţ al doamnei Stanca, a lui Mihai Viteazul. Dan

3) Ibidem,
4)

Pleşia.

Neamul doamnei Stanca lui Mihai Viteazul (Mss).
5) D.I.R. Ţara Rom. veac. XVI, vol. V, p. 366.
13 ) Idem, vol. VI, p. 27.
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cise, unele
aşezarea

inrlicaţii

sînt slllficiente,

în care se petrec evenimentele

coillSiderărrn

noi, pentru a stabili

menţionate.

In veacul XVI, pe cursul Colentinei, avem menţionat cu certitudine satul Măicăneşti î:n sectorul cUJprins astăzi [ntre Străuleşti şi Bă
neasa. In august l;5H2, Millmea Tul"'itul [ntărea :lui tBelciul din Clanţa 1)
ocină aflată "de la drumul Măicăm.eştilor pînă la drumul Racului şi pînă
la apa Colientinei 2). Drumul Măicăneştilor este menrţionat un secol mai
tirziu cu ocazia cwnpărării moşiei Clanţa de către Şevban Cantacuzino,
dnd căutîndu-'Se hotarele noului dOIIDeniu domnesc se menţiO!Ilau : calea
Racilor, calea moşiei Grozăveştilor de Sus, cale Băii" pînă îrn calea
Măicăneştilor in rovină" 3). iDocumentele din sec. XVIII sînt şi mai edificatoare în ceea ce priveşte Măicărneştii de pe Colentirna. În anul 1750,
Mitropolitul Neofit iniţiind o amplă acţiune de ;restabili:re a proprietăţii
moşiei Străuleşti, se adresează mahalagiilor "şezători spre marginea tîrgului Podului lMogOIŞoaiei" 4) iprOCUIIll şi celor ICe s-au ocănit "cu plugurile pe mo.şia Bănesei, şi pe moşia Măicăneştil01r dEmJOoace de Oolentina i
pre dencolo". Sînt interoga ţi şi dau mărturie nurrneroşi locuitori de pe
podul MogoLŞoaiei şi din satele din jurr-. Lăsinld la o parte faptul că majoritatea acest01ra declară că Străuleştii au aparţinut in vremea lui Constantin Bri.nJcoiVearruu VDievod, Mitwopoliei, :r:eţinem acele informaţii privind Măicăneştii. În primul 11înd se coruf~rmă faptul că Străuleştii se învecinau cu· mo.şia Măicăneştiloc. Standul Ciungul d1n mahalaua Golesculrui, om m etate de ,54 atni, mărturisea că Strău1eştii "se h<)tărăşte cu
Măicăneştii' iar An~"'lia ieromonah stăpînitor în Măicăm.eşti relata "cum
că această moşie ce este moara pe dlînsa tot Străuleşti s-au dhemat şi
pe dinooace şi pe dinoolo umde ţine Sfinta ~aterina şi pe dincoace unde
O hotărnicie a moşiei mănăstirii Cotroceni din 1796. arată că satul şi moşia
se aflau in zona Heră1străului de astăzi, pe partea dreaptă a Colentinei in
timp ce Cîrstineştii erau pe partea stîngă (Arh. St. Buc., M-rea Cotroceni, XC/28).
2) D.l.R. Ţara Rom. veac XV 1, vol. V, p. 70.
3) G. M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor Lupescilor, (Sf. Elefterie) şi Grozăveştilor,
Bucureşti, 1902, p. 15; 542.
4 ) Satul Străuleşti menţionat intr-un document din 1 febr. 1578.
(D.I.R. Ţara Rom. veac XVI, vol. IV, p. 309). în 1601, Dan logofăt închina
cti'toriei 1sal·e satul Străuleşti "pe apa Colentinii ·cu ·tat hotarul şi den apă cu vad
de moară" pe care-.1 ;cumpărase de la Şerban 1ogofă t •În două etCl!Pe, una în zilele
lui Mihnea Vodă iar cealaltă sub domnia lui Simeon Movilă (Arh. St. Buc. Mărcuţa
III/'1, 2) Con:stanti·n Şerban întăreşte însă la 1 august 1656 :stăJ)înirea mănăstirii cu
hramul Pet1·u şi Pavel din Bucureşti (Sf. Apostoli) as\JU)ra Străuleştilor de :pe Colentina (Arh. St. Buc., Sf. Apostoli XII/4). Zece zile mai tîrziu el dă egumenului
Maxim de la ·mănăstirea de mai sus un aot privind mai multe moşii, printre care
şi Străuleşti (Arh. St. Buc., Mitropolia Buc. XVI/4). Satul revine însă în stăpî
nirea mănăsti!'ii lui Dan logofăt, fapt confirmat de un document emis de ispravnicid
scaunului Bucureştilor la 20 august 1677 (Arh. St. Buc., Mărcuţa 111/4). La 15 decembrie 1679 Vişana nepoata lui Dan logofăt închină mănăstirea Mă·rcuţa Mitropoliei
(N. Stokes.cu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, ed.
Acad. 1961, p. 225). Astfel în ti.mpul ·lui Constantin Brîncoveanu, ~ia şi satul
Străuleşti se aflau în pr01prierta'Uea Milir'OI)Oiliei. MirtrQpoli,tul Teoldosie făcuse aici un
pu1 .cunoscut de localnici sub denlllmirea de "puţu11 rvlădi,chii" în apropierea căruia
tSe afla o moară dPnumHă şi moara Pai.cului, •sau a Mi'tropoliei şi o dnciumă în
imediata apropiere a podului ce ducea spre Mogoşoaia. (Arh. St. Buc. Mărcuţa
111/5-7, 16). In anul 1714 Străuleştii ca şi Buciumenii, Mogo.şoaia apalţineau lui
Ştefan Brîncoveanu, N. Iorga Doc. privitoare la Constantin Brincoveanu Buc., p 159
1)

C~anţa
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Btăpînes.c" 1). Intr-adevăr, un plan al moşiei BăJneasa-Văcăreasca întoc-

mit în 1894, arată că moşia Măicăneşti se afla în partea de vest a satului
Băneasa, întinZJînJdu-se :pe ambele maluri ale Oolentinei 2).
Cel de al doilea Măkăneşti, aflat de data aceasta pe cursul Dî:mbo;viţei, începe a fi crmolS,cut în izvoarele scrise cu Ulll :secol mai tîrziu.
La 12 decembrie 16,62 Stan căpitanul vinldea lui Radu spătarul din IHereşti "niţ;te mo!Şie den jos de Bucureşti în dealul Măicăneştilor stînjeni
4·0" :1). Şenban IHerescu vinJde în 1698 mălllăsti'rii Radu Vodă cei 40 stînjeni, obţinînd suma de 25 taleri 4 ) în acelaşi an în care Stana preoteasa
popii Grozea din Bucureşti, fata lui Craii de la Glina, nepoata popii Stanci ului "ot Măicăneşti lde jo1s de lBrt..llcureşti" dănuia tot călugărilor ratduli:aţi 40 de stînjeni în dealul Măicăneşti'lor 5). -În fine, o hotărnicie a setrdarului Ghica din 30 iunie 1819 menţionează faptul c.i m01şia Măkăneşti
se învecineşte cu proprietăţile mă111ăJstirii Văcăreşti, cu Cioplea, Ciumernl-c şi DUJdeşti G) lo•cahzînd în mod ink!UJbitaJbrl satul de pe Dlmboviţa.
Ceea ce rămîne totuşi o problemă spinoasă este staJbilirea căruia
din cele două sate i se poate atribui lotul de documente din perioada
1560-1591, analizat la începutul studiului de faţă. Mai multe argumente tind a dOIVedi că este posibil ca ele să se refere la aşezarea de pe
Colentirna. În primul .rînJd toate aceste hrisoave se referă la stăpîniri de
od!Ilă din cimp, din pădure, din apă, m.ici runul nemenrţiOillÎoo dealul
aproape unanim amintit în documentele referitoare la aşezarea de pe
Dimlboviţa. Majoritatea izvoarelor ce se referă la satul devenit ulterior
proprietate raduliotă menţionează locul acestuia "den jos de Bucureşti"
pentru a se deosebi de cealaltă aşezare omonimă. Cencetările a:rheologice
precizează faptul că LSatul de pe Colentina are o vedhime mult mai mare
decit jurrnătatea veacului XVI. Ori dOtCUlmentul din 1H octombrie 1560
arată că Petru Vodă cel Tînăr a văzut "şi cărţile altor domni bătrîni" 7)
referitoare la Măkăneşti, ceea ce oorufirnnă în b'll1I1ă parte obserwaţiile
anheologice. Analizate în ansamblul lor, datele arheo-logice referitoare
la pnoce.sul de diferenţiere socială, mtrezăriiă atît în aşezare cit şi în
necropolă, găsesc o vie i1ULStmaJr.e, în !hrisoavele vre~ii. Satul Măicăneşti
apare constituit din ţărani dependenţi dar şi din elemente feudale. Se
petrece în a doua jrumătate a veacului XVI o puternică acţiune de polarizare a proprietăţii săteşti în mîinile UJnor feUJdali puternici ca Ta.tom1r
sau ginerele său Bogdan logoifătul. Dar !Îln acest timp ,firul în:vestigaţiiloT
arlheoJ~gke se opreşte perrwu un moment, iar ştirile doaurrnentare se
răresc. Cert este faptul că tîrziu, la începutul veacului XVIII Măicăneştii
se aflau lîrn stăipînirea lru.i Io1ndadhe medelnkenul care stăpânea şi Băneasa.
Arh. St. Buc., Mărcuţa III/7.
Arh. St. Buc., Planuri şi Hotărnicii 273.
:1) Arh. St. Buc., Radu Vodă 1;23 şi Rev. Ist. Arh. şi Filol., voL XIII (1912), partea I-II 'P· 48.
") Arh. St. Buc., Radu Vodă I/29. Lit şi Artă Rom., 1898, pag. 436. G. IonescuGion, 1storia Bucureştilor, Buc. 1899, p. 242.
5 ) Arh. St. Buc., Radu Vodă I/27, 1(28.
6 ) Idem, Ij55. O altă hotărnicie a moşiei Radu Vodă in 1724 în care se menţionează şi Măicăneasca (Arh. St. Buc. Mitropolia Buc. CLXX/2). Intr-un inventar
de hrisoaJve domneşti relati•v la mo.şia Vă~căreşti este amintită pr·qpr·ietatea m-rii
Hadu Vodă la Măicăneşti (Arh. St. Buc. Radu Vodă I/26) În anul 1834 se fac vînzări de vii şi locuri pe moşia Măicăneşti a M-rei Radu Vodă (Arh. St. Buc. Achiziţii
noi MMDCCCXLII/I.
') D.I.R. Ţara Rom. veac. XVI, vol. TII, p. 143.
1)

2)

16 -

c. 4573
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La 12 aprilie 17316 el IÎntocrrnea o diată prim carre ldălruia moşia Băneasa
ou casele şi cu jumătate de /heleşteu şi cu doruă Jroţi ide moară, MitDotpoliei
din Bucureşti. În ceea ce priveşte Măicăneştii, el îi lăsa nepotului său
Iordache fiul lui Barbu Merişanu 1). ln anul 1H35 satul cuprindea 24
case 2) riJSiJpite probabil în jurul Ş06elei de azi Băneasa-Străuleşti :J).
Satul Măicăneşti :face parte dLn salba de aşezări săteşti care au
participat la pDocesul de naştere şi de deZJvoltare a oraşului Bucureşti.
Existenţa ISa dealiur11gul a cimiCi ve.a.c'liTi este i;ndisoh..ubil legată de aceea a
satelor din jul' şi â:ndeosebi de tirg~ul din apropiere din momentul canstitutrii acestuia. Influenţa vieţii orăşeneşti îşi va prme pecetea î'n cursul
seoOilelocr XV-XIX nlll numai aJSitrpra activi taţii economice ci şi a structurii sociale a satului de pe apa Colentinei. Cunoaşterea acestui pDoces
complex impune o. continuă aprofunldare a tuturor căilor de investigaţie
ştiinţifică ; arheolagică, anhivistică, epigrafică ş.a.

IOANA CRISTACJHE-PANAIT

APXEOJIOflPIECKHE PACHOIIHM B8HRCA- CTP8VJIEIIITI1
KpaTHoe cop;epmaHHe

Iloîi:Ma peHH H.oJieHTHHa Memp;y npHropop;all.m BaHRca II CTpayJICIIITn ripep;cTanmieT
C060iî Ofl;liH U3 CaMhiX 6oraThiX apxeOJIOrlf1-IeCHliMH naM RTHliHaMII yqaCTHOB TeppHTOplHI
ByxapecTa. l3 neplioA 1961-1963 rr. 6hiJili npolisnep;eHhl apxeoJiorH'IeCHHe pacHonHH B
nyHHTax: BaiiRca (Jla CTemap), ceJio BaHRca 11 CTpayJieiiiTli.

1. /.(offieoda.rtb1We noce.1e1tue

6

Ean:tce (.Tia

Cme:>~cap).

Tiocem~mte :moxH uepexop;a H tfleoŢ.(aJUI3MY (VI -VLI BB.), nccJiep;onaHHoe npu
apXeO.liOrHlfCCHHX paCHOllHaX 1962 l1 J 963 rr., HaXO].l.liTCH Ha JICBOM 6epery peHH l{OJieHTHHa, npoTHB ceJia EaHRca, na y•IaCTHe nhlroua HOJIX03a E::mRca-OToneHH. HeciWJihHO JieT
TOMY uaaap; apxeoJior II, .B. PoceTTH, npoH3DOAHBIIIHil pacHonml na TOM me MecTe, Ha orpaHH'IeHHoM yllaCTHC IlOCeJieHlifi 0pOH30BOrO BeHa, yHa3aJI Ha cy~eCTBOBaHlie Bhlllie ynOMfiHYTOrO noceJienHR, ue nocJiyÎ:lHIBIIIero O].J.HaHo npegMeToM CliCTeMaTn'IeCI\Oro nccJiep;onamiH.
lJe].l.aDIIO IIpOH3Bep;emihle paCHOllHH BhiRBHJili, 'ITO JT.OcpeOŢ.(aJihHOe llOCCJICHHC, Ha
1\0TOpOM BCHJlhlThl 23 aeMJifiHHII li 2 X03RHCTBCIIHhiC RMhl, npOCTHpaJIOCh JJa o6IIIUpHOH
nJio~a].l.H, IWI\ na nhiCOHOM ycTyne peHH HoJieHTliHa, TaH li n ee noiîMe. Peqr, MAeT o ceJIH)I\e,
iHliJIHmaMH HOTOporo 6hiJIM HerJiy60HO BhlphiThle npRMOyrOJihHhle aaMJIHIII\H C r:IMIIfiHhlMH
uet.raMu, nocTpoeHIIhiMH Ha HpyrJioM liJIU nop;Honoo6pasHoM ocnonamm. YAaJioch oTMCTliTh
TpH ~nana oGHTamm ua noceJieHHH, o6ocHoBaHHhiX nepecTpoiir>aMH li nepeHphiTHt-M r~mm~.
BhlcTpoe •H'pP;~onauue Ha6mop;aeMhiX nepecTpocH, HeMHoro'IMCJieimaH yTnaph II C;J.IUihltk
CTlfJib HepaMli'ICCJ<OrO MaTepHaJia HaBO)l;JlT Ha MhiC,TJh O npeMCHHOM 1 Ce30IIIIOM xapaHTepe
noce:rcBHR.
1

)

2)

Arh. St. Buc., Mitrqpolia Buc. CCCXCVJi/2.
C. C. Giurtescu, Prirncipatele Romine la începutul sec. XIX E:d. St. 1957.

pwg. 244.
:~) 0 astfel de Jocuinţă a fost descoperită CU ocazia săpă,turillOJ' din 1960 de
pe t.eritDI'iul sectorului Alba, ~vezi !P. 1. Panait Sectornl Alba ,în : Cercetări arheologice
în Bucureşti, p. 206.
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B netJax c no;r:vwnoo6pa3aHhiM ocnonanneM, HpoMc meJie3Horo IIOilta, o6napymnmr
H HepaMHlJCCKl'IH MaTCpllaJI, 60JihWaH lfaCTh HOTOporo 3al\JJIOtiaeTCH JJ CblpQaX pa3IIQţ\:
cpopMhl 11: BeJJH'IHHhl. Cpe.u;n: HHX nonaAaiOTCH ooJTomnf cocyAon n: HCCHOJTLHO npncJIHQ.
OcTaTHli roHllapHhiX li3AeJUfît CBHAeTeJihCTBYIOT o npco6JiaJJ;aHHH cocyAoB, cpa6oTanHLIX npyliHYJO HCJ TeCTa c npnMect:.ro 1\HiorotmCJieHHhTX I\aMenn:on n Menhmero Homr:lJCCTBa
TOJilJCHhiX lJepeiiHOD. CccyAhl npeAcranJTCIIhi ADYMH lflopMaMn - 6anHH li llOAHoca. Hc3HalJHTeJibHOe HOJIHlleCTBO lJepenHoB nnJIHeTcH o6JToMHaMH DhiJI,e.rraiiiihTX IIa Hpyry nhrco1:\0HatJecTneHHhlx cocyAoB ;n;penneiî: pnMcHoiî: TpaAHQHH.
Bo3JIC OAHOro >RHJIHI.Ua (B. 11) HalllJili IIO>RHY naJib'IaTot'r: lfln6yJibl, npH IIOMOJ.UW
HOTOpoiî: IIOCCJICHHC ;n;aTnpyiOT DTOpoiî: IIOJIOBIIIIOH VI D.
Ilo Tnny noceJiemm, Tnny iiHIJUflll; :w nnneiiTapro ~~o(pco;n;aJThHoe noccJICHHe n B::mncf~
OTIIOCRT H rpyrrne OTI\pbiTHÎÎ Tl'IIIa LJypeJI, OTMetrat·MblX IlO MIIUI'liX IIYHI\TllX IIa •reppHTOpHH
ropo.u;a.
Ha ocuonaHmr: auamr::.Ja HepaMHlJecHoro 1\WTcpnaJia nocL·JieHnii Tuna "lJypc.JJ anTop
cnR8hiDaeT ceJinme n B()HHcc c pHMCI\O-Aai-oHi1:U>HM anTOXTOHIIhiM uaceJrcmteM, na MaTepnaJihHOiî: I\y.TihType HOTOpOI'O ll,O H3lll'CTIJOi1: CT<.'IIl'IHl Cl\ll:-.lhiBaCTCR CJiallRIICHOC DJiliRHHe.
AnTop HacTannaeT TaHme na cymccTuonamm rpymrbi cJiammcrwt'r: napoguocTn, o6ocHonauno:lr: Haxop,Hoiî cocyAoB TIIIIa "Ilpara" H ou.ioMHa naJTbliaToii lfln6y:~hr, oohi 1 IIIO oTnocnMoiî H CJiaBHHllM.
2. Par-uteifieoaa.rtbnoe noce.rzenue e ce.rze EaJulca

B yqacrHe, pacrroJiomeHHOM Ha rrepenpecrHe moccetîHbTX .u;opor UMCHlf Il. BaJ1~recHy 11

H. ,II;o6po.u;mauy-repH Ha reppnTopnu npHropoJI;a B:mnca, (p. 30 ,II;cH.) BCHphiJIH
cJie}J.hl noceJiemm pamrelflcoAa:JLHOro nepHo;:r:a. Paci\OnHn J 963 r. BLIRBHJIH naaeMnoe
m:wm1me (L. 1), pa3nammhi JJ.pyroro m11mr:ma (L. 2), TPII aeMJTHHKH (B3, B4, B6), xoaniî:crneHHhle flMbl li T.JI. 06napymeHHhifi apXE'OJIOflfliCCHIIH MaTepnaJI 3al\JIIOlJaCTCH ll MCJIIUIX
.MCTaJIJIHlJeCHHX H8}J;CJilHIX, l'JilfHHHbTX coey;:r:ax, HOCTRIILIX opy)l:HHX, TOlJHJibllhiX HaMHHX
Ha nectiamma 11 AP.
Cpe;:r:u 3n3eMnJinpon, nnepnhle orMetJaeMhlx na TeppHrop:nH Byxapccra, yrroMHHeM
meJie3Hhiii: HoreJI na npHMoyroJILHhTX n.ilacrnu, pacnoJiomeHIIhTX n rp:w pHAa H cHpenJieHHLIX 8aHJICIIHaMli (pliC. 44--45), HYCOH CBHHUa OT netiaTlf (p:wc. -t7), aM!flopy (pliC. 56).
RepaMWiecnuii Marepua.rr, coxpaunnumiîcH r.ilaBHhTM oGpa3oM n lflparMeHrapnoM cocroHHllll, noApaap,eJIHCTCR ua CJie~yromlle nan·roplln: cocy;:r:hl- Gam-m, naroronneHIIhie Ha
Me.D;JieHHO npamarom;eMCH roii 1 IapHOM Hpyre II3 Tecra c npnMeChiO rrecHa 11 Aame rpaBHH
H y~<pallleHHhle IIO.ilOCaMH (pliC. 50/1-17, 51-55).
- cocyAhl paanoiî lf>opMbi 11 neJilllJHIIhl, raHmc nhlp,eJiaiiHhle Ha Me;vremro npaw;aromeMcn Hpyry li yHpameiiHLie ":romeHhTM" yaopoM (pHc. 50/18-2 'i).
- aMif>opbl MeCTHO:fi I}JaHryphl (p:wc. 56).
HeMHorolJHCJiennhie cocy;J:hl pytmoiî: pa6orhl, B TOM •mcnc HacTpiOJihHa c ABYMH
ropH80HTaJihHhiMH ymHaMH (pnc. 25).
- ne6oJILllllle Haomr:nonhle I-oynm:wHhi romuo-AynaiicHoro nponcxom;:r:en:wn (p:wc. 35).
Pauuel}>eo}J.aJILnoe noceJieHHe B Bannce Momuo AaniponarL X-XI n. 0Ho nop;nepraJiocL HCO}l;HOHpaTHhiM nepecTpOHJ\aM 11 IIpHHaAJIE'/Rll.ilO OCCJJ.JIOM llBTOXTOIIIIOll HapO}J.HOCTH, 3aHHManmeii:cH aaMJie}J.eJIHeM n mnnorHono.u;crnoM. lloceJicHlle n B:mnce HBJIHeTCH O}J.HliM ll3 4 paHHe<jleo;:r:a.TihHhiX ceJI, iJ:O cnx nop OTJ\W'ICIIHLTX c ytracTI>e BaurrcaCrp3y:Jemrn.

:J. Pacr.omm e Cmp;;yJteutmu-MaiiKanewmu
,II.penneiîmee oGHraullc na n.rraTo ~bih~aHemrH (11pnropo1~ CTpnyJieiiiTll) Bocxo}J.HT
H 6poH30BOMY neHy. 06JIOMHll HepaMlii\H Hy."'IbTYPhl r.~ama III li Teii 6biJill OOHapymeiihl
y OCHODaHHH CJIOH aHTlllJHOit cepoll: TIOlJBhi, IIpH'ICJ\1 HC y;J.aJIOCh YTO'IHHTh ropH3011Ta 06HTaHlfH B co6crneHIIOM CMhTCJie cJiona. B XOAC rpcx apxeo.ilorHtJecimx :JncneAlii(HM ne BhiHBHJnr:
Hll OAHOfO HOMIIJICHCa llOCC.ileHHH TOH ::>IIOXH.
LJro HacaercH nepnoro orpeaHa rrepHoAa rrepexop;a H l}>eo;:r.amtsMy (IV n. 11 IIa 1 IaJio
V n.), TO y;r:J;aJIOCb BCHphTTh o6mHpnoe noceJIHHe xapaHrepa LJepHHxon-ChTIITaHa AP Mypem.
CeMh aeMJIHHOH aroro noceJTciiHH HMeJIH npnMoyroJILnyro !J>OpMy; creHLI obiJIH
CJiomenhl :wa cnJieTeHHhiX npYTheB, o6Ma3aiiHhTX rJIHHoit c npnMeChiO MHI<HHhl. Hn n OAHOti
ll8 3CMJIHHOH He o6HapymHJIH ycraHOBHll AJIH OTOIIJICHHH 1 npuroTODJieHHH IIHIIJ.lf 11:111 I\3HOHJIH6o liHOU YCTaiiOBHH.
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ITepeHphiTne nnyx w.nmm\ (aeMJIRHoK 22 H 26), a Tam«e uaJiwme oTJiomcnnn Toro
iHe noceJiemtH n ncpxuPii 'IaCTH JwiJ.leonaJILHoro ceporo CJIOH aacTaBJIHIOT npcnnoJiaraTL
cy~ecTHouamte Tpcx ;nanon o6wTamm na noceJicmm.

D cJioe, 3CMJIHHHax n nMax naiî;~eu 6oraTLI:H HepaMHlJCCimif MaTPpHaJI, TPH 6pouROBhle <fln6yJibl C llO)J,lWpHyToii IIOH\1\0H, IICCHOJibHO iKCJIC3llbiX l13]l.CJII1ll, pHMCHafl HMIIepaTopCnaH MOIICTa ( H'.OMMO]l.a), TO'UIJILilhiC HaMHll l13 llCClJaiiHI\a U por a OJICHLIJX, cpeaanllWC C I~CJiblO llhl]l.CJII\H.
BoJILLUIIIICTllO rouqapiiLIX II:J;J.cmtif :uaroTon:reuo na Hpyry ua TOHHoro TecTa HJIJt
113 TccTa c 6oJILLUoii IIpHMecLIO necHa II rpaunn .OGmnr llLiiJ.eJraiiiihiX ua ~>pyry cocyno11
11p11HaJI HM CDCTJIO- llJIH 'l'CMIIO-CCpLifl l(BCT. l\1e11ec MIIOI'OlJHC:It'HIIbi I'.'IHIIHIIbiC U3)J,CJiliH p)"IIIOH pauOThl, TCCTO HOTOpbiX CO)J,Cflil\HT TOJI'ICIIhiC 'Iepemm. 0HCV.]l.npy10~liH OUiKlfl' npHJI,aJI 11 M I\HJliilllJJihiii ~BeT. HccHOJihi\O ouJIOMHOB HepaMlll-\11 HBJIH10n·n ocTaTHaMH npHBoallhiX aMlJ>op. Cpe]l.li l13f'OTOI:JWIIIIhiX ua npyry roHYapiihiX IW;(e.:rmii npeo6JiaAaiOT l~He «f:Jop1\lhi: ropllll\a H MHCim, a cpenn I'JIHIIHIILIX H3Aem!ii PY'IIIoii paGoThl- q,opMa cocyAa-6aHHW.
Il amPHJe cpallm1TeJihiiO CioJrLmoro HOJIHYeCTBa cpaCioTaJIHbiX npyYHYID cocy;J,oll (n TOM
'HlC.Tic ynoiiHIIICM u namtiicHyJO I\agnm,IIHUY- D 9), a Tai\iKc ouJIHH DhliJ.eJiaBHhiX na Hpyry
c1 1cy;wu Tpa;vr~un HliJIHH-MHmtTapn YIW3hiBaiOT Ha npe6wuamte n CTpayJrclliTH MnoI'•JY.HC.iH·lliiuiî aBTOXTOHIIOll II03]~1ll'I'CTO-]l.aHlliiCI\OH rpynnbi.
BTopoe IIOCCJICIIHC HCJHIOl(a Ill'JlCXOŢ~a R iflco]l.aJJJI3MY OTHOCHTCH 1\ rpynne llOCCJICHHH
'llllla l..JypeJI (VI-VII n.) Ha TeppitTopHH ropona ByxapecTa. ,Ilo cux nop llCHphiTO 8
<H~M.DHHOH l1 () lletiCM Jl,JIH llhliie'IHH XJWUa. ~~rM.,RHHll BhlpbiTbl HCf'.:riJ"UOI\0, OBil liMCIOT npR1110 yroJibiiYIO i~JopMy; OCHOBallliC I'JillHfliihiX llCYCii DO]l.I~OBOOOpa31IOtî q,opMw; JIClJH
3aRall'IHll<IIO'l"CH CBOAOM B TOJIU\C lWBhiROllaiiHOfl :JCIIIJIH, OObiYHO II a ceuepiiOH CTOpOHe
mnJIIHI~a. Jlcqn AJIH nwneYHli xJieoa TaHme rmtBRIIwe, OAHaHo oHli 6oJILme n aaRanyunaIOTCH Hpynwii HynoJiooopaaHoti Hpwmi;oil:. O nu 6LmH nocTpoeHhi na OTI\PWTOM noanyxe
li paCllOJIOiKCHhl IIa OHpamie IJOCCJ!elll1R.
BoraTLB1: KepallmlJeCHllii MaTepHaJI, 3aRJIIOYaJO~uitcR n nwcoHol>a'IeCTBCHHLIX cocynax, HhiAeJiaiiiihiX Ha Hpyry, l1 n cocyAaX PY'IHoit pa6oThl, Cibi.TI HafrAeii niiyTpu H oHoJio
IIeYe11: 3CMJIHIIOH. l13fOTOBJICIIIIbiC Ha Hpyry I'OH 1 Iapi1hiC l13;::I;CJIIIH, HaHAPHHhiC B pa3JIHqnoii
npouopt{lilf n Hamnoiî aeMmnme, ynoTpeCiJIHJIHCh CTOJib me 'IaCTO, HaR n cocyAhl, cpa6oTaHHhle npyYHylO. fopilll1H 0C3 pyqeH l13rOTOBJIHJIHCh lf3 TCCTa, OUC3BOiKl1BUIO~HM BCl~e
CTBOM ROTOpOI'O liHOr]I;a CJIYH\lfJI Jllllllh llCCOR l1Jlll rpannit B 6oJJLll10M RO.TililJCCTBe. HepaMIIHa pyYIIofi paooTa npencTaBJieHa cpopMoii cocyna-6arnnt li, peme- nOJUioca, uaroToBJJeHHhlx li3 TCCTa c npHMCCLIO TOJI'IellhiX lfcpem•on n rpanHR. Ben HepaMnHa 6wJia noABeprHyTa OOiHUry, 11pHAaBIIIeMy Cii TCI\UIO- liJili CDCTJI0-1-\0pittiHCBhiH OTTCHOH.
HaxonHa Anyx lln3aHTIIiîcHHX 6poii3oBLIX MoneT lJeHamm IOcTHnnaHa AaTHpyeT
HoceJiemte llTopoi1 noJionniioiî VI n.

*

B.rraro,:~,aprr apxconorntrecimM pacHonHaM 1960-1963 rr. YAaJIO.Ch nccJieAOBaTh
l}wonaJILIIoe noccJienne, nocxonn~ee H n-JplWAY oT HOHUa XIV n. AO noJIODHIIhl XVI. n.
BcRpLITO 22 iKIIJIH~a, a HMClliiO, 21 3CMJIHHHa paanorr DCJiliYlfHhi-OT 8,32 AO 12 HB. M Il lla3CMHOe H\I1Jil1~e, llOCTpOeHIIOe li3
OUMa3aHHhiX f'JiliHOH
]!;epenRIIHhiX
llpY'fhCB.
IleHOTopLie
aeMJIHIIHit ocua~enLI oYaraMH, ;o;pyrne nelJaMn; B nnhlX OTCYTCTDYIOT ycTauomm AJIR OTOllJICHllH. HenonaJieHy OT iKliJill~ o6HapymeHhl OTRphiThiC OYarli, npOAOBOJihCTDCIIIIhiC HMhl, X03HHCTDCHHhle RMhl li T .A. Pa3pC3hl CeBepo-aanaAHOit CTOpOHhl noceJieHl1.R noHaaamt, lfTO n Heuocpe;:J;CTBeHHoii 6mmocTu R 3eMJIHHHaM Haxo;:J;HJIOCh 1ma;o;6nme
nocJie;o;Hefr <Imahl o6liTaHHR, IIJIOll{a)];L 1-\0Toporo, no-nn;:J;HMOMY, paRHHJiacL 2500-3000 Rn.
M. CTo ceML MorHJI oLIJili o6nameHhl noJIHOCThiO HJIH 'IaCTlilJHO. B ApenneitlllliX OTCYTCTnyeT rrorpcoaJILIIaH yTnapb. B MornJiax BTopofi noJioBHHhl XV li XVI BB. na~m1 ;o;paroI~ciinocTli, OCTaTHIJ O)];CiK;!l;hl, MOIICThl li T.]I;. B 3CMJIHHHaX l i - D MCHhlliCM HOJililJCCTBCu cpe;::~;rreneRonoM cJioe oGnapyHwn GoraThlit apxeoJIOfliliCCRliit MaTepHaJI, aaHJIIOlJaiOlll,HHCJI
B MeTaJIJililJPCRllX opy;:J;HHX npOli3DO]l.CTBa (puc. 101-106), HOCTHHhiX li3Ţ~CJiliHX (pliC. 107),
yr>parnemmx (pnc. 110-113), HepaMliHe.
fpynnLI aeMJIRIIOH ROH~a XIV n. li HalJaJia XV n. 6e;:J;Hee meJie3HhiMH opyAHRMll,
'JeM 6oJiee no3AHIIC mnJIHU\a. ApxeoJIOfliYecmt BhiHBJieHo, YTO HalJHHaH c cepeAHHhl XV B.
npeCThHIICRlie X03RMCTBa 3TOI'O IIOCCJICHHR l1Cll0Jih3YIOT 6oJiee 6oraThiH li pa3H006pa3IIhlii ua6op opy]Utif, H3f'OTOBJieHIIbiX HaR CeJihCRllMli peMeCJICHHliHaMH, TaH li OOJiee yconeprneHCTBOHallllhiMII peMecJieHHhiMli MacTepcRliMll ropo;o;on. Haii;o;e.HHhle opyAnH CDHAe·
TeJILCTBYIOT o 1\eJioM pHAe AOMalliHliX aaHHTliii, HaH-To: o6pa6oTHa ;n;epena, umyp, TRa~Hoe
peMeCJIO, OOpTIIlit.ICCTBO, DliHOrpaAapCTDO, pbiOHaH JIOBJIH li T .A.
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Cpc]l;li naiiAeiiHI.IX npe]l;MeTon Jiyqme ncero npcACTamwna HepaMm;a, HaJil'l'IHP
HOTOpOii nO]l;TBepiH]l;aeT nOCJIC]l;ODaTCJII.HOCTh ll:BYX OCHOBIIhiX q1a3 OUHTamur HCCJICAYCMOI'O
noceJICHliR: XIV- XV li XV-XVI DD. n 6oJice ]];pcmmx 3CMJIHIIHax oGuapymeuu OUJIOMIIH
cocy}l;on-6anoR c TpeyroJihHhiM n paapeae newnmoM, Hpyrmm, CTaHaiihi na BLICoHoi1 HomJ;l~
li qpe3Bhitiaiino pe]l;Rne aR3eMrrJinphi, noRphlThle rJiasyphiO. 11\umti.IJ;a DTopoil no.TIOBHIJhl
XV li XVI nn. co]l;epmaT ropmrm c pyqRaMn, Rpymmr, Hyurm, rJiaanponamihie Tapcm:H,
MHClm, ]l;CHOpaTliDHhlC ]l;l1CHli 1 ~liJiliH]l;pHtiCCHIIC 11apa3I~hl H T.II. (pl-I:C. 114·-115).
Ocnonoii aHoHoMHtieCROfi
mnaHn: liCCJie}l;onamwro rroccJieiiHR n rrponomHcmtc
ncero ero 6hlTonamiR 6hlmi aeMJie]l;eJIHe li CROTODO]l;CTDO. Paann:Tlie ceJILCHoro xo3Ai1CTBa,
JBCJIHlJCllliC HOJIHlJCCTDa lliCJIC3HhlX opy}l;n:ff, ]];paro~CIIHOCTCH, DhiCOHOHalJCCTBCIIIIOii 1\epaMHRII, HatiHHa.R co nTopofi noJionn:Hhl XV neRa nepa3pLIDHo cnnaanhl c cyiJJ;ccTnonamwM
ropo]l;a ByxapecTa, pacrronomennoro n nerrocpe]l;cTnennoiî 6Jin:3ocTn:. )J;o6hlThie AO ciiX
nop ]l;aHnhle ]l;ORaa:hlnaiOT, tiTo peMecJiennaH ]l;eHTeJILHOCTh n: TonapooGMeH n ByxapecTe
HalJHHalOT ORa3hlDaTh CIIJII.IIOC DJIH.RHIIC Ha il\l13Ilh npn:ropO]l;HhiX CCJI BO BTOpoii IIOJIOBVIIJC
XV B.

*
4. B ucmoputrecKoM uccAe8osanuu ony6Jin:HonaHI.I cnenenn:.R TIHCbMenni.Ix l'ICTOlJIII'!Hon,
OTHOC~HXCR R lfleo]l;aJibHhiM rroceJieHHHMin yqacTRe
allnaeT, t~To aToT yqacToR 6hlJI aaceJien n XVI-XIX

BanRca- CTpayJielllTI'l. AnTop yHann; ecTb nn:chMeHIIhie cnHJJ;eTeJILCTna
Toro npeMeHH, tiTO n yRaaanHoM yqacTRe naxo}l;n:Jin:Cb ceJia CTpayJiernTn:, Maii:HanernTH
11 EanRca. B TO npeMH RaR nepnhle noceJieHl'IH 6hl.JIH o6ocnonaHhi JII'llllh no BTopoA nOJIOBIIHe X VI B. ( 15 7 8 H, COOTBCTCTBCHHO, 1560), XOTfl B ]l;eiiCTBI'lTCJII.HOCTH OHII UhiJIH
ropaa]l;o Apennee, BanRca noaHHRaeT nn:rnh n XVIII n. ApxeoJiorn:qeci-me n:ccJie]l;onamm
rrpono]l;HTCH n ~eHTpe ceJia MaiiHaHelllTIL AnTop ClJIITaeT, lJTO rrHChMeHHhle HCTOlJHHHH
1560-1591 rr, Hacaromn:ec.R HaCCJICHHOI'O TIYHHTa Maii:mmelllTII, OTHOCRTC.fl H IIOCCJICHIIIO
Ha peHe RoJJenTn:na, a ne K ApyroMy noceJienn:ro, TaHrHe nocRmeMy naanaHn:e Ma~hmne
DITH, TamHe paCIIOJIOffiCHHOMJ Ha Teppn:TopH11 r. ByxapeCTa, HO Ha 6epery peHH )J;hiMUOBHD;a. Cne]l;eDHR nn:ci.MeHHhiX HCTOlJHIIHOB o noceJJeHn:Hx MaiiRanemTH TaHme cnn]l;eTeJihcTBytOT o6 yrJJy6JJeHHH co~HaJibHoro paccnoenn:H o6n:TaTeJieit ceJia n X VI n., OTMetieHnoM
H B XO]l;C apXCOJIOI'HlJCCHHX paCHOnOH.

J(Of/JEOJ(AJibHOE HOCJIEHHE B B9HHCE (JIA CTE)l(AP)
CnucoK UJt.ll1ocmpalf1di

Pn:c.
PHc.
PHc.
Puc.
PHc.
l'Hc.
P11c.
Pn:c.
PHc.
PHC.
Pn:c.
PHC.
Pn:c.
P.uc.
Pnc.
Pnc.
Pn:L
PHc.
PHc.

1 . - 06IJJ;Hii nnan pacHonoH n B:mnce (Jla cTcmap).
2 . - TIJian aeMJJHHHH 22 (1 :JTan).
3. - 3eMJIHHHa 4 (rman n: npo!JIHJih).
4. - IJeqh c Tpy6o~ na aeMJI.RHHH /1,
5. - Jleqh c Tpy6o~ ua acMJJHmm 13.
6.- HpyrJiaH netih na 3eMJIRHH11 7 (pa3pea) (han II.
7. - Tietih l'l3 aeMJIHIIHn 15, nepcJiomenna.R na II sTane McnoJII>3onann:n rKHmt:~a.
8. - ne~Ih II 3Tana 3CMJUJHHH 3.
9. - 3eMJI.RHHa 19 c HpyrJioit netihiO, nepeJiomennoii na TpeTheM JTarre.
10. - I1ClJh lf3 3CMJI.fllllU1 9, OTHOC.fliJJ;a.RCfl H TpCThCMY aTarry OOHTallliR na IIOCeJICII11H.
11.- 3eM.rrr:u~>a 7 (Tp11 aTana nrpecTpoiiim).
12. - rnHIIRHhle COCJ]l;hl, cpaGoTallllhlC npyqnyro.
13.- Cocy.Ilhl, naroTonJieHHhiC na Hpyry (oGnol\nm).
H . - Tipolfln:mi cocy]l;on pyqnoii pa6oThl.
15.- Cocy}l;-6aima pyqnofi pa6oThl, xapaHTepnhlit ]l;JIH noccJicHHfl n B~nRce.
16. - CI.Ip~hl paanoii lflopMI.I, uaii;:I.CIIIIhle n neqax iRHJIHm.
1 7. - Xo3HfiCTBeHHaH HMa.
18. - 06JioMol\ naJiblJaToil lflMGyJJ:hl (Tnn c nso6pamen:neM qeJioneqccHofi Macim).
19. - Tipoqmn:n cocy]l;on, HaroToBJieiiHhiX na ronqapuoM Hpyre.
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PAIIIIE<l>EOJ~AJlhiiOE

JlOCE.JlE 111'1 E B CE.JI E B3H.fiCA

Pnc. 20. -

'YtJaCTOH, I'JI.C npoH3DOJI.IfJIIICh apxcoJiorittiCCimc pacHOillîH.
TIJian pacKoiiOI\ u ceJw B::mnca.
Ha::JeMIIoe iHHJml.L{c 1.
iKc.'Ie:JHhiM: IIom Ha mHJill~a 1 .
Oo.'JOMim cocy,uon 11::1 mnJIHll(a 1.
2;';. - - Cocy;(-HaCTJHOJIH pylfHofl: pa6oTLI.
:w. -- OT~lOiHeiiHH apxeoJiontlfeciwru MaTepHaJia B Hmmtl.L{e 2.
27. -- Ou;rroMim HcpaMIII\H na Hmmm~a :l.
28. - 3aiiaAllhlti npO<}HI.:lh pa3pe3a 1.
29. - flelJL H3 3CMJIHIIHH :3.
30. - OGJioMHH cocy;(oll H:J :JPMJIHIII\H :~.
31.- l'ontiapHLie HJiciiMa.
32. - CencpnaH CTopona ::JCMJIRH HH 4.
33. - 3eMJIHIII\a 4 (Ha IIJIUIIC D JICDOM yrJiy DlfHCil H\CJIC3Ilhlit HOTCJI).
34.- TiclfL Ha 3<.>MJIHIIHH 4.
35. - KaoJinnonhlit HYBlllHH, naii].J.eHIIhlii n 3CMJIRHHe 4.
36. - 06JioMmt cocy].J.oB na aeMJIRIIHM 4.
37.- 06:rtoMHH cocyJJ;oB 113 iRliJIHl.L{a 5.
38. - llJiaH H npocfmJIL neMJJHHHH 6.
3!L - OGJioMmt cocyJJ;oB na aeMJIRHHH 6.
40. - OoJioMKH cocy,uon c Jiol.L{eHLIM opnaMeHTOM.
41. - OGJioMHn cocy].J.oB c opnaMenToM ua BHYTPCHHeii CTopoH€ BenlfHHa.
42. - rmmRHhiC IIO](HOChl H DOJI'tflm.
43. - iReJIC3IIhle nap;eJIHH, naii](CIIIIhle na noceJJeHnll.
44.- iReJieaiiLiit HOTeJI n:J seMJJRHHH 4.
45. - iReJIC3Hhlit HoTeJI na :JCMJJRHHH 4 H ACTaJJn npnHpcnJieHnR nJiaCTI'IH n PYlfHH.
46.- 1 - 5 - MCTaJIJilllJCCI\HC Ji3l(CJil1R; 6 - HOHI.Jl1H IWCTRHOI'O BepeTeHa.
47.- CBnnei~ oT netiaTH, nait.u;cHHhlti n 3CMJUIHHC ti.
48. - TottHJILHhltî HaMeiiL 113 necttamma, HaiiACIIHLiii n aeMJimme 4.
49.- Tipe.u;McT M3 neclfaHHHa, uattnemiLift n 3CMJIRHHe /1.
!lO. - fi po<f>HJIII BCIPHIHOB OT COCJAOB C JIOJIOCaThiM opnaMCIITOM.
51. - Cocyp; c noJiocaTLIM opnaMeHTOM nn aeMJIHHIU'l t1.
52. - JlPTa.rm noJioc.
53. - Ofi.TioMim HepaMmm c nomwoGpaaHLIM opuaMenTol\1.
54. - Ofi.'JOMHI'l HcpaMnKH c nomwo6pa3IIhiM opnaMeHTOM.
55. -· OuJIOMHH HcpaMHHll, yHpamemwil: npoHoJiaMn.
56. - AM«!lopa, uafi,r:~;mman n :JCMJIHIIHe 4.

