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O AŞEZARE DE TIP BOIAN LA BĂNEASA-LAC
Radu BĂJENARU

În anii 2005-2006 au avut loc în zona sitului Băneasa-Lac (Pl. 1)
cercetări preventive care au dus la descopetirea, în mai multe puncte, a unor
resturi de locuire databile în epoca neolitică. Cele mai multe reprezintă urme
sporadice constând din fragmente ceramice izolate. O situaţie deosebită s-a
constatat în cadrul săpăturii efectuate la nr. 108 B de pe şoseaua Străuleşti.
Aici au fost surprinse urme de locui re ceva mai consistente, inclusiv trei
complexe.
Cercetătile au avut loc în perioada 15-25 iulie 2005 1 şi au constat în
2
5 secţiuni cu o suprafaţă totală de 180 m , după cum urmează: S. 1 = 15x1 m~
S. 2 = 5x1 m; S. 3 = 32x1,50 m; S. 4 = 28x2 m; S. 5 = 28x2 m (Pl. 2).
Stratigrafia diferă uşor în cele 5 secţiuni săpate. În S. 1 şi S. 2 s-a constatat
următoarea succesiune stratigrafică:
.....
nivelul vegetal, cu o grosime ce variază între 0,20-0,25 m;
strat de pământ brun-închis, compact, care apare imediat sub
nivelul vegetal şi care are o grosime de 0.25 m;
lut galben, viu, care începe la -0,50 m.
În S. 3, grosimea stratului de pământ brun-închis atinge în medie
0.75 n1, iar în zona carourilor 1-2 cea. 0,90 m. Notăm de asemenea că în S.
5, adâncimea maximă la care a fost atins pământul viu este de -2,00 m.
Ceramica descope1ită aparţine epocii neolitice (cultura Boian) şi
epocii Latene. Un prim complex a fost găsit în S. 3, carourile 1-2, la
adâncimea de -1.13 m. Aici fost observată o aglomerare de fragmente
ceramice. unele de Ia vase spm1e pe loc şi oase de anin1ale (Fig. 2/3-6). Este
vorba probabil de o locuinţă (L. 1) dezvelită pe o suprafaţă de 3,30x 1,50 m
(Pl. 3). Locuinţa a fost deranjată de lucrările beneficiarului în vederea
racordării la instalatia de canalizare. În S. 5. caroUJile 4-5, la adâncimea de1.90-2.00 m, pe o suprafaţă de 2,20x 1.20 m. a fost surprinsă o a doua
locuinţă neolitică (L. 2). ce consta de asemenea din aglomerări de fragmente
ccramice (Fig. 1/1-4: 2/1-2 ). La această adâncime a fost obsen·ată podeaua.
;1111enajată din lut galben. iar la -1.85 m. pe laturile de E şi de V. au fost
observate două gropi de par (Pl. 4 ). Peste podea urma un ni vei de
umplutură. gros Je cea. OAO m. suprapus de o nouă podea de lut anată la
adâncimea de -1.50 m: este probabil vorba de o refacere aL. 2. Un nou nivel
Colecti,ul de cercetare a fo~t format din Gheorghe MCmucu-Adameşteanu.
Bojic;i şi D~m Cosmin Pîn·ulescu. de 13 Muzeul Municipiului Bucureşti.
1
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de călcare a fost surprins la -1,30 m, însă nu poate fi atribuit cu cettitudine
din punct de vedere cultural. În zona de SV a L. 2, a fost găsit un cuptor,
amenajat în pământul viu, având un diametru de 0,40 m şi înălţimea de
0,35 m. A fost folosit la arderea ceramicîi.
Materialul arheologic descoperit constă exclusiv din ceramică, care,
în funcţie de pastă, poate fi împărţită în următoarele categorii:
A. ceramică grosieră, având ca degresant pleavă, cioburi pisate, rare
pietricele, nisip şi mică; uneori este slab arsă, neomogenă, având suprafeţe
paroase, neregulate; exteriorul are culori care merg de la gălbui-deschis la
cărămiziu şi maronju-înhis, interiorul fiind întotdeauna cenuşiu-închis sau
negru (Fig. 114; 2/6);
B. ceramică intermediară, având ca degresant pleavă, rare pietricele,
nisip şi mică; este bine arsă, relativ omogenă, cu suprafeţe netezite~ culoarea
suprafeţelor este fie neagră (Fig. 2/2), fie de diferite nuanţe de cărămiziu
(Fig. 2/1, 5);
C. ceramică fină, având ca degresant nisip şi mica, rar nisip cu
bobul mare, bine arsă, omogenă, rezonantă: suprafeţele sunt fie aspre.
nisipoase (Fig. 111; 2/3-4 ), fie bine netezite, aproape lustruite (Fig. 1/2-3 ):
culoarea variază de la cenuşiu-deschis la negru:
Din ceramică grosieră au fost lucrate vase de mari dimensiuni, între
care pot fi recunoscute o strachină tronconică cu pereţi arcui ţi (Fig. 1/4) şi
un castron arcuit bitronconic cu marginea dreaptă, îngroşată şi cu suprafaţa
exterioară acoperită cu barbotină (Fig. 2/6). Acelaşi tip de castron a fost
lucrat şi din ceramică intem1ediară. însă fără margine îngroşată şi fără
harbotină (Fig. 2/5). Un fragment ceramic are în schimb o proeminenţă pe
diametru! maxim (Fig. 211 ). Un fragment de la un vas cu corpul arcuit
semisferic este decorat cu motive cxcizate şi cu grupe de incizii late, fie
arcui te. fie dispuse. oblic pe corpul vasului (Fig. 2/2). Ceran1ica fină este
reprezentată de castroane cu corp tronconic şi margine dreaptă. prevăzute cu
toniţe-apucători pe diametru] maxim. Ele sunt decorate cu crestături fine.
\'CI1icale. pe muchia exterioră a buzei (Fig. 214) şi cu pliseuri sub buză
(Fig. III: 2/4 ). Sunt prezente de asemenea şi castroanele arcui te bitronconic.
Un exemplar (Fig. 2/J) este decorat cu crestături fine, \'eiticale. pe muchia
ex terioră a buzci şi cu pl ise uri pe margine. în timp ce altul (Fig. 113) este
decorat cu trei 1in ii orizontale inci zate superficial, dispuse sub buză şi cu
linii incizatc la fel de superficial. arcuite. dispuse în zona diametrului
maxim. Un fragment de la un castron cu margine probabil arcuită şi corp
bitronconic. este prevăzut cu to11iţe-apucători şi este decorat cu caneluri
orizontale paralele pe margine şi cu caneluri oblice pe zona superioară a
coqJului. pe care se află plasate şi toniţele (Fig. 1/2).
'-'
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Prin caracteristicile sale, ceramica neolitică de la Băneasa-Lac se
încadrează în cultura Boian,.cele mai apropiate analogii regăsindu-se printre
materialele atribuite fazei Bolintineanu 2. În zona Bucureştiului, aşeză1i cu
materiale ceramice de tip Bolintineanu au mai fost descoperite în cartierele
4
Floreasca (trei bordeie) 3 şi Căţelu (două bordeie) •
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Abstract
In the 2005 rescue archaeological excavations from the n011h part of
Bucharest, Băneasa Lake area, was discovered a Neolithic settlement (Boian
culture). \Vas found the remains of two surface buildings: in specially
groups of pottery and animal bones. One of them (L. 2) suffers a number of
rebuilding. In the South-\Vest comer was a pottery kiln. From the
typologically point of view, the ceramics belong to the Bolintineanu phase
of Boi an culture, having good analogies in other settlements from Bucharest
hinterland such those from Floreasca and Căţelu districts.

