.

.

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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EA 5A t la

~t:;arJ f962
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rt!'"ct!"nf

VZZ!J Slrol jX:TmÎnl Ct'"nu~/u

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

102
https://biblioteca-digitala.ro

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
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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~

115
https://biblioteca-digitala.ro

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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3

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

127
https://biblioteca-digitala.ro

..

+•

"

!

,-.

}

..

\,

~- ~
;>''

.

'·0~J

,.

1

''

'

.

1

2
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.
138
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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
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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
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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.

180

https://biblioteca-digitala.ro

.STR,ii.ILF~ri- HĂic.iNEŞT/ 1961
1-1 .foNt" 6 Sl'c. ~- '!!!

.-.. (}'.,..

e

~

a>

•o

0

~tY

c;Jo

Cb

-------

•

Q

• 1"f"091n. .:,_,_,
(lJ chti-p~
~ •tiltilu<:~ cit! lvl
cv!t!
Ogrt~apti

St:D"D'
Jr-.~~~~44~,~~~~~~-

$1"<ăul•şf, -l'ftitco~i

0

~

a

llti/tilu~ 1111

Stl"ăulto,lt -11ti~t:ăn~t

~t#il por!Jol

.,Nftc d110 46
~el. Q-H tcv frOapQ Mr

pro/tl ves/"1 c u'ln 8 6

~

5t'oro.

u

~el"

C·/J

,".

~ slrof ceon"''<l gotct>n -I"Pvdal
~
prt'l"l'uclol
~

ptimlnl

~

ptim!nl umplvluro q;n tJ iSI t:l'nt4N ,;,.-ltvlcrl cu po/Jt>n SI

ct'nu~tu

o'tn 9roopo-

~ o'eopunert'o o't' o't'osupro cuptorultn
E::,~ sfrof de- paminl coslomu
[===:J pamint crulol in core- o l"o#l ~pol cuplaru/
ITIDIDsolgal~n ~v

Fig. 88. Plan

şi

profil B.6.

https://biblioteca-digitala.ro

,t~ ce-,.....

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
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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
SC'OI'O: F====F===l

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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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.
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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.

6

MJf:fil!ll(l
ff

·

i

·sfllli .;

f !!
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:w .
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;1

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.
https://biblioteca-digitala.ro

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.

216
https://biblioteca-digitala.ro

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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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.
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Fig. 51o;r- Tran.chee II, profil est.
F,ig. 58. - ProfiLs d'ecueL~e~ faconnees au tour en pâte J,ine.
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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.
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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).
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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).
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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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