Pnc. 21. Pnc. 22. P11c. 2:1. Pnc. 24. Pl!('.

Pu('.
P11c.
P11c.
Pnc.
Pnc.

Pnc.
Puc.
Pnc.
P11c.

Pnc.
Pnc.
P11c.
PHc.
Puc.
Pnc.
Puc.
Pnc.
PHc.
PHc.

Pnc.
Puc.
Pnc.

Pnc.
Pnc.
PliC.
P11c.
Puc.
Pne.
Puc.
Pnc.
Pnc.

PACI~Oill\11

B CTP3Y.JI Ell1Til-l\I8HI-l3ll EWTI1
Cmicoi> liJ"I.'IIOCTJ>aiţiiH

Pnc. 5 7. - PacHon 11, nocTotmwrt npoqm.rib.
PHC. 58. - llpoilmJib MllCOI\, H3I'OTOBJICHllblX Ha 1\pyry 113 TOHHOI'O TCCTa
p Ii C. 59. - 0UJIOMHH COCYAOB, H3I'OTOBJICIIHLIX Ha Hpyry ll3 TOIIHOrO TCCTa: 1 ,~ - Hpy:H\1\H c PYlfl\ol't; 2,6- MUCHII; 5,8- onopnhlit Hpyr Ha ,r:~;ue cocy.u;on; o6JioMOI\ Hpymmt co
ll](aBJ1C'IIIIhiM opnaMeHTOM Ha MaTOBOM IlOJJe.
PliC. 60. - J1po<f>HJih I'OplliHOIJ, ll3I'OTOBJICIIIIhiX II a Hpyry ll3 TOHHOI'O ceporo TCCTa.
PHc. 61. - Ilpo!l>HJIH cocyJ~on, HaroToDJICIIIIhiX 11a Hpyry H3 aepnucToro ceporo TecTa.
Pnc. 62. - 06JJOMHU rJIIIHRHLIX ropumon, naroTOBJieHHhiX ua Hpyry na aepuncToro
'fCCTa.
Plic. 63- OoJIOM!in cocy.u;on HaTeropuu sepHliCToit HepaMHHH, yHpamenHhiX np;anJieH·
HhiMH JIHIIIIRMH.
Plic. 64.- OGJIOMHH HepaMHHll, Bhlp;eJiaHHofi na Hpyry: 1,2- na TecTa, cop;epmau~ero rpanutt 11 noHphiToro ttPpiihiM anro6oM; 4 opnaMeHT na n.u;anJieHHLIX JIIIHIIH; 3,5 OpHaMCIIT H3 JIOJIOC, DhiiiOJIIICilllhlX rpe6CHlJaTLJM lliTaMIIOM.
Pnc. 65.- OGJIOMHH cocy.u;on PYlfHofi pa6oTLI.
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PHc. 66. Pnc. 6 7. PliC. 68. -

EpoHaoaaH «<JH6yJ1a Tifna Tetî-MHJIHTapH (paapea III)
BpoHaoaaH «<Jn6yJia IV-V B.
06JIOMIUI Ml1COH lf3 TOHKOI'O TeCTa, BhiAeJiaHHblX Ha ~>pyry H Hai1:p;eliiihlX B

XO:JHiiCTllCHI!biX HMaX.

Pnr. 6!1.- foH~IapHhlc H3AeJIHH, BhiAeJiaRHhle na Hpyry, H3 3eMJIHIIHH 9: 1-6 o6noMI\H
COC,Y,'l,Oil H::J TOHI·\01'0 TeCTa, 7-9 AHO Cocyp;a, MHCHa Il ropiiiOI> lf3 3epHIICTOI'O TCCTa. OpnaMI:'HT, 11:m6pameHHhlit Ha pliC. 8 li 9, BbiiiOJilleH rpe6eHqaThiM IIITaMIIOM.
Pnc. 70. - 06JIOMHH npop;onoJihCTBeHHoro cocy.J];a H 6oJihiiiOit Hpymmt c pylfKoiî:, HaroToH.'lcmJhiX Ha Hpyry 113 TOHHOI'O TCCTa.
Pnc. 71 . - ,I.J;amtiicHaH Kap;HJibHH~a.
PHc. 72. - <DopMa AJIH Bhlp;eJIKH p;paro~eHHOCTeii.
Pnc. 73. - ITpolfJIIJilf COCYAOB, BhiAeJiaiiHblX Ha Hpyry lf3 aepHHCTOI'O TCCTa, Haiî:p;eHllbiX B 3CMJIRlH\C 23: 1-6; 9-10 I'OpiiiKll; 7-8 MlfCKlf.
Plic. 74. - I. Cocyp; c pyqHoit li3 aeMJIHHKH 22, HaroTOBJieHHblfi Ha Hpyry li3 TOHHoro
TCCTa Il yHpaiiieHHblit JIOIII;eHbiM pHCYHHOM; 2. fopmOH 1 BhiAeJiaHHbiH Ha Kpyry; 3. 06JIOMOH npHR03110it aM«<JOpbi lf3 3CMJIHHHlf 23.
PliC. 75.- IJpoqiHJilf COCYAOB, Bbi.J];eJiaHHLIX Ha Hpyry lf3 TOHHOI'O TeCTa H Hatîp;eHHbiX B 3CMJIHHHe 23.
Plic. 76. - ITpo«<JHJilf COCYAOB, lf31'0TOBJ18HHbiX Ha Hpyry H8 TOHHOI'O T8CTa, Haitp;eHIlbiX B 3eMJIHHHe 23.
PHc. 77. - IT pnao3HaH KepaMliHa Ha aeMJIHHHH 23.
Plic. 78. - 3eMJIHHHa 1 O (rrJiaHbl n npo«<JHJib).
Plic. 79. - Cocyp;-6aHKa pyqHoit pa6oThl
Puc. 80. - 06JIOMHH HpymeH H3 TOHHOI'O TeCTa.
Plic. 81. - l\aMeHHhle n I<OCTHHhle Hap;eJIHH na aeMJIHHHH B 23.
Plic. 82.- ITpo«<JliJIH cocyp;oa-6aHoK, BhiAeJiaHHbiX: apyqHyro.
P nc. 83. - U:eJible n paa6liTble cocyp;hl, BLip;enaHHhle Ha I<pyry, Ha «<Jeop;aJihHOro
noce.:reHliH II (1-4) IIpnaoaHaH aM«<Jopa (5).
fine. R4. - 06JioMHli Bhlp;eJiaHHbiX Ha Hpyry cocyp;on na «<Jeop;aJibHoro noceneHHH II.
P HC. 85. - Cocyp;hl pyqHofi pa6oThl Ha «<Jeop;aJibHoro noceJieHliH II.
Plic. 86.- 06JioMHH cocyp;oa, li3I'OTOBJieHHbiX Ha Hpyry: 1-7 cocyp;bi, ynpaiiieHHhle
BJ];aBJIE'HHbiMli JIHHliHMlf; 8. ţ!;HO I'OpiiiHa CO CJiep;aMH OTpbiBa OT Hpyra.
Pnc. 87. - 06JIOMI<H cocyp;oa, naroTOBJieHHLIX Ha Hpyry; 1,2 ,4 - BOJIHoo6paaHhlit
OpHaMeHT; 3. OpHaMeHT H3 BţJ;aBJICHHblX JIHHHit.
PHc. 88.- ITJiaH u npo«<JuJ1b aeMJIHHI<lf 6.
Pnc. 89. - Cocyp; pyqHoit pa6oTbl.
Pnc. 90.- ITpop;oBOJibCTBeHHblit cocy11; na aeMJIHHKH 15.
PHc. 91.- ITpo«<JliJIH cocyp;oa Ha noceJieHliH nma l.JypeJI: 1 - 4-Bhip;eJiaHHLIX Ha
Hpyry; 6-8 pyqHoit pa6oTbl.
Pnc. 92. - ITeqb Ha OTHpbiTOM Boap;yxe ( 1).
Pnc. 93. - MoHeThi, Haitp;ennbie a p;o«<Jeop;aJihHOM cJioe: I. Cepe6pHHhiit ~Imapnii (HoM·Mop;a); 2. 6poH30BaH MOHeTa {I'CMII«<JOJIHC) qeHaHHH fOCTHHliaHa {538 r.); 3. 6pOH30BaH
MoHeTa (lfloJIHc) qeHaHim IOcTnHnaHa, 6biBIIIaH B o6pam;emm p;o 565 r.
Pnc. 94. - Hycmt caMaRa Ha CTeH iHliJI!tm;a 1 9.
Pnc. 95.- PacHon III. Ha nepaoM rrJiaHe-xoaHfiCTBeHHaH HMa.
Pnc. 96.- Pacnon I. Ha rrepnoM nnaHe -p;na «<Jeop;aJibHbiX oqara.
Pnc. 97.- HMa c HOCTHbiMH ocTaHHaMn.
Pnc. 98.- Paapea B cpep;HeBeHoBoM KJiap;6nm;e. PacHon VIII.
Pnc. gq_ - Cpep;HeBeHOBbie Morn.rrhl.
Plic. 100. - MoHeThi, uattp;ennhie Ha noceJieHnn n Ha HJiap;6m~e. I. BpoH3onaH nogp;eJIHa
MOHeT qei\aHKH CTpa~nMnpa; 2. Acrrp XV B. 3-4. ,il;HHapnit XVI B.
Pnc. 1'01. - Opyp;nH AJIH o6pa6oTI>H p;epeaa.
Pnc. 102.- Opyp;nH AJIH II3I'OTOBJieHnH op;emp;bl n o6yan.
Pn:c. 103. - IT peJI,MeTbi, cnHaaHHble c 6opTIInqecTBOM.
Pnc. 104. - JleannH Homeii.
Pn:c. 105. - BbiCOHOHa~recTBCIIHhie Jieaan:n Homeii.
PHc. 106.- Opyp;HH n HYCHH mJiai'a na aeMJIHIIHII 13.
Puc. 107. - Phr6oJIOBHhle cHaCTH II noJiqHJI.
J>uc. 108. - ITpep;MeThl BOCHHOI'O xapaHTepa H3 CptAHCBCKOBOI'O TIOCeJieHMR.
Pnc. 109.- HaHnap;Hoe yHpameHne m;uTa (sH,n: cnepe;:~;H H c6oHy).
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PHc.
IIhle
Pnc.
PHc.
PHc.
PHc.

110.- 1\oJILI~a
Ha

HJ

ccpe6pa

H

6pomlhl: 1,5 -nai1,u;cunhle na rroceJieiiHH, 2-4 -Hai1JV'II-

1\Jia]~OH~C.

Cepe6pm10e HOJih~o, naii,u;enuoe n Morime (,u;eTaJIL).
I \oJihl{O c HaMeeii, nattncnnoe n MorHJIC (,u;eTaJih).
CcpcGpmme ccpbrH.
114.-BeiP-IIIHH lf>co,u;aJihiiWX cocy,u;on XIV-XV nn.; 1-6 XIV-VIn. 7-9 -XV n.
Pnc. 115.-Cocy,u;hl XIV -XVI nn.
Pnc. 116.- ,II.eHopannmhii1 ,u;ncH, Haii,u;einihiii n ncMJinnHe 4.
111. 112. 113. -

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE BANEASA-STRAULEŞTI

REsUME
Le cours tde Ja ColenHna, enbre :les quartiens de Băneasa et de Strău:leş.ti,
coootitue :l'une ldes zones ·les 1plus riches en monuments aroheologiques du terri'toire
de Bu:caroot. Des fouilles ont ete pra1iquees pendant les annees 1961-1963 aux
points: Băneasa- "La Stejar·", Bănea.sa- village et Străuleşti.

1. L'etablissement pre-jeodal de

Băneasa ("La

Stejar")

L'etaibHssement de la tperiode de passag.e au foodaJ.iiS11le (VIe-vne sieC'les)
qui a 'constitue 'l'objet des reohenches dans les ca•mpagnes de fouiMes archeologiques
des annees 1962 et ,1963 est sili;ue sur la rirve gauohe de la Colenti1na, en face du
villag.e de Băneasa, sur un pre :co.mmuna:l aJIJipaT"tenant ă la Ferme CoJlectiiVe Bă
neasa-OtQipeni. Sans avoiiJ' fai1 'l'olbjet de rechef!ohes :S)'1ste.matiques, son existence
a ete :si1gnalee par 1'ar.cheoJogue D. V. Ro.setJti lof!s ldes !oui111~ pratiquees, i1l y a
:lon&JteunlPS deja, 1druns l'etabliS~Sement de l'âge du bronze si1tue :sur ce meme terra.in.
Les recherches des dernieres annees on t etabli que l'etablissement prefeooal,
donrt 23 hutJtes et 2 fosses menageres ont ete miiSes au jour, ,s'etenidait sur illne vaste
ai'l"e, .tant sur la haute tef!rasse de ~a Colenti:na que dan:s la valilee meme. L·es habitations con1silstent en huttes legerement erufoncees dans le soJ, de fo:r.me rectangulaire, pounvues de faurs en lterre .glai:se a la base en forme de fer a cheval ou
r0111de. H a ete poLSSible d'.identif,i·er J'exiiStence !de troiiS etapes d'habitation, revelees
par des refeotions et supertpositions de logemen:ts. Du fait que les refections ont
eu :lieu ă de oourts intef!Valil.es \de temps, ai·nsi que de la IPauvrete de l'i:ruvenrtaire
et du caractere houno;gene de J.a poter·ie il ressol't qu'i,l s'agi1t d'un etabli1ssement
saisonn ier.
Aup1·es des fours ă base en fer ă cheval on a trouve, outre un couteau incurve
en fer, du m.ateriel :ceramique oonsilstant surtout en rouleaux de terre glaise de
fonmes et de dimen:sions vari.ables, parmi 1esquels se tpouvent aoosi des fragments
de va.ses et quelques fusaioles.
Les l'estes de po:tel'ie atJtestent ·la 1preponderance des vases ti"aiVailles ă lCJ
m.a:n, en une pâte contenant en abonda•nce des 1menus cai1I.loux et, en quantite moindre, des tesson:s 1pi•les. Comme foJ"mes de v<llseis, i:l faut citer 1e bocal et ~e plateau.
On compte aussi, des fmgments prQIVenant de pots d'ancienne tradition romaine,
fac;onncs au toUJ· selon une bonne technique.
A proximJ,te d'une habirtation (B.ll), on a decouvert le pied d'une fi.bule
dig,itec> qui date l'ctabliiSISe'ITI.ent ide ,la seconde :moirtie du VJe siecle.
Tant par le type d'etablissement et celui des demeures que par son inventaire,
l'euabliss.e:meont pre-feoda'l de Băneasa se situe 1pat·rrti 'le groUipe de dec'Ouvel'tes du
tytpe Ciur·el signa·lees en de nombreux points du terdtoii"e de la viJle.
Se foli1dant sur :l'ana'lyse de l'inventake ceramique des etablissements d~
type Ciur·el, l'auteu:r assi,gne 1e site de Băneasa ă une rpopulation aurtochtone dacoromaine dont la .cul:ture a :subi certai·nes i·nfluences slaves, tout en admettant
l'exi:sten:ce d'un groUipe de population slave, atteste par les vases de type Pt·ague
et par Je fragJment de fibule di·gitee, objet gener.alement aNribue aux Slaves.
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2. Un etablissement de hau.te epoque- feodale a

Băneasa-village.

Dans Je quartier de Băneasa (arrondissement 30 Decembri-e), sur le te11ain
situe a l'intersection des avenues N. Bălcescu et C. Dobrogeanu Ghe1ea, on a decouvert ·les vestiiges d'un etablissement appartenant a la haute €:poque feodale. Les
fouilles ent1epri<Ses en 1963 ont mis au jour une habitB'tion de surface (L.l), les
restes tres endommag(•s d'.une seconde habirtation (L.2), troi<S huttes enfoncces dans
le sol (B3, B4, B6), des fosses menageres etc. L'inventaire ancheologique consiste
en petits objets meta·lliques, bijoux, poterde, outiHage en OIS, ai,guî1soirs en g1e:~ etc.
Panmi 'les pieces si1gnalees pou!T' la premiere fois su1 le territoire de Bucarest, il faut citer un chaudron en fer fait de plaques rectangulaires disposees en
trois rangees et fixees par des rivets (fig. 44-45), un plornb pour sceau (fig. 47),
, une amphore (fig. 56). La poterie, a l'etat fragmentaire en majeure partie, peut
etne !T'epartie suivant Jes categories sui'vantes:
- vases-bocaux fa<;onne:s au tour lent, d'une pâte ·melee de sabl.e, voire de
gravier, a decor strie (fig. 50/1-17, 51-55);
- vases de for,mes et de dimensions variabl.~. fac;ormes au 'tour Jent et a
decor lustre (fig. 50/18---27) ;
- amphones de faoture locale (fig. 56) ;
- vases fai:ts a la main, en quanti'te redui1te, parmi 'lesquels on rremarque
une casserole a deux anneaux de prehension horizontaux (fig. 25) ;
- oruches en kaolin de provenance sud-danubienne (fig. 35).
L'etab'lii.Sisement de ha.ute epoque feodale de BăneaiSa. 1peut etre date des
Xe.._XJe ISiecles et presente .pluJSieurs etalpes de refection. H a appartenu a une
popu11a.Jtion staJble, autochtone, s'occupant d'agri1cul,ture et d'eleva~ge, et fai't partie
du groUJpe des qua'tre vHlages frodaux anciems 1signales .jusqu'a ce jour dans le
secteur Băneasa-Străuleşti.

3. Les fouilles de

Străuleşti-Măicăneşti.

Le :premier habitat ·releve sur .le .plateau de Măi:căneşti {quartier de Străuleşti)
date de l'âge du bronze. Des fragments de poterie appartenant aux civilisations Glina
III et Tei ont ete trouves a la base de la couche de terre grise ancienne, sans
qu'un ni'V·eau diLSrtin.ct td'habi•ta!tion airt pu etre iidentifie : aucun element d'un E?tabli$BIDenrt de !l'epoque respective n'est ·e11pparu au cours des troiiS cam)pagnes de
îouiLJ.es.

La .premiere pantie de Ia periode de passag-e au feodaliiSme (IVe siecle et
debut du ve •siecle) est ·representee, en echange, par un vaste eotablissement de
type Cerneahav-Sîntana de Mureş.
Les sept hurttes ·enfoncees dans le sol aJpipartenant a cet etablilssf'llllent etaient
de forme reotangulaiJre, fai1tes de brancha:g€15 recou'Ver.ts d'un endui•t de terre glaise
melee de balle. Dans aucune des hu:ttes on n'a .releve d'installation de chauffage ou
de oui:sine.
La SUipenpostion de deux demeures (hurttes 22 et 26) et ·la decouverte, a la
partie 'SUjperi,eure de 'la COUJche ,g.riLSe pre-<frodale, d'un idqp6t aJPIP'ai"tenant au memE'
etabHssement OTI't fait admettre ll'e~i'S•tence de troi:s etaJpes d'ha.bitation.
La cou.che archeologique, le.s huttes et Ies fosiSes ont hvre un riche inventaăre ceramique, trois fibules de bmnze au pied ramene par en-dessous, quelques
objets en fer, une monnaie romaine imperiale (de Commode), des aiguisoirs en gres
e1 des cornes de 'CePVides coU!pees en vue du fac;onnage.
La 1poteri.e •est, en •majeure partie, faite au tour, d'une pâ·te fi.ne ou con tenant
en a!borudance du saJble et das menus cai,lloux. On tr'OlliVe aussi, en quantit(' plu'
reduite, de .Ja poterie travaillee a la main, d'une pâte contenant des tessons piles et
cuits au rouge-brique. Quelques fragments ceramiques, proviennent d'amphores
d'impotrtation. La poterie fac;onnee au tour est representee par deux fo.rmes principales : le pot et 1'ecuelle ; celle faite a la ma in, par le vase-bocal. La proportion
relativement considerable de vases travailles a la main, parmi lesquels on compte
une lampe dace (dans B. 9) d'une part, !'aspect de la -poterie fac;onnee au taur selon
la tradi.tion Chilia-Mili,tani, d'autre IJ)art, attestent dans :l'etablissement de Străulet?ti
l'existence d'un .pu1ssant groupe autochtone geto-daee d'epoque avancee.
Le second etabli:Sisement de ·la periolde de pa9sage au feodalisme fai t partie du
groupe d'etablissements du tyipe Ciurel (VIe.._VJie siecles) sis sw le territoire de
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la vi·Lle de BucaJ~est. On y a Jllis au jour, jwsqu'a presenrt, huLt huttes et srx four.s
pain. Les huttes sont legerement enfoilJcees dans le sol, de forme recta.ngulaire
et .pourvues de fol.lrn en teme gilaise a ba:se en forme de fer a cheval, dont la voO.te
a ete C!~Usee dans UTI blOC .de tenre reserwe lors ide la COll'StîUICtion ide la hutte,
habi•tueNemeilit 1pla1ce sur le câte nord de la dem.eUJre. •Les fours a pain sont egalement en terre glaise, mais plus grands et a coupole arrondie. Ils sont construits
en rplein air, a la penilpherie ide ~'etaJblissement.
A l'interieur des fOUJrS en forme de fer a cheval des huttes et autour d'eux,
-on a recolte un aboilJdant materiei cerarnique consistant en vases fac;onnes au tour,
de bonne facture, et en vases faits a la m.ain. L·a poterie travailllee au tour, dont
la pJ·opoJ•tion .varie od'une hutJte a il'autre, a ete, en gener~ employee dans la meme
mesure que ce1le faite a la m.ain. Le pot sans anses .est fai1t d'une pâte contenant
comme degraissant tantât seulemenrt du sabie, tantât une grande quantite de cailloux.
La poterie travailee a la ma.in est representee par le vase~bocal et, plus rarement,
par le plateau, faits d'une pâte contenant des tessons piles et des cailloux. Toute
la poterie a ete cuite au tl'ouge-brique plus ou moins fonce. Deux monnaies byzantines en bronze, de Justinien, datent l'etablissement de la seconde moitie du
VIe siecle.

.a

*

Les foui,Ues aroheologiques proartiquoos au cours des annees 1960-1963 ont
c·endu possitble l'etude d'run etaJbHssement feodal datant de la fin du XJVe sieclemilieu du XViie siecle. On y a decouvert 22 haJbi·ta!tions, dant 21 huttes aux dim.ensionJS ·cmnprisets entre 8,32 m 2 et 12 m 2 et une habitati0111 de surface corusltru:i'te en
branohages et tonchis. Certaines hUJttes etai.ent munies d'âtres, :Ies autJ"'Ies de fours.
quelqu~unes &tant depourvues de toute installartion de chauffage. A proximi.te des
demeures on a releve des foyers en plein air, des fosses menageres etc. Les sections
pratiquees sur le cote nord~uest de l'etablissement ont demontre que dans le
voiosinage immediat des huttJes se ·trouvai t la necropole de l'etabli'ssement, recouvrent, une surface de 2500 a 3000 crn2• Un nombre de 107 tombes y ont ete entierement ou tpantiellement - mi1ses au jour. Les plUJs am!Cioennes etaient depourvues d'inventaire funeraire. Dans ·}es :tombes datant de la seoonde moiJtie du xve
siecle €'t du XVIe siecle on a trouve des bijoux, des restes de vetements, des monnaies etc. Les huttes, et, a un moindre degre, la couche de culture ont livre,
de leur c6te, un riche mateniel aroheolog~que consistant en outils metalliques (fig.
101-106), objets en os (fig. 107), objets de paJrure (fig. 110-113), poterie.
Le groUlpe de huttes daotant de •la fin du XIVe siecle et du debut du XVe
siecle est sensibJement pluJS pauovre en outiUagl€ en fer que les habH.ations ultkrieures.
On consrtate qu'a partk du mi'li·eu du XVe siecle les i•nstaHationJS paysannes de cet
etablissement oommencent a uti1liser um lot plus ;riJohe et p.lus varie d'outitls, confectîonne soit par les ar:tisans du rvHlage, osoit dans des atel·iens urbai,IlJs. La gamme
variee des outil:s mi:s au jour ·atteste nettement l'existence d'une serie td'occupations
telles que : le travail du bois, celui des peaux, le tissage, l'apiculture, la viticulture,
la peohe etc.
La categorie d'objets la mieux representee est la ceramique, qui confirme
l'existence des deux 1principales !phases d'habittation de l'etaJbli!ssement : X·IVe.-xvie
siecles. Dans les huttes IPlllls amtCiennes on a decoru'Vert des d'.ra:gments de bocaux
.a l'embouchure de section triangulaire, des brocs, des coupes a haut piedestal et de
tres ·Mfles pi.eces reoouvertes d"ernail Les ha:bi:tations B!Ppartenant a La seoonde
moitie du xve siecle et au XVIe siecle ont Hvre des .potls muniiS d'une anse, des
brocs, des OOUJpes, des assiettes email'lees, des ecueloles, tdes ldisques ornementaux,
des tuyaux de chemi.nees etc. (fig. 114--115).
La base de •la rvie eCOTI{)Iffiique de o!'etablissement a ete, de fa~n :penmanente,
l'taJgricul·ture et l'elevage. Le developpement, a poartir de la seoonJde moi1tile du XVe
siecle, de .l'agriculture, ai.rusi que ·Ia mulotitpllioartiiOn des outi1s en :fer, des bijoux et de
la poterie de facture superiure, sont en rapport dirrect avec l'existemce, dans le
voisinag.e i·mmediat de J'etabli:ssement, tde la vi·He de Buca:root. Les donnees recueillies jusqu"a present prouvent que l'activite d'artisanat et d'echange de Bucarest
commenoe, a partir de la seconde moi,tie du xve ISieole, a exeJ"'IOer' une ilnfluen~
_marquee sur la vie does vHlag·es environnants.

*
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Dans l'etude historique sont publiees les donnees foUJI"'lies par les sources ecntes sur les etablissements feodaux du secteur Băneasa-Străuleşti. Il y est etabli que
·des l'appariti'On des rpremieres dnforrmations et ~out au long des xvre-xrxe siecles,
le seoteur en question a ete occupe par l€is rvi:Llages de Străuleşti, Măicăn~ti et Bă
neasa. Mai•s •tan:di1s que les deux prerni,ens etahlissements commencent a etre attestes
des la seconde moi1tie du xv,re siecle (1578 pour •le premier, 1560 pour le sBCOnd),
-quoique en realite ils soient certainement bien plus anciens, Băneasa n'apparaît
·qu'au xvnre siecle. En ce qui concerne les recherches archeologiques de Măică
neşti, ooncentrees sur l'emplaoemenrt meme du vi·llage, ,l'auteur fai·t 1·emarquer que
les documents des annees 1560-1591 concernant cette localite se referent a l'etablis.sement situe sur· la Colentina et non pas a l'etablissement homon:y-me situe egalemeTht sur ~le teflri'toire de la vi1le de Buoarest, 'mais sur la Dlmboviţa. Les donnees
fournies par Jes docum·ent)S sur Măicăneşti 'Confirment que les differenoes sociales
-entre les habi·tants ldu vi.Ilage s'accentuent au cours du XVIe :siecle, fait deja
-constate a l'ocasion des fouilles archeologiques.

Liste des ill ustra tions
1. L'etablissement pre-feodal de

Bănea<>a

("La Steja1·")

1. - Plan general des fouilles de Băneasa ("La Stejar").
2. - Plan de la hutte 22 (etape 1).
3. - Hutte 4 (plan et profil).
4. - Four
cheminee de la hutte B. 4.
5. - Four
cheminee de la hutte B. 13.
6. - Four arrondi de B. 7 (coupe). Etape Il.
7. Four de B. 15, refait au cours de la ]]e etape d'habitation de la .hutte.
8. - Four appartenant
la IIe etape de la hutte 3.
9. - Hutte 19, avec four arrondi amenage au cours de la II1e etape.
10. Faur de la hutte 9, appartenant
la troisiimw etape d'habitation de
l' etablissement.
Fig. 11. - Hutte 7, avec ses trois etapes de refection.
Fig. 12 - Vases en terre gla.ise travaiUi!s a La main.
Fig. 13. - Vases faqonnes au taur (fragments).
Fig. 14. - ProfUs de vases travaiUees a la main.
Fig. 15. - Vase-bocal fait
W. main, caraoteristique pour l'etablissement de Băneasa.
Fig. 16. - Rou.leaux en terre gla.ise de formes variees trouves aupres des fours des
habitations.
Fig. 17. - Fosse menagere.
Fig. 18. - Fragment de fibule digitee, type zoomorphe.
Fig. 19. - Profils de vases travailles au tour.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
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2. L'Ctablissement de haute epoque feodale de
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Băneasa-village.

20. - Terrain sur lequel ont ete pratiquees les recherches archeologiques.
21. - Plan des fouilles de Băneasa-village.
22. - Habitation de surface 1.
23. - Couteau cu fer de l'habitation.
24. - Fragments de vases de l'habitation 1.
25. - Vase-oasseroLe travaiUe a La ma.in.
26. - Depots de materiaux archeologiques dans L. 2.
27. - Fragments de poterie de L. 2.
28. - Profil auest de la section 1.
30. - Fragments de vases de B. 3.
29. - Four de B. 3.
31. - Marques de potiers.
32. - Cote nord de la hutte 4.
33. - Hutte 4 (au premier pLan, dans l'angl.e de gauche, on distinque
chaudron en fer).
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Fig.
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Fig.
Fig.
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Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

34. - Four de B. 4.
35. - Cruche en kaolin trouvee dans B. 4.
36. - Fragments de rascs de H. 4.
37. - Fragmcnts de vascs de L. 5.
38. - Plan et profil de la hutte 6.
39. - Fragments de vascs de la hutte 6.
40. - Fragments de vases a decor lustre.
41. - Fragments de vases decores sur la partie inferieure de l'enbouchure.
42. - Plateaux et fusaioles en ter.re glaise.
43. - Objets en fer decoverts dans l'etablissement.
44. - Chandron en fer de B. 4.
45. - Chaudron en fer de B. 4, avec details de fixation des plaques
de l'anse.
46. - 1-5, objets metalliques; 6, pointe de fuseau en os.
47. - Plomb pour sceau trouve dans B. 6.
48. - Aiguisoir en gres de B. 4.
49. - Objets en gres de B. 4.
50. - Profils d'cmbou.chures appartenant
des vases
decor strie.
51. - Vase d decor strie de B. 4.
52. - Details d'execution des stries.
53. - Fragments de poterie
decor onduleux.
54. - Fragments de poterie a decor strie.
55. - Fragments de poterie decoree de pigures.
56. - Amphore trouvee dans la hutte 4.

3. Les fouilles de
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Străuleşti-Măicăneşti

Fig. 51o;r- Tran.chee II, profil est.
F,ig. 58. - ProfiLs d'ecueL~e~ faconnees au tour en pâte J,ine.
Fig. 59. - Profils de vases faconnes au tour en pâte grise fine
Fig. 60. - Profils de pots faconnes au tour en pâte grise fine.
Fig. 61. - Profils de vases faconnes au tour en pâte grise gru,meleuse.
Fig. 62. - Fragrme:n.ts de poterie provenant de pots _fac;onnes au tour en pâte grummeleuse.
Fig 63. - Fragments de vases de la categorie de la poterie grumeleuse,
decor de
lignes incisees.
Fig. 64. - Fragments de poterie fac;onnes au tour: 1, 2, en pâte contenant de menus
cailloux et recouverte d'un engobe noir; 4 decor de lignes incisees; 3, 5. decor
de stries executees au peigne.
Fig. 65. - Fragments de vases faits d la main.
Fig. 66. - Fibule en bronze du type Tei-Militari (IIJe siecle).
Fig. 67. - Fibule en bronze des JVe-ve sitkles.
Fig. 68. - . Fragmernts d'ecuelles fac;onnees au tour en pâte fine, decouverts dans
les fosses rnenageres.
Fig. 69. - Poterie faconnee au tour, decouverte dans la hutte 9 : 1-6, fragment appartenant d des vases en pâte fine; 7-9, base de vase, ecuelle et pot en
pâte grumeleuse (le decor des fig. 8 et 9 est execute au peigne).
F,ig. 70. - Fragments d'un vase
provisions et d'un grand broc
anse, fac;onnes
au tour en pâte fine.
Fig. 71. - Briîle-parfum dace.
Fig. 72. - Moule pour bijouterie.
Fig. 7 3. - Profils de vases fac;onnes au tour en pâte grumeleuse, trouves dans la
hutte 23; 1-6, 9-10, pots; 7-8, ecuelles.
Fig. 74. - VlLS'e d anse de B. 22, .fac;onne au tour en pâte fine,
decor lustre; 2.
pot fac;onne au tour; 3. fragment d'une ampnore d'importation de la hutte 23.
F.ig. 75. - PTof.Us de vases fac;onnes au tour en pâte fine, trouves dans la hutte 23
Fig. 76. - Prof.Hs d'ecuelle<S fac;onnees au tour en pâte fine, trouvees dans B. 23.
Fig. 77. - Ceramique d'importantion de B. 23.
Fig. 78. - Vase-bocal, .fait
la main.
Fig. 79. - Hute 10, pwn et profil.
Fig. 80. - Fragment de brocs en pâte fine.
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f'ig. 81. - Objets en pierre et en os de B. 23.
Fig. 82. - Profils de vases-bocaux faits
la main.
Fig. 83. Vases entiers et fragmentaires faţonm?s au taur, de l'etablissement pn!feodal II (1-4). Amphore d'importantion (5).
Fig. 84. Fragments de vases faţonnes au taur, appartenant
l'etablissement prejeodal Il.
.
Fig. 85. - Vases travailles
la main de l'etablissement pre-feodal II.
Fig. 86. Fragments de vases faţonnes au taur: 1-7, vases a decor de lignes incisees; 8, base de pot portant les traces de son decollement de la roue.
Fig. 87. - Fragments de pots faţonnes au taur: 1, 2, 4, decor onduleux; 8, decor de
lignes incisees.
Fig. 88. - Plan et profil de la hutte 6.
Fig. 89. - V ase travaille
la main.
Fig. 90. - Vase
provisions trouve dans B. 15.
Fig. 91. Profils de vases de l'etablissement de type Ciurel: 1-5, travailles au
tou.r; 6-8, travailles
la main.
Fig. 92. - Faur
ciel ouvert n° 1.
Fig. 93. Monnaies decouvertes dans la couche prt?-feodale: 1, denier d'argent
(Commode) ; 2, monna,ie en bronze (hemiphoUis) de Justin,ien (emision de
533); 3, monnai.e en bronze de Justinien (phoUis) ayant circule jusqu'en 565.
Fig. 94 - Debris de ':torchis provenant des parois de L'habitation 19.
Fig. 95. - Tranchee III. Au premier plan, une fosse menagere et hutte B. 13.
Fig. 96.- Tranchee I. Au premier plan, deux âtres d'epoque jeodale.
Fig. 97. - Fosse contenant des restes osseux.
Fig. 98. - Section pratiquee dans la necropole medievale. Tranchee V III.
Fig. 99. - Tombes medievales.
Fig. 100. - Monnaies decouvertes dans l'etablissement et la necropole: monnaie en
bronze fausse, d'apres les emissions de Stracimir : 2, aspre du xve siecle ;
3-4, denar du XV Ie siecle.
F'ig. 101 - OutU.s servant au travail du bois.
Fig. 102. Outils servant au confectionnement des vetements et des chaussures.
Fig. 103. - Pieces pour travaux apicoles.
Fig. 104. - Lames de couteaux.
Fig. 105. - Lames de couteaux de facture superieure.
""~
Fig. 106. - Outils et scories trou.ves dans B. 13.
Fig. 107.- Outils de peche et fusa'ioles.
Fig. 108. - P:ieces mvHtai11es trouvees dan:s l'etablissement feada.l.
Fig. 109 - AppUque de bouclier (vue de face et de profil).

a

a

a

a
a

a

a

Fig. 110. - Bagues en argent et en bronze : 1, 5, pieces decouvertes dans l'eta.blissement; 2-4, pieces decouvertes dans la necropole.
F'ig. 111.- Bague en argent decouverte dans la tombe (detail).
F'ig. 112. - Bague avec camee decouverte dans la tombe (detail).
Fig. 113. - Boucles d'oreilles en argent.
Fig. 114. - Embouchur·es de vases d'epoque feodale, XIVe-xve siecles. 1-6, XIV
xve siecles; 7-9, xve siecl.e
Fig. 115. - Vases des XVe-XVIe siecles.
Fig. 116. - Disque ornemental trouve dans la hutte 4.
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COMPLEXUL }IEDIEVAL TJNGANU
CERCETĂRI ARHEOLOGICE, NUMISMATICE ŞI ISTORICE

La cea 2.5 km de centrul o;:ra:şu1ui Bucureş:ti, în partea sa de sud-est~
şoseaua regională ce leagă Capitala de OlrtenJ:irţa, se aiflă adunate gospodăriile sartru.ilui Tmganu, corn. Oernica, raionul 2.3 Arugmst. Istonia leagă
de numele acestei looailităţi una din oele mai vedhi ctitorii domneşti de

pe

pe actUahll teritoriu al Bucureştilor : mănă.LSitirea T'mganu, ridicată în
a dorua jumătate a secolului XV 1). O modeGtă descriere a lăca:şului,
aflat în ruină la sfî.nşirt;ul sec. XIX 2) şi relatările sureirrte ale lucrărilor
de sinteză privind i:storia aJ'1hitecturii romîne.şti :1), reprezen'taru p}nă de
IOUlfud moldesta informare asupra acestui edilficiu. lmpontan'ţla de01Sebi.t;1
a monumentruui medieval, atît pentru istoria irroeputurilor oraşului Bucureşti, cît şi penrtru staJbilirea unor dalte a11hi tectonice privi:nd ru.na din
etapele oele mai puţin ounoocUJte in evoluţia aflhi1tecturiJi Ţării Romineşti,
a impULs în ultimii ani efectlumea unor oeroetări atît arfueologice cit şi
istorice. StruJdiJerea Tînganului reprezintă 'UJla din căile de inves1Jigatie
privind sec. XV în centrul Cîmpiei romîne şi îndeosebi· procesul de naş
tere şi de dezvol1tare a oraşului Bucureşti în primă sa etapă de exist€'Ilţ.ă.

Dacă· în cei (peste zece ani de rodnică activitate, Şantiel'ul arheologic Bucl.ll'€1Şti a adus o preţioasă oantr~buţie la cunoaşterea prooosului
i..stmic de loou1re a a.oestui ~itoriu, din paJeoil.itic şi pînă în vremea feudali&muliui timpuriu şi apoi lin plină or!ÎlnidJUire medievală, aportul :său
la pnecizarea oon.stituirii oraşului răm1ne încă m·odest. Incercarea de a
da rezolvare aJOOStei probleme fundamentale în. i.LSto~iografia bucure.~
teană, prin oercetarea oenrtrului de azi al oraşului şi a oolinelor de care
tmdiţia orală a legat numeroase legende, deşi a oferit date extre1n de
preţioase pentru SIOC. XVI-XIX, JliU ~ putut duoe la fonmularea unor
oonclumi ştiinţifice privind înoopurtrurlle celui mai mare oraş al pat~iei.
Faptul că ocaşul tf.eudal şi modem s-a ridicat dUJpă nUJme·roa:sele calamităţi care s-au abătut asupra sa cam pe acelaşi teren, a provocat distru-

Paul I. Cernovodeanu, Istoricul mănăstirii Ttng(Jffl,u în volumul de faţă.
C. Săvescu, Biserica de la Tînganu. Amintirile unui octogenar în BuleUnul Comtsiuroii M01!fUflnent·elor Is-torice an XXII (1929), fas. ·61, p. 106--111.
3) V. Vătăşiamu, Istoria arte.i feudale în Ţările Ramine, I, Ekl. Acad. 1959,
p. 480: Grigore .Jonescu, I-storia arhitecturii în Romînia, ,J, Buc., 196:l. p. 277.
1

2)
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gerea în mare parte a Vffitigirilor trecUJtulu1, i:ar oele oare se mai păs
trează sînt acoperite de niU'IllleiX)ra.LSele m.crgazme şi blocuri de locuit ce
s-au masat de-a lungul anilor ~n juvul Pieţii de F1ori. În ooeastă situaţie
s--a impUls gă.siPea unor noi căi de oeooetare, din a căr~r deslfăJşrurare urmează să se obţină date prirv.ind cunoaşberrea srtadiuluri de dezvoltare a
fc11·ţelnr rde prorducţie, în a'ceastă zo1nă, ,în tSec. XIV-XV, raJporturile dintre o,raşul menţionat ,î,n hrisovul dormn'?rs.c din 20 septembrie ·1459 .şi a.şe
ză.rile din imediata sa vecinătate ş.a. De a:id :s-a ajuns la ne:::;:esitatea
stUJd~eri.i, oonoo n1i'ternrt ou centrul medieval al Bucure.5ti,lor, a aşezării
să't€şti din car,tierul Străuleşti precum .şi a mănăsJt.irii 'Dînganu. Obiecl:<vw
central al a'Cesto.r investigaţii desrfăşulfat.e ~n rraza o~raşului, in vatra fl.lTIUi
sat •Contemporan, .şi a unei ctitorii domneşti, rrămîne 1n !plrimul rinld,
obţinerea datelor 'Privind începutUJrile J3ucure.ştilor. Ce:rtcetarea pentru
prima dată în istoriografia romînească a procesului de naştere a unui oraş,
nu numai ~prin imbinarea datelor amheologice, olbţinute :Îfn raza sa
propriu-zisă cu cele păstrate în izvoarele scrise, ci prin coroborarea informaţiilor olbţinute wn diferitele Qrbiective aJlate în timpul exi:steruţei lr0rr
intr-o ilnrdiJso}UJbilă legă tură, impune UJn erfort deowbi t şi o prudenţă
1

sporită.