List of illustrations
Plate 1. Atial bordering plan.
Plate 2. Banesa-Lac- Excavation plan.
Plate 3. Baneasa-Lac. dwelling 1: 1- plan. 2- profile.
Plate 4. Baneasa-Lac. dwelling 2: l- plan. 2- profi le.
Figure 1. Baneasa-Lac- Boian type ceramics ( l-4: from Dwelling 2).
Figure 2. Baneasa-Lac- Boi an type ceramics ( l-2: from Dwelling
3-6 from Dwelling 1).

~ Ct,mşa 197-L p. 93 urm. fig. ~:':pl. 5.
~ ldt'lll 1955. p. 13. 30. nr. 1.
~ lhidem. nr. ] .
https://biblioteca-digitala.ro

Î·

https://biblioteca-digitala.ro

Planşa

1.

Băneasa-Lac ,

plan de încadrare în
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Planşa 2. Băneasa-Lac, planul săpături lor arheologice.
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UN COMPLEX DE TIP GLINA DE LA BĂNEASA-LAC
Radu BĂJENARU

Zona cercetată se află pe un pinten de terasă de pe malul sudic al lacului
Băneasa, în perimetrul sitului Băneasa Lac, obiectivul cercetării tiind eliberarea
de sarcină arheologică a proprietăţii Dan Macovei, situată pe str. Bujorului
1
nr. 36 (lotul 4) (Pl. 1) • Astfel, cercetarea a avut un caracter preventiv, în acest
scop, în perioada 9-18 octombrie 2006, fiind trasate 3 secţiuni şi 2 casete ce
însumează o suprafaţă de 98,50 m 2, după cum urmează (Pl. 2):
- S. 1: 6,00 x 2,00 m (orientată N-S);
- S. 2: 16,50 x 3,00 m (orientată E-V);
- S. 3: 14,00 x 2,00 m (orientată E- V)~
- Cas. 1: 2,00 x 2,00 m (pe latura de N a S. 3, în dreptul caroului 6,
cu un mat1or de 0,50 111)~
- Cas. 2: 2,50 x 2,00 m (pe latura de S de S. 3, în dreptul caroului 6,
cu un mat1or de 0,50 m).
În toată suprafaţa săpată au apărut unne arheologice (în ptincipal
fragmente ceramice) care documentează locuiri din epoca eneolitică
(fragmente ceramice izolate ce apaqin probabil culturii Boian), din epoca
bronzului (fragmente ceramice şi un complex de locuire ce apaqin culturii
2
Glina) şi din epoca Latene (fragmente ceramice şi un complex de locuire) .
În cele ce UJmează vom prezenta complexul de tip Glina găsit în zona S. 2.
Strati2:rafia
observată în S. 2 este utmătoarea:
._
- strat de pământ galben cu resturi de moloz de la locuinţele
construite în zonă. ._gros de cea. 0,10 m;
- strat ve2:etal
2:ros de 0,25-0.30 m:
._
..._
- strat brun-închis cu utme arheolo2:ice
2:ros de 0.30-0,35 rn:
._
._
- stetilul arheologic de culoare galbenă care începe de la adâncimea de
-0.70-0,75 m.
Fragmente ceramice specifice epocii bronzului au început să apară
de la adâncimea de -0.30 m. numărul lor înmulţindu-se considerabil între 0.40-0.60 m. în cadrul stratului brun-închis.
Pentru o scurt[! prezemare ·a rezultatelor cercetării din acest punl.·t \ezi MfinucuAdameşteanu. 0\'idiu Cfllălin Bojică. Dan-Cosmin Pîr\'ulescu. Mirela-Camelia Ciocănel.
Alexandra Neagu. 2007. p. 9-t-95. Datele statistice menţionate în raport sunt uşor diferite
fa!ă de cele din articolul de faţă. deoarece la data întocmirii raportului pentru Cronică.
prelucrarea întregului lot ceramil· nu fusese încă definiti,·ată.
~ \'ezi în acest ,·olum Despina Măgureanu. 0\'idiu Cătălin Bojică. Băneasa Lac. O nouă
aşez;.tre de epocă Latene.
1
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Nu s-au găsit structuri clare de locuire. Un singur complex, format
dintr-o aglomerare de fragmente ceramice, dintre care cele mai multe de la
vase sparte pe loc, a apărut în zona caroului 4. Complexul măsoară cea. 3,00
m pe direcţia N-S şi cea. 2,50 m E- V. În colţul de NV al caroului 4, sub
câteva fragmente ceramice, a apărut o grupare de pietre de râu, iar
aproximativ în centrul complexului, printre cioburi, au fost observate oase
calcinate şi unne de cărbune (Pl. 3). În zona complexului nu s-au găsit
bucăţi de chirpici, doar cinci fragmente de vatră, dintre care două cruste cu o
grosime de cea. 1,5 cm 3 .
În restul săpăturii au fost observate doar 6 bucăţi împrăştiate de
chirpici. S-au găsit în schimb alte 29 de fragmente de miez de vatră,
puternic corodate, de dimensiuni variabile (3-10 cm) şi cu grade de ardere
diferite (de la gălbui la roşu-cărămiziu). Două dintre ele păstrează crusta şi
au o grosime de 5 cm.
.
Ca obiecte nu s-a descoperit decât o fusaiolă din lut fragmentară. Un
fragment ceramic sugerează un car rniniatural din care se păstrează o latură
scurtă şi două colţuti, însă nu prezintă orificii pentru osii (MMB-inv
175363 ; Fig. 5/2). Ambele obiecte au fost găsite în afara complexului
descris mai sus.
În cadrul complexului au fost descopetite un număr de 254 de
fragmente ceramice, dintre care 89 măsurau sub 3 cm, acestea nefiind
incluse în statisticile de mai jos (Dintre acestea au fost inventariate nouă
fragmente mai mari: MMB-inv 175368-175376;). Ceramica a fost lucrată
din următoarele categorii:
.....
A: ceramică grosieră, având ca degresant pietricele, nisip. mica şi.
uneori, cioburi pisate: poate fi subîmpăt1ită în utmătoarele tipuri:
A 1: pastă bine arsă. rezonantă, relativ omogenă, pietricele cu
dimensiuni cuprinse între 1-4 mm: exteriorul este neregulat, cu foat1e multe
pietricele ("'baie de pietricele"): interiorul este lucrat mai îngrijit, pietricelele
fiind adesea acoperite cu un slip din lut netezit. uneori având chiar tendinţă
de lustruire; din acest tip s-au lucrat vase de dimensiuni mati, pereţii având o
grosime cuprinsă între 0.8-1 cm:
A2: pastă neomogenă. une01i având ca degresant cioburi pisate: atât
c\tcriorul cât ~i interiorul având multe pietricele cu dimensiuni cuprinse
între 1--l mm. însă cele mai multe sunt acoperite cu o baie de lut. în urma
căreia a rezultat un slip netezit. uneori cu tendinţa de lustruire: din acest tip
~

~

~ A-.emenC'a L'l'l1lJ1lexc f1,rmate din a~lomerări
de ciuhuri. dar fără ,·etre 'si fără urme
~

cnn-.i-.tente de dtirpici. ade-.ea interpretate drept IPcuinte. sunt relati\· frec,eme în cadrul
~·~ez~·•rilur ;ttrihuite L·ulturit Glina. de exemplu Braneţ. jud. Olt (lilanici 1975. p. 58) ŞI \'Jiea
Lt~ulu1. jud. Arge~ ( Ulanil'l 198]. p. )7 ).
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s-au lucrat vase de diferite dimensiuni, grosimea pereţilor fiind cuprinsă
între 0,3-0,8 cm;
A3: pastă foarte bine arsă, omogenă, rezonantă, cu aspect cimentos~
are ca degresanţi pietricele ce nu depăşesc 1,5 mm, nisip, uneori cu bobul
mare şi mica; suprafeţele sunt aspre, bine netezite, cu mult nisip ("baie de
nisip cu bobul mare"); din acest tip au fost lucrate vase de dimensiuni mari,
grosimea pereţilor fiind de 0,7 cm.
B: ceramică intermediară, omogenă, bine arsă, având ca degresant
nisip, rare pietricele, mica şi uneori ciobmi pisate; suprafeţele sunt bine
netezite, de regulă cu exteriorul aspru, nisipos ("baie de nisip"), iar interiorul
netezit une01i până la lustrui re; grosimea pereţilor nu depăşeşte 0,6 cm.
C: ceramică fină, omogenă, bine arsă, având ca degresant nisip fin şi
mica, suprafeţele fiind bine netezite, uneori cu urme de lustruire~ pereţii
vaselor nu depăşesc grosimea de 0,4 cm.
Din cele 165 de fragmente ceramice ale căror dimensiuni depăşesc 3
cm, 128 sunt atipice, reprezentând pereţi de vase fără elemente de decor.
Repartiţia acestora în funcţie de categoriile ceramice descrise mai sus este
următoarea:

A 1: 54 de cioburi, dintre care 27 cărămizii ~ 27 cu exte1iorul
cărămiziu şi interiorul cenuşiu~
A2: 37 de cioburi, dintre care 17 cărămizii: 17 cu exte1iorul
cărămiziu şi inte1iorul cenuşiu: 3 cenuşii:
A3: 18 cioburi, dintre care 7 cărărr,izii: 7 cu exteriorul cărămiziu şi
interiorul cenuşiu: 3 cu exte1iorul cenuşiu şi interiorul cărămiziu~ l cenuşiu:
B: 13 ciobUii, dintre care 8 cărămizii şi 5 cenuşii;
C: 6 cioburi. dintre care 1 cărămiziu şi 5 cenuşii.
37 de fragmente ceramice reprezintă cioburi tipice, anume părţi de
margine cu buză, fragmente de fund, sau pereţi cu elemente de decor.
Repaniţia pe categorii ceramice este următoarea:
Al: 4 ciobuti:
1. fragn1ent
de margine
cu buză de la un vas bitrononic. decorată cu
._
._
un şir de gău1i-buton: culoare cenuşie: diam. gură=32,4 cm. h. păstrJtă= 11.8
cm (!vtl\18-inv 175361: Fig. 1/4):
2. fragment dintr-un castron cu pereţi arcuiţi tronconic: culoare
cărămizie: diam. gură=20 cm, h. păstrată= 7.9 cm (Fig. 216 ):
3-4. două fragmente
de funduri având exteriorul cărămiziu şi
._
interiorul cenuşiu:
A2: 15 cioburi:
5. fragment de margine cu buză. decorată cu ş1r de găun-huton:
culoare cărămizie: h. păstrată=6 cm (Fig. 212 ):
https://biblioteca-digitala.ro
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6. fragment de margine cu buză de la un vas cu gura pâlnie, decorată
cu şir de găuri-buton; culoare cenuşie, prezintă urme de ardere secundară; h.
păstrată=5,5 cm (Fig. 2/4 );
7. idem, de culoare cărămizie; h. păstrată=6,5 cm (Fig. 3/2);
8. fragment de la un capac (?); culoare cărămizie; diam. mx=21 ,5
cm; h=5 cm (MMB-inv 175359; Fig. 2/5);
9-14. 6 fragmente de funduri, dintre care 5 au exteriorul cărămiziu şi
interiorul cenuşiu, 1 fiind complet cenuşiu;
15. fragment din zona gâtului, de culoare cenuşie, decorat cu un şir
de găuri-buton;
16. idem, de culoare cărămizie, decorat cu un şir de găuri-buton;
17. fragment de perete cu exteriorul cărămiziu şi interiorul cenuşiu,
decorat cu brâu alveolat foarte puţin reliefat;
18. idem, decorat cu brâu alveolat;
19. fragment de perete de culoare cărămizie, prevăzut cu o
apucătoare în relief;
A3: 4 cioburi:
20. fragment de la un vas cu pereţi arcuiţi tronconic, de culoare
cărămizie, decorat cu un şir de găuri-buton sub buză; diam. gură=13.4 c1n,
h. păstrată=7,3 cm (Fig. 2/1);
21-23. trei fragmente
de fund, dintre care două de culoare cărămizie,
.....
al treilea cu exteriorul cărămiziu şi interiorul cenuşiu;
B: 11 cioburi:
24. fragment de castron cu margine evazată şi corp arcuit bitronconic,
prevăzut cu torţi în bandă lată, cu muchia superioară concavă, astfel încât
colţutile capătă imaginea unor butoni conici supraînălţaţi; culoare cenuşie:
diam. gură=33.6 cm, h. păstrată=8 cm (MMB-inv 175358: Fig. 1/3):
25. fragment de castron cu margine evazată şi corp globular.
prevăzut cu torţi-mosor pe diametru! maxim: exteriorul este cărămiziu cu
pete n1ari cenuşii, iar interiorul cenuşiu: diam. mx=24.6 cm, h. păstrată=9.5
cm (MMB-inv 175356: Fig. 1/2):
26. fragment de castron cu margine evazată şi corp globular:
exteriorul este cărămiziu. iar interiorul cenuşiu: diam. Jnx=l5.2 cm. h.
p{lstrat3=8.9 cm (Ml\1B-inv 175357: Fig. III):
~7. fragment de margine cu buză de la un vas cu gura pâlnie. decorată
cu un şir de găuri-buton: culoare cărămizie: h. păstrată=4 cm (Fig. 3/l ):
28-29. două fragmente de pereţi din zona gâtului, de culoare
c\rămizie. decorate cu un şir de găuri-buton:
30-32. trei fra~n1ente
de funduri. dintre care unul cărămiziu. alte
.....
Jouă cu exteriorul cărămiziu şi inte1iorul cenuşiu:
https://biblioteca-digitala.ro
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33. o toartă în bandă lată de culoare cenuşie;
34. o toartă tip mosor de culoare cenuşie;
C: 3 cioburi;
35. fragment de la o cupă cu margine evazată şi corp globular, de
culoare cărămizie: diam. gură=l2,5 cm, h. păstrată=4 cm (Fig. 2/3);
36. fragment de castron (?) cu margine evazată şi uşor îngroşată,
prevăzut cu tortiţe trase din buză şi prinse la baza gâtului; culoare cărămizie;
h. păstrată=4 cm (MMB-inv 175365; Fig. 3/3);
37. o tot1iţă subţire de culoare cenuşie.
În stratul cu depuneri arheologice din S. 2, în afara complexului
amintit mai sus, au mai fost descoperite un număr de 647 fragmente ceramice.
Cele mai multe au dimensiuni cuprinse între 3-6 cm. utmate de cele sub 3 cm.
CiobUtile care măsoară peste 6 cm reprezintă cea. lOo/o din total.
104 de fragmente ceramice sunt tipice, după cum unnează:
Al:
1. fragment de buză de la un vas cu marginea relativ dreaptă şi corp
arcuit, cărămiziu la exterior şi cenuşiu la interior. decorat cu tm şir de
alveole pe buză şi cu un şir de găuti-buton pe margine: diam. gură= 13.2 cm,
h. păstrată=6,5 cm (Fig. 6/2):
2. fragment de buză de la un vas cu gura pâlnie, cenuşiu, decorat cu
un şir de găuri-buton pe margine şi cu câteva sctijelituri superficiale pe
corp: h. păstrată=5 cm (Fig. 7/1 ):
3. fragment de vas cu margine relativ dreaptă. corp uşor arcuit, de
culoare cenuşie cu tente cărămizii, având buza marcată şi alveolată, un şir de
gău 1 ·i-buton pe margine şi un şir de alveole la baza gât ului: h. păstrată=9,5
cm (Fig. 5/2):
4. fragment de buză de la un vas cu gura pâlnie. cenuşiu, cu buza
marcată şi alveolată şi un şir de găuri-buton pe margine: h. păstrată=5 cm
(Fig. 7/8 ):
5. fragment de buză de la un vas cu marginea dreaptă. de culoare
cărămizie, decorat cu un şir de crestături adânci. dispuse oblic pe muchia
exterioară a buzei. şi cu un şir de găuri-buton pe margine: h. păstrată=4.4
cm (Fig. 7/5):
6. fragment de perete c[1:·ămiziu la exterior şi cenuşiu la interior.
decorat cu un brâu alveolat:
7. fragment de buză cărămiziu la exterior şi cenuşiu la interior,
decorat cu un şir de găuri-buton pe margine:
8. fragment de perete cărămiziu la exterior şi cenuşiu la interior,
decorat cu un şir de alveole:
9. idetn:
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10-12. trei fragmente de buze nedecorate;
13-15. trei fragmente de funduri, dintre care unul cărămiziu, celelalte
două cărămizii la exterior şi cenuşii la interior;
A2:
16. fragment de buză de la un vas cu gura pâlnie, cărămiziu la
exterior şi cenuşiu la interior, cu buza alveolată şi cu un şir de gămi-buton
pe margine; h. păstrată=4,4 cm (Fig. 7/7);
17. fragment de castron cu margine evazată şi corp arcuit, cărămiziu
la extetior şi cenuşiu la interior, decorat cu un şir de găuri-buton pe margine;
diam. gură=24,4 cm, h. păstrată=11 cm (MMB-inv 175364; Fig. 4/3);
18. fragment de buză de la un vas cu gura pâlnie, cărămiziu, decorat
cu un şir de găuri-buton pe margine;
19. idem, având culoarea cărămizie la extetior şi cenuşie la interior;
h. păstrată=4,2 cm (Fig. 5/3);
20. fragment de buză de Ia un vas cu gura pâlnie, cenuşiu, decorat cu
un şir de găuri-buton pe margine; diam. gură=34,6 crn. h. păstrată=9 cm
(Fig. 4/4 );
21. fragment de la o tăviţă cu pereţi tronconici, de culoare cărămizie;
diam. gură=21,5 cm, h=5,2 cm (MMB-inv 175360; Fig. 4/2);
22. fragment de perete de la o amforă cu toni pe diametru! maxim;
cărămiziu la exterior şi negru la interior;
23. fragment de perete de culoare cărăm1z1e, decorat cu un brâu
alveolat puţin reliefat:
24. fragment de perete de culoare cărămiZie, decorat cu un brâu
alveolat în relief;
25-27. trei fragmente de pereţi de culoare cărămizie, cu câte o
apucătoare în relief alungită;
28-29. două fragmente de pereţi de culoare cărămizie, cu apucătoti
în relief:
30. fragment de perete de culoare cărămizie la exte1ior şi cenuşie la
interior. cu o apucătoare în relief:
31. fragment de perete de culoare cărămizie la exterior şi cenuşie la
interior. decorat cu un şir de alveole;
32-33. două fragmente de buze nedecorate:
J..ţ_..ţ3. zece fragmente de buze decorate cu şiruri de găuri-buton pe
margme:
44-49. şase fragmente de buze alveolate decorate cu şiruri de găuri
buton pe margine:
)0-)8. nouă fragmente de pereţi decoraţi cu şiruri de găuri-buton:
)9- 76. 18 fra~mente
de funduri:
._
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A3:
77-78. două fragmertte de pereţi având culoarea cărămizie Ia exterior
şi cenuşie la interior, decorate cu câte un şir de alveole la baza gâtului; h.
păstrată=6,5 cm, respectiv 4,3 cm (Fig. 4/1; 6/3);
79. fragment de la un vas cu margine uşor evazată şi corp arcuit,
cărămiziu la exterior şi cenuşiu la interior, având buza alveolată, un şir de
găuri-buton pe margine şi un şir de alveole la baza gâtului; diam. gură=19,5
cm, h. păstrată=10 cm (MMB-inv 175362; Fig. 5/4);
80. fragment de vas cu marginea uşor evazată, cărămiziu, având
buza marcată şi alveolată, un şir de găuri-buton pe margine şi un şir de
alveole pe gât; h. păstrată=9 cm (Fig. 3/7);
81. fragment de toartă în bandă lată de culoare cărăn1izie;
82. un fragment de toartă tubulară cărămizie;
83. fragment de perete având culoarea cărămizie la exterior ŞI
cenuşie la interior, decorat cu brâu în relief alveolat;
84. fragment de perete cărămiziu decorat cu un şir de alveole;