Deşi

,UJnele ootniCluzii s-au sdhiţat lde pe acum, faptul că săjpătUJrile
arheollogi10e sî'TI't în plină rdesfăJşUinare artâ)t la Stră:uleşti cit şi la T~nganu
sau Piaţa de Floui, cface ca prezenta~rea ,r:ezultateltor să fie ;redată sub
forma unor ra~poartJe mai extinse :pe fiecare dbiectiv în parte.
AŞEZAREA

MEDIEVALA

Localitatea 'Dîingaruu nru apare pentru prima dată ,în mîndul sta:ţifu
nilor arfueolog.irce de pe actualul terirtord.u aJ. BucureştiiLor. Cînd [n 1926
saJVan•tul romîn V. Pîrvan publica monrumenta.l:a sa lucrare "Getica·:, el
culliOŞtea 1a Tintga:ruu o aşezare La teme pe care o plasa la m~giinea uneia
din .zane1e loouite de geto . . dacii din rOîmpia rolffiÎnă l). Thei ani mai tîrziu,
prima iÎn!Cercare de a alcătui harta :ariheologică a Bucureştilor, nota pe
malul stiîng al văii 'DînJganului o LStaţirme "tproto-istor:iJCă" 2). Nici o lucrare
anhedlogi1că nu avea să menţ1onJeze însă, pînă in zilele noastre, lacul
ctitoriei lui Radu cel Frumos, monumentul arheologic medieval care a
constituit obiectivul investigaţiilor începute cu patru ani în urmă (fig. 1).
Teritoriul pe care s~e grup~ază astăzri sabul Tmgam.u a a:Eer,it condiţii deosebit de prielmi1ae locui:rii oiffiJe'I1eşti dirn oele mai [ntdepă:rttate
timpuni. Aflart la oOU1i.f:luenţa luncii Langi de peste 2.000 m a rîului Dîrmbov.iţa cu valea 'Iiîn~anruiluli, protejat de oodr.ii oare şi ~tărzi formează cunGocuta pădUJre a Cennichii .şi Brăne.ştil()[r, de lellcuri bogate în peşti şi
stufăriş, tpărnîn.1m[ acesta a găzduit oomrmităţi omeneşti a1t!Î1t în vremuri
de linişte cit .şi de nestrişte. Spre vest, ditnJoolo de lunea ,:rîului a:samată
în ultÎlmii ani, se p:rolfilează terasa d~efllptă a ,n~mboviţei mai abruptă,
pe care se găseşte Gli:na, ICUnoscu;ta s1taţiune arfuedlogidi privirui epoca
neohtică .şi cea a bronzului, satul Bălălooanca, iar mai la sUJd Poşta, locali ta te oe arrni:nteşte bă,tutuil. drum al Olrteniţei. Pe partea stîngă a Dîmbovi"ţ}ei, la nond se află fostul sat de robi ai mănăstirii ()em,ica şi codrii
Brăneştilor, spre sud Fundenii Fl'ltllilzăneşrti şi mai depal'itle Plătă:reştii cu
1)
2)

V. Pîrvu, Getica, Bucurreşti, 1926, p. 219.
D. V. ROISetti, Din preistoria Bucureştilor,
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Buaureşti,

1929, p. 8

şi

hanta.

mănăstirea

sa ridicată ·în :prima jumătate a sec. XVII de voievodul Matei
Basa.ra1b. 1).
ln terasa relativ mo1oomă a Dîmboviţei se prof[11ează, înainte de
a intra în vatra sa:tului, pe partea stingă a şotselei regionale, un platou
care înaintează cu cîţiva zeci de metri spre confluenţa mai sus amintită.
Planrul moşiei T:înganu intocmit â.n 1849 redă aJaest promoi11Jtoriu incon-

Fig. 1 Platoul pe care se află urmele mănăstirii Tînganu

jtrra1; din trei păJi:i de apele lacului creat de revănsările celor două r.îur:i,
iar la nord pădurea 2) {fig. 2).
Pe ooest ~teren pe care localnicii îl numeSJC "La biserică" sau "La
cantoare", plugul scotea an de an la sru1prafaţă !bucăţi de căwărrnidă şi
mortar, urme de ansură şi fragmente de vase. In 1960 un oolecthr al Muzeului de istorie a oraşului BuiCUTe.şti 3), efectUIÎnJd ce~cetălrile de suprafaţă în :wn:a CăLdărawu-Tiîrnganu, a jprecizat ou ajutorul pr. dr. Gh. Bădie
din cam. Cernica su!prarfarţa pe care se mai păstrau urmele ctitoviei domneşti rildicaiă de Rarlu cel FTUiffioiS. Programarea nnor lucrră:ni de împădu
rire a aoestor s111prafeţe, poooum şi neoesitatea îmbogăţirii crmaşrtinţelor
referitoare la ist01r·ia sec. XV Îln Cîmpia rr-omînă, au impus efectlllarea
unor ceJioetăr[ avheologioe.
1) Aceluiaşi voievod i se atribuie după tradiţie ridicarea la Fundenii-Doamnei
a unui palat ale căror ruine au dăinuit prin vitregia vremurilor pînă în timpul celui
de-al doilea război mondial. Coperta prezentulUJi volum reprezintă o porţiune din
zidurile constnucţiei înaintea complectei ei năruiri.
2) Arh. St. Buc., Planuri Ilfov 72/1849.
:l) Colectivul a fost format din P. Năsturel, P. Cernovodeanu, M. Turcu şi
P. 1. Panait. Valoroase informaţii documentare privind acest sector am primit de la
praf. N. Ghinea .căruia ~i adUJcem muJţli!Jlliri E?i pe aceCllStă cale.
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Săpătw·de au început la 7 aiUgust 19·61 şi :s-au doofăşura t ·în cadrul
priunei campanii pînă la 6 octombrie, l)eprezentJînld ooa mai însemnată
etapă de lucru. Din condiţii obiective cercetările n-au putut fi continuate in 1962, reluarea 1lm cfiinld poiSibilă în 1963 şi 11964 1). In total s-au
săpat, pînă în prezen.t, 14 şanţuri de eîte 1,5 1m lă~Lme, 'ÎnJSUim'Înd 1054 m
linia~ri. Suprafaţa şanţurilor şi a ca:setelor deschise totalizează oca 1.780 mp.
~&1·~~;;",

. ~l<> ,._",.

IJ

!M<'f•-"' ~:;_ 'i
~· '""' ~ .........

Fig. 2 Planul moşiei Tînganu intocmit în 1849. La confluienţa văii Tînganului cu riul
Dîmboviţa, se afla. bi.sericc. mănăst::?·ii.

La sfînşi,tul oe1ei de a treia campa!I1Jii se pot corusi!dera a'tLnse princilpailele prolbleme oe se leagă de oomplexul ariliHectonic feudal, pnecum
şi de etaJpele sale de locuilre. Situaţia strattg.rafică atestă existenva a două
importante perioade de locuiTe a acestui promontoniu, nna apa:rţiru:nd
populaţiei geto-daoe, iaJr cealaltă aşezării feudale. In general stratigrafia
te.renulJui Oeii'IOOtalt es'te mu1t deranjată de numeroasele g.ropi ce e!pcwţin
necropelei medievale, de gropile de bordeie sau de provizii, alunecările de
sol ş.a. (fig. 3).
Obserrvaţiile cele mai com!pllete în acest domeniu s-au pUJtut Lface ~n
şanţul XI aflat pe latura de nord a bis~ricii şi în parte în şanţurile XII,
III, IV ş.a. S-a CO!I1lStatat aJStfel rurmătoa:rea situaţie stlrati!gu-afică : sub
1)

datele

ln cadrul ropor.tului de faţă nu vor rputea fi
în campania din 1964, materialul nefiind

obţinute
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menţionate, decit
încă prelucrat.
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,:;·b lul 'Vegetal recent deranjat de lUJC!rătrile agnicole,
urmea:ză U!Il strat .de. jpărrrfiJnt 1Cenuşiu~a1bidols, amesteaat cu ibucăţi d e 1cărăm~dă, ll1110loz, tfrl3JgUnente de
vase 10e pot fi idaJtate [n :sec. XVIlll-X·I X. !El se aş
terne peste un strat de păm·înt cenuşiu-măzăr os amestecat 1c u căi!'bune , care la irmdU!l !Său :suprapune un
s ol cen:uşiu...f'mchi:s , 1a !baza căruia se gălsesc ra:re
fragmente de 'V.a se din ee. XIV-XV. Aceste niveluri medierva1e căJpăcuesc IStJrafu'l cenUJŞiu-negricios
ce :a:papţine U·ocuririi !Latene. Solu:l oaJSta:niu de păld ure
stă 1a baza aJCe!Stei situaţii :stra t i.g.rafi;c e aTiheologice,
acdperind la rîndul său depunerile !de •loe!SIS. Alceas1ă
SJcihiţă strat~g.-.r:afieă se completează în sjp ecial Îln
~porrţiUhea astică a lp romOilltoriuO.u i cu srt:Tatu.ri de
pămînt ga]ben !de ni'Vel:are, dh i'I1piic ce a apalr.ţinut
unor 1olcui;n~ din paiantă , ldumg i de ~cenuşă şi că·r 
bune ş .a .) ·e 'lemente care constituie !Preţioase inldidi
,privinld tnanstfo.rmătrile legate de exi!Sten~a complexului rfeuda:l. ŞanţUJrile J şi H au dov.edJit ICă t errito. riul folosit int ens de amenajările medievale, a~oo
peră o LSUJptralfaţă de CICa 112.1000 m 2 în .jurul b lisericii,
în re!St uJrmele .a!I'Ih eolog ic.e 1fiinld mai mult sporadice.
Astfel către e1ţtremele şanţului I şi a caJpătu1ui d e
est al ş anţului .Jii Kl•e punerile arf.heologice lfeu!da1le LSIÎnt
foa!rte LSărăeăcioase , ~n tilmp ce în jurul bisericii
s -au găsit oo11!Stlrucţii mănăLStireş1i , lb ortleie, nocro!pola etc.
Plat oul ocupat timp de aproape cinci secole
de mănăsti!fea 'llinlganu, prezintă u rme de locuire
medieva1lă anterio:11re mijlocului selc. X·V. În ş. X[
preCUJm şi m ş. XII au lfost ldesoo1perite, 'l a fbaza celui
mai vechi n 1vel lfeUJdal, f1ragmente ee au 31parţinut
unor !boreane cu gJ:tuJl 1înalt, 1buza triunig'hi ulară în
secţiune , puternic tras ă în afară (fig. 4). Compar ativ
cu oer.am.ioa descoperită la S trău1eşti 1), s au cu aceia
de la 'Dîrgşor 2), ...Coconi 3) 'VaJSele fe'l.ldale cele mai
vedhi de la Tîng.a nu ~pot fi datate în sec. XIV. De.i
nu a [o:st semna•1a1ă niiCi o · locuinţă oontempv1rană
aoestei cemlffiki, ea !I'eprezintă o ldo'Valdă concluJden tă
a faptului că terenul viitoarei ctitorii ldomm eş1i fusese deja 11ocuit .pînă m soc. XV de către elemente
feuda:le. Aceste 'Ves.t~gii tpot p.roveni de la o aşez ar e
aflată în vecinătate sau de la unele am enajări t em1) VeZJi Şantieru,z arheoLogic Băneasa-St!T"ăuleşti, în volumul de f Cl!ţă.
.
2) Informaţii p nimite de la cercetătorul .... Constantinescu.
3) N. Cons tan tinescu, Obser.vaţii asru.prro. satului forlijhOOJt cUn Ţ.ara RomiJneCIJscă îrn sec. X IV-XV. Aş.ezar.ea de la
Co.c.oni (r. Obt.eniţa), în SCIV, an XII (1962), nr. 1, p. 70,
fig . 10/1-2.
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că o mare pa.rrte din !Promontoriu este astăzi [mpădurita,
îngreunează [n bună măsură lCencetarea de suprafaţă amănunţită a acestei
zone şi face aproaJpe imposibilă exltin!derea ISăpăturilor ai1healogice.

porare. FaJPtU!l

Oeea oe IS--a oooewat în toate secţiunile deSidhffile pînă: acum, este
faptul că Ja pregătirea terenului pentnl oOTllStruirea mănăstirii nu s-o
folo&it sistemul defrişării prin foc. Stratul feudal nu ane la baza lui,

1.

z.
Fig. 4 Fragmente de buze de vase datind din sec. XIV.
excepţia citorva porţiuni din şanţul XI, o dlll1Jgă de cenuşă
~e ar putea indica nn astfel de procedeu ,:flreavent ·înm1nit
rioorlă.

cu

sau arsură,
m acea pe-

!n Uimla oelor trei campanii de săpături, unele obiective au fost
complet ooocetate, al tele aJbi:a atiruse, mulrte ră.mân!ÎTIJd probaJbil încă nesernnalaibe. Etapele mari ale funcţionării acestui 1lăcaş sint de :pe acum
sdhiţate, deşi este. posibil ca oeroetările uJ:teriO<U-e să aducă um.ele date,
în lumina ~ora ipotezele de h11CIDU de azi să..fie corufilrmate sau negate.
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Este atestat pma acum la TJnganu un ooanp1ex ferudal al~eătuit din
fundaţiile bisericii şi ale caselor egumeneşti, urme ale uno1r ooll1Strucţii

1
2.

Fig. 5 Fragmente de buze de vase sec. XIV-XV.

din paiantă, bordeie, gropi de bucate şi gropi pentru trebuinţe gospodă
rQ5-1d, un bogat material arheo~ogic şi nooropola la care se adaugă urmele
lo~uirii geto-daee.
Biserica mănăstirii Tînganu. Încă din 1961 au fost surprinse în sectiunile II, 'III, IV, VI, VII, o parte din zidurile bisericii Tînganu, dezvelirea lor completă rfăcindu-se in 1964. De la acesrt editfidu nu s-au mai
pftStrat astăzi decit fundaţiile, in unele sectoa.Te, cum este absirla de sud
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Şl

acestea ,f iind distruse {f·ig. 6). În cele dteva :porţiuni nederanjate, păs
trate în interiorul bi:seri·cii, aJpare evident tf atptul •că edificiul a fost ridicat
pe un teren ~poradic locuH lîn etapa imediat anter.ioară. Stratul care suprapune depunerile geto-dace şi din partea superioară a că:cuia au 1pornit
fundaţhle bi:seridi, este extrem de ISăra•c ~n urme arheologice feudale (fig 7).

Fig. 6.

Fundaţiile

biser>icii Tînganu construite în sec. XV

Biseri·c::t are plan treflatt, oeu d .~ametrul longitudinal in te:ctnt de
13,70 m iar dia:metrul Jat;eral de 5, 70 m. În ·timp •Oe abSJidele de nord şi
sud tSJ1nt abia tprotilat.e, awntd o .a dincime de -D,.SO m lf· aţă de zldurHe
naosuluri, a1bs~da es·Ucă .est·e aproape semi-e'lip9oidală, eu un diametru inberiotl· de 4,.2·5 m. La ahsida de nord, ca1r·e 1s-a !CQiniSJerva't mai hine, s-ta observat că .part·~a i·nter·ioa:ră a acesteia eSJte •Cir·cUJlară, lin Ump ce exteric ru~1 IS·C!hiţ.ează un :poligon ou latuf'ile ee variază 'Îtntke 1 m-1,20 m
(fig. 8). Ca1pet·ele .wbsidelnr se pr,elung.es.c ·cu c1te un pilon de sUJsţinere
a turlei. Pronactsul, akăturit dr~n:t::r~o IÎnlcăJpene a;p11oape !pătrată, eu lart:urile
de ::xa 4 ;m, e~:t.e de1spărţit de nan3 printr-un z.iJd g.ro1s de O, 70 m. întrea.g.a
funda·ţie a bi•s.e·d ci'i a fost fă,cută d.in bolovani de riu de dimensiuni n1id
şi rrnijbdi , pr.i.n.~i cu un mor't·ar .a1că·t'UI ~~t ld:~n var, n~silp, slabe ur.m·e de •Că
răJmjdă piG ată .ş:i c31flbrurne (tfig. 9). Pe l•at.Uira de nond a .f.01st găsită o ·oără
m,idă ·întTf~agă :încwstrată în zidul de fundaţie. 'Doa;te s.ecţiunHe ân caf'e
au fost inte11ceptate zidurile bi:s.erki1i au dovedit că tu~n:area fundaţiilor
s-a fă<~uL prin u:mple11ea cu piatră .şi .montar a şanţud'lor special amenaja;te. Săparea :aoe:stora a porni~t de la stratul de 1pămînt cenuşiu ca:re
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:suprapune nivelul ,Latene, aJdînc1ndu-se
1,10 ,m, străJpungîntd astfel şi solul castaniu.
Din ~ceH~etarea .fundaţiilor Teiese
caracterul rudimentar al tehnkei de
lucru ~a acestui edificiu. FUJndaţi:i.le nu
respectă o groiSime dt de dt un:itară,
iar unele elemente tm1puse de simetria
conrstr'ucţiei au uneori evidente diferenţe. Astfel, zidul de fundaţie o.sdlează
în genere întlre 0,80 iŞi 0,9'5 m wco:;,:i_tme
iar în zonele de interferenţă a absidelor laterale cu absida de est depă
şeşte 1,0'5 m, pe cînid 1pe ,latura de noT>d,
in apropierea zidului deSipărţitor, :se retrage la 0,70 'lTI. Colţul exterior ide sudvest înscrie un l;lnghi ascuţit, lăţimea
pilonilnr aşezaţi în 1pla:nu1 ho::el01r laterale, nefiind, de asemenea, uniformă .
Se constată astfel nu numai repetatele prăbuşiri ale malurilor şanţurilor
provocate de un :sezon :ploios sau de
desJ'ăşurarea mai puţin îngrijită a lucrării, d şi unele :stîngăl[~ii în trasairea
fundaţiilor (fi!g. 110).
·În ceea ce 1pr:Lveşte jpartea ISUperio~ară a zidurilor, presupunem :eă era
fă:eută din cărămidă, !Sau eă1 ră:midă altern[nd cu :bolovani de rîu 1). Din nefericire nu s-a mai păstrat nimic din
aceCl!SJtă parte a monumentului. Ceea ce
atrage atenţia este prezenţa unor t2ără
mizi ]ntregi sau :firag1mentare, cu dimensiunile :de 28~2.9 x 15-16 x 4 om,
găsite atH &n molozul rezultat din dă~
rî,marea biseridi cît :şi în unele gropi
aflate în apropiere. Faptul că la nici
unul din zidurile păiSt~rate azi 'Cl 1pa:rţi
nînd tindei bisericii sau caselor egumeneşti nu se în tJilnesc călrămizi cu astfel
de dimensiuni, ne ide:termină :să le a tribuim pe acestea jpereţilor bi'Sericii.
1) Zidul din str. Soarelui nr. 7
de la sfk.şitul sec. XV este lucrat, de
plu, în această tehnică, D. V. Rosetti,

datînd
exemSăpă

turile arheologice· din sectorul Curtea Veche
in Bucureşti. Rezultate~e săpăJturilor arheologice şi ale cercetărilor istorice din anul
1953 1, Buc., 1954, p. 236 fig. 42.
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rn prirveştJe partea di€1001raltivă, ea era alcătuiltă,

în faza

iniţială,

din discuri
cu sUipraJfaţa acoperită în parte cu smcill.ţ de nuanţă verde sau maron
(fig. '11/2). ,fn materialrul rezulta1t de la unul d~n :primele 1incendi1i a~e
mănăstirii, se găse&c :nwne:roase fragmente de cahle de rezonanţă (fig. 11/1).
Biserica mănăJs.tirii 'DingaJnu, ca şi Intregul ,c01mpLex oe o în5o~eşte,
a cunos~ut mai multe eta~pe de lfllil11cţiune, mareate adesea de n1ari inced1i şi pusti[,ri ce se abat asupra aceSitei zotne. Deşi puţin laterală faţă de
drumul urmat de armatele 01tC1ma:rue :spre Bucureşti, mărnă:SJtinea a atras
asupra ei, în decw1Sul sec. XVI-XVHI, cel puţin trei mari j.efuiri, ur-

"

·'· .ft :'
-~-

d_f1_ f.
- ~-

1

J

(c<?"/"

,

...0.~:~·~;:;....,.__::~,...__.,:..... ~.-#;-.~,.;w.,.:.t -~'u.,.-,. •........~ ' ·•.;.

Fig. 9

Colţul

de sud-est al bisericii (detaliu)

mate de perioade de grele încercări. In urma celei de a treia din aceste
biserica a fost ~efăcută, :aldălug:îndu~i-se rm p.nidvor lung de
cea 5 m. ZiJdurile îneă.Jperii nou cOUllStruite, groase de 0,5'6 m, sînt Ifă,cute
din căJ"ăun~dă cu dlimemsiull1ile de 27----~28 x 15-16 x 3,,5 cm sau din fragmente de cărămidă.
·Mortarul î;rutrebll'inţat aici se compune dintr""'llll nisilp amestecat cu
yar, pLetriş şi :Doarte puţin că.nbu..'Yl.e. Spaţiile ,între rindurile de cărămrlldă
sînt neuniJarme, dînd suprafeţelor zidu'lui un aspect puţin îngrijit. UH)erior ti:nda a fost îrmJpărţită în două, printr-un alt ZJid gros de 0,42 m, ridicat din cărăm,izi cu dimenJShmi'le de 21 x 12 x 3,5 cm. priruse cu montar
aJJbicios. ComstDuinea ulterioa~ră a aoeSJtJUi zid rezultă şi di:n falptul -că el
este adosat şi nu ţesut laturilor de nord şi de sud ale pridvorului
(fig. 12).
Suprafaţa interioară a bisericii, fiind complet deranjată, si~cr:ura
zonă în .care s-au mai găsit unele urme ale podelei se află în noul pridvor. Sînt precizate două nivele de călcare, amenajate din cărămidă.
calarrni1:ăţi

1

249
https://biblioteca-digitala.ro

xoro .· ~"'

F ig. 10 Planul bisericii mănăstirii Tînganu
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1
Cahlă

Fig. 11

de

Fig. 12.

rezonanţă

Fundaţiile

şi

disc OTnamental

pridvorului.

Polderuua dirn ~că,rămiZ'i de dr.imeniS1uni rusemămătoar e cu aJoelea a11e zildurilor
tindei, aco~peră urn strat de păm,1nrt 1purrta't amestecat 1cu fra~g.m·e.nte de
va!Se di1n sec. XVII (ng. 13). Ac01perinld mormintele d in C1!CeaJ 'tă incă
pere, podearua prezintă unele de111i'Velări, fa1pt ,care a im1pUJs 1refC1Jcerea ei.
1
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Concomitent ICU zidul despărrţi tor al tind ei s-a amenajat 1p0deaua LI, ultimul
nd.rvel de IC'.ă'lcare al biSericii. Pentru alOeaStă lucrare s-au folostt că~rămizi
de diimerusiuni ooemănă,toare cu acelea ale 'Zidului aminrtit. Etalpei de lăr
g.i:re a lbi:s>erilcii îi cornesJpunde un bogat şi variat material omamental alcă
tuit din 'cahle de diifetrite forme, diSJcUJri etc.
Biseri,ca mă1nă1sti:rii 'T1îngamu i<;;i ffneetează arctLvitatea puţ~n mai tirziu de mijLocul sec. XIX, dUJpă o pe~ioaldă de modestă lfuncţiona:r;e. Exis-

Fig. 13. l)etaliu privind pavimentuJ 1 al pridvorului.

tenţ.a ei
coru~tată

~bud,umată,

îndheiată cu o rapidă acţiune de demolaJre, se
cu clarirt.ate şi in si,tuaţia stratigrarfică din interiorul ediâiciuil.ui.
Î'nJtreaga sUJpraJaţă es tJe dernnja;tă de g;ropi 'timpurii sau n1ai

Alproape
tirzii, morminte1e 'elin pnomJaos s.înt deranjate, osemintele fiind aJrU.Th00.1Je
îrutr-o groapă puţin aJdd:ncă. Se cooLS~tată totuşi un fapt de01sebit de semnHica:tiv, pnin areia că Îil1. tiunlp ce toate înmonmJnrtăril·ţ din v~oohea
biserică sînt jefuite, nici unul din cele aflate în pridvor nu au suferit
un astJfel de saJcrilegiru. Aici, singurele deranjălrri IJIDOIV'in. de 1a Îll!m0rmîntăf1ile v~petate rpe o sujprafaţă dmtu1 de rest11însă 1). Această coillStatare poate sta la baza mai mul~tor i:portez:e de l uoru :
- ' deranjarea m01rmi:ntelor din vedhea biiSeni.că s-a fă,cut într-o perioadă anterioară ridicării pridvorului ;
. . . . . . . ~gropile [ălsa~te de prilmi'i profanatori dovetdooc că aceştia nu UJ'mărearu ~ooaterea materialillui de colfl.Strucţie, fundaţiile zidunilor nefiind
f) Ve-.li 1capi,toLul Ne,cropola, Jn volumul de faţă.
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atinse în
telor ; 1).

acţiunile

lor, ci eventualele comori oou inventarul mOT'111In-

____. dUJpă refaoorea clădirii şi adăug:crrea rtinldei înmomllÎnrtări~e interioa:re se vor face numai în noua anexă a edifilciului.
---J în ul1tima şi cea mai dăunăitomre etapă a dis'trugerilOir de 1a Tînganu, sec. XIX motivul esenţial par:e a fi foot oooaterea cărămizilor şi
a bolorvanilor d;e ,mu de la fundaţii. De data aooasta s-a mers ditrect pe
zid în unele părţi, cum menţiou,E.llll pe latura de sud, ajungîndu-sre pînă
aproape de solul castaniu. Grop:i!.'e dernantelatomlor IPDrnesc de la nivel'ul
actual de că1caJ'Ie şi se ,J:n!Seriu in marea lor majani,tate numai în porţiunea zLduri lor pe care [e urmăre.siC. In timp ce adînci.Jturile făt:ute de
primii tprOifaJnaJtoni sînt umplute cu părrnînt ctmuşiru aJrrl!estecat cu lut
ga1ben şi puţini lbulgă11i de mortar sau fragrrne111te de cărămiidă, acelea
ale de1nantelatorilor conţin în exclusivitate moloz. Este de fapt singUPU.l loc unde se mai păstrează oorrnpaJct materialul rezll'l'ta't din această
acţiume ddst:rugătoare, mare 1parte din moLoz filind ruilat, în decursul
deceniilor care au urmat, spre panta de vest a promontoriului.
Biserica mănăstirii T~nganu, ahia,r ~n sL1.diul irn care s-a mai păs
trat, ridilcă unele probleme atît de ondin ~st01ric cit şi arhiteotonlic. Izvoanele scrise a:kibuie a~proape ,fi exclu6ivi tate ctitoria aceaJSta lui R:atdu
Vadă sau Radu vodă cel Frumos 2), sta;bilindu~i astfel perioada de ridicare în rprirrnele deceni'i a1e celei de a doua jumătăţi a veacului XV.
Datele ar.heo~ogioe obţinute pînă acum oan:finnă info:rmaţiHe doicurrnentaJre şi le oOiiDpletea:ză cu nori e1ernente. ,.A:stfel, reiese în mod evident că
şanţurile de fundaţie ponnesc din partea supeniiQară a srtrartuluă în care
s"""*lu găs.rt urmele datate în sec. XIV. Edifilciul a foot ridicat din conside:rente de pietate, el !lleavînd run ~ol militaJr căci, săpăturile efectuate
nru au precizat nioi un indiciu asupra rmor .z:Lduni de aJpă:raJre sau a
altor amenajări de or1din militar, atît în faz;a iniţială cit şi în secolele
oe au urmart. :Este pooibH ca voievodul, în nru:meroase1e sale retrageri la
Dunăre 3) să ,fi aflat de existenţa, 1pe acest promontoriu, a vrermui &:'hit,
sau biserică de lemn, 'hotămnJd să ctitoricească aici o unitate monahală
pe oare însă nu a putut-<> data decît cu clătc:hrea bisericu şi unele mă
fl.Inite cOIDIStrucţii din paiantă. ,Nu mult mai ·tîrziru de rla r1dicanea ei,
mă.r1ăstirea suferă primele neajU111Suri provocate de urn incendiu. ln
şa:nrţul IV, una. din gropile â.n care s.înt aruncate urme de amsUJră, discuri
oma~menta1e, calh:le cilindrice ş.a. este deranj.aJtă de M.42, d~tat cu un
dilllaT de argmt bă,tut la K.Demniţ in a!Tl:ul 1549. IProbalbiJl această calamitate a deterrrniiilat pe Vlad voievodrul iînnecat în Dimborviţa, 'la Popaşti
. (1530--1532) să se îngrijească de ctitoria dQlJllJlea.sci a Tîngamtului. Au
t~t apoi d€10en!ii şi către sf"rrşitul sec. XVI noi pU~Stii:ri se aJbart asupra
mă.năsbrili. Oomsrtrucţiile de paia'I'lJtă, de tpe latura de sud a jpromOil!toriului, au căzut pradă unui nou incendiu. ln cenuşa scoasă de la unul din
cuptoarele acesta!!' case a fost găsită o monedă de .~gim.t, oolidUJs emis de
1

1) ProfanaTea mormintelor aparţinînd voievozilor sau marilor boieri este atestată în sec. XVII-XVIII şi la alte biserid printre car·e menţionăm pe aceia a
Curţii Domneşti din Tirgovişte jefuită în aceiaşi per"1ioadă cu Tînganu (V. Drăghi
ceanu, Călăuza monumentelor isto-rice din jud. Dîmboviţa, 1907, p. 15).
2) Vezi, Istoricul mănăstirii Tînganu, în volumul de faţă.
3) C. Stoide Legăturile dintre Moldova şi Ţara Romînească în a doua jumătate
a $ecolului al XV -lea în Studii şi Cercetări ştiinţifice la!?i, istorie an VII ( 1956)

farse I, p. 59-73.
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Ştefan Bathory după 1580 1). Este !posibil ca această rprădădune să se
fi desfă.şura:t în cursul campaniei turoeşti din toamna anului 1595. lnsă
cea mai diLstrugă~toa:re acţiune care s-a aJbătut asulpra mănăsHrii este
atestată căt['e mijlocul vea,cu!lui XVII. Cu această ocazie !Însuşi edificiul

religi01s a surferi't grele ava,nii. 1\llateri.alele de la ZlidlJ.rile oo1e sînt risipite
pe întregul platou. GI'Io'Pi de mărim'i variaibi,le sînt UJm1plute cu cărămizi
înnegrite de lfum, [:ragmenle de vase, calhle de 1for:me diferite etc. Fără
îrudnială că aooastă acţiune dd.IStructirvă se leagă de expediţia tunco-tătară
din anul 1659, care a pustii1t :satele şi mămălsitirile din aoeas1tă p3.1rte a
Ţării RomiÎneştJi. Frurmu.şanii din lllfov sînt incendiaţi atunci de tă~tari,
iaT locuitorii duşi în robie. 2). Mănăstirea Plătăre.şti îşi pierde cu aceiaşi
ocazie toate zapi:sele şi 'hrisoavele 3), :situaţie similară şi pentru Tinganu ").
Certoetărdle arheologi~ ~înt as~tăzi m măsuTă să staJbi'leas.că amploarea densebită a .acestei eala1mităţi. Pe o suprafaţă de peste 1 000 m2, sînt
împră!Ş'tiate ur'mele incendiului şi dis1twugerilor ICe au avut loc şi care au
aJfeotat din plin şi modesta oons,tr!UCţie a bi:ser~cii. Nu 1tJ:'Ie\Oe mult timp şi
o seur,tă etaipă de înflo.rire renaşte pe cenuşa lăsată de .tnagi:cul an 16,59.
Tîn,ganu i,n:bră în a doua jumătate a sec. XVII ~întT--o fază efemeră de

J

1

Fig. 14. 1-2 farfurii din sec. XVI. 3 Farfurie din sec. XVIII

reînnoire. Acum se adaugă pridvorul edificiului religios, iar pe locul
caselo1r din paiantă, destul de temeinic J'idicate, aşa curm rezultă din
chirpi,oul pă:st,rat, se amenajează casele egumeneşti ldiln cărămidă. Pă
mîntul scos din beiCliurile spaţioase ale noii corus1tr1ucţii es:te lfolosit pentru înălţarea şi ni,Vle'la:rea sUJpmfeţelor din imedia1ta a1propie[1e. O moilledă
de wgilnJt (g,nmss) emisă în aJl'lul 116~6~5 de Frie!derildh WilJhehn (1 640-168.8),.
a foot găsită sub stratul de pămJnt galben şi deasUJpra acelui de moloz,
În şanţ;ul Xf, C!Oil11StitJuind .astfel 'lllll IIDU indiciu in proia>lema datării refacerilor respective. Este perioada care coincide cu lupta egumenilor şi că
lugă:rilo~r de la TÎinganu 1pentru a li, se roormoaşte ~voohile lor dreptrulri
şi ip["Oprietăţi Dar etapa de linişte se stiiTige citeva decenii mai tîrziu, căci
la Î!I11ceputul sec. XVIII nn ultim incenldiu ipUJne caJpăt casel:or egumeneşti.
Datele istorice atestă prădalnice acţi'U!l'li tur.oo-tăiare, 1în cursul anului 1717
sau IÎn răstimpul clllprins între 1735-1739, evenimente care [ndheie
1

Identificarea monedelor de la Tinganu a fost făcută de cercetătorii Iulia
ConstantirneiSicu şi H. Dj. SiJ•unL
2) Arh. St. Buc.; mss. 128, fol. 213.
3) Idem, fol. 183-183 v.
'•) P. Cemovodeanu, IstoricUJl mănăstirii Tinganu, in volumul de faţă.
1)
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şi exils:tenrţei

mode'stei mănăis1tilni IezePu ridicată de Chiajna în imediata
vecinătate a cti'tnriei soţului ei, Cerniica 1). Cărămizi de la zidurile
fostelor case sint întrebuinţate 'la Cllmenajarea UJnor modeste locuinţe, multe
dintre ele fiind bovdeie. In decursul sec. XVIII, viaţa monaihală la Tînganu in1tră într-o fa!Ză de agotnile. În veaiCul urmă!tor s~ngura oonst::cucţie
care mai su:pravieţuia celor cinci secole de ·:z1buciu1mată existenţă era biserica llTiănăJShrii. Miau:ţă, după părerea lui C. SăJvescu, ·învelită cu şindrilă,
de la care :.surprinldem in săpătu:ră 1ruumero,ase cuie, dotată cu run singur
turn 2) .ridicat probaJbil:l pe navă, ea străjuia UJn teren înţesat de morminte
şi de ruine aile [m:;.t,eJlor dhilii.
Cercetarea mănăstiriri Tîngamu, a cărei eXJistenrţă conespunde uneia
din etapele de seamă ale oraşuJlui Ca.~pitală, aduce unele elemente de
o oorrtă ~valoa~re şi pentru istoria arhitJecturii .romîneşti. Ridicată intr-o
perioadă in care, rîn Cîmpia ~romJnă, Vlarl Ţ~peş corustruise pe celălalt
drum al Dunării, drumul Giurgiului, Coroana 3), refăcuse probabil Snag'OIV'lrl "), ridicase la 'Dkgşor ·un alt €1dlificiu reil.i,gios 5), biJSerioa TJnganu
C01111JPlertează o verigă a evoluţiei arthi>tectur~i locale cunoscută din nefericillie atit de puţdn pînă acurrn pent:ru sooolele respective. Din tot ce
s-a const,Puit in perioada aTiterioară lui Radu cel Frumos, cit :şi după
acesta, "nici o clădire nu ni s-a păstra~t însă întreagă sau măcar irutr~o
stare ICare să ne îngăduie să dedUJCem trăJSă:turrle caracteriJSNce şi mai ales
legăturile a~lhitectuTii acestei rperioade" G), pînă la săJpăturile aici prezentate. Prin stabililrea p[anUJlui său iniţial TînJganu reprezintă deci o verigă
importantă la cnnoaşterea avhi'tectur.ii ,religioa~&e rom,îneş:tJi, la jumă tarea
veacu!lJui XV. Acest edifilciu m{)ldes:t, ridicat probabil de meşteri locali,
respeotă în mare mă1Su1ră planul armiteotonic semnalat pînă aCUJm la Vodiţa
II, Cozia, TlfuiguVlitşte, s~hi'tul Brădet, ducrînd în mod indUJbitaJbil spve constru~ţiile de acest gen de la începutul sec. XVI. Se vădesc. ~n planul
acestei cOnstrucţii unele elecrnente comune cu bisericile sîDbeşti din sec.
XIV 7), care rvor fi tJranJSmise edirficiilor Tomîneşti de la Dealu, Argeş ş.a.
In raport cu diimerusiuni~ ei, biserti'ca ,.llinJga:nu este mult asemăJnătoa~re
aceleia de la Cozia, ambele prezentînd pe lîngă planul comun şi un diametru longitudinal relatirv egal 8). Ea este cu mult mai mare decit schitul Brădet D), dar mai mică deCît bisericile Vodiţa sau Tismana 10 ). Studti.erea amp~ă a tuturor elementelor rezultate din cercetarea arhe<Ylogică
va completa date.Ie prirv1n!d aoest preţios mnnu:merrt de arhitectură medievală .romlîneru;că.
1) Gh. Ca>ntacuzi.no, Unele probleme istorice privind aşezările medie1:ale muntene în lumina cercetărilor arheologice de la Cernica, în SCIV, an XIV (1963),
DT. 2, p. 363, 179.
1 ) C. Săvescu, op. cit., rp. 106.
:J) N. Ghica-Bu:deşti Mănăstirea Comana în BCMJ I, 1908, p. 70-11.
'•) N. Şerbănescu, Istoria mănăstirii Snagov, Buc., 1944, IP· 31-34.
5) V. Vă tă.şianu, op. cit. p. 480.
6) Gr. Ionescu, op. cit., p. 277-278.
7) Gabriel Millet, L'ancien art serbe. Les eglises, Paris 1919, p. 154, fig. 177.
PJmwl biiSeniiCii de la Smederevo.
H) Lungimea bisericii Cozia este de 13,80 m, cf. V. Vătăş.ianu, op. cit., p. 482.
!1) Brădetul are lungimea de 8,95 m, V. Vătăşianu, op. cit., p. 482.
10) Biserica Vodiţa prezintă un diametru longitudinal de 18 m, iar Tismana
de 20 m. N. Ghica-Budeşti, Evoluţia arhiecturii în Muntenia, BCMI 1927, p. 131.
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Locuinţele egumeneşti.

JLa cea 10 m, sud de zidUirile !bisericii au :fost
găsite funldaţii•le din cărărrnidă ale caselor egumeneşti (rf:iJg. 11'5). Ele îll1.Scriu
un plan tdreptUilJghiulaJr cu lunJgianea de 1116 m şi lăţimea de 8 :m. Pe latura
de nord la corpul iniţial s-au adăugat ulterior noi încăperi a căror

<'

..(' .

{~~:;~,~~~,<:> ,._~~II <
.. -U~_,;._~, ... ,_ ~~ _, ·'· 11" ,

Fig. 15

Fundaţiile

--...olOiltl!lilllllilll!ll:l~

zidurilor caselor

egumeneşti

este de lOCa. 415 m 2. tAstl:fel, locuinţele ldinl cărămidă, in
peri()laJda lor de maximă demroltare, :aoqperearu o stiJprarfarţă de cea 173 un~.
Observaţiile făcute findeosebi m ş.anţurile rlll, V şi VH, dolvedeslc că aceste
clăldiTri au fost ridicarte pe locul . unor oase din pa:i:amtă. Zidul de vest a
tăiat cUJptomul unei loouilll·ţe de S~U~prarfaţă, ale călr1o.r urme ifJ11Cendiate au
fost lSlUir!prilniSe lîn seoţ1unile HI şi IX. Conpul in:iJţial al ~caselor eg.UJmeneşti
avea beci, tavanrul ICl!Cestuia · fiÎinld ifăC'ut d1n lbîrne ·de stejar. lPodeaua
beciului cencetată ,îm. s. III este tfonmată, de asemeni, din bime groase de
SUJPTa'faţă
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oca 3 cm şi late de 15 cm, orientarea lor fiind nord-"Sud. In molozul de
un1plu1Jură al încăperii de vest a beciului, au cfrnt găsite rfrragrrnente ceramirce de la sf:îrrşi1ml LSOC. XVII şi llinceputul veacu1ui !Următor, oooabele unei
uşi ş.a. DUJpă năJruiTea caselo:c provocată de ~'tun putennie incendiu, localnidi n-au mai ţinut 19eaana de existenţa acestxJ;r 1Iumdaţii şi în molozul ce
Uiilljplea beciul au ~:nceput :să sarpe morrn1nte. Suciţi dim zidurile dănîmate
se mai găseau, pe partea stîngă a bisericii, IPe La jUJmătatea veacului
trecut 1), in zilele noastre 1păstnîndu . . .se la suprafaţa solului doa1r fDa:gment~
de Căirămizi şi mici bulgări de mo~rtar. Dezvelirea rî;ntregei SUf:II'afeţe
OOU\pată de această c101rustrucţie, în cadrul campaniei !din 19r65 va pfiOOUl"a
noi elemente atît în ceea ce !Priveşte tehnica. lde cornLStnmcţie cit şi datarea
întregului arnsam~blu arhH.ecta111ic.
Bordeiele feudale. ~In jurul bisericiri "llinJgarm au fost precizate pină
în rpr€ zen t gropi1e a şapte rbordeie feudale, datînd din sec. XV pînă
în veacul XIX. Cea m:ai vedhe locuinţă de acest g:en este B.lO
descoperit în partea de nord (fig. 16). Groapa acestui bordei, destul de prost
conservată, afle dimel11Siunile de 4x3 m. Pereţii de est şi vest sînt săpaţi
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vertical pe cînd cei de pe laturile d~ sud şi de nord fommează .cîte o
treaptă la,tă de 0,50 m. Poldeaua orizontală bine bătăturită se ada l3
-0,95 m faţă de nivelul de călcare medieval.
BoPdeiul a fost umplut cu păLJ.n,înt, am.e.s,tecat cu .multă eenuşă)
adunată in urma unui incendiu care a a~fecta:t locuinţele din ju1·ul
biserici,i. In a100st pămînt a 'fost gă:sr.ltă o mare can tita: te de o.wse de peşte
şi numeroase va:se ceram.ioce, une1e într1eg~bile, altele în stare L:agmentară. Bardeiul 1 O a :suJprapu:s, pe latura de nCirid, o groapă de bucate getodacă. DUJpă ma'Leria1ul ceramk pe cruPe îl oonţine, alcătuit din oa:le, stră
chini, cahle cilindrice şi plate, etc., .acest be~ndei poate fi data~ în a dc u.a
jrurrnătate a :sec. XV. (fig. 17 /1-3).
Trei locuinţe, de&cOipe:ri te 1cu ocazia :săpării .şaruţului I, (B.l, 3 şi
4) aparţin unei alte perioade de f;UJnoţionaTe a ·mănăstirii. Dintre acestea B.1 şi 3 au di'mensiunea de 4x4 n1 1pe cind B.4 ~n1scrie o :suprafaţă
dreptunghiulară cu laturile de 2x4 m. Bordeiul ~ amenajat în partea de
suld a bisericii, awea pereţii vert1ca~i, poldeaua orizontală, fd.ind săpată
la -1,05 m faţă de mivelul wotucd. Pe laturile de est şi de rvest s-:-aru
găsit gropile a şase p~ri. cu diametru! de 0,20-0,35 m, adînci te faţă
de podea cu 0,50-0,60 m. O a1tă g.11oa.Jpă de par se află în zona de oentru
a locuinţei. Irrtrarre:a în bomdei se face printr-un gînlici amenajat pe latuTa de est. În colţul de swd-vesrt &e af1ă o groapă de buoote (fig. 18).
Singurul ba:ndei din aroea~stă categoo:ie ca,re a avu:t o inJStalaţie de foc a
fost B.4. Pe latura de niQird, ajproxim.ativ pe mij}ocul acesteia, a fost
amenajat un cu:ptor săpat în afara 1ocuinţei, î:n solul ca:s1taniu. Di'a:metrul
cuptorului es'te de 0,80 m, iar înălţimea gur~i de 0,40 m. Vatra onizontală
ema li'pită şi ansă putern1c. În faţa gurii cuptorului se afla o suprafaţă
oomicircutlară, de a:.51emeni, puternic atrsă. Bondeiu'l 4 avea acoperişul în
două ape, friind sprijinit de doi pari ale căror gropi se gă>Seau pe ~laturile
de es1t şi de vest.
Materiail ul arheologic des.ooperit m aceste locuinţe eS'te extr:em de
sărăcăcios ·şi fragmentar. Au .fost găLSite fragmente de oale cu om.'lpul
globula.r, buza fiind scundă, orna'tă cu dlhllgi de angobă, fragmentle de·
străcihini :smălţu]te şi cîteva obtecte metalire. După materia1ul pe care il
conţin botrdeiele 1, 3 .şi 4 datează de la sfîrşitul sec. XVI şi me~putul
1

sec. XVII.
Un alt gifUJp de lbardeie a ~f,ost amenajat \ÎJn rultima etapă de fumcţio
nare a mănăstiri-i Tîn;ganu. Din a;c.eastă categorie rfac parte B9 şi B19.
Locuinţele sînt în genere &paţioaJ.Se şi adinoi, la arrnenaj<Wea loc folosindu~ din plin .cărăm.izi scoaiSe de la casele egumeneşti afla 1:le în ruină,
bolov.ani de rîu, bîrne de lemn. Materialul anheolog1ic găsit ·în aleeste
locuinţe este, de asemenea, frngmentar şi puţin.
Gropi gospodăreşti. Numeroasele reparaţii care au fost făcute
i:n decursul seoolelOtr au nooesitat mari cantităţi de pămînt, procurat din gropi afllate 1n d.mediarta vecinătaJre a bisericii. AoestJe gropi demami dillmensiuni, ump:Lute cu pămînt cenuşiu, fragmente de v:a:se, căr
bune, resturri de la corustrucţii, au cfast gălsi1te pe laturille de sud, IVffilt şi
de nord ale edi1ficiului re'ligios (fig. 19). O situaţie sianiJ.a:ră este cwnos-·
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lm

cută şi

pe Deatlul Radu Vodă 1}, unde in jurul biserici au fost semnalate
rustfel de mari ,_giropi, tran~slformate apoi iÎn lo1CUri de depozitare a .resturilor
gospodă:neş:ti. În af:aJra a~ces.tor maJri gropi la 'Dînga:nu au foiS't su:nprirus•e, în
S:pEJdal pe latura de nor:d-veiSit, nlllffieroase g~api de mai m.id di.men siuni,
adesea umplute cu materia:le rezultate din inoendi1i1le care s-au abătut
asupra an ăn ăiS•NTi i.
1

·~

Fig. 19 Gropi de bucate

.

~,.

,.

-...

~

..,.

_,,

gropi menajere în

şanţul

1

decît în aşezarea cercetată
la
gropile pentru ce~eale sint prezente şi în cadr,ul
mănăstirii T~nganu. · Săpate în formă de clopot sau de sac, avînd o
capaci•tate de:stJul de mare, eLe au foiS:t întrebuinţate la conservarea .cerea-

Gropi pentru cereale.

Deşi

şi

......

mai

puţine

Străuleşti 2),

1) V. Zirra şi M. Constantiniu, Săpăturile de la Radu Vodă. Raport final, mss.
depus la M.I.B. inv. 61.421.
2) Vezi, 'rapo11tul :privind săpătur.Lle de la Străuleşti_-.Măicăneşti, în volumul
de faţă.

261
https://biblioteca-digitala.ro

lelor, fă.T'ă a avea însă pereţii a~i 1). Multe dintre aceste gropi au sfilrşit
pnin a fi ump1urte cu mo1ozul provocat de distrugerile oa~re au arfectat
constlrucţiii1e mănăstirii Tinganu.
Materialul arheologic. Săpăturile întreprinse pînă acum au scos la
iveală un bogat şi variat material arheologic, datînd din sec. XIV pînă
în veacul XIX. Aceste obiecte executate din metal (fier, bronz, argin L €'te.), lut ars, sticlă sau oLS pot fi gnupate rîn mai multe categorii :

'\1

1
--- ----·- - - - - - - - - - ----L

Fig. 20 Fragment de carui sec. XV

uruelte de producţie .şi obiectR pentru con:sVrucţii, printre care
UJn Slfredel, un [:rngment de la un ciocan, ambele i!)iese fiind
folosite la refaceriJe din sec. XVII : cuţite, custuri, scoabe de ~i,
cuie etc.
- .obioote de cult : o 'linguriţă pentru 'ritul ffmpăTtăşaniei, o jumă
tate de oandelă desooperi:tă Jntr-<> groaJpă de la inceputul sec. XVIII,
cruciuliţe .ş ..a.
-

menţionăm

3)

.Aistfel de gr-opi au fost folosite la T:îrnganu

\PÎnă

vescu, op. cit., IP· 108.
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la

sfîrşitul

sec. XIX. C.

Să

- monede dat1nd din ISOC. x~IV-XIX 1) ;
- obiectre de îmbrăcăJminJte şi poldoalbe 2) ;
- obiecte ceramice care coiilJ.Srtituie inrven:ta:rul oel mai bogat şi
1n:al vall'ia't, înC€Jpînd cu sec. XIV pină în sec. XIX:;). n·m acea::;1tă categDirie fac partre pi:es.e fo1lasite la arnamenta:rea bisericii şi a caselor egun1eneşti ca ; discuri acoperite în parte cu smalţ maron sau verde cahle de diferite forme şi dimensiuni :
- vase de uz casnic,
începînd cu borcanele caracteristice sec. XIV-XV ~) şi
continuînd cu farfuriile şi
balurile smălţuite din sec.
XV-Xv! oale, căni, stră
chini. ş-a. Lotul cel mai important îl constiuie obiectele
cer amice descoperi te în B.l O
(fig. 20, 21). El cuprinde o
gamă variată de produse ceramice mult asemănătoare cu
acelea descoperi te la Cacani r)) lucrate acolo de meş
teri olari locali. G).
Cmnparat cu materialul ceramic sţ-mnalat
prin
1
săpăturile
din
cartierul
Străuleşti, rezultă că la jumătatea sec. XV, pe cînd în
aşezarea sătească
predomiFig. 21. Ulcior cu decor in lustru clescope~·it
nau produsele de calitate inin H. 10
ferioară, la mănăstirea Tînganu erau folosite
obiecte de factură superioară.
StUrdierea lor atentă sooate în evidentă aeemănări inconbes:tabiJle cu
obi,EJote1e desiOOiperi:te la Coooni, centru aflat' în secolul al XV -Jea în plină
fază preurbană 7). Nu credem că greşim a considera că aceasta trebuie să

_______ j

1)
2)

Vezi paragraful descoperiri monetare.
Vezi paragraful, necropola Tînganu.
:1) Tra,tarea mai pe larg a acestei cate•gorii de obiecte arheologi'C'e se va face
î111tr-un stuldiu aparte, 'În oa!'e se vor ,lua în di1scuţie rezulhaJtele să1pă'tul"iilor efectuate
.atît La Hnganu cit şi la Strău1eşti, Piaţa de FlOTi etc.
4) D. V. Rosetti, Ş·antierul arheo~ogic Cetăţeni, în Materia~e, VIII 1962, p. 76,
fig. 3 ; N. Constantinescu, Contribuţii arheologice asupra Curţii Domneşti din Tîrgovişte (sec. XIV-XVII) ·1n SCIV, XV (1964), nr. 2, p. 232, vezi şi raportul priv1I1Jd săpături1e de la Străuleşti, din volLllmui de faţă.
5 ) N. Constantinesou, Observaţii asupra ro-tului fortifkat din Ţara Romînească
in sec. XIV-XV (Aşezarea de la Coconi r. Olteniţa), în SCIV an XIII (1962), nr. 1,
p. 68 ; . Idem, Coconi, centru de producţie ceramică din Ţara Romînească (sec. al
XIV-lea), în SCIV, an XV (1964), nr. 1, p. 111.
Il) Ibidem, rp. 108.
7) Ştefan Olteanu, Conflribuţia arheologiei La cunoaşterea genezei şi a caracterului economiei oraşuJui feudal în Ţara Romînească, Comuni:aare extP'lJ!Să la Sesiu-
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fie şi ceramica tîrgului BucUJreştilo~r pe !Care Vlad Ţopeş şi a1poi Hadu cel
Frumos îl foloseSJc ea reşedinţă :vnievodală incepind cu mijlocul :sbudumatului vea.c XV. A:na1hza oompa;ra1tivă a des1coperi~ni1or dJLn oentl,ul actualului or:a:ş, cu oele de la Străuleş1 t'i-Măicăne.ş:ti, T~nganu sau din alte aşe
zări .afla:te în zona cen tra1ă a Ci•mpiei 1I'Omine, pe măsura extinderii cercetărilor arlheo1ogice, .reprezintă fll:na d~n metodele stu:dierii genez.ei Bucureşti.tlor.

PANAIT I. PANAIT
NECROPOLA FEUDALA

:În crumpanii1Le de săpături efectua1te la Tinganu în anii 1961, 19631964, alături de celel•alte obiective rummă.rite a :fOt'sL cercetat şi cimitirul
fe'UJdrul. A.strfel, prin s.ecţiurui1e şi casetele deschi:se s-au putut sLabili toaL·~
limitele ci.mH;i1rului : în secţiunea I limita es·tică, in secţiunile II .şi XIII
limita vesliică, cea sUJdkă în :sec~iunea IV 1ia.r cea nordkă în secţiunea IX.
Pînă !Î-n prezent întitndell·ea necropolei a :f01st predzat.:l pe o :3•uprafaţă de ci.~ca 1 000 m ~.
Numărul înhumărilor şi al reînhumărilor se rjdică la cifra de 251 1)_
Dezv.eliTiea şi ICereetarea unui atit de bog.art număr de mo.r1min:te, a du3
la o serie de oooerva~ii asupra felului de îrnmoruniint,a:re, a ritului şi a
obiectelor de inv,enta:r gă:si•te în •aoes1t,e mor~minie.
Cele mai multe înrrnor:mînrtări au J01st descoperite în secţiunea II
- ·68 de molr"mirte i(lf~g. 211). In general s-a olbse.rrv:at că !Sectorul cel mai
aglO!ffi€lr~t din cirrnitir este aJOOla situat în apTIDjpierea bisenidi şi aruume
pe ·o ratză de ,JQ rrn în jurul a~C~eSteia, unde au fost desooperi~te oHe 2-3
suJpraipU!ne.ri de mo:runmte. In aroest sen1s s.ahe1etul 86 desooperit în secţi
nnea H la adînci1mea de - 0,86 m faţă de solul actual a tfotst aoo1peri1t de
un alt mormînt M. 18, iar tibiile şi peroneele ii erau acoperite de M. 16.
De aci I'lezultă că mo:rmîntul 86 este mai vechi în comparaţie cu celelalte
dOIUă arrninJtitte (M. 1'6 l'?i M. 18). Nid unul !dintre o~le trei s~ahe1Lete ruu au
avut a!S'Upra lui v;reun obiect care să ne ser;vea:s:că ca element de datare.
Totuşi su;pr8.1p1Uineri1e ne dovedes1c că ~c~mitirul a ,folosit acelaşi spaţiu
într-un răstimp mai îndelungat.
Menţionăm faiptul că rrnQrm'in:tele din preaj1ma hisedoii sînt cele
mai bo@a1be în inventar. Asbiel mormintele 222, 225 şi 218 gă.s~te lin;gă
peretele suJdiiC .al pnonaosului au avut toate oa inventar mnnede. Cel
mari. v.edhi morlm1înt cu monedă este M. 88, data:t eu un dinar din arg,iJnt,
emi:s în anull 1547, din timpul dorrnn.iei lui Ferdirnanld I al Ungariei. Moneda a foB~t găsită între tialange1le mm5Ji st~ngi. S-a obsen~at de a:Siemeni
că cele mai v-eahi morminte datate cu monede din sec. al XVI-11ea si:nt
în secţiunea II,
apropLerea bi..-;eri:cii. tfot in aoea:stă se1cţiune au mai
foot dezveHte o se~ie de Î!nlmormmtări, fără inventar ('morminrtele 121,
1'2 4, 12'5, 127 şi 128).
1

rrn

1

nea Ştiinţifică de arheologie medievală Iaşi-Suceava 1003, vezi şi Studii an, XVI
1963 n. 6 p. 1273 : N. Constantinescu Coconi centru de producţie ceramică din
Ţara Romînească (sec. al XV-lea) SCIV an XV 1964 nr. 1, p. 112.
1) Din 251 morminte, 61 sînt depistate în caldnul săpă'turilor din vara anului
1964. Ti,mpuJ SCUII't .avut ua di!Sipozi1ie nu ne-a penmi1s încă să L'iltUJdiem, indeapJ:'I()C)JpC'.
inven•tarull desooperi't aJSUJpra lor.
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!Cel mai nou morffiîn t este drata t !Printr-o
monedă de 13 •Kireu:oer din â'ligint emi ă [ n anuJ
1·82•1 i(s·ecţiunea ~I, IM. 11·9) ld etşi este lettmots,cut fapt-ul că tîngănenri ts-au înmo:rtmJÎniJat aid !P[nă iîln a
doua jumătate ·a sec. X 1IX.
·
!Majoritatea moii"mLnrte1or ffint s:irrn:ple gropi
dre!Ptunghiulare, tsălpate l'a aJdJînJcimea maximă de
- 1,40 m şi rrninimă de - 0,15"0 m; cele mai
muUe ISIÎnt înJSă la .a~dîncimea de - 0,•7·5 m
0,90 m.
'
tÎn une1e ~oil1minte s -au gă!Sit. şi restUJri de
lemn lPro;ven:iJnld de ·,la skTie .
.TO!ţi m01r;ţti ~au 1fost des,coperiţi 'cullcaţi· pe
spate, c u ibraţele !paralele cu ·oo.npul şi [nido~te din
cot, ifomn:î nd un tunjgihi a1proape dii"elpt. În majoritJa:tea caJzuTi101r· mlîinile silit .îndoite ân zona superioară a abdomenului, iar tîn r ·e st stau aşter
nute ~pe stern l(ibraţuJl leu antebmţul fOII"meruză un
liD!glhi 'd!rept). 1(tfig. 1213).
·
IM~inile tslÎlnt aşezw-te una )peste alta, rle Olbicei stînga peste ldtreajpta . ·î n mîini, [n mo'd obiş
nuit în stînga, au fost tdesco~perite mone(iele puse
mortu'lui respoctw.
Orientarea 1celor inrrn01nmîrutaţi este est-vest,
cu CaJpul la vest ş i rpidoar<:ile ·}a est. IS~u ICODJStatat ş;i une1e variaţiuni mici de o t<ientare ,ISIPre
sud-est !Sau ISUJd-vest datorate anotimplllri!l or îcn
care s ~au !făcut îl11ffio!I1Il1('mtările. {fig. Q4).
Hrin irwentatrul des ooiperit ş i ·!felul lîn care
au 'f ost lînmo;nmînrtaţi s -a ldQIVedit că rn01rmin1tele
a1parnţin căl'Uigărilotr rrnănăsţirii p r-ecum IŞi lo,cui tor.iJloiT s at ului. T:înlganu. lntre mormintele lele călu
gări şi 1preaţi aJmintim : L9c'h e1etul notat cu nr. 11,
d esleaperit lîn !Secţiunea II, 1a admcimea de 0,·83 m
fată de sollu:l actual 1
care a avut sub craniu o
cfu.ămidă cUJplrin12imd jp e ea semnul cru1cii şi iniţialele I. C. (Isus Cristos ). Alte două cărămizi i-au
fost de:soo:p erite, alum.eoate, !Sub ih11lmeTUJSul 1d rept
şi ts tîng . Desigur că a1
ce:stea inti.ţial au ttost aşe
zate în drea!pta şi ~n stînga craniului.
un alt nnomnînt de cil'ugăi , notat M. 1'17,
a fost găsit cu cele trei · cărămizi in situ : una sub
craniu, iaJI" celelaJlte două 1pe latUTi'l e ,c:mniu1ui.
Dintre mommirutele de preoţi, remartcăm m occmîntul notat IM. •37, din secţiunea IH, găs it la
adîncimea de - 0,•6,2 m. Pe craniu s-au gătsH resturi d e la o ţesătură d e CUJloare venele.
:P rin sălpă turile ef.ectua te · ts-'a ipU tu t consta ta
că · în ~Şan1U!l XI, tras at ip erlpendkular pe . zidul
surlic al naosuTui, au fost daslooperite şa/S e schelerte

1

......
......

1
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de copii, din numărul total de 15 schelete. De aci tragem concluzia că
această parte a cimitirului a fost 1folosită Lntr-o perioadă. de epidemie,
care a secerat copiii locuitorilO'r :satului.
În zona de vest a zidului pridvorului, in exteriorUJl acestuia, au fost
des·coper:rt.e două mormd..nte nolta.te M. 89 şi 182, ear:e străpung pavajul
exLstent în juii"lll bi-sericii. (fig. 10). Menţionăm că pavajul a fo.3t ccm:stnlit odată cu pridvorul bisericii, adică în secolul al XVII-lea .

. riMj41IIV 196~
13 - 11.227

S«fiVHt'O

.

10

Fig. 23.

IO

1\Jorm~n~ur

JO

"O

~C.Ift

221.

În afa~ră de mormintele descoperite în preajma bisericii, cu ocaz1a
-dezvelirii zidurilor edificiului, au fost descoperite în interiorul acesteia 24 de înmorm.întări. !(vezi planul bisericii fig. 10).
Astfel, în pronaosul bisericii a fost găsită o reînhumare notată
M. 24 din .care se pă1strează nlllmai craniul şi il.Ln femur. Alături de
aceasta au existat alte d01u"§. linhumă:ri, notate M. 53 şi 1M. 226.
lVIormîntul 53 este deranjat, avînld păstrat numai ~crupul răsturnat
pe spate, bazinul şi oasele picioarelor. Credem că înhumarea respectivă, asupra căreia nu s-a găsit nici UJn obiect de inventar, dar care zace
pe păm:întul viu, face parte dintre prrmele ânmor:mîntăJri din cad~ul necr~polei, deranjată de inrvazia tJuocilm şi tătaTilor dim to.a1mna anului
1659.
Monrnintul 226, descoperit la distanţă de 0,58 crn .faţă de zirlul sudic
al p~cnaniSului, in interiorul a-cestuia, este [ormat din două femu:re şi o
tibie ; groapa lui taie pămîntul de umplutură ifez;ultat din dărî1marea zidurilor bkserd.cii, în sec. XVII.
Restul moillmintelor au fost descoperite, o parte, mtre zidul p~ona
o.s.ului şi zidul adăugat iîn sec. al XVII!I-lea iar oea1altă pa~rte &n spaţiul
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·cupriln:s intlfe zidul despărţitor al pridvorului adăogat in sec. al XVIII-lea
.şi zidul1propriu-zis al acestuia. S-a obsevvat ~că ~n general inventarul celor
OUJptrinşi in ~nteriomul lbi1sedcii este cu mult tmai bogat deoît al eelo-r din
afară . În acest sen:s as.upra M. 223, a fost gă.Jsită o monedă bătută ~n anul
1774 (?) , un •piron şi o catara1mă. Acest mormînt a sUJpraJpus un altul notat

J
Fig. 24 1. Oseminte deranjate, în pronaos. 2. Porţiune din necropolă
secţiunea XII. 3-4 poziţii de inmormintare.

cercetată

in

M. 244 care in dreptul urechilor avea cercei, m mîna stingă monedă datată m anul 1,583 :şi J'estuJ'i de ţe3ătură pe oa:se. El eJpaJrţme etapei anterioare amenajă:rii tindei.
Sub zidul din sec. al XVII'I-lea adăogat ·În pridvor, au fost descoperite moiiTI1intele : 240, Q41, .2 4:2 şi 70.
Din moiimÎntul 240 s-a păstrat numai bazinul şi oasele picioare1or,
restul fiind desirgur distrUtS odată cu coiillStruirea zidului amintit. Pe locul
unde se află coloana vertebrală au fost des100perite înş1:ruite oOtpci de
metal. Asupra mormintelor 241 şi 242, !Paralele între ele şi paralele şi cu
mortrn1ntul 240, s-a găsit um. şirag de mărlgele, suJb fbălrlbia lui ,24!1, pre257
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cum şi o perecihe de cercei şi un inel cu rpiatr,ă, aflat la mÎ!na s tîngă a
M. 1242. Mormint ele 12140, ·24Jl ş i 21412 au lfost gălsirte la adm cimea d e
- 0,,82 m [aţă d e sol.
,Mor:mlÎlntul 70 d_,es,cop erit !lin afa["a zidului din s ec. al XV(III-1ea al
prid(\7\oir ului, dar ISiuJb 1r1i1Velul lui, a cfotSt găJsit 0U o mo~nedă! tUJroească o
a1ccea, emisă [n ,a~nuiJ. 1 1 1 7 1 8 ' 5 ~1' 7 1 816" de s ultanul H amid I !la OolrllStantin~ol.
1

1a

5 '

t,.

3

8
F ig. 25 Obiecte d e podoabă d escoperite în n e cropolă

Alăturat de M. 70 este M. ,24,5 , d eso01perit cu o rn.o~nedă de sec. al XVIIIlea <(em isă Îln 1'774), siUJprapus la irilldul lui de M. 24.6 a.SiuJpra că,nuia s-a
deS~ooperi t

o :peredhe de cettei.

În rapoTt 1cu 1r1.urrnăr.ul lffiJOin minteloir desoOjperite, iruven.taTul este în
gener al să1 r ac, -fiinld format din : monede, oibiecte de podoabă, olbie~cte de

uz casnic ş i 'foaJrte puţine ~esturi de îmbrăcăminte.
Mormintele aparţinJÎnd sec. al XVI-lea, afară de mone~de nru au
alte obieiCte de inrventa~r. S-a oibserwat .că aJbia din sec. al x~vm-lea pe

•
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lîrngă monelde tS-au mai găJsit în anoPmintele ~r~spective şi alte obiecte
de inventar.
Monedele. În 46 de rrnonmilnte 1) s-au desoope:rit rrnomede SIUJnprin:se
în marea majoritate a cazu:riLor la mîna stîngă a celui inlhumat .
.intre aceste monede 3 !S!Înt din sec. al XVI-lea, ,5 din sec. al
XVII-lea, 23 din sec. al XVIII-lea şi 7 din sec. al XIX-lea.
Monedele turceşti sînt aJS!pri, datînd din seoolul XVIII şi XIX, emişi
de diferiţi sultani : Selim III, Mahmud II, Mustafa IV, Ah:med H, AJhmed
IH etc.
Monedele austriace :sînt dinari emişi de către împăraţii Ferdinand
I şi :Fe111dinand II, llV.Iaxilffiilian H şi Francisc I. Monedele autstria,ce mai
sînt reprezentate şi prin Kreutzeri.
Sin~gura monedă germană este un pfenig de bronz, emis în anul
17;55.
Obiecte de podoabă: 1) Mărgele. În cîteva morminte au fost găsite
n1ă.rgele care formau şiraguri. Toate mărgelele sînt din sticlă, ou excepţia
unui. !Singur şrrag de 3 piese negre ,lucrate dintr-o !Piatră lucioasă, de
fol!'mă !paralehp~pedică, descoperite [n secţiunea 1IV, M. 62 {fig. 2.5/7).
Mărtgelele din sti!Clă sînt : albastru-1îrljChis, negre şi rQŞii. Forma Iar este
tulburată alungită cu striuri ICfig. 2!5.'6) sau inelaTă.
2} Copcile srunt lucrate dil!l metal. Astfel ân M. 107, şi în M.
218, copcile aşezate pereohi pe pieptul celui irumormîntat au suprafaţa
în forma unei petale (fig. 25/8).
4) Nasturi. într-un si.nJgur morm~nt s-au găsit nasturi de fonnă
glOlbulaTă lucraţi din argh1t.
Tot dintre ~biectele de podoabă amintim două anouri din a~int
striate rpe 1supralfaţă şi prinse între ele prin două mici inele, precum şi Ul11
pandantiv rfonmat dintr-o piatrră paralelipiJpedică :prinsă ântr-o montiură
din a.Jrgint. AceS'tea au fast descc1perite în interiorul bisericii la M. 244,
la dreapta cajpului.
'5) Inele. Din această categ01rie de podoaJbe amintim : un inel din
argint, imitînd un grifon (fig. 25. :3), avînd toată suprafaţa acoperită cu
incizi.i paralele. AH inel lucrat din aramă are placa ovală, conţine un
patrultater incizat !În care se înStcriu 1două certcuri cu un punct tot indzat
în centrul lor (fig. 25/2). Al treilea inel este din argint, masiv, lucrat în
ci:zelură. în ICentrul său sînt două ceTicuri care se ~înts,Ciiiu, ICll doilea cerc
cu:prinZiînid in mijloc un desen zoomonf {un gdfon). Pe verigă, în dreapta,
şi în stînga plăcii se află reprezentat un desen floral (fig. 25'1a-1b). În
l\,1. 193 a fost găsit un inel din argint cu o piatră de culoare gălbuie-roşcată,
în~adrată într-o placă sulbţire din argint. La dreapta şi la stînga pietrii
veriga are reprezentate .în relief două capete de lei, încadrate de un desen floral {fig. 25/5). La acestea adăugăm şi un inel din aramă pe placa
căruia se află un decor :format din linii incizate l{,ftg. 12:5/4).
Obiecte de uz casnic. Atît în M. 25 cît şi in M. 219 pe bazinul înhumatului a fost găsită cite o lamă de cuţit.
în M. 89, lîngă capul celui înmormîntat s-a descoperit un amnar.
Resturi de îmbrăcăminte sînt foarte reduse, constituite în Sipecial
din ·ră·măşiţile Tezultate de la !ha~ne preoţeşti ('M. 91).
1) Ne referim numai la mormintele descoperite în anii 1961 şi 1963.
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Inveniax:ul desoope-·ii iÎn mor.tninte, foarte modest de altfel, ne ajută,
stabilin1 că populaţia sătească era formată din oameni săraci.
. S-au observat însă şi mid excepţii penbvu mo;rmintele cuprinse în
pronaosul .şi pridvorul bisericii, şi cele aflate imediat în apropierea edificiului, unde inventarul a fost rrnai bogat.
MIOARA TURCU
să

AŞEZAREA

LATENE

Aşezarea geto-da,că, semnaLată în campam.ia de săpătUTi a anului
1961 .şi cercetată în continuarea săpăturilor arfueologice din anii 19631964, prezintă cel mai ~veohi nivel de locuire al plato:ului de la Tînganu,
fiind reprezentată pînă în :prezent printr-o serie de gropi şi bordeie,
masate în mod deOisebit în partea de sud-est a terenului.
Pină in momentul de faţă, cele mai multe complexe Latene au fost
surprinse în secţiunea I. Astfel, în această secţiune s-au descoperit trei
borx:leie Latene notat B. 5, 6, 7 !precum şi două gropi.
Bordeiul 5, ses.izat în secţiunea I, a;vea forma unui patrulater cu
colţurile rotunjite, afUIIlJdîrrldu-se în pămintul castaniu, la adîncimea
de - 0,50 m faţă de sol, în st1ratul castaniu. ~Inventarul bmdeiului este
de asemeni compUlS numai din ceramică. Atît bordeirul 5 cît şi bondeiul
6 nu au a~vut instalaţii de foc.
Bordeiul 7, se află în imediata vecinătate a bordeielor 5 ~şi 6.
El are deasemenea forma nnui patrulater cu colţurile rotunjite. Pămîntul
dirn acest bondei, de culoare cenuşie, a foot am.estecat cu cărbune. Flundul ibollldeiului, des1ccperit la a.tdiÎlntCin1.ea de - 1 rn faţă de nivelul de căl
care actual, :s-a adîncit în pămîntul viu. {~fig. 216).
În acest bordei a fost descoperit, pe li:ngă ceramiea .1uorată la :roată,
şi cu mîna, un vas mare de provizii, un dhiup, a.:supra căruia vom reveni.
În secţiunea III, a fost de asemeni deSloaperit un hordei notat B. 8.
Groapa boroeiului se afunJdă în solul castaniu, avînd adîn:cimea de 1,20 m faţă de nivelul actual.
Părrnintul de umplutură era af'mat oonţinfmd multă cerrUJşă, prin
aceasta demonstrind că locuinţa a [ost distrUJSă de un incendiu. Dlllpă
unele porţiumi mai ame, mai IÎ!n!llegrite, ISe pare reă :Uncendiul :s-a produs.
în colţul de nord-est, Ulllide şi materialul lemnos a fost mai bogat. In
am.estec cu cenuşa găsită în bo!Itlei s-au aflat şi bucăţi mici de că1:1bune,
ceea ce dovedeşte că borrrleiul a fast aooperit cu trestie. Pe tot fundul
bordeiului şi mai ales în colţul de suid-est al acestuia s-au găsit risipite
fragmente cerarrnice.
Pe latura de nord-est borrleiul Latene a fost secţionat de glroapa
unui bortdei feudal din secolul al XVIII-lea (B 9)., iar în. colţul de sudest de un moi'IIllllnt feudal (fig. 27).
în. oolţul de r.surl-est al bordeiu.lui s-a găsit masată o mare cantitate de pămînt înroşit, provenind de la o vatră. O dată cu şpăcluirea vetrei, care era aooperită cu nn strat gros de cen~ă şi că:rlbUJne, s-a găsit
un amnar de fier şi o cremene. In jurul ei se a:flau :foarte multe cioburi.
Gropile deSJCOperite mai ales IÎll s. r. '(groapa r1 şi groalpa 7) au formă
de clopot, mult ad~ncite faţă de sll!prafaţa solului (2,50 m), fiind umplute
cu un pămînt de culoare cenUJŞiu-ân(!!his.
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rviaterialul anheologk descoperit atît în con1plexele Latene (bordeie
gtr'O'Pi) amintite, cît şi rrn stratul de cultură LatEme, aflat în secţiunile I,
III şi XI, deci în partea de sud-est a plaioului, este fonmat in cea mai
mare parte din cerami·că frag.mentară f.oarte puţin intreg1bilă.
şi

llhOANU 1963 - GRUIYOUL tJOROE/t/Lt/l
----------------
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--- -------l
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Fig. 26 Planul bordeiului 2

(secţiunea

1)

Ceramica dacică de la 'Dînganu, asemănătoare celei de la Popeşti,
avînd aceeaşi or1gine 1) poaie fi împă,rţită în patru categn!Tii.
Ceramica primitivă, neagră şi roşiatică lustruită. Pasta vaselor din
a·ceastă categorie este corrnJpactă şi conţine in .compoziţia sa. mică şi nisip
foante fin. În genere ceramica din categoria amintită este redusă fiinJd
formată din : frragmente de strădhini, cu buZJa ră:slf,nîntă în afară (fig. 28),
fragmente de fructiere cu IPiJCior, străchini mani asemănătoare fructierelor şi oale bitrronconice. Decorul este format mai silrnjplu din incizii.
Dintre vasele întregibile amintim un vas mic negru, de formă tronconică,
cu fnndul plat (ifig. 2i9). Vasul a fost desc01perit în B. 5. Tort aci trebuie
Şantierul arheologic Popeşti, în SCJV an 1955
nr. 1-2 ; Radu Vulpe,.
$antierul arheologic Pope~.i in Materiale vol. V. 1959, Idem, vol. V, p. 307-325, 1959.
1)
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în~adrat şi vasul 'mtare de 'prorvizii de culoare :roşiatică, din iB. 7. Vasul
are buza complet ră:sJnintă în afară. Pe umărul vasu'lu~ există un decor
incizat format din linii pa'l·alele întl!'e care este rcuprins un rînd de
iinii in val {Jig. 30).

Tlngonu 1964
Bordeele 8

51.9
1

-117
-132

&
o

o
-lf5

(l

lJ

s car o ·
Fig. 27 Planul bordeiului 8 geto-dac

şi

61

O

Q5

lm

==:::::::l't:::::::::::==-----1~

1;;:1

a bordeiului 9 medieval

Ceramica poroasă lucrată cu mîna. Din raceastă categorie fa.c parte
cele mai multe fragn1ente cerami,ce. LPa:sta rvaselor es.te g~osolană, cu
a::;pect zgrunţuros, cU!prinzlÎntd rîn compoziţia sa cioburi pisate şi pietriş.
Pentru ICategcria cera.ankei poroase prirrnitive sînt ca~racteristke ovlele bitronconice cu fundul plat, buza dreaptă sau uşor răsfrîntă în afară.
Decorul este Jonmat din : \b:riîurri alveooarre, butoni, sau tbutonri urmaţi de
cîte nn şir de alveole. (fig. 31).
1
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1

Tot

Î!n această

categocie, ceramică

intră şi

fragmente de

strecură-

totri.
este

Ceramica cenuşie
reprezentată prin

de faetură superioară, luc.rată La roată. Aceasta
fragmente !Provenind de la buze de străchini,

3

B
Fig. 31 Ceramică poroasă lucrată cu mîna
pereţi de căni biltronronice, cfunldurri tinelate a~paJrţinînd uno~r can1 şi
fragmente de cupe-lftruJCtie.re asemămătom-e o~lotr din categoria pnimitivă. în aceeaşi categorie se indmrl .şi cJîteva f1ragtrne1nte de holuri au decor m reliecf, p:Dod'UlS local imitlînld c'lllpele deliene. (1ng. 3 2).
Ceramica de import. 'Este categoria de ceramică cea mai redusă
fiinJd formată !din mănuşi de arrn!fore neştamlpHate (lfi~g. 3~3 }4) şi citeva
1
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fragmente de pereţi de amfor_e, de CUJloa!I"e găllbuie-roşiatică, una aViÎnd
un de!OO!r ZJgmaifitat 1(lfig. 1313/12).
P rrilntre produsele ceramice mai meruţionăm 'U!rl vas Îll1 m1niatUiră, in-

şi

t-----

0,047 -~

Fig. 32 Fragment de cupă

2
-1
Fig. 33

Ceramică

de import

cadrat la catego~ria ceramicei poroase lllt'rată cu mJîna. Vasul sePVea proM!bil ca Siirrnulacru de camcte!I" Tel~gioo, .v otirv sau magic {lfig. 34/1).
De asemeni, au fost deSJooperite şi fusaivle bitr onconice sau plate
anaJoage cel01r desc01perite la .P01peşti 1 1(·fig. ·34/2-5).
1)

Şantierul

arheologic Popeşti, [n SCIV, an VI 1955, nr. 1-2, p. 255, fig.

1, 2.
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a

2.

Fig. 34 1. t'as in

miniatură

lucrat cu mîna. 2-5 fusaiole

rrn

Pmă
prezent nu wvem nici ruJn alt element de datare pentru
această aşezare, în aifară de cera:mica descrisă.
Menţionăm că deocamdată complexele dacice descoperite sînt reduse
-comparativ cu întinderea aşezării respective, masată în special, în
partea de sud-est a promontoriului, unde atenţia cercetărilor noastre se

va îndrepta în viitor.

MIOARA :TURCU
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3. DESCOPEIHRI

MO.NETARE

In vara a.nJUlui 1961, M·uzeul de istorie a oraşului Buooreşti, urmă
rind cuno~terea istoriei medievale a Capitalei şi a regiunei ei, a deschis
şantierrul amheologic T"mg:anu, situat la est de Bucureşti, ân apropierea
oonfluenrţei riului lDîrrnJboviţa cu Colen:tilna.
CercetllnJdu-se locul cimitirului şi al bisericii, au fost descoperite
numeroase monede, în afara altor vestigii arheologice.
Sanii găsiţi sînt valori mici din argint şi bronz şi reprezintă două
oartegorii - rnonede europene şi monede turceşti emise în diJeri te
centre monetare.
In 19,63 aJU tfost :g.ăJSite : 14 accele tunceşti din sec. XVIJii iSlab conservate [n majoritate falsuri.
1

Monede europene

Nr.
ord.

Denumirea
monedei

găsite

la Tinganu In 1961

Ţara unde s-a
emis şi anii de
domnie

Emitent

1

Data Inpe

scrisă

Mone- Total
Htria buc.

Buc.

monedă
!

1

1

dinar

Ungaria

Matei Corvin

1

1

K-B

1
1
1
1
1
1
1
1
1

K-B
K-H

1

1458-1490
2

Ungaria

Fcrdinand I Austria

dinar

1549
1550

1527-1564

1531-1564

-

3

Maximilian II Austria Ungaria

dinar

1570
1576

1564-1576

1562-1576

-

-

1

4

1583

Polonia

Stcphan Bathory

Soli dus

1575-1586
5

3

Sigismund III

Polonia

Rudolf II Austria

Ungaria

groşiţe

dinar

1594
1603

7

Fcrdinand

dinar

--

II

1637-1657
1637-1657

Ungaria
Ungaria

1637-1657

3 Krcutz

.Leopold Austria

9
10

Pfenig
3 Krcutz

Regcnsburg
Rcgcnsburg
Ungaria
Austria
1Francisc II (I)

1792-1835

1792-1835

.l~fonede

ban 1/4

12

obol

1 •)d

groş

descoperite fn

fals după Alcx. cel Bun
1401-1432 Moldova
fals dupii Matei 1 Cor-

groş

II.

vinl enc
. h \,\''Il
: ·rJt'(
1 H' 1m
de Urandcmburg
1

-

..1

-

1

-

1
1
1
1

K-B
-

-

3

1638
1640
169( 't')

1
1
1

1755

1

K-B
K-B

-

2
1

-

t

E

1

1656-1705

1658-1705

11

4

Austria

8

1

-

1576-1608

1576-1612

-

K-B
K-B

1

1587-1632
6

-

1

1826

1

1
1
1

19~3

1

1

I

1

1

1

1

1655

Germania
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Lista monedt>lor turceşti dt>scoperite in 1981 la 'l'Îngariu, conform ldentificărilor făcute de
II. Dj. Siruni

Anul
Nr, Hcgira
emit.

Sultanul

o

1

1
2

1102
1113

3

1115

4

1703-4

4
5
6

1115
1115
1171

7
7

7

1173

1701-11
"
1710-11
1764-65 Muslafa" III
1757-74
1762-63
"
1758-59
"
1769-70
"
1766-67
"
1762-63.
"
1760-61

2

4

3
1690__:_ 1
1701-2

-

3
1
12
9
5
3

1

8

1171

9
10
11
12

1171
. 1171
1171
1171

1~-J

1187
1187

-

28

1187
1187
1187
1187
1187
1187
1187
1187
1187
1187
1203
1203
1203
1203

29
31

1203
1223

12
-

1800-01
1808

32

1223

-

1808

3:l

1223

12

1819-20

34
35
36
37

12~3

18
25
20
12

1825-26

1223
1223
1255
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15
16
17
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19
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21
22
23
24
25
2fi
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6

7

8

ac ce

III
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-

-

-
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----

..

~~

Anul.

DPnumire a
moncdci

5
1

Ahmed II
Mustafa II
1695-1705
Ahmcd ITI
1703-30

Conslanliniyc

"

"
"

"
"

"
"

"
!stambul
"
Mi sir
~

"

-

Conslantiniyc

"

"

3
5
6
8
8

8
8
11
13

·----

10

"

"

1773-74 Hamid 1
1773-74

.

1773-74
1776-77
1778
1779
1780-81
1780-81
1780-81
1780-81
1783-81
1786-86
1788-89
17R8-89
1788-89
1788-891

.

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
.,
.,

"

",.,
" III
Selim

"
!stambul
Mi sir

"
"

"
lslambul

"

" IV
Mustafa
1807-1808

1

ac"ce

ac ce

Constant imye
l\Iisir
Constanliniyc

"
"1

"
"
"
"
"
"
"\
mi"sir

,.

II
1828-1839

.,
1

-

1

--

vr

"

misir
rPisir

Mahm:.~d

III

145
109
"
II
44
III ·114
ac"ce
III
30
mi"sir
159
pe pavajul bi"
se ricii
116
,.
159

"

Mi sir
Misir

"

1\fc~::,id

"

misir
ac ce

"
1850-51

1

"
misir
ne ce

"
"

-

-

11
II

144
118
120
30

III
-

-

-

-

1

IV
YI
4

r

161
67
70
62
154

-

-

V

in pămint

-

15
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https://biblioteca-digitala.ro

1
1
frag.
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
frag.
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

pc pavajul biscricii
1
5

1
1

151
111
11
140

1
1
1
1

-

III
III

10 fragmente de acce indcscifrabile g:hile in şanţ
1
Şanţ V
morminl
159
119
I
Şanţ
II morminl
64
81
VI
II
80
160
1
I
~v·
87
35
II
71
III in pămînt
IV
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1

De.s~crierea

monedelor euPoipene descoperite la Tînganu.
Lot 1, Dinar Matei Co!PVin.
1. Av.: (M :) MATH,(-). UNG(AR) lE.
Scut împărţit 1Îln. patru oompartianente, ~în primul fasciile, în al doilea crucea iduJblă Ullljgureas~eă, ~n al treilea caJpetele de panteră dalmatină, în al patrulea leul boemian, în centru scut mic cu stema
Corvineştilo·r vulturul spre stînga pe o ramură şi ţinînd inelul
în do~.
Rv. : PATRONA-UN(-)ARLE.
Madona tr:onSrud ICU pruncul în braţe între K-B şi P din care :sigla P
este aşezată 'Pe o .r:ozetă ou 5 petale.
AR. 14 mm. 0,45 g. Rethy Ladi:slaus CorpU!S 'NUJmo•rUJm Hungariae
:Budapesta 1907, p. 15 nr. 242. Piesa ruptă în trei bUJcăţi gălsită în
şanţul I, ~oapa din mijloc.
Lot II, Dinari. Fe11dinand I Ungarria 1·527-1564.
2. Av. FE:RDLNAND(-)R. UNG. {1) .. 549.
În centru se află scutul ungureslc de mai sus, care are în mijloc un
:scut mic •CU :stema AUJstriei.
Rv. :PATRONA(.-) UNGARIE
Aceeia:şi ma!donă •Ca mai :sus, intre ~K--B.
AR. 15 mm 0,50 g, peclorată, slab conservată, găsită în şanţul IV.
m01rmîntul 42.
3. Av.: FERDINAND. D.G.R. UNG. 15 :(5}0.
. Ca la lot II.
Rv. : (
)-UNGA(RIE).
Îrn cimp ca la lot II.
AR. 14 m;m 0,50 g, per.forată, slab oom1servată, găsită în şanţul II,
mormîntul 52.
4. Av. : {FER}DINAND, restul este rupt.
Seu tul ca la lot II.
Rv. :(PATRONA), rozetă şi UN(G)ARIE.
Totul ca la lot II.
AR. 12 ;mm, 0,40 g, perforată, :slab conservată, metal friabil.
5. Av. : {FERD}.DNAND. D.D.G., restul căzut, rUJpt.
.
In eentru ca l•a lot. II
Rv. ~PATRONA, restul rupt.
În tCeiTI.t:rul ca la lot II, locul de emitere nu :se distinge.
AR. 11 m1m, 0,38 g, per1forat, metal uzat, friabil.
Lot. III, l9Înt 4 dinari emişi pentru Ungaria, Maximilian II, 1564-

1576.
6. Av. : MAX. II D.G.R.O ... H.
Scutul UJnguresc ca la lot II, deasupra lui este data (15)70.
Rv. :PATRONA( ... ) :re.stullf'upt.
În eentru lVIadona nedi1stinctă ~ntre K-B.
AR. 15 'mm, 0,45 g, perforată, metalul uzat, friabil. Găsită în
II, •m1a:rrnîn tul 15.
7. Av.: (MAX)II. RO(I). S.AU( ... ) E. tHU.BO.R.
Deasupra 1scutului ungurestC data 1576.
Rv. : {PA)TRONA ... UNGARIE.
Madona tronînd intre K--B.
AR. 15 mm. 0,49 ,g, perim·ată, metalul uzat, friabil, găsită în

şanţul

şanţul
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IV, mOilll1IDn.tul 419.
Fragment de dinar.
8. Av. ~IMA) X.H, restul .rupt.
In centru SICUtull.JJI1JgUTesc cu stema Austriei.
Rv. : Textul de pe ma~gine rupt.
In centru Madon.a ti"Ol'llÎU1lCi. :Nu se distiruge monetăria.
·AR. 0,10 mm, ·0,~0 g, margilnile că:zrute, metal DriaJbil,
·Il. mQm1JÎ!ll tul 1O:
9. Av. : M, restul căzut.
In cent:Jr1u scutul ung:urr-esiC cu stema Austriei.
Rv. : Textul de pe margine rupt.
Madona tronffid.
AR. 0,90 mm, 0,~10 g, metal frialbil.

găsit

m ş:anţul

Lot IV, cfo/I"ii11at dintr...JUn solidus emis pentnu Polonia de Stephan
Bathary 1575-1586.
10. Av. : STBPA. D. G. - REX. POL. M.DJL., text cuJprins mtre resturile
a două ceJ'ICUri perla te.
In centTIU U!Il s mare îrulorat, tenminat m rflori de crin dominat de
coroană, w;;ezat între 1-D. Jos se află scutul cu cruce avînd în
centru doi colţi de lup -blazonul casei Bathory.
Rv. : SOI..iLDUrS. REG. POLON. 1f581(,3).
In \Centru scutul Poloniei şi Lituaniei dominate de ooroalll.ă, iar jos
Odbcir!ÎJnid îtn textul de pe maa-gime scutul Batlhory ou trei colţi de
lup.
AR. 11,7 !ffiJll, 0,51{) g, metal slab consenvat, 'ZJgrum.tţuros, găsită în
cenUIŞa de linJgă OUiptor, şarnţul IX.
Lot V. Una piesă de un gros Polonia Sigismund III -1587- 1632.
1·1. Av. : Coroană 'între două rozete, mai jos SIG. I:II.D./REX.PO/MD,
slc.ris pe trei run!duri.
Rv. : { ... )R( ... )POL0(1)594.
In centru aq uila polonă.
AR. 17 mm, 0,50 g, pertforată-lll!Zată, găsită în şanrţul IL
Lot VI, alcătuit din 3 dinari pentru Ungaria, emişi de Rudolf II,
1576-1608.
12. Av.: CRD)D.G.lRO.'I.S.AU.
Scutul ungure.sle ou stema Austriei.
Rv. : PATRO .. 16'03 (UIN)GA.
Madorrl.a t11otruînJd IÎJltJre (?)___,B.
AR. 14 mm, 0,40 g, penforată, uzată. Provine din pă.rrlffntul de umplutură, şanţul III, lîngă peretele bisericii, deasupra podelii de
jos a tindei.' '
13. Av. : RUD.'II.RO.f.S.tAUG.lH.IB.IR.
Obişnuitul scut unguresc cu stema Austriei în centru.
Rv.: PATH( ... )HU:NG.
Madotna tronînd intre K-B.
AR. 14 mrn, 0,48 g, perlfOII'ată, găsită m anormântul 11'5.
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14: Av. : RUD....IAUG.IH.B.R.
Ca mai sus.