B:
85. fragment de castron cu marginea uşor evazată şi corp arcuit, de
culoare cenuşie-neagră, având buza marcată şi proeminenţe conice în relief
imediat sub linia de de1narcaţie dintre gât şi corp; dia1n. gură= 15,5 cm, h.
păstrată=10 cm (MMB-inv 175367; Fig. 611 );
86. fragment de perete cărămiziu decorat cu proeminenţă conică în
relieL h. păstrată=? cm (Fig. 3/5);
87. fragment de perete de castron de culoare cenuşie-neagră, decorat
cu un şir de crestături arcuite la baza gâtului; h. păstrată=3,8 cm (Fig. 7/2);
88. fragment de vas cu marginea dreaptă şi corp arcuit, de culoare
cărămizie, având gâtui marcat şi un şir de găUii-buton pe margine; h.
păstrată=7,8 cm (Fig. 3/6):
89. fragment de buză de Ia un vas cu gura pâlnie, de culoare cenuşie,
decorat cu un şir de crestături adânci pe muchia exterioară a buzei şi cu un
şir de găUii-buton pe margine: h. păstrată=3,7 cm (Fig. 3/4 );
90. fragment de perete de culoare cenuşie decorat cu şir de alveole;
91. fragment de buză de culoare cărămizie;
-92-93. două fragmente de perete de culoare cenuşie decorate cu
şiruri de găuri-buton;
94. fragment de buză cărămizie decorat cu găuri-buton:
~
-95. fragment de perete de culoare cărămizie decorat cu brâu în relief
alveolat;