Rv. : PATR ... -UNG.
Ma1d01na tronJînd mtre K----S.
Ar. ,14 mm, 0,49 g, penforată, găsită ffn caseta Bl, la adlîncime, lin pă.mîlntul de umlplutură.
Lot VII, format din 2 monede dinari pentru Un:garia,
Ferdinand III, 1637-1657.

0~20

emişi

m

de

15. A V. : FERDINA(ND) ... R.UNG (16)38.
Ca la precedenta.
Rv. :

1~6.

(PA~TR)ONA

- UN(G }AR(,I)IE.
Madona tronî:nJd ~ntre !K----1B.
AlR. il4 mm, 0,40 g, metal JriaJbil, lipsUJri marginale, perlorat,
!În mormintul 21.

găsit

Av. : FERDINAND D G (RUN)G 1i640.
Ca la precedenta.

Rv. : PA'DRONA:( ... )V}UNGARIE.
Madona tronînJd 1ntre K-B.
Ar. ·13 mm, 0,45 g, monedă uzată, cu multe l]Jpsuri marginale
sită "Passim". Piesa este perforată.

gă

Lot VIII, lfonnat dintr-o piesă de 3 kreutzeri pentru Ungaria,
emisă de Leopold 1656-1705.
17. Av. : LEO, restul nedistinct.
Rv. : Nedistilnct S. 1691(6 ?), restul cu totul ştens.
·În ICentru se află cifra 3 g·reu distinctă.
AR. 13 mm, 0,40 g, monedă uzată, cu multe lipsuri,
sim". Piesa este perforată.

găsită

"Pas-

Lot IX- 1 pfenig de Regensburg.
18. AV. : 1/P;FEN/NIG - scris pe trei mînduri, înconjurate cu ramuri de
măslilll.

Rv. : 1755 sus. DedesUJbt două dhei încruci.•;;afe în decor rococo.
AE.l1 mm, ibi:ne COillServată, găsită tÎn rnorm~ntul 8.

Lot X - 1 piesă lele 3 kreutzeri (I) 1792-1835.

AU!Stria, emis de Francisc II

19. Av. : FR.AJNO]SCUS J.D.G. AUST. IMPERATOR.
Capul laureat al împăratului spre dreapta. DedesUJbt E.
Rv. : HUN.BOH.tLOM.ET.VEN.GA '(-) WD... REX,AA,l826.
Vulturul aUJStriac încoronat av.Îll1Jd pe piept, în oval adîrnJcit
cifra 3.
AR. 18 mm, 0,50 g, uzat, greu liz~bil, găsit în mormîntul 91 sub
altar.
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Lotul de monede europene descoperit în 1963 la Tznganu.
A XI -a 10a tegorie de ·moned~ o formea!Ză un 1fals de t;2 glJ:oo imitat
după emisiunile lui Alexandru cel Bun 1401-1432. Moldova.
20. Av. : Anepig.raf.
Cap de zi:mJbru dim. faţă !Între coe:r1nele mari 1ridicate 1în sus ÎI!ncadir1ind stea cu 3 raze )peste ea aplicat \Soarele, ib01tul zimbrului
cu nări largi.
Rv. : In mij1o.aul metalului rest de cer:c periat. În dreapta, ,foarte g,reu
ditStin11ct, ·rest de SJcut i(rfJ"a;pa 'greşită).
AE .. 11 crnm, 0,50 g, Tînganu, şanţul II prelungi·re.
Lot XII, un fals de obol
21. Av. : Anepigrai.

după

Matei Corvin -

Ungaria 1458-1490.

1C01roa:nă.

Rv. : Anepigraf.
Cruce ancorată, între braţele de jos
AE. 11 imm, 0,25 g, Ret\hy, Cm~pus
pesta 1907. Pl.XXXVI varriantă la
şanţ XII.

două rozete?
·Numorurru,,!Şungariae, Budail1!I'. 230. Găsită la Tîrnganu,

Lot XIII, un groş Friederich Wilhelm de Brandenburg 1640-1668
emis în 1665.
22. Av. : F1RID.WIL--M.BR.E:L.
Scut in1ooro1I1at împărţit mn patru cartiere. În primul aquila, în al
doilea leu, restul ned.istinct.
Rv. : MONET. ·NOV.r(--}IPRI...
Mărul regla cruciat între 6-5, in mijloc 24.
AR. 19 mm, 090 g. Adolprh 1Hess. Sa:mmburg Enbstein, 1909. parrtea
III, p. 39--40 nr. 8098, găsit Ln B.16 la Tîrga:nu. -

*
StUJdiul materialului numismatic p11ovenit din săpăturile ariheologice
dela T1înganu aduce preţioase date privind existenţa a;cestui c01mplex medieval. Rocapi tulind aceste deiSoorperiri rezrul tă că emisi rmile 1monetare
dE; tSeooluJ. al XV-lea LS1înt atestate prin 3 piese provenite din bănă,riile
din .Kremnitz şi Moldova {?). Din veacul unmătm- datează 10 monede
bătute în tirrn:pul lui Ferldrnand I (1547-----15,64) Maximilia:n II {1564-1576)
Ştefan BathO'ry (1575-1586) şi Sigis:mund III (1587-1632) deci toate
emisiuni de rfactUJră europeană. Pentmu :secolul al XVII-lea lotul des,coperi.rilnr mc:metare de la Ti:nganiU cuprinde pînă în prezent, 9 ,piese dintre
care 7 en1ise de Rwdol.rf II (1576-1608) Ferdinand III (1637-1657)-Leorpold
I (1657-170.5) şi numai două mornede de proiV~mienţă otomarnă. Mult mai
b01gate !Slnt vestigiile numis:'m,atirce din sec. XVIII di.ntre care rmajerritntea
aparţin monetăriilor turceşti (33 monede). O piesă bătută în timpul lui
Leopo1d I r(l657-1705) iar alta în oraşul Regensbung :în 1775. Ultimului
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secol de existenţă a acestui complex îi aparţin 8 monede dintre care 7
otomane şi numai una europeană bătută în timpul lui Francisc II
(1792-1835) la Alba Iulia.
Astfel, seiT11I1Jalăm faptul că !pUnă m prezent Ja 'I1înlganu nu avem nici""'l
monedă care să aparţină voievozilor munteni. Din punctul de vedere al
provenienţei monedelor, descoperirile de la Tînganu confirmă preponderen ţa emi.siunilm otomarne indeosebi în sooolul XVIH-XIX.
IULIA CONSTANTINESCU

4 ISTORH:t:J. MĂNĂSTIRII TINGANU

,Mănăstirea 'I1înga.nului înălţată odinioară ~n OÎIITllpia munteană,
}ţnJgă ~veahea a~bie a ~Dîmborviţei, iîn apropierea reşedinţei de ISICa'UJn a ButCUreştilor a fost ctitorită de Radu cel Frumos, domnul Ţării Roin!Îneşti
(14•6;2-----147,3, 1474--;14,75), frate şi UJrtma;ş al lui Vlad Ţ~eş. I(mprej.UJră
rile iridioă.rii lăoaşulrui au rămas ârusă necunoscute ; nu s-a păstrat nici
o meruţme documentaJI'ă. ou privire la acest eveniment, iar siJnJgurele informaţii f!'.eferitoare la zidlirea mănăstlrn aparr- de-aJbia iîn cronic~le ţărU
din veacu1l al XVII-lea. Astfel LetorpiseţuZ Cantacuzinesc aminteşte
foarte succint că "Haldul vodă cel Frumoo, acesta au făcut mănăstirea ot
Tî'lllganul. Şi au domnit ani 15" 1), iar cronica lui Radu Popesou, pireci~
zează la riJndul ei, că· "stătJut-aru domn Rarltul vodă in U~Vmă lui VăJdiiSl,av
vodă. Acesta atU fălcut JllJÎlnăstlirea 'DînJga!I1ul" 2). In plus, ~~n tctllpri,ru.sul unei
anafora1e din ~18 mai '1H03, privitoare la hotarele !Proprietăţi1oT1 mănăs

se

tlirii, ajunsă dm 17,2,1 metdh al Văcăreştilou, i
~recunOOJŞte de asemenea
&ept cti torr pe ,"Radu! vadă, fecia~rul lu VlaJdu vodă" 3) ca şi m catagrafia
eparhială a Ungro-Vlahiei din 1810 unde, la fel, se consemnează că mă
năstirea a iosrt ridicată de un ",Radu ~vodă"'-).
Istoria Ţării Romineşti 1290-1690. Letopiseţul Cantacuzinesc (ed. C. Grecescu- D. Simonescu), Buc., 1960, p. 4.
:!) Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Romîneşti (ed. C. Grecescu). Buc.,
W63, p. 20.
3) kdică Radu oel ·Frumos, [iull lui Vlad Dra1cul, domn al Ţărh Romineşti
(1436-1442, 1443-1446). Copia anaforalei la Muzeul de istorie a m·aşului Bucur~ti
nr. inv. 30.476, f 0 7 e 0 •
") Nicolae M. Popescu, Catagrafia eparhiei Ungrovlahia în anul 1810 I. Judeţul
Ilfov, Buc., 1914, p. 83. Asupra datei ridicării acestei construcţii ne-am permite o
supoziţie şi anume : veriHcind to~te cele 23 documente interne rămase de la Radu
cel Frumos, precUim şi cele 16 documente externe, pr~vind COJ'els:pondenţa cu Braşo
vul şi Sihiul, rezultă că [ntre 12 nov. 1463 şi 8 nov. 14169, (D.I.R., B. veac XII:I,
XIV şi XV, pp. 133-145, nr. 126-138 ; Marta Andronescu, Repertoriul documentelor Ţării Romîneşti publicate pină azi. I, 1290-1508 în B.C.I.R., XVI (1937),
pp. 89-98, nr. 297-335), domnul a stat numai la Bucureşti; de la 28 februarie
1470 pînă la 16 septembrie 1473 (D.I.R., B, veac XIII, XIV şi XV, pp. 145-157,
nr. 139-148 ; M. Andronescu, op. cit., p. 98-100, nr. 336-347), Radu cel Frulllos
alternează reşedinţa de la Bucureşti cu Buzău, Gherghiţa şi Dridu, şederea sa în
cetatea de scaun de pe malurile Dimboviţei suferind întreruperi. De aceea, ar fi
destul de logk să presupunem că Radu cel Frumos şi-.a ridioat ctitoria sa din
apropierea Bucureştilor in pedoada 1463-1469, cind este întîlnit constant in
această localitate. De altminteri şi prima parte a domniei lui Radu cel Frumos,
1)
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iN. Iooga jpre51Ulptlli1e că Hadu cel Ftrumoo răposat 1n ianuarie 147.5,
a tfoot IÎngrqpat in ct~toria sa de la '1.1înganu 1) ; supoziţia sa este perifect
logică, dar pînă în prezent nu s-a desooperit niCi tlln- izvor doouanentar

OOJre să ateste [n oh~p rformal acest lucru 2) şi nici sălpăturile a:r1heologice, efectJUate în acest punct, lll-au identificat ummele vreUJnui mormînt
do!ITIJlesc din veacul al XV-lea.
Pentru clterva decenii nu mai deţinem weo ştilre - niiCi m.ăcar
inld1rectă cu pri.vire la mănăstirea Tînganu. De-abia la 6 iulie 1530
intilnim un hrisorv de la Vlad vodă Înnecatul ,prin care dăruieşte în comun m·ănăsticr-il01r Snagotv ş.i T!îingcmu t{alceaJSta din urmă purtînd hramul
CTRcTcHiii\ adică întîmpinarea Domnului :1), Girla Lungă "de unde
se iÎniCepe !pÎnă Jn 'Tîmbureşti !J) CU tot ~otarul" spre a fi "fraţilor... de
hrană" 5). Peste alţi cincizeci de an~i, La 14 mai ·15HO, MiJhnea al Il-,lea Turcitul întărind mai multe moşii mănăstirii sf. Troiţă din Bucureşti, menţi.on1a priJntre altele şi satul Greci "cu tot hotarul şi cu morile" care fusese .al mănăsUrii TmganiU ; călugării de aiiCi făm.IJSeră sch1mb de ocine cu
marele vrn~nic Ivaşco din Goleşti primind satul Plătăreşti pentru satul
Greci, pe care acest dregător 1-a vîndut apoi Lui Alexandru vodă Mircea pe 60.000 de .a:spri gata şi in urmă a Jost dă·nuit de Mihnea al II-lea
ctitoriei sale de la sf. 'Droiţă 6).
La 10 aruJgutst ·15.82 aflăm pe egumenul .Dcwotei al Tinganului, ală
turi de mitropolitul ţării, egumenii de la Argeş şi ·NuiCet şi alţi mari
boieri din. sfatul d0il111Tle&e, semnalat ca martor într~ hrisov de întă1

1

pînă în 1470, a fost mai paşnică, pretîndu-se la o activitate constructivă, in timp
-ce după 1470 s-a ascuţit conflictul cu Ştefan cel Mare al Moldovei, care s-a soldat
cu campania acestuia din toamna anului 1473 in Ţara Rornînească şi izgonirea lui
Radu din scaun, cf. C. A. Stoide, Legăturile dintre Moldova şi Ţara Romînească
în a doua jumătate a sec. al XV-lea, in Studii şi cercetări de istorie, Iaşi, VII (1956),
fasc. 1, pp. 59-73 şi P.P. Panaitescu, Ştefan cel Mare şi oraşul Bucureşti în Studii,
XII (1959), nr. 5, pp. 9-21.
1) N. Iorga, Mormintele domnilor noştri în Istoria romînilor în chipuri şi icoane,
CrniiQIVa, 1921, p. 7. •nr. 13. SUJpoziţia 'lui Ior.ga este ~·mpă-Măşită şi de V. Brăttuloocu
Remus Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul Ilfov, Buc., 1935, p. 58 şi de D. Caselli,
O ctitorie a Radului vodă cel frumos în jurul Bucureştilor în vol. Cum au fost Bucureş.ti.1. odinioară, Buc., 1935, IP· 52-53.
2 ) Nu ştim pe ce temei se susţine în recenta Scurtă istorie a artelor plastice
in R.P.R., v01l. I, Arta 1'0minească în epoca feudală. Buc., 1957, .p. 79, nu nurmai că
Radu cel Frumos "a şi fost ingropat" la Tinganu dar că "mormîntul lui se păstra
încă 1la 1650", nei~ndidndu . . se nici un izvor pentru verificaT"ea acestor .informaţii.
în schimb, ultimele sinteze privind arhitectura noastră medievală, menţionînd mă
năstirea Tînganu, s-au mărginit doar a-i recunoaşte, ca ctitor, după cronici, pe
Ra1du ee1l F·rUJmCis, fără .să mai i111JSi·ste asUJpra mormîntului său (V. Vă~tă~ianu, Istoria
artei feudale în ţărHe ramine, 'VOl. I, Buc., 1959, p. 480 şi Gritgore Ionescu, Istoria
arhitecturii în Romînia, vol. 1!, BUJc., 1963, p. 277).
:1) Sărbători tă în bilseric.a ortoldoxă 1a 2 februarie.
"> Sat dispă1rut lingă corn. Pietroiu, raion Feteşti, reg. Bucureşti.
G) D.I.R., B. veac XVI, vol. II, p. 83-84, nr. 85 ; amintit şi de N. Iorga, Studii şi
documente ... , vol. XVIII 1, Buc. 1908, p. 73 şi D. Caselli, Două mănăstiri lîngă Bucureşti: Bolintinul şi Tînganul în Gazeta municipală, IV (1935), nr. 164 (17 martie),
p. 1-2. Stăpînirea în comun a Gîrlei Lungi de către mănăstirile Snagov şi Tinganu
a mai fost intărită 1533 de Vlad vodă Vintilă de la Slatina şi de către Matei
Basarab la 13 octombrie 1644, cf. Arh. st. Buc., M-rea Snagov, III/2 ;ibid, mss. 353,
fo. 54-55 şi 56-57 ; ms..<>. 354, fo 9 vo-11.
ti) D.I.R., B, veac XVI, vol. IV, p. 474, nr. 465. Acest schimb de moşii ·mai
est(' amintit şi în hrisovul lui Radu Mihnea vodă din· 25 septembrie 1620. cf. ibidem,
i3, \'f>RC XVII, vol. II, p. 590, nr. 524.
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rire pe care îl dădea M~hnea al II-lea Turcitul j~UlpîJniţei Moma pentru
averea ră·posatului ei soţ, Vla1icu din Piscani 1).
Acestea sînt singurele ştiri pe care le deţilllem asu~pra istoricului
mănăstirrii Tînganu din doiCUmentele veacu1ui al XVI-lea 2). Pentru cel w-mător, prima ş•tire întîlnită cu privire 1a vechiul lăcaş, se referă la hotăr--
nicilrea proprietăţii mvecimate Tin!gaJnulrui anume Floreştii de pe Oolentina, aparţ1n:înld lui Cemnica vomiaul şi soţiei sale Ohiajna, care o cumpăraseră de la boier:ul .Radul Căptarrul şi fraţii săi în v:remea lui Mihai
Viteazul pe 30.000 HS!Pri gata 3) ; această moş.ie a fost UJlterior dăruită de
Cennica şi soţia sa, ctitoriei lor de la Grădhştea FlOI"eştiloc .(viitowea mă
năstire Cernica) -'~).
La 1619, unul din episcopii greci, rămaşi fără eparhie în Imperiul
otoman, venise în Ţara ROll'l1[nea&că, aşemndu-se la mălnăstirea Tînganul;
acest "rpislculp dă la T'mganu" semna în calitate de marto1r cartea judeţu
lui din Bucureşti, Dumitru şi a celor 12 pîrgari privind cumpărar~a unei
vii şi a unui vad de moară de către "vlăldica" Pah01mie, [nainte "de a-1
tă~a tătarii" 5 ).

În 1'6 39 se ~aduce un eveniment de seCllffiă îrn viaţa reUgioasă a
ţălrii ; Matei Basara:b, de ,co:nun (l.icorld 1cu s01~ocu:l IÎ'Illalţilor derici şi m:~.rii
diregătolri ai sfatului domnesc, co111:stanînd săii"ălcia şi starea de ruină la
care aj.unseseră multe din lălcaşUJrile încihimate mănăstirilor din Orientr
din pricina abuzurilor egumenilorr greci cu care Teprezerntanţii claselar
daminante autohtone nu mai d01rea să îm,partă privilegiile, a luat hotă
rîrea ca 22 mătnăstiri dintre cele mai voohi, toate "lavre domneşti", împreună cu ctitoriile sale, să nu fie închinate sub nici o formă la Muntele
Athos sau celeLalte locuri, "sfinte" ; printre 1~eJe dintîi se numă1ră şi mă
nă:stilrea 'Dînganu 6 ). Hotăr:îrea domnu'lui a :fost Sla11!0ţionată şi printr-o
grramată a 1patriarihUJlui Constantinopolului din 9 apriEe 1541 7).
într-un articol mai vechi privind isto1r1oul mănăJstirii 'Dinganul s-a
afirmat - fără a se mdica însă nici Uli1 izvor documentaT - că tot Matei Basarab întemeind mănăSt1rea PlătăJreşti (164,5/1646), ceva mai joo pe
1

1)
2 ) Ungă

Ibidem, B., veac XVI, vol. V, p. 68, nr. 70.
puţul din

actualul sat Tînganu se află aduse de mult de la vechea
ca jghiaburi, 1două lespezi Juner·are dintre care una ane inscri,piar cealaltă mai ipălstr·a - p~nă ·În 'tr'8cutul apr·opia~t - oc:iteva
cuvinte în limba sla1vonă, care duiPă duetul literelor şi or·n31mentaţia chenar·ului
marginal, au fost datate din veacul al XVI-lea : t llptcT4Hc'k P41i'h ~;m ~T4H'lKM
( = A răposat robul lui Dumnezeu Stanoiul...), pl'.in lectur·a prof. Victor Bi·ătu
lescu, efeotua;tă cu mai mulţi ani în u1·mă, astăzi nemailputîndu..,se descifna absolut
nimic. Menţionăm, ca o coincidenţă, că la 29 aprilie 1577 şi 24 aprilie 1589 întîlnim pe un boier Stanciu stăpînitor de părţi, vii şi mori în Văcăreştii de Jos şi Bîrzeşti (D.I.R., B., veac XVI, voi. IV, p. 263, nr. 263 şi pp. 311-.312, nr. 324).
:1) D.I.R. B., veac XVII, voi. 1, p. 316---317, nr. 289 (doc. din 29 mai 1608).
4) Ibid. voi. II, p. 308, nr. 272 (doc. din 20 iulie 1614).
!>) Ibid. voi. UI, p. 353, rur. 314. Menţiune la N. Iorga, Istoria biserii romîneşti ...
(ed. a II-a), vo,l. I, Buc., 1928, p. 25·5 şi Atanasie Mi·rones:cu, Istoria mănăstirii Cernica, Cemioa, 1930, p. 77.
6 ) Th. Codrescu, Uricariul, val. XXV, Iaşi, 1895, pp. 378-383 ; comentariu la
·Giurescu, Istoria romînilor, voi. IIIh Buc., 1942, p. 75.
7) Uricariiul, XXV, p. 332-333 şi Hurmuzaki, Documente privitoCliT'e la istoria
romînd.lor, vol. XIV 1, Buc., 1915, pp. 162-1:63, nr. CCXLVJ.
mănăstire, slujind
ţia complet tocA8,
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Dîmboviţa,

văZJînd starea de derăpănare în
·luase lhotărlkea să-i rfacă o reparHţie 1).

care ajunsese

mănăstirea

T1înganu,
AISUipra mănăsti:rii 'Dînganul mu s-a păJStrat nici o descriere contemporană. O fugară menţiune întîlnim totUJŞi la vestitul călător sirian Pavel
dim. Alep, care se abătu 1pe aici la 5 septembrie 1657, îmsoţind pe patriarhul Macarie al III-lea al .AJntiolhiei în peregrinările sale de-a lungul Ţării
RolllliÎneşti ; el relatează următoarele : " ... după pr;înz pletca.Jrăm 2) şi merg1înd cale de vreo două ceasuri am sosit la o m.ănă:stire învedhită, situată
într-o insulă, de asemenea inconjurata cu 'Uln mare lac :1). :Noi t:Jrecurălm
cu barca. Mănăstirea e veche, numită 'Dînganu, dedicată în numele sf.
Simion li). După aghiazmă şi p01menire 1pentru ctitari şi dUJpă prtînzul Olbiş
nuit, plecarăm de aici şi me:nserăm în oontinUiu pînă seara, oînid am .sosit
la o mănălStire cu hramul s[. Neculai 5) numită m~năstirea "în Apă" fi).
Curind ÎII11Să dUJpă această vizită a înalţilor clerici skieni, mănăsti
rea avea să caldă pradă IP~rjoluLui tăta.~rilor, care .împreună cu turcii,
pustiiTă OOII111Plet Ţara Ro;minească ]n toamna am.ului 1659 zdrobind oştile
temerarului vo.ievod Mihnea al III-lea (1658-1659), care se ridicase la
lUJptă îmipotriva oo1Jro1pitori1lor 7).
Letopisevul Cantacuzinesc a:rată că "tuttii şi tătarii intrară în ţară
de o robiră şi o 1prădară foarte rău" 8), jefuiJnd în acea:stă regiune nu numai BUJcrureştii dar şi im'P:rej.urilmile, incendiind .şi nimidnd totul .în calea
lor şi ~uânid IÎln robie :pe locuitori 9). Cu acest jprilej a 1fost distrusă nu numai mănăstirea Tinganu) da~r şi cUtoria învecinată a lui Matei B::t3arab
C. Săvescu, Biserica de la Tînganu-Amintirile unui octogenar - în BCM 1
XXII (1929), fasc. 61 (iulie-sept.). p. 106. Ştirea este reprodusă şi de D. Caselli,
O ctitorie a Radului vodă cet frumos în jurul Bucureştilor. Mănăstirea Tînganu
în Gazeta municipală, III (1934), nr. 119 (29 aprilie). p. 1-2 şi Cum au fost Bucureştii odinioară, p. 52. în studiile privitoare la mănăstirea Plătăreşti, apărute Pînă
in prezent, nu se face nici o refer·inţă privitoare la Tînganu (cf. Brcl.tulescu-Ilic,
op. cit., p. 16-17 şi V. Brătulescu, Bisericii de cimp în BCMI, XXXII (1939), fasc. 101
(iulie-sept.). pp. 125-132).
2) De la Frujineşti, vechi sat din jud. Ilfov, pw·tind astăzi numele de Fundeni
Frunzăneşti, raion Olteniţa, reg. Bucureşti.
:l) Aluzie la mănăstirea Comana, vizitată m~li înainte.
") Sărbătorit de biserica ortodoxă la 3 februarie, adică a doua zi dupii Întimpinar·.ea dcmnuluL hramul pri,ncipal 311 mănăstirii.
") Mănăstirea Cernica.
G) Emilia Cioran, Călătoriile pat1·iarhului 1\Jacarie de Antiohia în Ţările Romîne 1653-1658, Buc., 1900, p. 212.
i) Hanul tătarilor, Mehmed Ghirai al IV -lea, primise de la marele vizir Mehmed Kopriilii porunca de a năvăli cu 40.000 tătari in Ţara Rominească, scriindu-i-se
textual : "Distrugeţi populaţia şi devastaţi ţara .şi gustaţi belşugul prăzilor de acolo",
cf. Al. Ciorănescu, Domnia lui Mihnea III (Mihai-Radu) (1658-1659) în BC IR, XIV
(1935), p. 214.
8) Letopiseţul Cantacuzinesc, p. 141.
!!) Călătorul turc Evlya Celebi arată că in noiembrie 1659 "trei :dle şi trei
nopţi, în păduri, vii, strîmtori, sate şi locuri întărite,
tătarii> n-au mai lăsat un fir·
de iarbă crescînd, un cocoş cîntător. Ostaşii biruitori au jăcmănit atîtea mărfuri, vite
şi robi, încît aşa ceva nu s-a mai întîmplat niciodată ; numai din Bucureşti arată
mai departe Evlya, exagerînd însă -" s-au jefuit 600 care de măduri şi s-au ridicat 23.000 de robi, cf. A:ndrei Antalrffy, Călătoria lui Evlia Celebi prin Moldova in
anul 1659 în BCI R, XII (1933), p. 27 şi 29.
1)

<
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de la Plătăre.şti a că·zut pradă jaful'Ui năvălitorilor, care dUJpă ce au robit
pe egumen, au a:ălpit totodată şi hrisOOJVele ·lăcaşului 1).
Întărind privilegiile mănăstirii 'Dînganu şi egumenului ei Teodo:sie
la 8 iunie 116'69, Antonie vodă din Pqpeşt;i aminteşte că "~n zilele ... Mi'hnii vodă, căndu au robit tătarii ţara, fost-au :perit atunci sculele şi hodăj
diile s[inrtei mănălstirri şi au perit atutnci cărţile acestor moşii" ; de aceea
domnul întărea ~ind pe mnd moşiile mălnăstirii pustiite, ale cărei cărţi
de stăpiÎnke erau ,"perite de !Căndu tătarii".
Astfel mă111ăstirea era î.mputernicită să stăpîneas•că 25 stînjeni de
moşie din Plă tăreşti, dărui ţi de Rafa il, m1rean căJlugări t din acel sat şi
]ntăTiţi ;prin hrisovul lui Matei Basa'I'aJb din 1643 ; la Ifei, 70 stîlnjeru ocrină
din Meteneşti in juld. Ilfov, vU.nduţi pe nedrept de doi călugări ai mă
năstirii, Calivit şi Varlaam, lui Nioa vistieru'l, pe vremea lui M~hai Viteazul şi răsoumpălraţi tot sub .Matei Basarab la 1642 ; apoi viile popii Mîii"Zea
din dealul BUICUJreştilor, tÎllltărite iarfu;;i de Matei Ba:saraJb la 1651, deoa~r•_-ce
Mîr!Zea ajufns egumen la Tîngan u, irooise 100 UJgihi ai mănăstirii ; Îln umnă
ocinile Brăneştii de baltă ("pe din două" cu mănăstirea Snagov), Plătă
reştii, Oneştii sau Piţjgaia din jud. Thfov, Milea!Sica de ·:Lîngă o.rct.7ul G heJ·ghiţa, ·D~agomkeştii minganu1ui, dăruită de Radu vodă cel 1MaJre Ia· 1504,
20 stinjeni ocină ldin hotaTUl Funldenillor, dărui·ţi de Spiridon anmaşul şi
în sfJ·rşit o parte din satullPietraTUJl din jud.. l)imbQJViţa 2).
•Mănăstirea pustiită, "dă la o seamă dă WeJne în1eoace fiinld ... pără
sită de părinţii egumeni şi rrncăJpănldru fiimJd lăcui1Joare 1n mă!Ilăstke călu
găriţe :1) şi neavăndu cine căuta de moşiile mănăstirii" ele au început
s.ă fie încăLcate de .vecini. Astfel, !pl1ofitJîmJd de dezastrul sutferit de lăcaş,
o seamă tde orăşeni Jnstăriţ•i din Ghergilliţa, anume Iane iuzbaşa Tătulescul,
Goicea şi Oancea, coh~piseră hotarele mo.c;;iei MileasJca de pe apa CricoV1ului, in jud. Prahova. Egumenul 'Dîn;gantului, Ios1f, se tridică cu pî.ră în
divarn, inailntea domnului Şerban Cantacuzilno, la 3 decembrie 168:0, cerinld dreptate. In. flllnma nnei hotă.rnicii făcute de şase boieri local!nici şi
de Oprişan, al doilea portarr-, .reprezentaJrutU!l domnului, măfn.ăstirii i se
întăriră hotarele moşiei încălcate, fiind opriţi gherghiţenii de la cotropiri ") ; !pentru aceiaşi moşie, lăcruşul mai capătă o a doua întălrire de la
Şerban vodă Cantacuzino, în mai 1682 5).
Tot atît de necesară s-a dovedit restabilirea hotarelor Tîn~ganului
şi de către cealaltă mă.nălstire îrwecim.ată, a Cemicăi !Vmmicul, cei doi egumeni, respectiv Iooif şi Vasile, procedlind la hotănnicire, la 10 feb11uarie
Hrisoavele mănăstirii au fost răscumpărate apoi de Colţea clucerul, din
de la Mehmed aga, ginerele •lui Ha•san aga bostanrgiul di1n Si1li1stra, pe
50 de taleri, pdmind drept răsplată o pa~te din ocina mănăstirii de la Plătăreştii
de Jos (Arh. St. Buc., mss. 128 fo 183-183 vo - . doc. din 4 noiembrie 1663).
2) Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Romîneşti, X/4.
:1) Probabil acelea de la mănăstirea învecinată Ezeru de pe Colentina sau
Vorniceasa, ctitoria Chiajnei, soţia lui Cernica vornicul, de pe moşia Mărăcineni.
Pcntr·u istoricul acestui lăcaş vezi Gh. Cantacuzino, Unele probleme istorice privind
aşezările medievale muntene în lumina cercetărilor arheologice de la Cernica, în
SCIV, XIV (1963), nr. 2, pp. 361-387.
") Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Romineşti, LXXXIV/2.
5 ) Ibid., LXXXIV/1. lntărirea domnească. asupra stăpînirii moşiei Mileasca de
către mănăstirea Tinganu era trecută in 1685 de Barbul Bădeanul, al doilea logofăt, pe marginea unui vechi hrisov de la Vlad vodă Innecatul din 17 mart. 1534, privind hotarele oraşului Gherghiţa, cf. D.I.R., B, veac XVI, voi. Il, p. 155, nr. 154,
nr. 1. Menţiune şi la D. Caselli, Cum au fost Bucureştii odinioară p. 51.
1)

Bucureşti.
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1682, pentru ca "să caute şi să arate toate hotarele mănăstirii 'Dînganu",
de la Valea 'Dunul;ui şi Vadul Pie1.Jrots ·"rfiirud semnele amestecate şi pierdute" ; dorrn:nul întărea această delimitare ,printr-un hrilsov acordat egumenilor la 2,5 februarie 1682 1).
În vremea domniei urnnătoare, a lui Co111stantin vodă B:nî!l1!coveanu,
mănălstirrea 'Dîngaiilu era trecută la 169'6----16.9.7 .în rindul lăcaşurilor
domneşti ce primeau bani, ceară şi făclii "pentru hra:murile praznicelor" 2) ; la 22 mai "1699, întărind stolnicului Constantin Cantacuzino si fiilor săi Ştefan (~viitotrrul domn) şi Radu, satul Frujineşti :l) de pe apa' Pasă.'rii din jUid. Hforv, cu ·tr.UlpllJTile de moşie Frujineşti, Mitinea:sca, Buzeasca ~i Mileasca, vodă Brîncoveanu arată că 70 stînjeni de moşie din
Mitineasca ai currnpăraseră aceşti boieri de la Leantie egumenul mănăsti
rii Tî:nganul-'t) .
.La mceputul veacului al XVIII ....lea, vechea ctitorie domnească de
la 'J1în~ganu se a:Dlă în ,plină decăiClere ; după dezastiilll suferit din partea
tătarilor în 1659, lă!caşul nu s-a mai putut ridka decit efemer din lipsurile şi săJrăiCia ,în care a vegetat llin tot ,ounsul celei de a doua jumătăţi a
veacului al XVH-lea, s1ăbidunea şi l~psa de autoritate 1a egumenilor oferind vecinilor iprilejul de a 1ncăJJCa mereu moşiile mănăstirii.
Astfel la 21 iunie 1705 egurrnenul Se:rafian se plîlnge în faţa lui Constantin votdă Brîncoveanu, la palatul său de la Potlogi, pentru o nouă
cotropire a hotarelor mOI.Şiei Mileasca din jud. fP,raJhova, [ncălcate data
aceasta de nn rvornic IMihalachi S) ; drept care 12 hotarnici, în ifif'Uilte cu
Ona.frei, egumenul de la Mărcuţa, înfăptuiau alte cercetări la 29 iunie al ace1uiaşi an - spre a deocoperi pămîntul răpit rde wbuzivul boier şi
a-l restitui mămăstirii 6). Nu peste anultă .weme, egumenul Serafim al
Tînganului revenea iar~i la domnul ţării cu o altă jalbă, de data aceasta 1pentn.l ootropirea trUJpurilor de anoşii 'Dîngănea:sca, DragrnniTeasca şi
Funldeanca dÎ!n jud. I1fDfV, de către Radu căJpitan Oră.Js.cul, stăjpînul moşiei
Orăşti şi Gheorg1hiţă pîocălabul din Căză:neşti, posooar al moşiilor Ghimpaţi, Căzăne.şti şi Glina, care trecuseră ou stăpînirea peste veohea matcă
a Dî·mboviţei ,î.mpresu:rind pămîntul anănăsti,rii "pînă în matca Colentinei" ; adunînidu~se şase boieri hotarnici dintre vecini, împreună cu
Constantin Budurrul, al doilea portar, ei ·au .restabilit întinderea mo.~iei
mănăstirii în ·veehile ei hotare la 6 docemhrie 1711, iar alegerea lor a
foot ~.întărită şi de către domn 1prin hrisovul său din 1 februarie 1712 7 ).
La 6 iulie 1713 izbucnind din nou un conflict pentru !hotarele care
despărţeau proprietatea mănăstirii Tînganu de aceea a egumenului Macarie de la Cernka, iarăşi au fosrt; mărgini te pietrele din Valea Tun ului
t) Menţiune în anaforaua citată din 18 mai 1803, la Muzeul de istorie a orasului Bucuresti, nr. inv. 30.476. r 5 V 0 •
·
2) N. Iorga, Studii şi documente privitoare la istoria romînilor, val. V, Buc.,
1903, p. 367.
:1) FunrdPni - Frunzăneşti. aminrt:i't mai sus.
") Arh. St. Buc., mss. 705. fo 207 V 0 -209.
5) Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Rom., LXXXIV 4. _
li) lbid, LXXXIVj5.
7) Arh. St. Buc., mss. 705, fo 502-50:3 ; Muzeul de istorie a o1·ao;;ului Bucul'e.Şti, nr. irw. 30.474.
19 -
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marginea Lacului TIInganului... peste matca Colentinii pînă la apa
DÎlmlbOIViţii" ... 1); la 26 decembrie :1713 se completa lhotămicia, boierii
delegaţi arătînd că ,"am mers.u de am tras moşia Tăn,ganului... din semnele mănăstirii Cernicăi pănă în piatra Dragomireştilor la pescarii domneşti şi am tras stănjeni 1000 ... iÎI'l latuil. moşii ; tar lungul din Pasă,rea
din Vadul Pietros ... drept pe:ste Oolentina pă iazere ... şi !pănă în răul
stenpu" 2).
·
De asemenea, la 2 mai 1718, is!pravnicii de :scaun din Bu1cureşti,
Şerlban NăiSturel mare ban, Pană Negoescul mare vornic şi Grigorre mare
vi.stjer, interveneau pentru un iezer al Tinganlilu.i, cotropit de mănăsti<rea
Vorniceasa 3).
Starea de pli"ms în 'care ajunlsese mămă.sttrea Tîrruganu, ag.ravată în
tim1puJ lui Oomtstantin vodă BnÎin:aoiVeanu, a detenminat - in cele din
Uirmă pe acest domn "vă:21îrud că nefiinid supt stăJpînire, să strkă şi să
pu:stheşte de tot, o au fost îndhinat oa să fie metclh sfintei şi rlu:rnnezeieştii
MitfiO!polii" ~). Dar la 15 noiemibr ie 1721, ep.i;soopul de Nazaret, Dorotei,
aflat la Bucureşti, atrăta într-un doCJument, împreună cu alţi boieri, că
"în zilele prrea l!uminatului... domn Io Nioolae AlexaJ111dru voevod, zidind măriia ·sa sfănrta mănăsUre Văcăreşti, ne-au rănduit pe n1oi ca să
Hm nă,stavnici şi pU1:r1ători de ~grijă la această sfiîntă mănăstire ... " iarr
mitropolitul ţării Daniil - sub presiunile, nemărturi:ste îrrlsă, ale autoritarului şi jec:m.ănitorului domn fanariot - a fost silit, ca şi alţi boieri
"pravoslavnid creştini" de altfel, să în,zestreze şi el ctitoria lui Nk10lae
vodă Marvr\Qiool1dat ; de aceia, "au dat şi au mohinat acea:stă mănfustioară
Tănganul ca să fie metoih sfintei şi dumnezeeştii mălnăiSUri Vă,căreşti...
în:să cu toate moşiile, vii'le şi <Jidoarăle Ş'i altele" în afa;ra moşiei Plătă.
reşti, care fiind, "amestecată"" cu proprietăţile Mitropoliei, i-a rămas acesteia din ur;mă ca o 1slabă compenisaţie !Pentru Jpierderea suJferită 5).
Datorită faptei abuzive a puţin scr:upuloou1ui domn fanariot, care
incălcaJse astfel vechea hotăJ111re a Lui Matei Basa.:c-ab de a rru încthina anumite lăcaşuri din ~ţa,ră mătnăs:titri1otr din Orient, Tinganu - foiSt o:Unldva
"lawă" şi ctitc!Tie voievodală a decăzut aşa dar, în al treilea deceniu
al veacului al XV:LII-lea, la starea de modest aneto'h al falmicei şi bogatei
mănăstiri Văcăreşti, îrudhinată la rindul ei s:l:1întului Morimint de la
IeTUJSalim.
Puţinele avuţii de care mai disprmea î~ncăJpîrud pe miinile lacomilor
şi nesăţiOtşilor egumeni şi năstavnici greci, ruina mănăstrrii T,îngarnului
s-a accentuat. Do1curnentele vremii nu mai aminteSlC decit de .certurile
şi litigiile dintre egu;menii Văcăreştilor stălpîrni ai Tînganului cu acei
de la Radu vodă - posesiOri ai fostei 1Ţlănă:stilri de călugăriţe de la Ezeru
sau VorrniceaJsa şi cu egumenii de la CeDnica, pentru încălcări
reciproce ale hotarelor moşihlor vechilor lăocaşuri decăzute ca metohurL
1

1) Ibidem, ,nr. inv. 30.476 fo 4.
2) Ibidem, fo, 40.
3) Ibid., fo 7-7 vo.

") Arh. St. Buc., Mitropolia
5)

Ţării Romîneşti,

X/12.

Ibidem.
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Acest lung şir de procese de hotărnicii 1) nu mai LTlteresea~ă îrusă direct
istJotrkul mălnăstirii Tînganu, căzută m rompletă pălragină şi deveuită
simplă biserică de mir a satelor învednate.
Ne crnăvginim numai să amintim că IÎ!n Cartografia eparhiei UngroVlahiei din 1810, voohea ctitorie dom.nească era trecută ca "ib~seric:l de
zid, metolh al măJnă.LSUrii Văeă1reşti, cu hramu:l Streteniia, făeută d2 Ra.Ju
vodă pă moşi ia m.ănăJSttrii, veşminte lrplSă toate, cărţile toate liplSă" deservind satul 'Dînganu, care număra pe atund 110 ca:se şi 67 de loeuitJr:i
:romîni "sudiţi nemţeşti" -probabil meseriaşi -şi ţigani robi ai mănă:s
tirii Văcătreştilor. La aeea:stă biserică slujea un IPOtpă Dna:gomiT sin Marin,
de 48 ani, sla:b la citire, neglobit, din neam l'OiilliÎn, "fecior de milre3.ll"'
orîll1Jduit de mitropolitul Co21ma la 19 octombrie 1788 "pă illLLmele satului" :!).
În prima jumătate a secolului trecut, d01cumentele nu se referă
de fel la starea de avansată ruină a dbiditului metoh ;J) ; se menţicmează
in s,chimb doar noi hotă.rniciri precum şi ridicări în plan ale moşiilor
bogatelor mănătSUri tutelare şi ale .diferi~ţi~lar propritari 1').
Vechea etitorie domnească - aflindu-se în imposibilitate de a mai
fi meremeti:sită şi adm 1 iniJStr:aţia s[. Mormînt opunîndu-se unei atare
cheltuieli a foiSt păr.ăsită Şi dezafectată cultului, rCQlnJStruindu.--se În
satul Tînganu, La 15 august 1853, la o jumătate de kirlometru de acesrt
lăcaş, o nouă biiSerică tpUJrtînd hramu1 .Adormkii Maicii Dorrnnului 5).
Obiectele de euh şi alte pies.e de la rfoGia mănăstke aa farst L·an:Siportate
la noua biserică IP:arc!hială din sat 0 ).
1) Print1,e acestea : hot.;irnida moşiei Vorni-cesii "dăspre Tăngan" cea. 17341745 (Mm:eul de istol'ie a 01raşului Bucureşti, nr. inv. 30.471, fa 2) repetată la 17
rnarti·e 1761 (A1·h. St. Buc., M-rea Radu Vodă, II/33 ; copie la Muzeul de istorie a
oraşului Bucureşti, nr. inv. 74.854) ; hotărnicia moşiei MiJeasca a Tînganului de
către moşia Pestra a· stolnicului Matei Creţulescu la 19 decembrie 1763 (Arh. St.
Buc., Mitropolia Ţării Romîneşti, LXXXIV/10) : judecarea litigiului pentru ni~tc
mori pe apa Dimboviţei de pe moşiile Floreşti a Cernidl:i şi Tinganu de către
boierii caim8Jcami 'la 10 SE:•pteanbri'e 1796 (Muzeul :de istori~ a OJ"Clrşului Bucu;·eşti, nr.
inv. 30.476, fo 2~3 vo) ; ·marea hotă:rnicke a semnelor despăr·ţitoare între moşia
Tinganului şi moşia Floreşti a mănăstirii Cern.ica din 18 mai 1803 (ibid., fo 1-1vo,
fo 5-8vo), cu arătarea amănunţită către domn a marelui vornic Barbu Văcărescu
din 17 august 1803 (Arh. St. Buc., M-rea Cernica, I bis/13).
2) Nic. M. Popescu, Catagrafia eparhiei ... , p. 83-84. În registrul hirotoniilor
de diaconi şi preoţi din eparhia Ungro-Vlahire:i '~ntre anii 1787-1788 (Academia
R.P.R., mss. 1551, fo 6 vo) se precizează în plus că preotul Dragomir a fost hirotonit
de M·eletiJe epilscop al Tebaidei, .la bir.:;erioa Zlăta!"i din Bucureşti.
:l) Asupra jalnicei stări în care ajunsese lăcaşul în deceniile premergătoare
dispariţiei sale, a se vedea C. Săvescu, Biserica de la Tînganu ... , p. 106-111.
t,) Vezi în special hotărniciile însoţite de ridicări în plan a unor· moşii din 10 august 1845 (Arh. St. Buc., M-rea Văcăreşti, XXVIII;2) şi 19 august 1855
(lbid., XXVIII/7). Pentru Tînganu interesează în special planul moşiei ridicat la
16 octombrie 1849 de inginerul hotarntc Simion Zefchidi, care consemnează şi conturul vechii mănăstiri, aşezată pe un deal în apropierea noi mătci a Dîmboviţei
(.A.I"h. St. Buc., Planuri Ilfov, 72/1849 şi 116/1849).
5) N. Iorga, Inscripţii din bisericile Romîniei, vol. II, Buc., 1908, p. 6. Această
biserică ren01vată de două ori, in 1914 şi 1938-1939 este lipsirtă cu desă:vîrşire
de ori şi ee i·nteres istori·c şi m-are niJCi o va!loare arhirteotonkă.
ti) Dintre icoanele mai vechi (sfÎlrşit de sec. XVIII îrnceput de sec. XIX)
menţionăm pe acelea care înfăţişează sf. Troiţă Şi pe sf. Spiridon.
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Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
PMc.
Pnc.

29.- Cocyi'l:, Rhl]l;eJiaHHblit Ha ]l;aKnitciwl\t Hpyr'f.
ilO. - 06.uoMoR Hynmima, Hail:neHHhiiî o aeMJIHIIHe 7.
31. - I1opncTaFI HepaMima pyqnot1 pa6oThL
32.- 06JioMoH tianm.
33. - llpMnoaHaH HepaMMHa.
::!4. -1, MMnnaTJOpnhlil: cocyA py<JHoiî pa6oThi; 2-5 rrpHCJIH~a.
35.- 1. i'J:MHapMil: <JeHaHHM MaTMarna HopBima
- 2. ,IJ,unapHii, Bhlny~eHHhlil: MaHCMMMJiuauoM II B 1576 r.
- 3-1~ ,HnnapMM, <JeHaHeHHhle rrpM <I>ep]];MHaii]~e 1.
- 5-6. ,II,MIIapMM, BhlnynţeHHhle rrpM Py]l;OJihlfle 1.
- 7. Solidus Bwny~eiiHhliî Cre!flaHoM BaTopMeM A.)IH lloJihiDM.
- 8. Gross Hhlny~eHHhlil: CnrM3MYHi'J:OM ]l;JIH lloJihiiiM
- 9-1 O - Acnphi, BLmy~eHHhie npM MycTa{fle 1II n CeJinMe 1II.

Recherches sur le complexe medieval de Tînganu
RESUME

1. Les recherches de surface entreprises en l'annee 1960 sur le territoire de la
commune 'Dînganu-Cerniea (arrondi,ssemenlt 23 August) ont determine l'emplaocement
exact de l'ancien monasterP de Tînganu, fondation du prince Radu •le Beau (14621475). Les fouiUes, commencces en 1961 et poursuivies en 1963-1964, ont mis au
jour les fondements des bâti·ments du monastere, daJtant des xve_xrxe siecles,
des fonds de eabanes. des fosses mcnageres, des fosses destinees a la conservation
des cereales, une nt'cropolc, enfin lPs vestiges d'un etablissement geto-dace.
Le mon.astere de Tînganu a 0te edifie sur un tei'J'ain pr-esentant des restes
d'habi,tatio.n du XIVe siecle. L'egli:se, dont il ne reste plus que les fondements, en
grosses pierres liees de mortier resistant, est de plan trE>t'le :et mesure 13x7,40 m.
Par son arohitecture. l'cg:li,se du monas,teJ~e de Tînganu ma1·que la tmnsi,tion entre
les edi:fi,ces rE'Iligieux de la fin du XIVe siecle ·et ceux eleves en Va1lachie au debwt
du XVJe siecle. Elle est une realisation des artitsa•n-s looaux. Au XVIIe siecle
l'eglise a ete agrandie par un exanorthex en brique. Toutes les tombes du pronaos
o.nt ete violees aux XVIIe et xrxe siocles, seules celles de ,I'exonart.hex n'ont pas
ete profanees et ·l'on a pu conrstater que leur inveniaire dilffere de celui des tombes
de la necropole.
Au XVIIe siecle, une nouve.J.,I·e demeure des hi,goumEm.es furt elevee, au sud
de l'eglise, au lieu de la maison anterieure constwuite en to1·chis. Les observations
ancheologiques enregi,strent quatre incendiC:'IS subis par oette demeure : aux xve-xvre
siecles, a la fi.n du xvre siecle, en 1658-1659 et dans la tPremieJ~e moi•tie du xrxe
siecle.
Les seotions pratiqueAs oni mis au jour sept huttes enfoncees dans le sol,
datant des xve. xvre €'t xrxe siecles.
Le materiei archeologique decouvert consiste en outils en fer, objf'ts du culte,
bijoux, monnaies et un !"ÎIChe invenrtaire ceramique comprenant des vases d'usage
damestiqure, des carreaux de ·chemi·nee, des diques o1·nementaux etc.
La necropole jeodale. Autour de l'e.g.lise, sur une sunface de 1000 m environ,
se trouvaitt 'la necropole du monnstere et du village de T~nganu, don't on a etudie
- entie:rement ou partieHement - 251 tombes. Le secteur de derusH.e maxiuna des
tombes s'est avere etre a proximite du monastere, ou l'on a rencontr~ des superp'Jsitions de 2 a 3 'tombes. L·a necropole. a fonctionne durant ,un i 1nbef'Val1e de teJI11PS
couvrant les xve_xrxe siecles. Le mobilier funeraire consiste en monnaies hongroises, turques, autrichiennes, perles, agrafes, objets d'usage domestique et restes
de 'Vetements.

*

2. L'etabl~.9Sement La Tene. L'etablissement geto-rlace de Tiînganu constitue la
nirveau d'ha:bitaltion le plus anden du com!Plexe. Il ~est ·nepresente, ~u:squ'a ce joUJr,
par une serie de fosses et de' huttes, concentrees surtout dans la zone sud-est du
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site. Le materiei .miLS au jaur, .tant rdans ·les huttes et fasses, que dans :la couche de
ct.d'twe La Tene si1tuee dans lffi seotions I, III et XI, ·oonlsi,ste su~tout en poterie
a l'etat fragmentaire, difficilement reconstituable et pouvent ('tre repartie en CiUatre
ca:tegories ; poterie primitive, noire-nougeâtr:e, lustree ; pater:ie poreuse faite a la
main : poterie gri·se fa<;onnee au tour, de facture supef'i.eu~e ; enfi'n, poterie d'importation.

*

livres par les fouilles de
Tinganu fournH des donnee:s predeuses sur l'evolution de ce monastene. On a decourvert, dans •l'eta:bli:ssement ou dans la necrapo1le, 3 monnaies datan t du xve
siecle, 10 monnai·es du XVIe siecles, 9 monnaies :du xvrre siecle, 33 monnaies
a:uthentiques et 19 fausses d'epoque du xvrne siecle, enfin 8 monnai.es du xrxe
et dernier siecle d'existence du monastere. Les emissions pro\"iennent des ateliers
de frarr:1pe moldaves, hongroi:s, autriehiens et ottomans. On Deleve un aocroissement
du nombf'e des rmonnaies turqures surtourt au cours des xvnre._xrxe siecles, fai,t
confirme par d'autres decouvel'tes recentes de monnaies turques dans les sectelliT"S
Băneasa, la place du Palais de la R.P.R., Otopeni etc.
3. L'etud.e concernant les maU!riaux numismatiques

*

4. La derniere etude expose l'lvistoire de la fondation d'apres les sources ecrites.
Le role de fondateur de .Radu le Beau est oonfi.nme par les docUJITients, 'la IPeriode
de constnuotion etant compri1se selon •l'auteur entfl€ les annees 1463 et 1469. Les
donnees sont relati!Vement fouflnies pour les XVlle._XVIIIe siecles, paf'ltitculierement pour les evenements en rapport avec l'invasion turco-tartarc de 1658-1659,
au cours de .laquelle le mona:stefle fJ..It dev:a&te et incendie, la .lutte des hi:goumenes
pour le maintien des limites du domaine conventuel, la soumission de Tînganu au
monastere de Văcă:reşti et, aux XVIIIe-xrxe siecles, la transfof'ffiation du monastere en simple eglise paroissiale du village de Tînganu. Apres 1855, l'eglise, dernier
bâtiment de l'ensemble medieval de T.înganu reste debout, commence a se ruiner,
pl'Dcessus qui, 1malil1eureusement, suivra un ryihme des plus rap~des.

Liste des illustrations
Fig. 1. Plateau ou se trouvent les restes du monastere de Tînganu.
Fig. 2. Plan du domaine de Tînganul, execute en 1849. L'eglise est situee a la
confluence de la Dîboviţa et de lavallee de Tinganu.
Fig. 3. - Profil nord-est de la section 12.
Fig. 4. - Fragments d'embouchures de vases datant du X1Ve siecle.
Fig. 5. - Fragments d'embouchures de vases des XJVe-xve siecles.
Fig. 6. - Fondements de l'eglise de Tînganu, bâtie au XVe siecle.
Fig. 7. - Coupe longitudinale a travers l'eglise de Tînganu.
Fig. 8. - Abside nord de l'eqlise.
Fig. 9. - Angle sud-est de l'eglise (detail).
Fig. 10. - Plan de l'eglise du monastere de Tînganu.
Fig. 11. - Disque ornemental et carreau ceramique de resonance.
Fig. 12. - Fondements du. porche ajoute au XV Jle siecle.
Fig. 13. - Detail du pavement 1 du porche.
.
Ftg. 14. 1 - 2 - assiettes du XV1e siecle; 3, assoiette du XVJie siecle.
Fig. 15. - Fondements de la maison des higoumenes.
Fig. 16. - Profil ouest de la hutte 10.
Fig. 17. - Vases datant des XVe-XVJe siecles.
Fig. 18. - Plan et profil de la hutte 3.
Fig. 19. - Fosses
provisions_ et fosses menageres de la tranchee 1.
Fig. 20. - Fragment de borc du XVe sigle.
Fig. 21. - Cruche
decor lustre decouverte dans la hutte B.10.
Fig. 22. - Portion de la necropole fouillee dans la section Il.
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•
Fig. 23. Tombe 227.
Fig. 24. 1, - ossements deranges, dans le pronaos : 2. portion de la necropole fouillee
dans la section XII ; 3-4, posUions d'entrerrement.
Fig. 25. - Objets• de parure decouverts dans la necropole.
Fig. 26. - Plan de la hutte 2 (section 1).
Fig. 27. - Plan de la hutte 8 (geto-dace) et de la hutte 9 (medievale).
Fig. 28. - Fragments d'ecuelles la Tene.
Fig. 29. - Vase dace ja9onne au tour.
Fig. 30. - Fragment de jarre trouve dans B.7.
Fig. 31. - Poterie poreuse faite
la main.
Fig. 32.- Fragment de coupe.
Fig. 33. - Ceramique d'importation.
Fig. 34. 1, - vase en miniatw·e travaille
la main ; 2-5, fusaioles.
Fig. 35. - 1. De.nier de Mathieu Corvin.
- 2. Denie.r emis par Maximilien II en 1576.
- 3-4. Deniers froppe$ sous Ferdinand 1.
5-6. Deniens em~s IS()IILS RodoLphe 1.
- 7. Solidus emis par Etiernne Bathori pou.r la Pologne.
- 8. Gross emis pan- S'igiJsmond pour la Pologne.
- 9-10. Aspres emis sous Mustapha III et Sez.in IJJ.
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CONSIDERATII PRIVIND BISERICA VISARION VECHI
CERCETARI ARHEOLOGICE

In cursul verii anului 1961, s-a efectuat un sondaj aDheologic, atît
în incinta cit şi în interiorul bisericii Visarion Vechi. Biserica din cără
stadiul în care a fost găsită cinJd s-au Îii1ceput săpăturile anheologice, prin tehnica de COIIlStrucţie şi stilul anhitoctonic se î~ncadrează
în sec. al XVlii-lea. Soopul acestei săpături a ,fost de a determina atît
etapele de oomstru.cţie ale bisericii, cit şi de a surprinde eventuale vestigii anterioare constJrui~ii ibisericii din cărămidă l(tfig. 1).
Biserica Sf. Visarion Vedhi, situată în Bucureşti pe strada care îi
poartă numele, este iÎrwecinată Îlll partea de est cu str. Bastiliei, în
nord intrarea Orizontului, spre vest biserica nouă Sf. Visarion, iar în
pa:rtea de sud cu casele parohiale (fig. 2).
Cercetările arheologice, executate atît în interior-ul bisericii cît şi
î:n curtea acesteia, au dat posibilitatea de a stabili următoarea situaţie
sbratig~rafică (fig. 3) :
Stratul I, pămînt rviu, compU!S din argilă ga1benă-I1oşcată.
Stratul II, argilă galbenă cu nuanţe roşcate, fiind un strat mai
OOI111pact decit !Primul. Pe alocuri, conţine resturi de mortalr şi mici fragmente din cărămizi. Grosimea stratului este de 0,28-0,38 m.
Stratul III, părrnJînt cu aspect zgrunţuros. Stratul acesta ,reprezintă
nivelul de căl1care anterior construirii bisericii din cărărrn1dă şi este
gros de 0,10___,0,28 m.
Stratul IV, strat de umplutură compus din bucăţi de cărămizi,
mult mortar, pietrL<;; şi nisip. Acest strat, în altarul bisericii are gr01simea
de 0,12-0,20 m, pentflllca în naotS şi rpronaos să fie gras de 0,40 m, iar
în ·pridvor de 0,45 m. Acest strat s-a format 1in felul următor : ·în momentul în care s-a oon:struit biserica, terenul a f01st ridicat cu acest
pămllnt de umplutruJră adus din altă parte.
Stratrul V, strat de )nisip, pus sUJb dalele care rreprezintă în biserică.
nivelul actual de călcare.
Stratul VI, în altar, între stratul IV şi V există UJn rînd de cărămizi
pătrate, care au format primul nivel de călcare al bisericii. Ln momentul
ÎII1 care s-au pus dalele hl1 biserică, au fost scoase cărămizile, fiinld cruţate numai în altar.
Stratul VII, dalele de piatră puse în 1875, oind s-au făcut diferite
reparaţii bisericii.
midă Îlil

1
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secţiunii
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zidul de temelie nr. 2.
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rin

biserică au fost descoperite la adîn~imea de 0,10

m,

faţă de

nivelul actual, respectiv podeaua bi:seddi, zidurile de fundaţie ale bisericii notate : Z. 1, Z. 2, Z. 3 şi Z. 4, iar la adînlcilmea de 0,515 m. au fost
găsite o serie de bî,nne stînJd pe pămîntul brrm.
Prima omnă notată b.l este păi.Strată pe lungimea de 1,1'0 m având
lăţimea de 0,25 m şi g·rOISimea de 0,03 m. La distanţă de 0,12 m de b.1
pairalelă cu aceasta a fost des•ooperită o a doua bîlrnă notată B.2. Bînna
este păstrată pe lungimea de 1,40 m avînld aceeaşi grotSime şi aeeeaşi
lăţi'me ca lbî,rna 1 i(Lfig. 4). La distanţă de 2,,50 'ffi Jaţă de lb.,2 s-<a găsit ib.3, fiind
paralelă cu celelalte două. B.3 se con!Serwă pe lumgimea de 1,30 m. În .partea de suld, pe o lrmgirne de 0,2H m, bîrtna are lăţimea de 6 om, iar în
rest are lăţimea de 0,20 m. Grosimea ei este de 3 am, capătul de nord
fhndru-i uşo~r rotunjit.
Paralel cu celelalte trei b1rne a foot găsită o a patra bîrnă notată
b.4. O a cin,cea bîm.ă deSICoperită, notată b.5 este orientată în raport cu
cele patru, n:01nd-est sud-·vest (.fig. 5). Lungimea bîrnei este de 2 .m iar
lăţimea de 0,30 m. Menţiorn.ă.m •că toate b1rnele se aflau ântrr-un 2tadiu
ava!I1.Sat de putlrezire (putregai ~rorşu) iar analiza la mi•ar:oiS,CCip indică ca
esenţă lemn de stejar. Din existenţa acesto:r hî:me reiese :

..

j

'«

......."<

~...~~

.

Fig. 5. Bîrna nr. 5

.~i

'

zidul de temelie nr. 6.

1. Din modul în •care erau dispuse cele 5 bîrne rezultă că ele au
folosit la oomstnuirea UJnei biserici din lemn. În acest sens b.1 era pragul
pe care se căLca la intrare, apoi b.2 împreună cu b.3 formau pronaosul,
tot b.3 şi cu b.4 formau nao~ml, iar b.4 cu b.5 găsită deranjată în raport
cu 1celelalte forma altarul edifid ului.
2. Aşa curm de altfel am arătat, toate bîi"l1ele se aflau pe pămîntul
brun-roş.cat, care indică voohiul nivel de călcare anterior bisericii din
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că·rătmidă,

fiind totodată şi cea mai vecile corustnucţie din acest loc. Problema pe care nu am reuşit să o rezolvăm. în aceste săpături este aceea
a datării biseri~cii din lemn. Dim punct de vedere istoric nu avem nici
un eiem.ent de data·re în această :pl'loiblemă, iar în ceea ce prives'c săpă
turile aflheologice avem observaţia stratigrafică amintită. DUJpă puţine
fragmente. ceramice deoooiPerite în stratul brllln (stratul feudal) preLSupunem că biserica de lemn datează din prima jUliTiătate a secolului al
XVIII-lea. Durata existenţei ei nu o cUJnoru;;tem.
Biserica di:n lemn contsiderăm că a fost coniStruită ca UJn locaş de
inchinare aparţinlÎnd unei mahalale trucipiente, dar cu slabe poiSibilităţi
ecornomke ca să-şi dureze o biserică din zid. Plec'înd de la ipoteza că
bknele amintite :sînt in situ, biserica din lemn .avea .formă de navă. cu
absida altarului poligonală. In orke caz, existenţa biseri:cii de lemn o
legăm de îrnfiinţarea mahalalei Visariorn, poiSibil în prirrna jUtmătate a
secolului al XVIII-lea.
Zidurile de temelie : 1,; 2, 3 şi 4 cu orientarea nond-suJd au fost
săpate în pămîntul viu, argilă gaLbenă...,roşcată cu aspect compa-ct. Zidurile amintite legau stîLpii biseri,cii după cum urmează : zidul 2 lega stîlpii

Fig. 6. Zidul de temelie m·. 3.
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care despărţeau pridvorul de pr()lnaoLS, zidul 3 lega stîLpii des:părţitori
dintre pronaos şi naos (cfig. 6) şi zidul 4 lega zidurile altarului.
La distanţă de 1,75 m faţă de <fiecare dintre cele două abs1de ale
naosu:lui au fost dezvelite la adîncimea de 0,50 m două ziduri (notate 5
şi 6), paralele între ele cu orientarea est . . vest şi perpendiculare pe absidele bisericii (fig. 7 şi fig. 8). Avînd în vedere această situaţie, s-a
căutat să se determine :
1. Scopul pentru care au fost construite zidurile 5 şi 6.
2. Felul în care se leagă zidurile 5 şi 6 cu absidele bisericii.
,,

• il•

~t

'

,.

Fig. 7. Zidul lateral de sec. al XV II 1-lea nr. 5 din Haosul bisericii

3. Felul în care zidurile 5 şi 6 sint legate de z1durile şi stîlpii
naooului.
a} Astfel s-a constatat că arrnlbele ziduri (5. şi 6) fug sUJb absidele
bisericii legtîndu-se 'În acest fel de stîlpii naasului şi ai altarului.
b) Temeliile zidurilor amintite, săpate îri păJrnîntul viu neumblat,
~nt cu 2,5 cm mai joase deoît ale ahsidelo:r, iar distanţa lor faţă de
cele două a!bside ale naosului este de 1,75 m. De asemeni, menţionăm şi
faptul că zidurile absidelor încalecă cele două ziduri laterale (5 şi 6).
IC) Spre deosebire de restul temeliilor bisericii cele două abside
au călrămitda temeliilorr :pru:să nereg,ulat, ca şi curm acea:stea nu ar fi fost
zLdite cu ateruţie ci aruncate. De aci rezultă 1Că întîi s-a făcut g~oapa de
temelie, în care s-a turnat mortar şi abia după aceea au fost aruncate
cărămizile. Temeliile absidelor, înalte de 0,60 m, au fost co1mplet acoperite cu mortar mult mai sfărfuniools şi mai gălbui decît cel aflat pe
zidurile 5 şi .6, oonţiniînd totodată mai mult var şi mai puţine pietricele.
In partea de sus temeliile celor două aibside ies în afară ou 1~1 cm, for-
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mmd astfel un fel de treaptă •Care corespunlde cu înălţimea conse,rvată a

zidurilor 5

şi

6. Dimensiunile

cărăimi'Zilor

zidurilor 5

şi

6 sînt : lungimea

Fig. 8. Zidul lateral de sec. X il II, ur. 6 din nao:;nl. bisericii

- 23 cm, lăţiJmea - 10 cm, grosimea - 3 crn, Dosturile - 2,5 am sau
3 cm. Dimensiunile cărămizilor celor două abside sînt : lungimea cără
mizilor - 23,5 cm sau 24 cm, lăţimea cărămizilor 8-9 cm, iar resturile
de 2,5 cm. Zidurile 5 şi 6 sînt construite anterior iaţă de abside, dovadă :
zidurile absidelor încalecă cele două ziduri laterale 5 şi 6, precum şi deo-
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sebirile de I(!'On!Strucţie şi stru1ctur:a materialelor ~folosite ffn construcţie,
care de altfel au fotSt rmenţionate.
Faptul că zidurile 5 şi 6 sînt atît de groase faţă de restul zidurilor
de temelie ale bisericii dovedeşte că ambele ziduri au fost iniţial ziduri
exterioare. Lucrul este confirmat şi de situaţia că nici un alt zid din
cadrul construcţiei de care ne ocupăm in lucrarea de faţă, nu a fost
acoperit în întregime cu mortar. Aceste concluzii ne permit să susţinem
existenţa a doUJă Jaze deo1sebite de ~canstruc·ţie ale bisericii din c.1i.·imidă.
Biserka de cărăJmidă a avut ~niţial f01rma de nav.3, ~cele dou3. ziduri 5 şi 6
fiind ,zidurile exterioa:re longitud~nale. Planul biseridi ne a~ratJ ei u'cesta
are lungimea totală rde 20,·8'5 rrn şi rlăţimea de 6,9'0 m. Ceva mai tîrziu
zidurile 5 1şi 6 au f01st tăiate la :nivelul temeliilor zidurilor absidelor, răm~î
nînd astfel conservate la înălţimea de 0,80 m. După tăierea celor două
ziduri au fost adăogate, cele două abside laterale ale naosului şi în
acest fel biserica a luat o formă treflată. Lărgirea suprafeţei bisericii
o legăm de o creştere a populaţiei mahalalei Visarion. Socotim necesară
încă o observaţie privind cele două abside ale naosului şi anume :
acestea au suferit o refacere, in care au fost folosite aceleaşi cărămizi,
dar mortarul este deosebit în raport ·cu cel folosit iniţial, cel din urmă
fiind foarte alb, cu aspect făinos, conţinînd în compoziţia sa mult var şi
nisip foarte fin. Refacerea despre care am amintit se observă că s-a fă
out, păstnînJd.u~se temelia existentă iniţial şi irncă 0,50 1m din inălţim·:::a
zidurilor absidelor.
Deci locul biseridi de lemn a fost luat de o beserk:l din caramidă, de formă dreptunghiulară, anterioară datei pisaniei păstrate, deci
anterioară anului 1797. Datarea acestei biserici, o legăm de faptul că în
pronaosul bisericii în partea de miază-zi a sa a fost găsită o lespede
funerară aparţinînd unui Mihăilă, presupus ctitor al edificiului mort la
sfîrşitul sec. al XVIII-lea.
·
Intr-o a doua fază, în anul 1797, bisericii de cărămidă i s-au adău
gat în naos absidele laterale de către popa Petre referendarul si Anton
Berhiceanu logofăt de taină, amintiţi în pisania păstrată. Nu ştim cine
o fi fost acel Mihăilă. Nu este exclus să fi fost părintele unuia dintre
ctitorii menţionaţi în pisanie la anul 1797.
Clopotniţa exterioară, alipită zidului nordic longitudinal al bisericii a fost construită contemporan cu pridvorul şi naosul, dovada făcînd-o
temelia care este comună, atît edificiului, cît şi clopotniţei. Baza clopotniţei a fost circulară (fig. 9). Pentru început intrarea în clopotniţă se
făcea prin peretele nordic al pronaosului, deci prin biserică. Mai tîrziu
(nu ştim însă cînd) această uşă a fost desfiinţată şi intrarea în clopotniţă s-a făcut apoi prin curtea bi&ericii.
Prin secţiunile făcute atît în biserică cît şi în curte au fost descoperite o serie de morminte, care fac parte din cimitirul existent în jurul
bisericii. Trei schelete (mormintele : 5, 6 şi 8) au fost descoperite în biserică, 'iar restul rîn ICUrtea alcesteia, în :secţiunea I, III şi IV. Dintre
cele trei morminte din biserică, două sînt acQperite cu rpiet!I'e funerare
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(mormintele 6 şi 8). Mormîntul 6, acoperit cu piatră funerară aparţine
lui Mihăilă despre care am amintit. Scheletul a fost găsit pus în coşdug
şi apoi, jur-împ~ejurul acestuia, a existat o construcţie din cărămidă.
Intre coşciug şi construcţie era pus pămînt de umplutură. Ca inventar,
pe mîna stllngă i s-a găsit o veriglhetă din ang~nt, iar 1îngă cramiu au fost
descoperite două pahare de candelă din sticlă şi o candelă din aramă.
Mormîntul 8, găsit în pridvorul bisericii, în partea sa de nord, este acoperit tot cu o tpiatră fUinerară. Sclheletul, care a aparrţinut unei femei, a

Fig. 9. Vedere a temelii

clopotniţei

şi

a zidului nordic longitudinal al bisericii.

fost găsit rpus îritr-un ~coşiCiug, din ca~re IS-au mai pă:strat încă resturi
de lemn şi peste care s-a pus pămînt de UIJlplutură şi apoi piatra funerară amintită. Ca inventar i s-a găsit o verighetă din argint.
Aproape asupra fiec.3.rui schelet în parte au fost găsite rnonede,
care ne ajută la datarea întregului cimitir. Astfel, 1nonedele turceşti
datează din sec. al XVIII-lea, ia:r cele aursLriece din sec. XVIII şi XIX
(kreuzer). In afară de monede au mai fo13t doocoperiţi doi cer.cei din
aur (fig. 10/1) trei verighete din argint (fig. 10;'2-3) şi aramă, un inel
din a~gint şi nasturi din metal. Menţionăm di toţi marţii au fo:st înhumaţi creştineşte, cu privir·ea :.s;pre ră:Sărit şi m:îinile rpe rpi~pt.
Ceramica, găsit.3. sporadic ]n biserică şi destul de puţină în curte se
caracterizează prin diverse fonne : oale, căni şi fragmente de străchini,
30&i
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Fiy. IO. Obiecte de

pocloabă găsite

iu monni11te.

1

2

Fig. 11. Vase ceramice de sec. XVIII.
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în majoritatea lor smălţuite şi datînd prin formă şi tehnic.:l de lucru
din sec. XVIII-XIX. In cadrul categ'oriei de vas·e-oale există una smăl
tuită în interi01r, iar .în exterior este dată oeu angobă {fig. ·1,1/1). Acest tip
de oa'le, datind din :sec. XVIII, este si1mHar celQIIt de la Pia~a de Flori
şi biserica Radu Vodă 1). Altă oală, are buza smălţuită şi uşor şănţuită.
Oala este asemănătoare celor de la Retevoieşti 1).
Dintre călniţe di1stingem llln exemplar din sec. XIX (fig. 12), s:măl
ţuit gălbui, cu toarta supra-înălţată, asemănătoare unui exemplar descoperit pe str. Nicolae Blănari, într-o casă distrusă de incendiu în 1847 :i).

Fig. 12.

Căniţă

de sec. al XI X-lea.

Concluzii : În privinţa etapelor de construcţie ale bisericii am aju.i.1s
la următoarea ·concluzie : pe locul unde astăzi se află păstrat numai pridvorul bisericii Sf. Visarion Vechi, au ~xistat trei construcţii după cum
urmează : prima dată a existat o biserică din lemn formată din : pronaos, naos şi altar. Nu putem preciza data la care a fost construită această
biseriocă ; o 1egălm !Lnsă de întfiinţarea malhalalei, ~care probabil a avut loc în
prima jumătate a secolului XVIII. Pe baza observaţiilor stratigrafice
afi.nmă:m 1că lblirnele tse a.~Hau 1pe păm1ntul brun, reprezentînd nivelul de căkare anterior construirii bisericii din cărămidă. Menţionăm că
biserka de lemn s-a înscris in perimetrul de mai tîrziu al fundaţiilor din
cărămidă ale edificiului dreptunghiular. Axul longitudinal al bisericii
din lemn (est-vest) a avut o deviere faţă de axul celei de cărămidă şi
anume de la noro-est spre sud-vest, altarul menţinîndu-se în general
pe acelaşi loc.
'
Lc1cul biserilcii de lemn a foiSt luat de o altă biiSer:i!că, de data aceasta
din 'cără:m~dă, de for,mă dreptuntghiulară al Că'rei ctitor IÎ1 !pfeiSUipunem a
fi Mihăilă.
Biserica dreptunghiulară a fost lărgită prin adăogarea la naos a celor
două abside, în anul 1797, conform datei după pisanie. Necesitatea măririi
bisericii o explkăm prin înmulţirea populaţiei din mahalaua Visarionului,
ale cărei nevoi culturale le satisfăcea.
IMTOlARA TURCU
În colecţia M.I.B. nr. inv. 46163);
:!) Informaţie primită de la Dinu V.
1)

HOisetti.

:l) Bucureştii din ocUnioară, pl. CXIII/4.
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ISTORICUL BISEHICII ÎN LUMINA IZVOARELOH SCRISE

1)

Bi:se:rka s1f. Vi.Jsarion Vechi a f01s·t dă!dită înaiinte de 21 septembrie
1797 de către preotul Petre Referendaru, protopopul Bucureştilor şi Anton
Berhiceanu logofăt de taină, după cum menţionează pisania lăcaşului
al cărei text este următorul :
1\cea<s>tă s{<ănl>u ş<i> d<u>mne::e<i>ască

bise<rict'l> ce să prăznueş<le> hram<lll>
\'isarion arhi<e>pi<s>co<p> Larisi<i> şi sfântu mucen<i>c Harala<m>bie şi s{imtu
mucenic Jiina, este zidită din temelie după cum să vede pânti in s{ărşit prin o.wirdia şi
cheltuiala purinte<lui> chir popa Petre Re{erendarie, prot<opopul> Buc<u>reştilor şi a
dumnealui Anton Rerhicean logo{ât za tainâ, aj<u>tilndu la cheltuia/li şi alf<i> pravos/avnici
creştini, spre vecinica lor pomenire, în ::ile<le> prea lniilţatului domn Io Alexandru lo<n>
lps<i>lantu P<oie>v<o>d, întru a dO<lW> u<e>nire, pâstorind cârn~a praros/avii prea s(inţitu/
mitropolit Cngrov/ahii chir !Jositheil"t i leatu de la zidirt' 7 306, iar de la ]1.' <a>şte<re>
1797 sepl<ernbrie> 21. Dedesubt Sa<(>la Bcrh<i>ceanea 1797 iun<ie> 9. 2 )
s(ăntului

Datele privitoare la ctitorii acestui lăcaş sînt foarte sărăcăcioase.
Despre protopopul Petre nu am găsit pînă în prezent nici o menţiune ,î;n iz,voaTele 5'cri:se 2) iar pe Anton iBe~hiceanu l-am întîLnit doar ca
vechii al slugerului Panrtazi Seresli la 17 martie 1784 într-un proces cu
serdăreasa Zinca şi ~vistierea:sa Maria CăEneseu :l) ; SaiHa Ber:hieeanca,
amintită în iscripţia din josul pisaniei, trebuie să fi fost probabil soţia
numitului logofăt Antonie.
Din examinarea planurilor oraşului Bucureşti ridicate la 1789 şi
1791 de către Franz Purcel şi Ferdinand Ernst, ofiţeri topografi în armatele austdace de ocupaţie, rezultă însă că pe locul unde s-a clădit
în 1797 biseriea sf. Visar:ion, se .afla un lăcaş mai vechi menţionat ~~u
nwnele de biserica "·Mihala:sku" ~). Dacă facem 1le:gătU1ra între acest
M:ihalaşcu şi un oarecare Mihăilă, mahalagiu de prin partea locului, ră
posat .între 1793 şi 17.9.6 !"i) şi 1îngrapat în JprDinaoiSUl :bisericii sf. Visarion,
1

Bibliografia generală la :"-J. Stoicesou, Repertoriul bibliografic al monumentelorr .feudale din R.P.R., Huc.. 1961. p. 303.
2) N. Ior·ga, Inscripţia biseridi sf. Visarrion din Bucureşti în Revista istorică
VI (1920), nr. 5-6 (apl'ilie-iunie), p. 123 şi Al. Elian. C. Bălan. H. Chircă şi O. Diaconescu. Inscripţiile medievale ale Romîniei, voi. I Oraşul Bucureşti, Buc., 1965, p.
400-402, nr. 425-426.
3 ) Este îndoielnică identificarea sa cu un preot Petre. slujitor :la bi.serica Vi.
sarion. care a lăsat însemnăli pe un Minei de pe luna august, tipărit la Buda în 1805.
") George D. Florescu. Din vechiul Bucureşti, Biserici, curţi boereşti şi
hanuri între anii 1790-1791 după planuri inedite, Buc., 1935. p. 56, n. 269.
,-,) Ibi,dem, p. 55-56.
") Ibidem, p. 56, n. 268. Textul fragmentar al inscripţiei de pe lespedea
mormîntală a
lui Mihăilă este urm<ltor·ul : ".~.;upt aceastli piatrd odiht!l'scu-se o<a>se<le>
1)

răp<osatului>_ rob a r/ui

Alexandru

dumn<ezeu>

Jiihâilâ ce au răposat ln zilele domnului

~loru<zi> v<oie>vod şi era mitropolit prea

sfinţia

nostru

lo

sa piirinfclt Dosifhl'll" . . . ;

restul in.so·i·c,tiei cu data este muti<lat. A:exandru Mor·uzi a dJmni1t de douc·t ori î:1
Tar·a Rom~n~~scă intre 15 ian. 1793-17 augus,t 1796 şi 14 nBr~ie 1799 -:- 8 u..~·t. 180_1,
iar· mi,trCipolHul DoJsithei Fi:lilttis a :păstori,t între 11 octombne 179:3 Şl 15 umucti'!P
1810. Am presu~pus (,ca şi G. D. norc·scu, op. cit., p. 56) că .Yii:hăi.lă a răpul'-i'lt 1n
prima domnie a lui Mor·uzi, deoarece dacă ar fi mu:r·it în cea de a doua. ace~t
lucru ar fi fol5t 'spercificat în inscri1pţi,a funerară, după cum s1 m pisanie s~· precizează că ri1di·carca bi,ser-icii a nvL:t .lc,c .într-a doua domnie a lui Alexandru I!psilnnti
(]7 august 1796-22 noembr. 1797).
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în lo2ul reZ€rvat în deobşte ctitorilor, apare ca evidentă. identitatea lor.
Inseamnează deci că înaintea ridicării bisericii sf. Visarion vechi, a
existat o ctitorie mai veche 1) înălţată de acest Mihăilă - Mihalascu,
înainte de 1789.
.
'
Pînă după cutremurul din 1838 nu am mai întîlnit ştiri documentare privitoare la biserica sf. Visarion.

Fig. 13. Pisania

ale
din

lăcaşului

din 1797.

Notaţiile marginale, fără importanţă, de pe filele cîtorva
lăcaşului, ne indică doar că această bis~rică modestă trăia
pon1cnile enoria.şilor 2).

ceasloave
mai mult

Ea a suferit avarii serioase în urma cutremurului de la 11 ianuarie
1838, după cum ar:ată reportul "arhitectonului" oraşului Bucureşti, Xavier
Villacrosse, din 26 ianuarie. al acelui an : "La biserica sf. Visarion toate
bolţile şi de obşte toate zidurile ce sînt clădite în chip de arc, au
în acest sens este revelatoare prezenţa, printre odoarele bisericii sf. Visa!'ion.
a 1mui potir da1tînd di,n 1795, dăruit bisericii de către un Ioniţă J'achierul cu iamitia sa.
2) Astfel pe un "Mineiu" al lunH august, tipărit la Buda jn 1805, "cel între
preoţi smerit mult păcătos Pt>t:·e .;;lu.tttot· al bisencti orinduitor" arată că .. aceast~:
sf. bisei"ică cu totul se află neajutorată de către nimeni, neavind nici o zestre" ~i
că n-a găsit alt mijloc de a-i procura cărţile de cult necesa1·e decit pl'in ceret·i la
,.enol'iaşi mahalagii".
1)
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Fig. 14. Piatra

.fHnerară

a lui

Mihăilă

Fig. 15. Potir apartinind bisericli
Visarion Vechi
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Fig. 16. Cruce aparţinînd bisericii V isarion Vechi.

crăpat. Clopotniţa acestei biserici .care nu este vreo clădire însemnată au
cencat o asemenea vătămare încît nu să cuvine a să mai preface şi cu toate
că surparea ei nu să poate hotărî, dar ar fi de cuviinţă a să dărîma ...
Toată cealaltă parte a acestei clădiri poate să s~ prefacă prin legături de
fier şi cercuri. P1rin aceste mijloa1ce să 1poate :face dhiar o :stat01r:nkă [ntemeiere care va erta apoi a să clădi din nou o clopotniţă ce poate fi apă
rată de obicinui tele întîmplări" 1).
Condica cu socotelii~ bisericii "Capitalul şi cheltuielile sf. biserici
a sf. Visar:ion ... de la leat < 1 > 838 febr. 23 şi pînă la leat < 1 > 844
febr. 23" 2) nu înregistrează cheltuielile făcute cu reparaţla acestui lăcaş
ca urm,are a raportului arhitectului Villacrosse. Este mai mult ca siguT că
ea s-a făcut prin ool1Jtrihuţia enoriaşilor puţini la număr şi din donaţii
benevole, Îl1Jtr-o perioadă cînd înrtreaga Capitală suferise de pe urma cutremurului din 1838.
Din corespondenţa anilor 1863-187L păstrată în arhiva parohi.ală,
rezultă că în această perioadă edificiul a beneficiat de unele refaceri. În
"arătarea lucrărilor la biserică" -sînt indicate cantităţile de materiale
necesare diferitelor operaţii ::) ; atît din acest act cît şi din corespondenţa
Primăriei şi a ~cheltuieli'lor inregi:st1r:ate În arhiva 1panolhială nu reiese
a SE· fi întocmit atunci vreun proiect de restaurare, deoarece avertismentul
menţionat 1în deviz de "a nu trece peste suma d2 care diSipune bi:seriea''
limita în mod vădit această iniţiativă.
Lucrările de refacere ale bisericii s-au încheiat însă tocmai la 19
august 1876, fiind executate după devizul alcătuit de arhitectul şef al Capitalei Carol Kuchnovsky şi de arhitectul Beneş, în urma contractului
definitivat la 25 noiembrie 1872 li).
Din aceste documente rezultă ·că în primul rînd clopotniţa a fost
mutată de pe pronaos pe pridvor, iar peretele dintre pronaos şi naos,
a fost desfiinţat, fiind înlocuit prin arcul existent. Ca aspect exterior,
faţada principală a primit modificările cele mai importante. S-a executat
mai întîi o verandă cu geamlîc în faţa intrării, iar uşa, cu ancad.ramentul
din piatră modificat, a fost marcată prin doi pilaştri 'Ce se opreau înacoperişul verandei.
Ulterior faţada a primit un fronton susţinut de patru pilaştri realizaţi prin placaj de cărămidă. Cele trei panouri intrate au fost astupate prin acelaş sistem, iar în locul lor s-au pictat pe noua tencuială cei
urei sfimţi ai hrwmului rbi'.serkii ,în chenare rv01psite 1).
1

-

At·h. St. Buc., Munidpiu,z Bncureşti, dos. 596. 1838, fo 131 şi 140.
mss. 3977, fo 5-7.
1
arh. C. Kuchn01vsky ,înaintat prin adresa nr. 350 Pd) Potrivit devizului
măt·ilei Ca,pi,talei .şi anexat adresei nr. 6967 din 10 22 iulie 1871 a Primăriei către curatolii b:co.e·t·i.cii sf. Visarion, păMrate în arhÎ'\'a parahială.
'') Consepvat de asemenea în original în a!'hiva parohială.
'') Tot atunci trebuie să fi fost refăcută !Şi pictut·a biserioii de către Anton
Serafim, prieten şi tovarăş de atelier al lui Nicolae Grigorescu. de la care a rămas
o fr&.."că ,.Batjocorirea :lui lsu:s în temniţă", co,pi.ată după Van Dyck, tpP pet·e.tele din
dreapta al naosului, cf. şi Biserica vrăbiilor în Boabe de Grîu, anul III (1932),
nr. 6 (iunie), p. 246-248.
1)

:.!) Acad. H.P.R..
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Din notele de decont !'leiese că tot din această perioadă datează şi
pardoseala din dale de piatră existentă şi astăzi, precum şi schimbarea
Învelitorii din şindrilă rCU invelitoare de tablă.
Astăzi biserica se află în completă ruină, linga ea construindu-se
în faţă la ~,t,raidă în 19110 un nou lăcaş !purtînd hramul sf. VLsa1rio:n N uu.
PAUL I. OERNOVODEANU

CONSIDERAŢII

ASt 1 PHA AHHITECTURII BISEIUCIT

Săpăturile

arheologice au scos la iveală ~existenţa unei biserici din
lemn, necunoscută pînă în prezent, aflată probabil inc3. de la înfiriparea
mahalalei Visarion.
·
Despre forma, dimensiunile şi arhi,tectura acestei biserici ne lipsesc elementele stabilirii unm· concluzii. Trebuie să admitem că această
biserică s-a păstrat în cadrul formei pe care o aveau bisericile din
Muntenia şi din care ni se mai păstrează şi astăzi : planul compus
dintr-o singură navă dreplunghiulară despărţilă ca de obicei printr-un
perete de lemn în pronaos şi naos. Spre răsărit acest plan se termină
întotdeauna reu o absidă poligonală.
Biserica de mai tîrziu din mahalaua Visarion biserica lui
"Mahalasku-Mihalache-Mihăilă" face parte din perioada ce cuprinde
apogeul epocii brîncoveneşti ce desăvîrşeşte procedeele constructive, apă
rute la sfîrşitul secolului precedent, fie din perioada post-brîncovenească
în care influenţa monumentelor · brîncoveneşti se resimte din ce în ce
mai slab.
Biserica cu plan dreptunghiular (fără abside laterale) avînd o absidă
către răsărit, fără turlă pe naos dar cu clopotniţă pe pronaos şi cu pridvor des•c'his ce precede pronaosul, face parte dintre biseridle de tipul
Matei Easarab (tilpul III) 1).
Naosul este boltit cu o calotă sferică iar pe pronaos se află o clopotniţă unde 1se ajunge pe o scară ascunsă in zid. Se adaogă pridvorul
deschis, cu a;rca.Jde sprijinite pe coloa1re, de piatră. Între naoiS şi pr:onaoo
se găsesc trei arcade sprijinite pe coloane similare cu ~cele din pridvor cu
excepţia că scara nu este practicată în grosimea zidului şi s2 gă:;eşte
amplasată într-un turn alăturat faţadei de nord a pronaosului deci ca
la bisericile din grupa III-a perioada I-a din secolul al XVIII-lea. Scara
pentru clopotniţă este amplasată într-un turn alipit faţadei d2 nord a
pronaosului şi cu pridvor.
Ca exemplu la grupa III, perioada I din sec. XVIII prezentălm în
stuidiu C'C'miparativ UJn nUimăJr de şapte biserici cu plan dreptun:ghiu;b:c
1)

::"Jicclae

Bucureşti

Sto:·cescu.