C:
96.
culoare

două

neagră;

fragmente de buză de Ia un vas cu marginea arcuită, de
diam. gură=l4 cm. h. păstrată=4,7 cm (Fig. 4/1 ):
'-

~
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99. fragment de buză de culoare neagră din care
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o tot1iţă,

ruptă;

100. fragment de
conică

buză

de culoare neagră decorat cu o proeminenţă

în relief;

fragmente de pereţi de culoare neagră decora ţi cu câte
o proeminenţă conică în relief;
103. fragment de tortiţă de culoare gălbuie cu tente cenuşii;
104. fragment de tortiţă de culoare cărămizie.
Fragmente ceramice de tip Glina au apărut sporadic şi în S. 1 (cea.
11 cioburi, dintre care două funduri şi trei fragmente de buze decorate cu
găuri-buton MMB-inv 175377; Fig. 7/3 şi Fig. 7/4, 6), precum şi în S. 3
(cea. 50 de cioburi, dintre care unul decorat cu găuri-buton şi unul cu şir de
alveole).
Tipul de aşezare, structura depunerii şi a complexului de locuire,
precum şi materialul ceramic descoperit, sunt tipice pentru cultura Glina.
Cele mai apropiate analogii pentru ceramica de la Băneasa-Lac se regăsesc
4
6
în aşezările de la Roşu , Greci 5 şi Ciurel . Lipsa unei periodizări coerente a
descoperirilor de tip Glina din întreaga arie de răspândire, împiedică încadrarea
7
m3i fină din punct de vedere cronologic a aşezării de la Băneasa-Lac .
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Abstract
The rescue archaeoloeical researches in Băneasa Lac area, in the
N011h pat1 of Bucharest, made possible the identification of a Glina culture
!ype settlement.
The Bronze Age pottery was found fron1 -0,30 111, but their number
considerablc increase between -0,40 - 0,60 n1, being in dark - brown
stratigraphical level. There are no clear traces of constructions. In a
pat1icular arca, 3,00 m long and (Not1h - South) and 2,50 tn wide (East \Vest), was found a compact group of ceramic fragments. In the samc area.
under another group of potsherds was a group of stones. Just fi ve fragments
were found from a heat1h and no fraements of clav bricks .
These archacological complex produce 254 ceramic fragments and
another 64 7 are from culture stratigraphical le vei. Most of them ha ve a btick
coloL a coarse aspect because of the pebbles quantity. The fine pottery.
having sand instead of pebble, is not so numerous and has a grey color. For
the first category it was possible to identify some vessel shapes likc
amphora or pots with the upper pai1 in form of a funnel. From the fine
ceramic we can mention cups. jars and bowls.
Both the pottery and the type of inhabitation are typically for the
Early Bronze Age. particularly for Glina culture. which is a frequent
prcsencc in this geographical arca.
'-'
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S. 2; 1-4:
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Figura 2.

Băneasa-Lac ,

S. 2; 1-6: ceramică de tip Glina din Cpl. 1.
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Figura 3.

Bănea sa-Lac,

S. 2; 1-7:

ceramică

de tip Glina (A: din Cpl. 1; 8: din strat).
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S. 2; 1-4:

ceramică
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Figura 6. Băneasa-Lac, S. 2; 1-3: ceramică de tip Glina din strat.
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Băneasa-Lac,

1-8: ceramică de tip Glina din strat
(1-2, 5, 7-8: din S. 2; 3-4, 6: din S. 1).
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O NOUĂ AŞEZARE DE TIP TEI-BUNGETU
DESCOPERITĂ ÎN NORDUL BUCUREŞTIULUI
Radu BĂJENARU

Aşezarea

se află situată pe un pinten al terasei de pe malul sudic al
lacului Băneasa, în zona de nord a Bucureştiului, pe strada Nuferilor, nr. 81,
în perimetrul sitului Băneasa-Lac (Pl. 1). Zona a fost cercetată preventiv în
perioada 18-22 septembrie 2006, în acest scop trasându-se patru secţiuni de
2
24x2 m, orientate E-V, care au însu mat o suprafaţă totală de 192 m (Pl. 2).
Stratigrafia depunerilor este aceeaşi în toate cele patru secţiuni, cu
mentiunea că în S. 4, din cauza vremii nefavorabile, cercetările au fost
'
întrerupte la adâncimea de -0,40 m:
stratul vegetal, gros de cea. 0,20-0,25 m;
strat de culoare bnmă, compact, cu utme arheologice, gros de cea.
0,30-0,40 m;
lut galben, viu, care începe la adâncimea de -0,50-0,60 m.
În toată suprafaţa cercetată nu au fost surprinse complexe de locuire.
În cele patru secţiuni nu s-au găsit decât 7 bucăţi de chirpici şi 3 fragmente
de miez de vatră. fără crustă. În afară de matetiale arheologice preistorice, în
cursul săpăturilor au mai fost găsite trei fragmente ceramice smălţuite, de
factură modernă, precum şi două obiecte de fier din aceeaşi petioadă. O
bucată de tablă din bronz .....,
găsită în S. l. carou) 8, la -0,20 m, având L=4,5
cm, 1= 1,8 cm, gros=O, 1 cm, cu secţiune plată, ruptă la ambele capete, este
dificil de încadrat din punct de vedere cronologic.
În ceea ce priveşte materialul preistoric, în toate cele patru secţiuni sa găsit un singur obiect, anume o fusaiolă bitronconică din lut şi un număr
de cea. 91 O fragmente
ceramice. Cioburile se aflau într-o stare accentuată de
.....
fragmentare. 80lff având dimensiuni cuprinse între 3-6 cm.
Vasele au fost 1uera te din trei categorii ceramice principale:
A: ceramică grosieră. relativ omogenă.
bine arsă, având ca degresant
....
.....
pietricele de 1-~ mm. nisip. mică. uneori cioburi pisate; are de regulă
suprafeţe aspre. uşor neregulate. cu multe pietricele şi nisip ("baie de
pietri ce le"): majoritatea au exteriorul ars la diferi te nuanţe de cărămiziu. iar
interiorul cenuşiu: din această categoric s-au lucrat vase de dimensiuni
mijlocii şi mari. grosimea pereţilor fiind de 0.7-0,8 cm: reprezintă cea. 65o/c
din totalul fragmentelor ceramice ....găsite:
B: ceramică intermediară. omogenil. hine arsă. rezonantă. având ca
degresant nisip cu bobul mare. mică. rare pictriccle şi ciohuri pisate:
'-

'-
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suprafeţele

sunt fie aspre, cu mult mstp, fie bine netezite cu urme de
lustruire; culoarea variază de la cărămiziu la cenuşiu; din această categorie
au fost lucrate vase de dimensiuni mici şi mijlocii, grosimea medie a
pereţilor fiind de 0,5 cm: reprezintă cea. 20-25% din totalul fragmentelor
ceramice găsite;
C: ceramică fină, omogenă, bine arsă, având ca degresant nisip fin şi
mica, foarte rar nisip cu bobul mare; majoritatea este arsă reducător, având
culoarea neagră sau cenuşie; din această categorie au fost lucrate vase de
dimensiuni mici şi mijlocii, grosimea pereţilor fiind de 0,4-0,5 cm;
reprezintă maxim 2% din totalul fragmentelor ceramice găsite.
·
Numărul fragmentelor ceramice tipice (buze, funduri, fragmente de
pereţi cu elemente de decor) este redus, cea. 12% din total. Din cauza stării
accentuate de fragmentare, nu a putut fi reconstituită forma în desen pentru
nici un fragment ceramic. În funcţie de categoriile ceramice descrise mai sus
mentionăm:
'