Repertoriul

bibliografic al

m.onnmentelor feudale

din

Ed. Acad. H.P.R. 1961 p. 161.
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din secolul XVII, un număr de patru bi.JSerici din secolul al XVIII-lea şi
nn număr de trei biserici Similare, al căror an de oorustrucţie nu :se cunoaşte. (fig. 17). Faţă de acest studiu biserica presupusă a lui Mihăilă,
are ur:mătoarele caracteristice :
De la prima veqere se ren1arx:ă lrmgimea ;mare a acestei biserici ca o canJirmare a tendinţei de dezvoltare a pronaosului şi a pridvorului
preoum şi de alungire a absidei altarului.
Absida altarului de formă ebpsoidal parabolică în interior aminteşte de bisericile din veaJcu1 XVII Ohenghiţa 1641, biserica mănăs
tirii Strehaia-1645, biserica Doamnei din Bucureşti 1683, biserica
Mogoşoaia 1688. Ca realizare grafică pare fo~mată din două cef!curi
- primul fundul absidei cu raza de 2,2'5 m iar al doilea cu raza de
2,60 m.
Pro1SJcomidia se aseamănă ou cea a bi:seridlor sus indicate şi mai
ales cu aceia de la biserica Doamnei şi bi:ser:ica Mogoşoaia unde retragerea în plan - obişnuită între naos şi absida altarului - aici se face la
nivelul pl"'SttOmidiei şi al diaconicotnu1ui de unde începe - în exterior
- conturul poligonal. Acea:stă rezolvare contribuie la linia alungită a
planului.
Biserica a avut tîmpla din lemn. J ertfelni1cul are o fundaţie din
zidărie de cărămiâă de 0,90x0,90 1111, iar oota de fundare 70 cm faţă
de cota actuală a paf!doselii.
Naasul ca proporţii - n1ai alungit decît cel al bisericilor DoaJmnei
şi Mogoş.oaia se a:sea.mănă cu cel al bisericii Sf. Niculae din Făgăraş
- 1698 şi mai ales cu ~cel al bi:seridi din Gălă.şeşti - 17 4 7.
Pr,omaooul bisericii se aseamănă cu cel al bisericilor indi·cate mai
sus şi cu al celor prezentate în studiu - c~ menţiunea că turnul &cării
avea aet~e:sul din interior. Scara din lemn, în spirală, odihneşte pe un
picior din zidărie de că!rămidă fondat la cota - 60 cm. 'Dreptele din lemn
de stejar cioplite după tehnica v!l'emii sînt încastrate în zidărie. După
natura golu:rilor ele au fo1st încatStrate o dată cu ridicarea zidăriei, deoarece golUJrile exi:stente nu prezintă UJrme de cioplire: Se mai pălStrează un
număr de 17 trepte .(fig. 20).
J ertfelnicul a1ctual al· biseridi din 1797 se găseşte pe aeelaşi loc
şi pe aceeaşi .fundaţie ca al bisericii dreptunghiulare, de UJnde putem
trage coo1111cluzia că altarul s-a păstrat în întregime, ca plan şi ipe cea
mai n1are parte din înă}ţimea lui.
Faţă de aeeste co111siderente putem trage unele concluzii asupra
pla:sticii monumentale a pri1mei biserici ou plan dreptunghiular şi anume:
faţada era tratată în două ~registre suprapuse, iar din registrul inferior
se pă:strrează arcatUirile în akoladă Jrîntă, sprijinite pe coloniţe semiangajate precum şi brîul orizontal de pe porţiunea altarului, ele deosebindu-se ca linie şi înşiruire de cele ale absidelor laterale. ADcadele pridvorului şi ale zidului dintre pronaos şi naoiS ne ajută să tragem concluzia că este vorba de o bi:seri·că ocUJ111dă, de tipul celor de la ţară, de un
mo!nument care are 1ca dominante elementele orizontale. Despre registrul superior şi for1ma cornişei nu putem emite decît ipoteze.
De asemeni, e cazul !Să menţionăm că ai'Icurile pridvorului şi ale
zidului dintre pronao:s şi naos sînt în \Plin eentru în dezacord cu faţa
dele decorate cu arce in alcoladă caracteri:stke noului stil, ceea ce ne
314
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Fig. 18. Bolta naosului a bisericii din 1797.
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poate duce la corncluzia că acest monument a fotSt ridicat într-.o perioadă
de tranziţie.
·
Din hpsa urmelor de piatră putem trage 1:::'01ncluzia 'că UJşa şi ferestrele au fost încadrate cu priQifile de zidărie şi tencuială şi cu motive
decorative zugrăvite în ,culori, 1ca şi stîlpii pridvorului.

~.L
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.
.,_ ..
•

..

< - -

i

·'

1

1
'

hg.PO

Fig. 20.

Secţiune

transversală

prin scara

clopotniţei

şi

pronaos.

Nu :s-au găsit unme ~care să dorvedească existenţa umei dec01raţii exterioare al "Jresco", care la multe biserici se remancă prin a:nmonia
in general fer:mecătoare a colnritul!ui, prin variaţia fortmeloir şi 'motivelor
Sipeeifice epodi.
Data cînd bi:serka lui lVIithăilă· şi-a incetat existenţa este desigur
da ta din CI>ctuala phsanie septemibrie 1797, ~a~rud s-a zildi t actuala biserică.
Nu cunoaştem cauzele care au 1condus la zidirea noului edificiu.
Prin refacerea edificiului :î:n 1797 - ~ca parte nouă - :se realizează
un monument cu praporrţii mai inalte, desigur şi mai elegante.
317
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Absida altarului este boltită cu o semicalotă în formă de elipsoid
parabolic care pr:Ln intermediul unei conJSole cant:imu de circa 15 cm se
odihneşte JP€ eidruri. Această ieşitură nu prezintă run protfil demn de remaTICat. Tencuiala că~zută în interiotr arată sistemul de îndhidere al bolţii
în spinare de peşte.
·
NaoiSul cu aceeaşi t<::!iOtnformaţie primeşte acUJm o turlă sprijinită pe
arcuri, care la .rîndul lor odiihnesc pe co'I1JSOle din cărămtdă tîn fonmă de
trunchi de piramidă cu latura mică jos (fig. 18) fiind prevăzute cu
tiranţi din lemn.
Pronaosul are proporţii 'foarte frumoase. Este acoperit cu o boltă în
calotă segment de cerc cu oOtnsolă continuă - cu o linie deosebit de
îngrijită.

Pridvnrul cu dimensinnile celui voohi a ,fost acoperit printr-o intersecţie de bolţi cilindrice şi o calotă sferică la mijloc după sistemul
olbişnuit (fig. 19).
Ir.. legătură cu arcadele şi stîlpii !Pridvorului precum şi cu zidul
dintre p~onaos şi naos :s-a arătat că ele s-au păstrat de la rvoohea biserică.
PlaJstka monurrnentală a căJpătat pr01pOrţii mai ~nalte prin înălţarea
registrului !SUperior. Acest registru este tratat cu medalioane !~oturude. În
axul absidei altarului şi pe cele două laturi 'ce mănginesc latura eu Lferestre ale ahs·idelor laterale apar goluri de flonmă patrată la exterior, iar
spre interior f.orma de ferestre ·care au servit desigur pentru ventilarea
bisericii. Nu cunoaştem CUim au fost închise aceste ferestJruici ; se văd
doar urmele rmei ['ame late de 10-12 cm.
Într-un medalion ~otuiTiid de /Pe latura de sud a pronaosului s-a gă
sit de a.~semeni, un gol cu for.mă ~rotundă în interior. Acest gol nu poartă
pkt:u:ri, ci o simplă V101psea de ouloaJre î.nclhiiSă.
În eeea ce priveşte forma şi profilatura oaornişei nu putem emite
decît ipoteze, deoarece ulbmele zece 1rînduri dtn cărămidă sînt Tefăeute
cu ocazia tran1s·formărilor ulterioare de care vom vonbi.
De.sp['e 1regi:stvul 1n:ferior nu vorbim nimic, deoaoce aiiil mers pe
ipoteza că el s-a păstrat de la 1prima biserică, iruclusiv brîul.
Ancadr:amentul uşii contStituie elementul cel mai bogat împodobit, de altfel şi singurul element din piatră alături de pisanie. (Dimensiunile 30x12 cm). ·Motivele florale sînt modelate ~in relief 'Şi încadrate într-un chenar simplu . .An.cadramentul uşii nu are mglobată şi pisania aşa
cum intHni•m la majo~itaea bisericilor {fig. 21).
Asupra turlelor bi1seriei·i nu putem emite decît ipoteze bazaţi pe
biserki din f21pOtca 1respectivă. Bazele lor, care se păstrează :în podul
bisericii, as.cunse ISUib acCtperiş, nu poartă urme de teniCUială, ceea ce
însemnează că biserica a avut un acoperiş înalt.
TUil'la na01suLui are baza de f.01rmă octogomală ou latura de ci•rca
1,85 m, pă:strîndu-ISe pe o înălţime de 1 m. Grosimea peretelui turlei este
de 40 cm, iar zidăria de proastă calitate.
Baza turlei 1p~onao1Sului este !Păstrată {4,60 x 4,50 m) şi se menţine
şi bolta, a cărei curbUiră se ['idieă deasupra cu 20 cm. Nu am găsit urme
care să ne indice forma planu'lui turlei.
Pietura acestei biserici - în fre&că - a ieşit la Iveală atît la ferăiS
tru.kile din registrul superior, cît şi la stUpii pridJvo['ului, nnde :s-!1 dat
jos zidăria adăogată ulterior.
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Sigur că de la cu1Jremurul din ianuarie 11/23 18,3>8 nu mai există
turr-la originală dim. cărărrnidă. Sigur că tiram.ţii metalici şi legăturile de
fier datează dim. această epocă. Crrnid a căzut turla de pe naos ? N:u s--a
înlregistrat m nici UJn doCUJment. Poate că a cărnt în UJrma cutremurului
dim. 1802 ?
Nu este de mirare că biserica .r u a putut :rezista timpului atîta
vreme cît vechile ziduri, subţiri nu au ma1 corespuns noilor sancini pri-

1

1

hg 21 l"lltTIU III. •l.t. S,t'.
_ In
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se 1 Po

Fig. 21. Portalul

bisericii din 1797.

mite de supraînălţarea monumentului precum şi la adăugarea tl..lrlei de
pe naos, la care s-au adăugat şi calitatea mediocră a materialelor utilizate şi tehnica slabă aplicată.

Arhitect CONSTANTIN MARINESCU

H BOTIPOCY O

~EPKBH

BllCCAPHOH BEKH

l\paTHOc 'coAepmamrc
B 1961 r. ohiJI aaJiomen apxeoJioriP!eClmit mypip n orpa;~e n BHYTPII I~epmm BllccapHoH BcHM.
B I~epHHM Ha I'J"lYOMHe 0,10 M OT IILIIIeiiiHCfO ypomrn f!OtiBM, COOTBCTCTTWIII!O O'l'
noJia QepHnH, ncHphlJJU CTeHhi ~YIIJJ.aMeiiTa I\.HfH!l!lfliOÎÎ Qepmm z 1 , z 2 , z 3 n z4, a 11a rJiy6Ime 0,55 M o6napyaniJIM nnTh GaJioH Ba HpacHoBaTo-HOfHPIIIenoii noqnc (cJioil: !lH·u;~a.Jih
Hoii HYJJhTYPbl) - n HYJJJ,TYPIIOM ropnaoiiTe, npenmeC'l'lloBaumeM mrpnwmoi1 IWJHHIH.
Cy11.n no cnoco6y pacnoJJomemui nnTH 6aJJoi~- 'IeTLipe Gamm pacnoJJomeHhl napa.nJIC':IhiiOH opMeiiTHponanhl c cenepa na ror, a rrnTaH opneiiTnponaua il oTIIOllleHHH ocr;J:IJ.JILIX tie
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TLI[l('X C CeiWpa II a flOCTOH, C JOI' a Ha :1aiiaj~ - npC,LI.IIOJiaraiOT, 11TO UaJIHH OTHOCRTCH I<
nrwnurH 1\t'PiiliH, BOCXOAflll\eif H nepuoii IIO.TIOBHHe XVIII DeHa. ApxeoJIOrHqccHH ,LJ.aTHpOBHa
oo< cnonana cTpaTHrpaqn1•wcHl1MH nannhiMn 11 neMenroqucJieniiWMH o6JIOMHaMH, o6IIapym<·IIIIhiMH B <pCO).(aJihii0!\1 CJIOC nQJll1'1HCBOM IIO'IBhl. IIOCT[l(lt1Hy 1\CpHIJM Cllfi:JhiBalOT C 3aCP.1J('IIIWM npnropo;ţa B11ceapHOH. ,LI,JIHTeJihliOCTb ee cyl.ll,ecnwuaHI1H IICH:mecTIIa. EcJIH BhiIIlPYIWMHIIYThir Cia.rmH HaXO]VITCH "in situ", TO C.TJCAJCT, 1 1TO ll.CpCRRIIllaH I~epl\Ollb llMCJia
ljlopMJ !)OpafiJIH C MIIOrO)TO.TThHOif aOClf,LJ.Oit. CTCHhl ifJJH;J,aMCIITa ( 1-~), HHpnHqlfOll I~PpHBH
lih!,lJll ;!;t.'IOiHt'IIhl H MaTcpHI\C - n HOMII<li\TIIOii HpaCIIOBaTO-iHCJITOH r.TIIIHC It COl';\11IIH.TJif
noJICiLI IWPHBI1. lla paccToRIIIIH 1 ,?S MoT HamHoii afiCHJihi naoca ua rJiyumw 0,50 M ooiwii\II.'lll ;1111' IIapa.~I:H'Jihllhlt' CT<'llbl ( ooo:llla 1 H'IIIIhle JţH<ppaMII 5 li (j), BO:me~\PIIllhie IICpiH'Hl\III;)".'IHJlllO aficHI\ilM 1\Ppmnt. Cy;v1 110 pacHoJJomcHnro :n11x 1\BYX eTeH n no HcnoJih3onaiJHnMr CTf>OliT!',IlhliOM)' MaT<'JH1aay, Blli\110, 'ITO OIIH OhiJII1 IIJWJ~OJihllhiMH CTeiial\111 l\CphOIIII o ro a;ţallll R. C.'IP;\OBClTt'JihiiU, Ha !\1!'CT<~ ;v•penHIIIIOM 1\PpHBH no:mhiilla.TJaCL ImpnH '1JI(\11 1\<'PI\OBh npnMoyro.HhiiOii <lJOPl\ILI, np<'i\IIIecTnonanmaH eoxpannmueilcH II:J,LJ.nncH,

179/ r.
II rm1raiDT, 'ITO 1\THTopoM rwp1mn n B11;J,e nt><fla ohl.lf MHX:ilf.TI3, yMepumii H Hom~y
:X\'111 11. Ha HTopoM aTanr, u 1797 r. cnHU\PHIIHH llt>Tpe PP<flcpPH;\apyJI JI AIITOII Bepxnaii,V, yunMHIJaCMhH' n HaJ\niiCH 1 ?9? r .• npneTpo11.rm I\ uaocy ;:~;ue ool\OnhiC aocuahl. B cnfl3lf
(' :ITHM C'TPIIhl 5 Ii 6 UhiJIH pa:-wGpaHLl i\0 OCHOBallliH CTOII aoClli~. 1 1TO npnAaJIO nJiaiiy ncpHBH

T.l'. IIJH'HIIil'CTHCBaHUiaH

4JopMy TPHJiliCTmma. AnTop Cllfl:1bJBacT uonp.oc ou ync.'lnqe>JIH!i qepmm. c npupocToM Hac<•:H~1111H HpHropona Bnccapuol!.
Paapeahi n qepmm H no 1\Bopr J~hlRBIUHf IWJihiM pRA MOJIHr oHpymanmcro qcpiWBh
I\,11:1;\0III.ll,a, 11a 1\0TOpOM XOp011I1JII1 npHXGÎHaH- ÎIHITP.Heif HpHrOpUj\a. 11:3 Hali;~<mlloti: B
CJ\.'I<'IIaX IIOrpe6aJJhHOM JTBapH ynoMHIII'M: Typenmte MOlieThl, aBCTp!iH:Cime MOHOThl,
( h fH'iiiWphl), 'IeHaHCIIIIhle n X VII 1 n XI X 11n.; ;\ne aoJIOThi<' ct>p~tru, Tpu oCipy•raJihllhiX
I\0,1Ih~ţa, CPJll'UpHIIOO HO.IThiW Il ma pooopa:lflhiP 1\WTaJIJIH'ICCI\IW nyrOBlll.(hl.
I\rpaMHha, cnopanwH'CHH ncTp!''IalOII\aHcH n l\CpHmi 11 nono.'lbHO HeMHoro•mcJienH<lH 110 ).l;BOpe, xapaHTPpH3Y<'TCR pa3Jili'IJILIMII lflopMal\UI: HaX0)\111\1 roplllhH, 1\JlYiHKlf 11
.l0.1IOMHH MHCOH XVIII H XIX BB.
Apxeo.TJoriPieCHHe HCCJICAonamtH Bllee.rm qemihiH BH.rran n ltayqenue nonpoca, nhifiiHIB Ha MPCT(' no:1nenem1H qep1m11 Buccapnon BeHI1 Aepenmmoe 11 H11pnHqnoe cTpocHHH
11 nn;1<' HopaoJin, IW oGociionaiiHhiC ncTopwwcimMn noHyMeHTaMn.
IlcTopiPrecmtc cncp;<'IIHH o qrpmm BuceapuoH BeHn tipeanhi'Iaiino CHY..'J:Hhi.
flt>pHouh cu; B11ccapnona HeHH OhLna noCTpor.ua no 21 ceHTRopn 1 ?9? r. CBHI.ll,enIIHI>nM lleTpc Pe<flepennap.v 11 TaiiHhiM JioroqH~TOM AnToHoM Bepx11qauy, Hal\ o6 ::~ToM B11J\PT<'.ilLCTnyeT Hai.(IIl!Ch Ha 31.(3Hl1Il.

*

Ib nJiaiiOB ropona Eyxap<~CTa, cocTaBJiellllbiX n '1 ?89 11 1 ?91 rr. Tonorpa<flal\mo<Jmnepar.m ancTpnifcHoH o1mynaqnonnoH: apMHH <DpamţoM flypqeJIOM u <DepAHHaH,LJ.oM
BpucToM, cJie)J.yeT, •rTo Ha MeCTe, rnc n 1 ?9? r. nocTpoHJIH qcpHOBb cn. Buccapnona Berm,
naxonH.'lOCh 6oJiee npeBHec 3J.(amw, ynoMHIIa('MOe IIOA HaHMeuonaHHPl\1 l\CpimH MuxaJiaCI\y,
B npouaoce l\PpHnH CIL BHccapuolla Brrm, Ha MecTe, npPniiaaiia•H·HHOM AJIR HTIITopos,
neHphi.TJH norpeGemte iiUITCJIR npltropoAa-Hciwero Mnx::HIJia, CHOII'IaHn.erocR MCiHiJ.Y 1 ?93
11 1 ?96 rr. Momno aaHJIJO'IHTh, 'ITO AO noaurw~mm I~epimH cn. BuccapHoHa Be1-m TaM uaxonu.noch CioJTce Apcmrre a.n.aiHIC, nocTpocmioe no '1 ?9? r. HhlllieynoMmiyThiM Mnx:.m.'l3-MHxaJI<lrHy. ,Ilo :JCMJICTflRCNlli.fl 18:i8 r OTCJTCTBJlOT-JIOh:')Mt'HTaJibllhle CBCACIIIIR O l.H~PI\Bll cn.
BuccapnoHa Be1-m. 1..\cpHOBh cn.TJT,IJO nocTpa;(aJia oT aeMJieTpHCt>llliH 1'1 IIIOHH 18:!8 r. 06
:>TOM cmt;\CTPJihCTnyeT H OT'JCT apxHTCHTopa rop. EyxapeCT(,l BnJI.naHpocca.
Jb 1WpCI111CI\H 186:~-'18/ 1 IT. CJIC'/t:')CT, qTo H oTOT liPJlHOJI :lJ\alll10 liCCI\OJibl\0 paa
p<'MOHTllflOBa.'lH. llt>pccTpotiHll :lai\OII'IH.nHcL ~Illlllh 19 anrycTa 1876 r.

*

lfTo I>acacTCH apXIITPKTYflbl ;l.t'fli'BRIIIIOt\ 1\t'fll\Bll, TO IIP;{OCTaPT 3:Wl\ll'II'I'OB, Ilf'OOXO,'ţiii\ILIX ;\.TJH qlOpMymtpornm llbiBonon. C:H'JIY<'T J.(onycTHTh, 'ITO na I\PJli\ORb co:lpaiinJiach
D TOi1 <}lOflM<', HOTOflYIO .HMCJill li<'PPBHIIIILil' 1\Pfll\IHI B BaJiaXUH: Olll1 COCTORJIH 11:3 Of(HOrO
JIH!IIh IIJHIMO)T.:Yblloro rwpaoJin, ouhi'IIIO no;\paaHt>aPIIIIoro ;ţepPBHIIIIhiM npocTemwM Ha
11po11aoe 11 uaoc.
,.,.
C BOCT0 1 1110ft CTOpOilhl llJI<lll IIPII:lMl'li,IIO ::JaJ>aH 1 Il1Ba.TICfl l\IIIOI'O~TOJibiiOH aocu;~oif.
EoJice no:JJ.(IIHH ItepEoBI. nJmropoHa B11ccapuoii - 1\Pfli\OIIh MltXaJiacHy- MnxaJrn.l\e -- Mox:mna- OTIIOCII'I'CHH lf<'PIIO;Iy pact(BeTa :JIIOXII Bph!III\OBHIIY. 0Ha HMeJia
llflHMO.VTOJJhllYIO <J.lopMy, c BOCTO'fliOif CTopom.I IIaXOJ\IIJiaCh aueHJW, nauc OhiJI ;:utlllCII

320
https://biblioteca-digitala.ro

6anmu, Ha npoHaoce noanhilllaJiaCh HOJIOHOJibHJI, npnTnop 6hlJI OTHphiTbiM, apHaŢJ;hi omipaJIHCh Ha HaMeHHhie HOJIOHHhl. MemJJ;y HaocoM Il npoHaocoM IIaXOJ~HJIHCh TPII apHa]J;hl,
onnpaBmnecJI na Ta mie me I'OJIOHHhi, HaH n npiţTnopc.
BP]J;y~aH Ha I'OJIOI\OJibiiiO JICCTIII1~a noMCU\aJiacr. n Gaume, npncTpoeuHofi H cenepHoMy 4Jaca;1.y npouaoca. llcpcC'rpofma ~epHBH n 1797 r. npnJJ;aJia naMHTHIIJ>y 6oJiee cTpofiHYIO n uecoMIIeiiHo ooJiee Ir3JI~HYIO IJ>opMy. A6ciiga aJITapH cTanoniiTCJI cno]J;•raTofi. Haoc
yHpaciiJICJI Garnnefr Ha apHa~~ax, onnpaiO~nxcfl Ha rmpmr4Hhle HOJIOHIIhi. llpouaoc 11
coxpaHIU3lllHfi npemune pa3l\Iephr npnTnop noHpbi.,'IH HyrroJioo6pa3TihiMH cnoAaMH.

H BOIIPOCY O 1_\EPHBII BMCCAPHOH BEHM
CmtcoH

IIJIJIIOCTpa~Hfr

P11c. 1 . - llJiaH pacHonoH ~epHBH Buccapnon BeHH
Pnc. 2. - IlJiaH pacnoJiomemm ~epi,BH IJnccapnon Bc1m.
Pnc. 3. - CTpaTnrpacp.uqecimfi npoqrHJih paapc3a I.
P11c. 4. - Bamm 1 n 2, a TaHme CTena lflynJJ;aMeHTa 2.
Pnc. 5. - BaJIHa .M 5 n CTena lflyngaMeiiTa .M 6.
P11c. 6. - CTeHa lflynnaMeiiTa .M 3.
Pnc. 7.- BoHonaH CTeHa .M 5 uaoca u;epHBH (XVII n.).
Pnc. 8. - BoHonaJI CTrHa .M 6 Haoca l\CpHnn (XVII n.).
P11c. 9.- Bng !J>yHgaMeHTa EOJIOHOJihHII u npoJJ;OJihHoiî cenepuoi'r CTCHhi
Pnc. 10.- YRparnemm, uaiîge iHhre n MornJiax.
Pnc. 1'1.- I'mmmihre cocyJJ;hl XVIII n.
Pnc.12.-J\pym1"'a XIX n.
Pnc. 13. - HaJJ;nHch Ha u;epEnM 1797.
Puc. 14.- Hagrpo6Hbitî: I\aMeHh MnxanJI::l.
P11c. 15. - II onrp 113 uepHm1 Bncca pnoH Bt>mf.
Puc. 16. - l~pecT l13 u;epHnn BHccapnon BeHn.
Pnc. 17.- CpanHnTeJihnoe nccJieJJ;onam1e u;epHne:A: XVII n XVUI nn.
Puc. 18.- CnoA naoca u;epHnu 1797
Puc. 19.- IIpoJJ;OJihHhlti paspea u;cpHnn BnccapnoH BeHn
Puc. 20.- Ilonepel.JHhiiî paapea npoiiaoca n JieCTHHl\hi KoJioi;o:'IhHI'I.
Pnc. 21.- IIopTaJI u;epHnn 1797 r.

~epHBH.

CONSIDERATIONS SUR L'ANCIENNE EGLISE VISARION
RESUME
Au cours de l'annee 1961, un sondage archelogique a ete pratique dans la
cour et dans l'interieur de l'ancienne eglise Visarion.
Dans l'eglise, a 0,10 sous le niveau actuel, on a decouvert les murs de fondement transvet·saux de l'eglise en briques, notes ZI, ~2, ZJ, Z4, et <l 0,55 m de
profondeur, cinq poutres reposant sur la terre brune. D'apres le mode de disposition
des poutrcs, a savoir les poutres 1-4 paralleles et orientees en direction N-S et
la poutre 5 en direction NE-SO, l'auteur prcsuwe qu'elles faisaicnt partie d'une
€glise en bois, que des donnees stratigraphiques et les rares fragments de poterie
decouveris dans la couche feodale brune permettent de dater du debut du xvrne
siecle. L'a construction de l'eglise peut etre rattachee a la creation du quartier
de Visarion. La duree de son existence n'est pas connue. Si les cinq poutres se
trouvaient in situ, on peut considerer que l'eglise etait de plan rectangulaire, a
abside polygonale.
Les murs de fondement de l'eglise en briques ont ete assis dans la terre
vierge, qui consiste en argile jaune-rougeâtrc d'aspect compact. Des deux câtes
"Zl -
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de l'eglis.e, <1 0,50 m de profondeur, deux murs notes 5 et 6) oJ"ientes en direction
E-0 coupent les absides laterales a leur naissance, a 0,75 m de leur extremite.
Tant pm· lem· position que par le mah~riau de construction, il est evident que ces
murs faisaient partie integrante des murs longitudinaux d'une eglise. L'edifice r>n
bois a donc etc rcmplace par un edifice en briques de plan rectangulaire, anterieup
a la date de rinscription existante - 171J7 - et dont le fondateur serait un certain
Mihăilă, deccde el la fin du XVIIIe siecle. Au cours d'une seconde etape de construction, Pn 1797, l'eglise fut agrandie par l'adjonction des deux absides laterales, grâce
aux soins du pr0tre Petre Referendaru et d'Anton Berbiccmlll, mentionnes dan~
l'inscription votin' de 1797. A cette occasion, les murs 3 ct G ~nt Pte demanteles
jusqu'au niveau df's fondements des murs des absides. Le cette maniere reglise a
ncquis un plan trd'le. L 'elargissement de la bâtisse est la consequence logique de
l'accroissement de la population du quartie1·.
Par les sections pr·atiquees tant dans l'&glise que dans la cour, on a mis au
jour une serie de tombes qui faisaient partie du cimetiere entourant l'eglise et
appartenaicnt aux habitan1s de la paroisse. Commc inventaire, les tombes ont livre
des monnaies turques et autrichiennes (kreuzer) du xvne et du xrxe siecles, deux
boucles d'oreilles, trois allianccs, une bague en argent et des boutons de forme
spheroidale.
La poterie decouvertc sporadic;uement dan:-; l't'~li"ie et en quanti1f.~ rcduite
dans la cour est earacterisce par differentes formes : pots, brocs et fragments
d'ccuelles des xvnre-xrxe siecles.
Les fouilles archeologiques sus-mentionnees representent une contribution
importante par la decouverte, sur l'emplacement de l'ancienne eglise Visarion.
de deux constructions anterieures non mentionnees par les documents : l'une en
bois, l'autre en briqucs et de forme rectangulaire.

*
Les donnees historiques concernant l'ancienne eglise Visarion sont fort
pauvres.
L'eglisc a ete bâtie en 1797 par le pretre Petre Referendaru et Anton Berbiceanu, secretai1·e particulier du prince, ainsi que le mentionne l'inscription votive.
Des plans de la viile de Bucan'st leves en 1789 ct 1791 par les officiers de ·l'armee
autrichiE:'nne d'occupation Franz Purcel et Ferdinand Ernst, il ressort que sur
remplacement sur leq'uel fut bâtie en 1797 l'eglise Visarion il existait un edifice
anterieur, cite sous le nom d'eglise Mihalasku.
Dans le pronaos de l'ancienne eglise Visarion, a l'endroit habituellement
reserve aux tombes des fondatE:'urs, on a trouve enterre un certain Mihăilă, habitant
du quartier, clt'cede entre les annees 1793 et 1796. Par consequent, anterieurement
a la construction en 1797 de l'ancienne eglise Visarion, il a existe une fondation
plus ancienne, dont 1'auteur est le denome Mihăilă-Mihalascu.
On ne rencontre plus de donnees certaines sur l'eglise jusqu'-apres le tJ·emblement de terre du 11 janvier 1838, qui endommagea gravement la bâtisse, ainsi
qu'il ressort du rapport de l'architecte de la ville de Bucarest, Villacrosse.
Les actes des annees 1863-1871 montrent que durant cette periode l'eglise
fit l'objet de certaincs 1'Cfections, achevees seulement le 19 aout · 1876.

*

En ce qui concerne l'architccturc de l'eglise en bois, les donnees dont on
dispose ne pcrmettent pas de poser des conclusions certaines. Il faut admettre
qu'ellc presentait la forme habituelle des eglises en bois de Valachie : un plan
constitue par une unique nef rectangulaire, separee en deux compartiments par
une paroi cn bois ; vers l'est, l'edifice etait toujours complete par une abside
polygonale.
L'eglise qui lui a succede, l'eglise "Mihalasku-Mihalache-Mihăilă", appartient
a une periode comprenant l'apogee du style Brancovan et caracterise par des
monuments a plan rectangulaire,. a abside unique vers l'est, sans tour sur le naos
mais avec un clocher sur le pronaos, pourvus d'un porche ouvert a arcades reposant
sur des colonnes en pierre ; le naos et le pronaos sont separes par trois arcades
soutenues par des colonnes semblables a celles du porche.
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Par la rdection en 1797 de l'eglise, cellc-ci a acquis plus de hautcur et des
proportions ce1·tes plus de,gantes. Ainsi, l'abside de l"m1tel est recouvcrtc d'une
voute. Ll' nao~.. agrandi pa1· dcux absides latcrales, est surmonte d'une tour reposant sur des m·c:s qui portent sur des piliers en ma~onnerie. Le pronaos a etc
recouvert d'une calotte. ainsi que le porche qui conserve par ailleurs -'"CS dimen~>ions
an tt'rieu rcs.
Liste des illustrati.ms
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. - Plan des fouilles faites dans l'ancienne eglise Visarion.
2. - Plan de situation de l'ancienne eglise Visarion.
3. - Profil stratigraphique de la seciion 1.
4. - Poutres 1 et 2 et mur de fondement n° 2.
5. - Poutre n° 5 et mur de fondement n° 6.
6. - Mur de fondement n? 3.
7. - Mur lateral n° 5 du naos de l'eglise, du XVJlJe siecle.
8. - Mur lateral n° 6 du naos de l'eglise, du XV 1Jle siecle.
9. - Vue deS' fondements dv clocher et du mur nord de l'eglise.
10. - Objets de parure decouverts dans des tombes.
11.- Poterie du XVIIJe siecle.
12. - Broc du XJXe siecle.
13. - Inscription votive de 1797.
14. - Pierre tombale de Mihăilă.
15·.- Calice appartenant d l'ancienne eglise.Visarion.
16. - Croix appartenant d l'ancienne eglise Visarion.
17. Etude comparative concernant des eglises des XV [[e et XV II Je siecles.
18. - Votîte du naos de l'eglise apres la restauration de 1797.
19. - Section longitudinale de l'ancienne eglise Visarion.
20. Section transversale d travers l'escalier du clocher et le pronaos.
21. - Portail de l'eglise, datant de 1797.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

O lUARE J.. OCUINTĂ
FEtTDALl DESCOI•ERIT1 PRIN SAPĂTUUI
,
ARHEOLOGICE ÎN BUCt;RESTI
.
,
În 1960~1961, au fost oontinuate săpăturile inc~ute în vara anului 1959 Ungă Podul Mihai Vodă în vederea unei construcţii noi, pe un
teren situat înt1re Splaiul Independenţei, Str. Mihai Vodă nr. 17 şi Sfatul
Popular al regiunii Bucureşti. Săpăturile executate în 1959 de Sfatul
popular al 01raşului Bucllireşti pînă la o adÎiniCime de 2,6'0 m pe o sUiprafaţă întin:să, au soeos la iveală, la o mică distanţă de traseul Splaiului
Independenţei, mai multe ziduri voohi, care au fost distruse, prin excavaţie, dar ale căror extremităţi s-au găsit prinse în malul de est a
gropii des,c!hise pentru aceste lucrări (fig. 1,1). De asemenea, s-a descoperit aturuci un puţ cu ghizduri de lemn şi o palisadă din trei rînduri de
pilaţi de stejar, care au întărit în trecut malul drept al Dîmboviţei,
deocoperiri pU!bli.cate în raportul aflheologic pe anul 1959 1.
In 1H60-1961, cercetările af1heologice executate în ocmtinuare, au
SIOOS la lun1ină temeliile şi partea inJerioară a zidurilor unei întinse clă
diri din epooea feudală. Comstru2tta de&eoiperită în partea centrală şi de
nor:d-est a terenului, este pînă acum cea mai' vastă din Bucureşti, cuprinde un număr de 30 încăperi şi ocupă o sup['afaţă de circa 1300 m 2
(fig. 2). Conţine de o parte 17 camere mari şi rmijlocii (camerele 5, 6,
13-16, 19, 21-30), de altă parte 7 camere .mici (nUJmerele 1-4, 7-9),
din care unele au putut servi ca depozite sau ca tainiţe şi 6 coridoare
lungi şi înguste (10-12, 17, 18, 20) (fig. 2). În camera 13 s-a descoperit
o scară avînd ca trepte gri:nzi transversale de stejar, groase de 0,25
- 0,30 m, intrOiduse în 7 lo1caşuri amenajate în cele două ziduri dinspre
vest şi sud (nr. 13 şi 21, fig. 5/1). Scara ducea la un beci avînd nivelul
de ciriC'Ulaţie situat la 2,67 m sub solul actual {pe pla:n camera 13,
fig. 2).
în partea de surd s-a des~ooperit o altă clădire mai mircă cuprinzînd
două coridoare şi şase camere mari şi mijlocii ale căror ziduri au foot
în UJI1ele locuri alipite zidUJrilor crlăldkii celei mari (fig. 2). Această clădire
*) Colectivul a

foiSt .compus rdirn : Gh. Cantacuzi·no, cxmdu:cătorul ~ături1or
La aceste lucrări au 1uat parte citva timp Petre

şi IEUJSebiu Mironescu, desenator.
'l'ănăsescu si Mioara Z.gîbea.

1)

Materiale, voi. VIII, 1962, p. 775, 778-782 cu fig. 13-14.
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1

2

3

4
Fig. 1. Construcţia .fe~tdală de lingă Podul Mihai
descărcare în temelia sa, precum a fost vizibil in
ţului

3 -
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\/odă, 1 zidul 27 cu arc de
profilul peretelui de est al şan
deschis în partea de vest a terenului; 2 - stilp de zidărie cuprins în zidul 38 ;
zidul 18 avînd un locaş pentru grinda de lemn; 4 - alt stîlp de zidărie al
zidului 38.
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a avut desdhh'lc în zidul 3R tr<:."'Ceri mnenajal:e între 2 !-;t.îlpi înalţi de
zidrurie (:fig. 1/2 şi 4 şi fig. 2).
·
·
Sta·atig;rafia terenului :pe care a fo..c;t .ridi~cată cru."a a putut ::-;ă fie
cercetată în partea de VL'I."i·t .-;;i de notd a suprafelei ex<t~avat<•, ftucînidu-6~
......... ··

\

\

\

5\
....... .\
--~ r·--·-··
:

~

'' :'

.' '
f~JJ ' '•
.

'

•

1

1

o

: 1

: :

~·/7'&//..'..l
f4
•

1

'

'

o

:
1

1

: :
o

1

Î<'H
o o

•
o

1

1

li
Jfr'fJ'.

A 11 /",.,",,,,. ,J,.,

'
/Jt-tf"ltlr

~''!"'''""

·. -···n

l"'""''ll r•l•t'

J '' rn .. dul I''J!Jitll t/E'II.J /,,1 .1

'

CO N

$

r·

NUC

/iti Nf/4

1

---·--·---·-·--·~
f

f f

1111~·

\

\

~#J f"'Vt
~-~: ~~

·

1rolll/r(ll OI ,,. ,tlll1:'tl•il '' ('

•

•

•

"

V

"

1~11 ~1/N('N'Orl!t .J8r.~tttl.'
tr111

1"

_ __.
/U(}t.,4~<~1

t.'~HIIU'

_,",

lll',ll'ltt. UNOIYI ,',t.'()

Ji'ig. 2. Planu~ construc(.Ulor fmtdall! d(•,cwoper'i/.c• prtn săpături llngă Podul Mthat
Vodă dtn /Jueureştt.

la peretele de e.c;t al .5a1nţutui un prorfil ~tt·atilg,ra:fic, dirn. oare s-a reprodus
aci o 1iraoţioUine (~ng. 2 .şi 3). Peretele de est al şanţului desdhi1~ oorr·es1purnde
cu latJU['Ia dilllsprc veRt

(către Dirm:boviţa)

a planului vechii

clădi·ri

des-

ooperite (1fig. 2). Men1ion.ăm că acest p1'1ofil straUgomfic curprink:le şi soc"ţi·uni prin zidUirile dtmc;;~pre vest ale clădirii (rpe plan nr. 4, 27, 2H, 44, 45,
fig. 2), zidurri care străJbăteau (peretele săp~Hu.rii .~i arveau orientarea
44150% 0 vest suld~est .~i 1~250% 0 est nord-est. SăpătJurra, care u î;naintat ~n
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acest lo~ sub solul a.ctual pin§. la 2,60 an, a intîlnit păm.întul viu (notat 1
a), C~1mpUJs din nisip argilo1s galJben eu pete feruginoase. Acest strat are
î:n partea sUJperioară infiltraţii mici de cără:mizi şi cărbune. Dea::;upra
unmează un alt stTat (2a), format din pă:mînt cenUJşiu gălbui, oonţinînd
diver:se u:mne {di1ră1nizi, mortar etc.). Alpoi se observă UJn strat d·~CX3ebit
(2 b) oo;mpus din pă.m1înt de culoare cenuşie gălbuie, devenită castanie
spre sud, care eonţine că·r!bu:ne şi alte resturi. în partea de sus a ac~stui
strat există un pri1n ni.vel de călcaTe, situat la 1,80-1,90 m sub solul
de astăzi .şi indicat printr-o dungă de pietriş, arsură, că.:rbuni şi .rare că
ră1nizi căzute la su1prafaţa sa. ln partea de sud a şanţului acest nivel
:se Înigroaşe, atilngirnd 0,50 an (fig. 4), •ceea ce arată o utihzare îndelungată. Fragmentele ceramice găsite pe nivelul 1 îl datează de la începutul
secolului XVII. Nivelul astfel datat, este anterior construirii dădirii
des.coperite. A1cestui nivel îi aparţine un 1poturac de argint, a că1rui dată
se citeşte anevoios fiind emi1s probabil în 1622 în timpul domniei regelui
~o1oniei S1gismund III Va::;a (1587~16'32) şi găsit sub temeliile ~idu
nlor unei camere dinspre ve:st a clăd~rii (fig. 9/1). Stratul urm:ltor
sUJprapu:s (:nr. 3) e eomjpU!s în partea de n01rd .a şanţului din pămînt galben
cenuşiu oa:mpact, conţinînd căribuni şi diferite- urme arheologi~ce, pe cind
în partea sa de sud, acest st:cat se deosei?eşte şi are j01s o culoare neagră
ca·stomie (3a) şi sUJs o culoa1re neagră-cenuşie (3b), ambele ocnţinand
cărbune şi alte resturi.
Ur1mează un strat (4 a) de culoare gălbuie-eenuşie, conţinînd că·r
bune şi alte restU'l'i. Stratul (4 b), care are g11osimi variabile de la 0,05
la OAO m .şi conţine cwbune, nume11oa:se bUiCăţi de cărămizi, fracţiuni de
mortar şi frag1men te ceramice, unele din secolul XVII şi altele de la
ÎTiiceputul secolului XVIII, <XJnJstltuie nivelul 2 de căkare, în:să primul
din interiorul casei, aflat la 1,1-6-1,32 .m sub solul actual. În camera
22 s-a găsit o pardoseală de cără,mizi, Îil!Clinată de la sud la nord, situată
la adîncimi între 0,90 şi 1,46 m, care a fost utilizată, probabil, ca :spălă
torie şi a aparţinut aceluiaşi nivel 2 de călcare. Acesta a fost nivelul
de viaţă şi de circulaţie în interiorul clădirii feudale din acest loc. Ea
datează, prin urmare, dintr-o perioadă corespunzînd cu domnia lui Constantin Brîncoveanu (1688-1714), mai de grabă cu ulti1na perioadă a acestei domnii. Stratul sUJprapU!s (5a) este format din păim.înt cenruşiu, nisipos cUJprinzî,nd divense urme şi în unele lacuri moloz. Stratul următor
(5 b) îngroşat spre sud, aViînd grosirrne de la 0,15 la 0,30 m, oonţine pe
ling.ă alte resturi, fragmente ceramiee din secolul XVIII şi constituie
nivelul 3 de căk:are aflat la 0,50-0,60 m şi utili~:at în interiorul constructiei. Nivelul datează din secolul XVIII, deci din timpul funcţionării
acest~i clădiri şi a fost creat prin înălţarea solului în urrna aducerii ac-:.>stui pă'mînt, probabil în legătură cu transfonnări şi reparaţii efectuate la
construcţie în a doua jumătate a secolului. Nivelul !3 este indicat intre
zidurile pă~ii de est a dă.idirii (zidul nr. 4, 27, 28, fig. 3) printr-o fracţiune
de pavaj de cărămi·zi, care a făcut parte d1n vedhea clădi·re. Stratul
unrnător (6), COmjpUS din păm[nt castaniu adus, a acoperit zidurile acestei
case după pă1ră:skea ei, fiinldu-i deci po~steric,r, şi datînd din a da•ta
jurrnătate a seooluJui XIX. Ultimul strat (7) a fost adus pe:ntru a nivela
terenul şi formează sulpraJfarţa ~olului actual.
Stratigrafia 10urţii, care a mcmjurat această clădire, a putuL Ii cercetată la est de zidrul 1 şi la noro de zidul 31, în peretele de est şi în
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acel de nord al :săpăturii exocuLate. Pe peretele de est, straLigraîia
cUJprinde (fig. 4) : peste nisipul a1-,gilas galben--ve1·zui cu pete feruglno~tse,
care e un :strat viu, se observă u:n :strat (nr. 1) de pămînt ncg.rkio,sverzui cu urme de că~nbu:ne, de cărăimizi şi un strat (nr. 2) suprapUJs, de
culoare negridoa:să~găLbuie, conţin:~nd urme arheolog1ce şi avi.nd î~1 partea
sa de .suts un pri:m nivel de căkare. aflat la 1,94-2 un sub solul <le astăzi.
Unneaz?. un strat (nr. 3) de 1ps:mînt castaniu-negrici·os· eu nuanţe roŞJc::ue,
conţinînd ·cărhUine şi alte resturi ; peste acesta există un al doilea nivel

4rg,J~

cu

mulfcărbune {i moloz

rar

Argdii gl16uie cu nistp f' o dung.i de p1elri~~
Argilă cosfonie

cu moloz

Nivel D de călc~re
Pămmlcastuniu

negricios cu t#rim:ifură

Păminl ne9ricios-gilbu1 \\\\:

Moloz
P~mi'nl neqricios

A/1sip

verzui
o

1m

.::.

Fig. 4. Săpăturile de la Podul Mihai Vodă. Fracţiune din profilul stratigrafic al
peretelui de est al şanţului săpat în partea de est a terenului

de că~care, :situat la adîncimi de 1,30~1,44 m sub :solul de astăzi. Dc..:.-tsupra urmează :stratul 4 format di!n argilă ca:stanie, euprinzî:nd cărbuni,
deşeuri, m,oloz şi apoi un strat (nr. 6) din argilă gă1buie nE:gricioasă,
care eonţine o d'lllngă de pietriş, fracţiuni mid de pămînt negru şi formează al treilea nivel de călcare la -0,8:0 n1.
Cele trei straturi următoare au fost aduse şi au fo3t sU!prl;>UJSe de
un :strat de beton aştemut în :seooluf XX şi fonm,îrud suprafaţa solului
actual. Menţionăm că nivelul 2 a fost conJStatat şi în spaţiul între clădirea
mare şi cea mi,~ă (între zidurile 4 şi 34), unde este indi,cat- princr-o pmdoseală de mortar hiJdrauliJc eenUlŞiu, foarte rezistent, situat la -1,30 m,
iar nivelul 3 este r~prezentat în par.tea de est lîngă clădirea mică printr-UJn
pavaj de 'morrtar cu 1mozaieă situat la ~0,82 m. In raport cu nceste trei
niveluri ale curţii din jurul acestei clădiri, exista cele trei niveluri
a1·ătate mai înainte, situate în interiorul ei (profilul de la fig. 3).
Clădirea feuJdală din rucest loc era delimitată prin zidul nr. 4 spre
suJd, şi zidul n:r. 1 Siprre est, priiil cîteva ziduri, acUJm di:stmUJSe, Sipre vest şi
prin ziJdurile 3, 17 şi 31 :spre norld (ifig. 2). Interiorul casei era în1pcirţit
aproximat1v de la suJd spre nord prin cîteva ziduri lungi trarusversale (nr:
6, 12, 211, 22, 2'5, 216, fig. 2), care o străibăteau în 1ntregime, fii.Jrud a!pr.oximativ paralele cu zidurile externe spre vest şi est. Intrarea principală în
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casă

se afla spre vest. Lăţimea zidurilor exterioare Şl a celor intcrio8re
transversale este de 1,02-1,20 m, pe c.inJd zidurile interioare au lâţimi
mai mici, variind de la 0,80-1 1n. Orientarea zidurilor exterioare aflate
la est şi la ve!St este de 1300% 0 est-nord est şi 4500% 0 vest...Jsud-vest, iar
orientarea zidurilor exterioare spre sud şi no,rrd este de 6050-6100':,;Ju
nord-nord..,vest şi de 2880% 0 -2900% 0 :sud-sud-est. La D mică distanţă :spre
nord de zidurile nordice delimitînd această clădire, s-a găsit un zid (notat
11), lat de nUimai 0,66 cm, ca,re avînd o orientare deosebită 1), a1pare oblic
faţă de ziducrile laturii de nord ale ~casei (fig. 2). După factura sa şi materialele utilizate, acest zid a fost adăugat ulterior, probabil la sfîrşitul
seoolului XVIII şi a putut sluji ca o împrej~muire a curţii sau în alt scop.
Deosebit de instructiv şi interesant este sistemul de oonstrucţi~ al
clădirrii. Temeliile ei au f.oiSt instalate pe :stHpi de :stejar, înalţi de 0,501,26 m, g.Doşi de 0,10-0,20 m, a9cuţiţi la un capăt, bătuţi in nisipul
argiloLS care e :sol viu (fig. 3, 6/1-2 ; 7/3). Aceasta oo,nstituia un sistem
de corn:soli!dare al pămîntului, pătruns aci de infiltraţiile şi de revărsările
apei Dîmborviţei, situată in apropiere. Temelia fiecărui zid, inalt-l de
circa 0,80-1 m. cuprinde în partea de mijloc, mai multe areuri de descă.Jrcare avin!d lungi,mi şi inălţiJmi variabile 2) (fig. 5/2, 6/1 şi 2 ; 7 Il).
Arcurile aveau de o parte rolul arhitectonic de a deplasa spre laturi împingerile verticale ale ISallCinei supra:pUJSe temeliei şi de altă parte
împiedecau urcarea UJmezelii din sol şi fereau de igrasie spaţiul locuit.
Cu puţin deasUJpra arcu:rilor de des;că!'lcare erau aşezate paDdoselile
camerelor, coootituind nivelul interior de călcare al casei, situat la adinciani de 1,80-2 m în raJport cu solul actual (fig. 7/2). Peste temelii
se ridicau zidmile propriu-zise ale clădirii, conservate pe înălţimi foarte
variabile (0,60-1,50 m) şi avî~d creştetul situat la adînJCimi de la
0,40-1,40 m sUJb solul de astăzi. Carmerile erau aooperite cu bolţi. Unele
camere mari au avut arcuri dublouri, ci:rculare sau eliptice care susţineau
bolţile (,fig. 8 '1). O ca~ra.rcteristkă a ISistemul!ui de construcţie este marea
g~osime (0,04-0,05 m) a rosturilor temeliei, umplute cu un ~m'Jrtar
hidraulic, a1bieios cenuşiu, extrerm de rezistent la presiune sau la lovire.
Pereţii temeliilnr cu arcurile lor erau adeseori acoperiţi cu o tencuială
foarte dură din mortar hidraulie, dar aşternută neglijent. De altă parte,
rosturile din zidurile propriu-zise, care sînt ceva mai înguste (0;020,35 m), oonţin un mortar gălbui destul de aderent şi de rezistent, dar
avînd totuş:i mai puţină tărie deoît cel utilizat în temelii (fig. 6/1 şi 2).
Partea interioa~ră sau exterioară vizibilă a zidurilor a. fost umbrăJcată cu
o tencuială mai îngrijită. Unele ziduri au avut în partea de j01s a temeliei
o talpă cu una :sau două trepte, av~nd soapul de a fixa mai puternic
comstrucţia !Pe sol. Sub temelia zidului de est al casei (nr. 1) s-a gă1sit nn
canal boltit din căwămizi, lat de 0,62 m, care penmitea scu~gerea apelor
Dîmboviţei infiltrate la temelia încăperilor casei (fig. 8/2). Temeliile şi
zidurile suprapuse au foot conLSolidate priJn grim.zi lungi de stejar, intra1) Orientarea zidului Il este 249'J vest-sud-vest şi 5P est-no1·d-est ; are creş
tetul situat l a - 1.29 m sub 'S\)lllil actual.
:t) Astfel zidul 21 avea de la est la vest numai în dreptul camerei 13, trei
ar.curi de deecăr,care, lungi, respedLv de 1,45 m, 1,68 m şi 1.79 m, l'nă1l1ţ:mea mă:>u
r.aţă la mijlocul arcului fiind de la 0,35-0,40 m. În aceasta construcţii lungimea
arcurilor de descărcare varia de la 1 m-1,80 m, iar înălţimea lor de la 0,25-050m.
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Fig. 5. Săpăturile de lîngă Podul Mihai Vodă. 1 - Zidul 21 cu arcurile de descăr
care şi cu 7 locaş11ri de grinzi servind de trepte unei sr:ări; 2 -- arc de descărcare
din temelia zidului 12, care cuprinde sub arc o grindă aşezată longitudinală situată
in locaş şi sub ca are piloţi de lemn.
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Fig. 6.

Să păturile de la Podul Mihai Voclă, 1, zidul 31
sprijinită pe piloţi de lemn.2, zidul 26
cărcare şi piloţi lingă împreunarea

lie; aceasta e

cu arc de descărcare î11 temeavind la temelie arc de descu zidul 23.

3~3
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Fig. Î ...~'ăpătHrile de la Podul Alihai Vodă, 1 - arcul nr. 3 al zidului 21 ; 2 - ::idul
34 adnd în temelie un puternic mortar hidraulic; se 1 1 ăd peste temelie urmele unei
pardoscli de mortar. 3 Temelia zidului 22 îmbrăcată în tencuială rezisteută de
mortar hidraulic ~i avînd dedesubt piloţi de stejar.
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Fig. 8. Săpăturile de la Podul Mihai Vodă, 1 - extremitatea bolţii cu w1 arc dublu
la împreunarea zidurilor 12 şi 14 în camera 13; 2 - canal de scurgere boltit~
const1·uit din cărămizi cu arc la intrare, situat la temelia zidului 1.
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care au fost găsite umplute cu rămăşiţe de
len1nă.rie putredă şi cuprinzînd uneori cuie sau pi~oane (fig. 1/3 şi 5/2).
Aoaperişul casei a fost, cel puţ~n pe o perioadă din sec. XVIII-XIX,
colrnpu:s din olane, din care au rămas vestigii.
Ca materiale arheologice s-a descoperit : ceramkă din sec. XVII şi
XVIII, unelte, obiecte de fier (fig. 9/5), lulele.
Ca vase interesamte menţiană!m UJn gît de uLcior, ornamentat cu
sgrafito, uşor smălţuit, avînd o figură cu ochi şi nas (fig. 10/1-2). Este
ormamentat pe faţa exterioară cu spirale, linii curbe şi linii în zig-zag
indzate, farmâtnd un ansamibru decorativ (fig. 1111-3) ; datează din sec.
XVII. S-a mai găsit un ukior înalt avînd partea de sus a compului î.mpodobită cu şerrpi, pictat în verde, smălţuit şi avî111d o toartă deoorată
cu alveole 1) {Jig. 12). S-au desco1perit monede de argint şi de bronz.
Cea mai V'eohe este o piesă biza~ntină de bronz care înfăţişează pe avers
pe îm1păratul Constantin X Ducas (1059-1067 e.n.), pllli'tînd pe cap coPoană cu 1cruce, ţinînd În rrn:îna drea~ptă crucea şi în mt~na stîngă Sjpada 2 ).
A•ceastă imagine a .fost bătută peste alta mai vedhe reprezentînd pe
acelaş împărat' şi IPe s1oţia sa Eudocia, iar intre ei un labarum 3). Moneda
care a fost bătută prin unmare de două ori în cunsul secolului XI e.n.,
a fost găJsită în partea de vest a curţii clădirii amintite, ceva mai jos
decît primul nivel de călcare, şi este deci eu mult anterioară co1111strucţiei
feudale din aceiSt loc.
Din sec. XVII datează un polturac polon de a~gint emis în 1622
în timpul domniei regelui Poloniei Sigismund III Vasa (Hg. 9/1 a-b) ;
deosebit s-au mai desco~perit :o monedă de bronz Denga 1ru:sea:scă din 1732,
bătută de împăll".ăteasa Ana IvanoMna, (fig. 9/2 a-b), o piesă de 20 sfanţi
(zwanz1ger) de argint din 1768 a dulcelui Bavariei, Maximilian III Iosif
(fig. 9/3 a-b), un jeton de bronz german din secolul XVIII (fig. 9/4 a-b),
pie3e alllstriace de argint şi de bronz emise sub domniile Mariei Teresa
(1740-1780) ; Iosif II (1780-1790), Francisc II (1792-1835) şi Ferdinand I
(1853-1848), apoi asprii şi parale turceşti de argint sau bronz, bătute sub
sultanii Abdul Hamid I, Selim III şi Mahmud II la Cairo sau la Constantinopol.
Casa descoperită se afla în trecut_ în apropierea mal ului drept al
Dimboviţei care, fădnd aci un mare oot, cungea pr1n piaţeta din faţa
clăJdirii fotstei vame a poştei şi UJrma traseul actualei străzi Ilfav. Cel
mai vechi plan al Bucureştil01r, avîrud legenda 1n limba latină, păstrat
la Mcocova şi întoomit în 1770 în timpul războiului rUISo-tui'Ic, indică
pe malul drept al rîului, aproximativ pe locul aeestei clăJdiri locuinţa
Văcă·reştilor, pe C'Înd alte case boiereşti importante sînt menţionate pe
duse longit:uJdinal în

l01caşuri,

1

Vasul ornamentat cu şerpi este menţionat în raportul editat în Materiale
Vlli p. 779. 781, fig. 13, 4.
:.!) Imaginea acum păstrată de pe moneda bizantină este identică cu aceea a
tipul'li 3 I'e;wodus de Warwkk \Vroth, CataZogue of the imperial byzantine coins in
the British Museum II London 1908 p. 519 nr. 32-37, pl. LXI, 9.
::) Imaginea anterioară de pc monedă se aseamănă .cu aceea a tipului 2 din
\:Va'"'\'.'i el( \V·roth, op. cit. ip. 517, nr. 18 şi urm., pl. LXI, 7.
1)

336
https://biblioteca-digitala.ro

f
b

2

a

a

Fig. 9. Săpăturile de la Podul Mihai Vodă, 1 - monetă de argint
a regelui Poloniei Sigismund II 1 V asa, a - a vers ; b . - revers
2 denga rusească din bronz din1732 a - avers; b - revers ;
Z. Zwanziger de .argint bavarez, a - ·avers ; b - reveru 4 - jeton
german din bronz a - avers, b -revers. 5 - foarfece de fier.
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 10. Gît de ulcior sgra.fitat, ornamentat cu o figură, 1 - obiectul vă
zut în plan,· 2 -

1•ăzut

din profil.
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Fi$1. 11.

Acdaşi qit
văzut din

de 11/r-ior.
profil, J -

-- t·ă~-111 di11 fa(il ;
t'il: 111 di11 spate.

·>

mal.u~ s~g a! 'J?îm~iţei 1). Este deci foarte probabil că la locuinţa descop.enta pnn sapa tun z.n acest loc a fost casa V ăcăreştilor. Datele stratigrafz.ce! modul de co_nstrucţie şi ceramica găsită arată că aceasta a fost ridicata pe la sfz.rşltul domniei lui Constantin Brîncoveanu, probabil de
A

Fig. 12, 1 -

Ulcior din sec. XVIII.

către Enache Văcărescu, care a fost mare căpitan
agă (1695), mare paharnic (1708), mare clucer şi

de lefegii (1691), mare
care fiind frate vitreg
cu Maria doamna lui Constantin Brîncoveanu, a fost decapitat împreună
cu acest domn în 1714 2).
1)

Vechiul plan al

Bucureştilor,

conservat la Moscova, a fost publicat de prof.
rutrun. şi p. 125-129 cu o repradUJCere fotoin 1790 de locotenent F. Ernst, nu figu-

Ionaşou în ,.,Studii" V. 1959, p. 113 şi
grafi!Că. Pe planul Bucureşiiilor întocm:i:t

I.

ruei o clădire în acest ·loc din pantea dreaptă a Dîmboviţe:i. în ooeastă priplanUJl 1păstrat la Mosoova este mai oomplet decit planUl Ernist.
2) Tabela genealogică a familiei Văcărescu anexată lucrării lui I. C. Filiti,
Arhiva G. Gr. Cantacuzino, BU!C., 1919.
·Ena.ohe VăcăJ'Iescu, căsători't cu Stanca Cojescu, era fiul SIPătarului Negoiţă
VăcăTesou şi a N ecşuţei Buoşanu, care din a doua căsătorie cu Nea:goe P06telnicu,
firuJl Iui .All!tonie Vodă diiil Popeşti a a:vut pe Maria, doamna ~ui Constantin BrîilJCO~ează.

vLnţă
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Terenul acestei locuilnţe utilizată p~nă dUJpă 1864, a fost foarte
va:st şi se î1ntindea spre nord-est pînă la malul Dimboviţei, iar spre sud
cuprindea lOtCul ocupat a:stă.zi de Sfatul P01pular al regiunii Bucureşti.
După moartea lui Enadhe Văcărescu, partea diruspre nard cu locuinţa a
fost moştenită de f1iulsău Ştefan, iar partea dinspre sud de fiul său Barbu,
de la care a trecut apoi îrn a doua jum.ătate a sooolului XVIN fiicei sale
Maria Văeăresou, ·căsătorită cu marele ban DimitJrie Gihica, şi apoi fiului
lor, Banul Milhai Glhica ~care a ridicat aci alte case de locuit în pr~mele
decenii ale sec. XIX 1).
După moartea lui Ştefan Văcărescu, locu~nţa cu partea nordică a
acestui loc a fost stăpînită de fiul său .Enădhiţă VălcăreSJCu prilmul poet şi
grămatic al limbii romine. Din cauza vecinătăţii locurilor, Enăchiţăa cumpărat dhiar terenul situat în faţă între Dîmboviţa şi Podul MogoiŞoaiei,
care i-a foiSt vîndut de Manoladhe Vatatze, mare ag.ă, la plecarea acestuia
în Rusia ·În 1776 2).
Pentru CUJnoaşterea trecutului oraşului BUJOUJreşti, constrUJCţiile descoperite lîngă Podul Mihai Vodă au o deosebită însemnătate, fiind printre
rarele locuimţe feudale cettetate arheologk. Prin dimensiunile sale,
clădirea principală din acest loc depăşeşte palatul Dudeştilor, descoperit
prin săpături în 1957-1958 şi este pină acum cea mai vastă locuinţă
feudală cunoscută a vechiului Bucureşti.

GHEORGHE OANTACUZINO

veanu. Deci Enacbe VăcărE'IS•CU şi Mar·ia Doamna erau fraţi vitregi.
Pentr·u biografia, cariera ;Şi uciderea •lui Enache Văeărescu a se ·vedea : N. Iorga, Genealogia
Cantac:uzinilor, Bucu!'lff?ti, 1902, p. 364 ; ildem, Cronici muntene, 1898, p. 106 ; idem.
Inscripţii din bisericile Romîniei, 1905, p. 269 ; idem, Studii şi Documente, III, !P·
27, 76, 89 ; V. p. 128, 194, 309, 321, 338, 350, 373, 521 ; IX, p. 107 ; XV, p. 283-284;
Del Chiaro, Revoluzioni della VaLachia, p. 193.
1) Următoar·ele argumente indică o posesie a Văcărr'e.şt.ilor· asupra imobilului
de lîngă podul Mihai Vodă din timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu pînă
în sec. XIX, anume : a) Această locuinţă era pp.oprietatea Văeăreştilor din 1770, cînd
e atestată pe planul Bucureştilor păstrat la Moscova. b) în a doua jumătate din
secolul XVIII imobilul avea doi proprietari Văcărescu : pe Maria, fiica lui Barbu
Văcărescu, căsătorită cu marele ban Dumitru Ghica, care poseda partea dinspre
sud, şi vă·rul ei Enăchiţă, fiul lui Ştefan Văcărescu, care avea în stîpînirea sa partea dinspre nord. Această situaţie se explică prin faptul că Maria şi Enăchiţă Văcă
rescu moştenisel'ă aceste părţi, din imobil de la părinţii lor Barbu şi Ştefan, care
ei înşişi le primiseră ca moşteni:re de la tatăl lor·. Ena.che Văcărescu. c) - Ridicarea
unei mari locuinţe feudale cuprinzînd 30 camere sub domnia lui Constantin Brîncoveanu a putut să fie efectuată numai de un dregător avînd o poziţie socială
şi mari mijloace materiale, situaţie pe care a avut-o Enache Văcărescu înrudit
cu Maria, doamna lui Constantin Brîncoveanu.
2) Din cauza vecinătăţii tef'lenurilor, Enă.chiţă Văcărescu a cumpăr·at locul figurat sub semnul S pe planul Bucureştilor· din 1770, vindut de Manolache Aga Vatatze,
gi1nerele lui l\lihai Cantacuzi,no, acel plecat in 1776 ·în Rusi1a (ştir·e tran'smi;să de Gh.
Florets.cu, menţionată in "Studii" V. 1959, p. 126, nota 1). Această infonma1ie indică
o stăpînire sucoesirvă a lui Ştefan Văcăf'1€'51Cu şi apoi a fiului său Enă,chi·ţă asupra
loauinţei de lîngă Podul Mihai Vodă, moştenită de ei de la Enache Văcăres.cu.
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R BOTIPOCY O <DEO,I.(AJlhHOM iKIIJUimE, BCHPbiTOM HA yqACTI~E B.IT113
MOCTA MliXA:tl BO,I.(3
HPATHOE CO,I.(EPlliAHliE

B 1960 r. IIpO;rt;OJiiHHJII1 HalJaThle B 1959 r. paOOThl IIO B03Be]l;eiiHIO HOBOH IIOCTpoi:hnt
Ha yqacTHe 6JII13 MOCTa M11xatt Bo;rt;3 s ByxapecTe. Bo speMH pa6oT o6Hapymu:m Ho.lo;u;eu; 11 rramtca;u;, coopymeHHhiH 113 Tpex pHJJ;on AYOOBhiX 6peneH.
B XO;rt;e ;rt;aJihHeiî:lliHX paCHOIIOH B I~eHTpe li C cenepHOM CTOpOHhl 11CCJie;rt;yeMoro yqaCTna BhiHBHJIH o6nmpHOe <fleop;aJihHOe /RH.lli1IJJ;e, IIpOCTHpaiOru;eeCH Ha IIJIO~a;rt;H IIpHMepHO
B 1300 nB M H COCTOHIIJ;ee H3 3 0 IIOMeiJJ;eHIUI (p11c. 2); pH;rt;OM, C IOiHHOM CTOpOHhl, BCHphiJIH
Apyroe, MeHhmee CTpoeHI1e rro;u;co6Horo xapaHTepa c 8 rroMem;eHHHMH H nxo;rt;oM c cenepHoiî CTOpOHhl (pHC. 1/2 H 4). B O;rt;Hoii 113 HOMHaT ( 13) 6oJihlllOro 3HaHlUI COXpaHl:IJillCh CJI€;rt;hl
JieCTHHIJ;hl c 7 yr.:ry6JieHH.FIMH ;rt;JIH ;(epeRHHHhiX 6aJioH, cJiymnnmHx cTyrreHHMH. 0HI1 neJIH
B rrorpe6 (pnc. 5/1 n puc. 2), yponeHh IWToporo y;rt;aJIOCh yTolJHIITh.
CTpaTHrpa<fJittieCHI1e ua6JIIO;rt;emtH (pnc. 3 II !1 ) ;rt;OHaaamt, 'ITO BHYTPH ;rt;OMa Haxo;rt;IIJICH ;rt;peBHH:iî ypoBeHb nonepxHoCTII, o6ociionaHHhriî HepaM.nHoiî :mox.n KorrcTaHTIIHa
BpaHHOBaHa (1688-1 714) - rrepno;:~;a D03Be;~;emm rrocTpoiî:HII. B Te'leHwe XYIII B rrponaBo;rt;IIJIHCb IIOlJUHHll Il rrepecTpOHJ\ll, BC.:Ie;::I,CTfHie HOTOphiX o6paaona.JICH ;rt;pyroit BHyTpeHHUit
ypoB~Hh IIODepXHOCTH.
B IIOlJB8 OnpymaiOm;ero IIOCTpOiî:ny ;rt;Bopa TaHme OTMelJaiOTCH aTII ;rt;Ba ypOBHH IIOBepXHOCTII, pacrroJiomeHHhre IIeMnoro rJiy6me, Hal\ rroRaabmaeT rrpo<fJIIJib Ha piic. 3. OT]J;eJibHO o6Hapymii:'III HaJIIPme ropnaonTa, rrpe;:::J;IllecTBonanmero <fleo;rt;aJihHOMY mHJIIIm;y.
OH o6ocHoBaH HepaMIIHoiî I\OHIJ;a XVI neHa n Ha<JaJia XVII B. (pHc. 10 11 11).
BoJihllloe a;u;anue rrepepeaano c rora Ha cenep ;rt;JiliHHhiMII Hoppii;rt;opaMn; BXO;rt;hl opiieHTllpoBaHhl Ha aarra;u:. CTena (o6o3HalJeHHaR Ha rrJiaHe 11, plic. 2), coBepllleHHo IIHa'le
opiieHTHposaHHaR, ohlJia rrpiicTpoena B XVIII B. H cJiymnJia Tor;u;a orpa;u;oit.
BOJihillOit liHTepec rrpe;rt;CTaBJIHeT TeXHIIHa B03Be;rt;eHIIR IIOCTpOeH. <f»yH]J;aMeHThl
aaJieraiOT Ha AY60BhiX 6peBHaX BhiCOTOM AO 1,25 M; HaiH;rt;hlÎÎ II3 HIIX CHa6meH HeCHOJibHliMH
paarpy30lJHhiMll ;a;yroo6pa3Hh1Ml:l rrepeHph1Tl1HMll, HOTOphle rrpeiiHTCTBOBaJill IIpOHUHHOBeHIIIO BJiaiHHOCTII IIOlJBbl II IIepeMeiiJ;aJill B CTOpOHbl ;rt;aBJieHIIe CBepxHarpy3HII (pliC. 5,1
II 2,6/1). Ha;rt; paarpy30lJHhlMII apHal\lli paCCTIIJiaJIIICh IIOJlhl HOMHaT, o6pa30BhiBaBllili8 IIX
ypoBeHb IIOBepXHOCTH (7 ,2). ilOTOJIKH nOMHaT Ohl.TIU CBO;rt;'laThle, CBO]J;hl OIIIIpaJIIICb Ha CTeHhl,
HHOr;a;a Ha )l;BOMHhle apHII (pliC. 8/1). llop; <flyH;::J:aMeHTOM HCHOTOphiX OTrpaHIIlJIIBaiOIIJ;liX
HUIJIIIIIJ;e CTeH HaXO;rt;IIJICH CBO;rt;lJaThiH KllpiiiilJHhiM HaHaJI (c r;u;yroo6pa3HO IIepeHphiThiM
npoeMOM BXO;rt;a (pnc.8,2). OTOT HaHa:r OOeCIIelJIIBaJI CTOH BO;rt;hl, IIpOHIIHaBmeiî: B <flyH;rt;aM8HT ;rt;OMa.
B <PYH;rt;aMeHTe li B B03BhllliaiO~HXCH Ha HeM CTeHaX HaXO;rt;liJIIICb DpO;rt;OJibHhle 6peBHa,
noMem;eHHhie B rHea;u;a (plic. 1/1 li 5/2), HaMeHHaH me HJia;rt;Ha 6hiJia o6pa6oTaHa nt;::J:panJIIIlJeCKHMII u;eMeHTHhiM pacTsopo.M, qpeanhrtJatiHo ycToii:tJIIBhiM y ocHoBaHHH li ;rt;OBOJibHO
YCTOM'IHBbiMll B Bllglll\IOÎÎ tJaCTll CTeH. 06mm;oBHa 6hiJia C;rt;eJiaHa II3 11epeiiliiJ;hl. 06HapymeH
cne;u;yrom;Hii: apxeonorH'IeCHllîi: MaTepllaJI: HepaMnHa XVII B, cpe;u;n HOTopoii: yrroMRHeM
ropJihlmHo HJBlliiiHa, yHparnemroro crpa<fl<flnTo c ~>mo6pameHneM rJiaaa II Hoca (pnc. 1 O II 11),
He6oJibmoit HynmnH co aMenHhiM opHaMeHTOM (plic. 12/1), opy;rt;nH, MeTaJIJIIItJecHne Ha;rt;eJIIIH {pliC. 9/5) H Tpy6Hn; o6HapymliJIH TaHme pa3Hbl8 MOH8Thl, ;rt;peBHeHillHe ll3 HOTOpbiX
;rt;aTHPYIOTCH :moxoiî rroJihCHoro IWPOJJH CnriiaMyHAa III Baahl (pHc. 9/1), pyccHoit HMrrepaTpHIJ;bl AHHhl MoaHHOBHhl (plic. 9/2), u 6aBapcHoro repu;ora MaHCliMHJIIIaHa III Ilocu<Pa
(pnc. 9/3), a TaHme HeMeQHliM 6poH30BhiM meTOH (puc. 9/4), aaTeM MHOrO'IliCJieHHhle aBCTpiiitCHlie n Typeu;Hne MoHeTbl XVIII B., H rrepBoit rroJIOBIIHhl XIX.
ilo yHaahiHHHM cTaphlx rrJiaHon ropo;u;a ByxapecTa, mnJium;e rrpHHa;rt;Jiemano ceMhe
BaHapecHy. 0Ho 6hiJio rrocTpoeHo B ::moxy HoHcTaHTIIHa BpaHHOBaHa BeJinHHM HaaHa1JeeM
EHaHe B::mapecHy, o6earJiaBJieHHhiM TypHaMII BMecTe c BhlmeynoMHHYThiM rocno;rt;apeM
n 1 71 '• r.; :laTeM AOM yHacne;~oBaJI CbiH EHaHe - III Te<flaH B::mapecHy, a rroToM BHYH rrocJie;rt;Hero EnaHHI~a B3rmpecny - rrepBbifi pJMhiHCI-mif rroaT li rpaMMaTHCT. Ceou.Mu paaMe-

paMu aâanue npeeocxoâum ec-npblmblU e 1958 z. J(eopelf J(yâec-ny; âo nacmo.'lUfeZO epeMenu
ono ~teJt~temcR ca..~otbl.M o6utupnblM !fieoâaJLhHblM :»cuJtuu..ţeM cmapoeo Byxapecma.
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EOJihlllOE <l>EO.IJ.AJihHOE iiUIJIMIIJ;E, BCRPhlTOE B XO.IJ.E
APXEOJIOrMtiECRMXPACROTIOR B BYXAPECTE -.IJ.OM CEMhM BoRoPECKY;

Puc. 1. - <Deo;o,aJihHaR nocTpotiHa 6mta MocTa MnxaH Bo;o,a: 1 - cTeHa 2-7 c
paarpyaoquoA apHofi n ocnonamm (mt)l. n npoifnme BOCTo•moH cTeHhl paapeaa, npoHane;o,enuoro C Balla)l.HOH CTOpOHbl y•IaCTHa) ~ 2 - CTOJI6 HaMCIIHOM HJia)l.KM B CTeHe 3 8; 3 CTeHa 18 C rHe8.IJ;OM ].l.JIR .IJ;epenRHIIOil: 6amm ~ 4 - ]].pyroil: CTOJIO HaMeHHOH Ima.IJ;KM CTCHbl 3 8.
Puc. 2. - llJiaH cfleo;JJ,aJibHbiX CTpoeHMH, BbiRBJICilllbiX paCHOTIHa.MM 6JIM8 MOCTa
Mnxai1: Bo;o,a B ByxapecTe.
Puc. 2.- PacHonHM 6sm:a MOCTa MMxaH Bo.IJ;::>. tiacTh cTpaTHrpacflMIJecHoro npocpn~IR CTCHbl C BOCT0 1 IIIOH CTOpOHbl paa, BhiHOIIaHIIOrO TIO pacnopRiRCHMIO ropCOBeTa: B
npocflMJie BM)l.Hbl CTCllbl 28,44 li 45.
Puc. 4. - PacHonHM y MOcTa Mnxati Boll,:J. l..JacTb CTpaTHrpaifmqecHoro npoifmJIR
DOCTOIJHOH C'l'CHbl pBa, BblHOTiaiiHOrO B BOC'l'OlfHOii lfaCT11 yqacTHa •
Puc. 5.- PacHOIIHII 6JIM3 MOCTa Mnxai1 Bo.IJ;a. 1 - CTena 21 c paarpyaoqnbiMM
apHaMll li C CCMbiO rnea]l;aMII .IJ;JIR 6aJIOI>, CJIYHHIBIIIIIX CTYIICHRMII JICCTHM~blj 2 - paarpyso~maR apHa OCHOBaH:UR CTCHbl 12 j TIOA apHoii TIOMe~aCTCR npO;JJ,OJibiiO paCilOJIOiRCHHaR
6aJIHa n rnea)J.e, a no)J. uefi - )J.epennnHhiC cTo.rr6hi.
Puc. 6. - PaCiwmm y MOCTa Mnxaîi Boll,3. 1 - CTena 31 c paarpyao~moît apHofi
B OCIIOIIaHI111, Oll11pa10llJ,CMCR Ha )J.epeDRHllbie CTOJIOblj 2 -- CTeHa 26 C paarpy30IJHOH apHOil:
n ocnonamm n CTOJI6aM:n y CThiHa co cwmoii 2a.
Puc. 7.- PacHonHn y MocTa Mnxaii Bon<>. 1-apHa .M 3 cTeHhl 21; 2 - CTeHa
34 C HpemmM rH)J.panmllfCCHIIM ~eMeHTHbiM paCTDOpOM B OCII onamm j H a)J. cflyup;aMeHTOM Bli)J.Hbl
CJIC)J.bl ~eMeHTIIOM 06JII1~0BHllj 3 - OCHOBaHMC CTCHbl 22, TIOHpbiTOe IIpOliHOii liiTyKaTypHOil: M3 rii)J.paBJilfliCCHOrO ~CMCIITaj 0110 OI111paeTCR Ha .IJ;y6oBhiC CTOJI6bl.
Puc. 8. - PacHOITHII y MOCTa Mnxaii Bo)J.3. 1 - HOHe~ cno)J.a c )J.BOHIIOH apKoil: y
CTbiHa CTeH 12 II 1!1 B HOMHaTe B; 2 - CBO)J.lfaThiH HaHaJI,rJ;JIH CTOHa, COopymeHIIbiH 11:3 HHpTIHlfefi C ncpeKpbiTHeM npH BXO)J,e y OCHOBaHHR CTCHbl 1.
Puc. 9. - PacKonKH y MocTa Mnxaiî: Bo)J.a. 1 - cepe6pRIIaR MoHeTa, Bhm~eH
HaR nOJihCHMM HopoJieM CMrnaMJH)J.OM lll Baaofi, a - Jin~enan CTopoHa; B - o6opoTHaJI
CTopoHa; 2 - pyccKaR 6ponaoaaJI )J.CHhra 1732 r.: a - JIH~enaR CTopona; B - o6opoTHaR cTopoHa; 3 - 6anapcKIIil: cepe6pRHhli1: ~BaH~Hrep: a-JIH~enaR CTopoHa, B - o6opoTHaR CTOpOHaj 4 - repMaHCHMfi 6pOH30BObiît iRCTOH, a - JIII~eBaR CTOporra, B - o6opoTHaR CTOpOHa. 5 - iReJieBHble HOiRHM~bl.
Puc. 10. - ropJiblliiHO HynmnHa, yHpameHHOro :nao6pameHIIeM crpacflclniTTO: 1 BH;JJ, B TIJIOCHOCTH j 2 - BH)J. B npocpiiJib.
Puc. 11.- To me ropJihlliiHO KynmMHa:1 - BH)J. cnepe)J.Mj 2 - BH)J. caa.IJ;H; 3 Bll)J. B npoci>HJJb.
Puc. 12.- Rynmuu XVIII n.~ 2 - )J.eKopaTIIBHhiA Me)J.Hhlfi aaMoK c 6yHaoil:
V.(ăcărescu?

LA DEMEUIRJE FEODALE DECOUVERTE PRES DU PONT MIHAI VODĂ
RESUME

Les travaux entrepris ·en 1959 ·en vue de la 100I11S1lrlliCtion d'un. .iJm~eubJe sur
un tenrain situe pres du pont Mihai Vodă, a~ COUI'IS d_esquels on !l'vart ideC<?uyert u_n
pui1tls et une pali!ssade formee de 1tflois .ra:ngees de p1Jots en ohene, ont ete continues en 1l'annee 1960.
.
Les fouilles pratiquees a cette occasion ont mi1s au jour, dans la .pa.rtie cen~trale et ·no[':d du terrai.n une va:s1Je habitation feoda.lle, oacupant 1300 m 2 et com.prena'Illt 30 pieaes (fig. 2),; a ipro:x:iimilte et plUJS au ..sud, on B: deoouvert.. une seoonde
constr:uction plus petite, dependante de la prermere, ~<?rmee de 8 p1eces et d~mt
1 entrr-ee se trouvait du ·cote noro (fig. 1/2,4). Une des IPieces <.13) d~ ~ oo~ruct~on
principale conservait les traces d'un escalier don~ o~ a_ re~eve 1 or1f1;es d mse:uon
des madriers servant de marches et qui abouussalt a une cave (fig. 5/1, f1g 2)
dont le mveau a pu etre precise.
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Les observations stratigraphiques (fig. 3 et 4) ont etabli pour l'interieur de la
maiiSOil d'existence d'un niveau anctJen, datte par le mcrteriel oeramique de l'epoque
de Constantin Branoovcm (1688-1714) et modifie u'l'terieurement par des reparations et amen.agementls SUI'Venus au oouns du xvrne siecle. Oes :m.emes deux niveaux
se retrourvent, a des profondeurs legerement plUJS gramdes, daillS la OOUT, ai.n:si qu'Ll
est visible sur le profirl de la fig. 3. En oU'tre, on a releve l'exi1stenoe d'un niveau
aruterieur a 'celui de Ia demeure feodale, atteSite par de Ja oeramiq,ue de la fin du
xvre siecle et du debut du xvne siecle (fig. 10 et 11).
La maison \Princi[pal].e etait 'travensee du sud au nond par de longs couloir"S
et avait son entree sur Je cote ou est. Un mur oriente differemment (n° 11 du plan,
fig. 2), adjonotion du xvure siecle, fai.sai't probablement rpame du mur d'enoeinte
La technique de colllstruction est des plllls interessantes. Les fondements
reposaient sur des pilots en chene mesurant jusqu'il 1,25 m de hauteur et supportant
chacun plusieurs a-ros de decharge ayant pour but de repomer lateralement Jes
poussee.s de la superstructure et de preserver Ja ·con:struction de l'humidi•te du sol
(fig. 5/1,2, fig. 6/1). Sur les arcs de decharge et constituant le niveau de cit!'culation
de l'interi-eur, etaient poses 'les [planchers des cha:mbres {fig. 7/2). Celles-ci etaient
sunmontees de vou:tes r~osant a meme les mu~s ou, dans certainJs cas, sur des
arcs doubleaux (fig. 8/1). Sous les fondements des muns eX'terieurs on a releve ici
la des canaux en brique pou:rvll!S d'une voute et d'un orid'ice en anc (fig. 8/2), seT"Vant
a l'eooulement des eaux infi,ltrees sous Ies fondements.
Tant dan:s les follldements que dans les murs de la sUJperstructure, on a
releve des espaces occupes par des pou tres incorpon~es ft la mw·onnerie lors de
la cons.truction (fig. 1/1 et 5/2) ; comme liant, 1les ma<;<>ns ont employe un mortier
hydraulique extremement resistant pour les fondements et assez resistant pour Jp
reste. Le toit etait en tuiles. Les materiaux arheologiques decouverts sont les
suivants : de la ceramique du xvne siecle, dont il faut ffiC'ntionner un col de
cruche decore au sgraffite, figunant un oeil et un nez (fig. 10 et 11), une cruche
decoree de ser1)ents (fi,g. 12/1), des outHs, des objets metalliques (fig. 9/5), des pipes
et differ·entes monnades, dont les plus anciennes datent du regne du roi de Pologne
Sigismond III Wasa (fig. 9/1), de tsarine de Russie Ana Ivanovna (fig. 9/1),
du duc de Bavliere Maximilien III Joseph (fig. 9/3), puis un jeton allemand en bronze
(fi.g, 9/4), enfin un grand nombre de monnaie~ autrichiennes et ottomanes du
xvrne siecle et de la premiere moitie du xrxe siecle.
D'apres les indications fourni·es par 'ies plans anciens de Bucarest, oette
demeure a appartenu a la falmille Văcărescu. ELle fut .construite du temps de Consianti'n Brancorvan par 'le grand tresorier Enache Văcărescu., qui fut deca,pi1te par les
Turcs en 1714 avec Constantin Brancovan ; elle passa ensuite a son fils, Ştefan Văcă
rescu, pui1s a 150n petit-ifils Enăohiţă Văcărescu, premier poete et grammairien de
la langue ·roumaillle. Par ses dimensions, cette demeure d~passe le palai:s Dudescu,
decouvert par les fouiU·es de l'ann€e 1958, et compte jUJSqu'a ce jour comme la
plus vaste demeure feodale du Bucarest d'autrefois.

Explication des figures
Fig. 1 La construction feodale decouverte pres du p1mt Mihai Vodă, 1, mur 27, avec
arc de decharge dans son fondement, tel qu"il apparait sur le profil de la paroi est
de la tranchee creusee dans la partie ouest du terrain; 2, pUier de mac;:onnerie
compris dans le mur 38 ; 3, mwr 18, avec espace correspondant a une poutre en
bois incorporee dans la mac;:onnerie lors de la constrruotion ; 4, autre pilier de mac;:onerie du mur 38.
Fig. 2 Plan des constructions jeodales decouvertes pres du pont Mihai Vodă.
Fig. 3 Fouilles pratiquees pres du pont Mihai Vodă. Portion du profil stratigraphique de la paroi est de l'excavation effectuee par les constructeurs, montrant
en coupe les murs 28, 44, 45.
Frig. 4 FouiLles pratiquees pres du pont Mihai Vodă. Port ion du profil stflatigraphique de la paroi est de la tranchee c1·eusee _dans la pa.rtie est du terr0;in.
Fig. 5. Fouilles pratiquees pres du pont Mihai Voda. 1, mur 21, avec arcs de decharge
et sept orifices d'insertion des poutres formant les marches d'un escalier ; 2, arc
de decharge compris dans le fondement du mur 12, avec une poutre horizontale
disposee sous l'arc et, au-cles:;ous, des pilots en chene.
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Fig. 6 Fouilles pratiquees pres du pont Mihai Vodă, 1, mur 31, avec arc de decharge
compris d-ans ~es fondements, qu.i reposent swr d·es pz'Lat.s en chene ; 2, mUlT 26
presentant d sa base un arc de decharge et des pilots au point de jonction avec
le mur 23.
Fig. 7 Fou~Ues protiquees pres du .pont Mihai Vodă. 1, arc n° 3 du mur 21 ; 2, mur
34, ayant du tTJWrt.ier extremem..ent resistant dcuns son fondement et, au-dessns,
traces d'un plancher en mortier ; 3, fondement du mur 22, recouvert d'une couche
tres resistante de mortier hydrauJique et surmontant des pilots en chene.
Fig. 8 Fouilles pratiquees pres du pont. 1\!zhai F odiî, 1, e.Ttremite de la voute, at,ec
arc duobleau, au point de jonctrion des murs 12 Pt 14, dans La chambre 13; 2, canal
d'ecoulement en brique, avec voute .e,t orifice d arc, au fondement du' mur 1.
Fig. 9 Fouilles pratiquees pres du pont Mihai Vodă. 1, monnaie d'argent du roi de
Pologne Sigismond III Wasa: a, avers; b. revers; 2, denga russe en bronze de 1732:
a, avers ; b, revers ; 3 "zwanziger" bavarois en argent : a, avers ; b, revers ; 4
jeton allemand en bronze : a, avers ; b, revers ; 5, ciseaux en fer.
Fig. 10 Col de cruche decore au sgraffite, representant une face humaine; 1, vu de
face ; 2, vu de profil.
Fig. 11 La meme piece. 1, vue de face; 2, vue de dos; 3, vue de profil.
Fig. 12 crwchc du XVllJe ~ecLe.
1
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