- categoria ceramică A:
1. fragment de buză de ia un vas cu corp arcuit bitronconic; culoare
cenuşie-închisă; decorat cu un şir de alveole pe muchia exterioară a buzei
(Fig. 115);
2. fragment de buză de la un bol (?); culoare cenuşie, puternic ars
secundar; decorat cu un şir de crestături pe muchia exterioară a buzei
(Fig. 1/6):
3. fragment de buză de la un vas cu marginea dreaptă şi corp arcuit,
de culoare cenuşie cu tente cărămizii; decorat cu şir de crestătUJi pe muchia
exterioară a buzei şi cu striuri supetficiale, verticale, pe gât (Fig. III);
4. două fragmente de buză de la un castron cu corp arcuit tronconic,
buză marcată şi prevăzută cu un şir de crestătuti pe muchia exterioară:
culoare cărămizie (Fig. 112);
5. fragment de buză de culoare cărămizie, cu şir de crestături pe
muchia exterioară (Fig. 2/3 );
6. fragment de buză de la un castron cu corp arcuit tronconic:
culoare cenuşie: decorat cu un brâu crestat, puţin reliefat. tras din buză şi cu
striuri superficiale. dispuse oblic pe corp (Fig. 113):
7. fra2.ment
de buză de la un vas cu mar2.inea
evazată. de culoare
....
...
cărămizie. decorat cu un brâu în relief alveolat. dispus imediat sub buză şi
cu stt·iuri supetficiale pe gât (Fig. 2/1 ):
8. fragment de buză de la un vas cu marginea dreaptă. de culoare
cenuşie: are buza lăţită către exterior şi este decorat cu un şir de alveole
dispus imediat sub buză (Fig. 2/4 ):
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9. fragment de bu].ă de la un vas cu marginea uşor evazată şi corp
arcuit, de culoare cărămizie, decorat cu un brâu în relief crestat, dispus imediat
sub buză (Fig. 114);
10. fragment de perete de la un vas de dimensiuni mari, având
exteriorul cărămiziu şi intetiorul cenuşiu, decorat cu striuri atât pe exterior,
cât şi pe interior (Fig. 2/6);
11. fragment de perete de culoare cenuşie, decorat cu striuri la exterior
(Fig. 2/7);
12. fragment de perete, cenuşiu la exterior şi cărămiziu Ia interior, cu
unne de lustruire, decorat cu striuri la exterior (Fig. 2/5);
13. fragment de perete cărămiziu la exterior şi cenuşiu la interior,
decorat cu striuri regulate, bine adâncite, pe exterior (Fig. 2/2);
14. fragment de perete de amforă, cărămiziu la exterior şi cenuşiu Ia
interior, prevăzut cu torţi tubulare pe diametru] maxim;
15. fragment de perete de culoare neagră cu pete gălbui la extetior,
decorat cu un buton conic în relief, aplicat (Fig. 3/4 );
16. fragment de perete de culoare cenuşie, decorat cu striuri
supetficiale şi cu proeminenţe conice în relief (Fig. 3/5);
17. fragment de buză de la un vas cu marginea evazată, de culoare
cărămizie, decorat cu un brâu puţin reliefat, crestat, tras din buză (Fig. 4/3 );
18. fragment de buză de la un vas cu marginea evazată şi corp arcui t.
de culoare neagră; decorat cu un şir de crestături pe muchia exterioară a
buzei şi cu striuri superficiale pe gât (Fig. 4/4 );
-categoria B:
19. fragment de buză de la un bol cu marginea dreaptă; culoare
cenuşie cu tente cărămizii; buza marcată şi uşor lăţită către exterior
(Fig. 4/1);
20. fragment de buză de la un castron cu corp arcuit. de culoare
cenuşie, cu unne de lustru pe interior şi cu buza uşor lăţită spre exterior~ este
decorat cu un şir de alveole tJiunghiulare sub buză şi cu sttiUii superficiale
pe corp (Fig. 3/6):
21 fragment de perete de culoare cafenie la exterior şi cenuşie
neagră la interior. decorat cu un şir de alveole şi striuri regulate dispuse
orizontal (Fig. 3/7):
22. două fragmente de perete de la un vas cafeniu la extetior şi cenuşiu
pe intetior, decorat cu sttiuri rare, supetficiale, dispuse regulat pe corpul vasului
(Fi~.
.... 3/l):
23-24. fragmente
de vase cărămizii la exterior şi cenuşii la interior.
....
decora te cu stri uri (Fi~.... 3/2-3 ):
https://biblioteca-digitala.ro
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25. fragment de perete de la un vas cu corp arcuit, de culoare
cărămizie cu tente cenuşii~ este decorat cu patru şiruri de impresiuni fine,
separate de câte o linie incizată~ întreg registrul este dispus vertical pe
corpul vasului (Fig. 4/5);
26. fragment dintr-un castron (?) cu marginea evazată, de culoare
neagră~ este decorat pe corp cu un şir de impresiuni, sub care se află o linie
în zig-zag incizată, încadrată de două linii orizontale incizate, sub care se
mai află o linie în zig-zag incizată~ întreg decorul a fost umplut cu substanţă
albă (Fig. 4/6).
- categoria C:
27. fragment dintr-un bol bitronconic de culoare neagră, fiind
decorat sub buză cu două şiruri de impresiuni ce încadrează o linie în val
incizată; întreg decorul a fost umplut cu substanţă albă (Fig. 4/8)~
28. fragment de perete dintr-un vas de culoare neagră, din al cărui
decor se mai păstrează o linie incizată şi un şir de impresiuni rotunde
(Fig. 4/2)~
29. fragment dintr-o ceaşcă (?) cu corp bitronconic, având umărul
marcat, de culoare neagră, decorată cu un şir de impresiuni, urmat de o linie
incizată în zig-zag, sub care se află un grup de opt impresiuni (Fig. 4/7).
Observăm astfel că pentru ceramica grosieră sunt caracteristice
vasele cu crestături pe muchia exterioară a buzei, cu brâu crestat tras din
buză sau plasat imediat sub aceasta şi cu striuri superficiale dispuse
neregulat pe corp. Pentru ceramica intermediară remarcăm şirurile de
alveole adânci, de formă triunghiulară sau pătrăţoasă,A precum şi striurile
dispuse mult mai ordonat decât în cazul precedent. In ceea ce priveşte
cerarnica fină, caracteristice sunt Yasele decorate prin incizie, cu şiruri de
i mpresiuni şi linii în zig-zag, încrustate cu substanţă albă. Toate aceste
caracteristici. ale ceramicii plasează locuirea de aici în faza Bungetu a
culturii Tei. Cele mai apropiate analogii se regăsesc printre descoperirile de
1
2
la Greci (jud. Ilfov) şi Bungetu (jud. Dâmboviţa) •
Fragmente ceramice cu crestături/brâuri crestate trase din buză şi
3
striuri, se cunosc din nivelul 1 de la Bungetu • din ni,·elul 2 de la Greci~. dar
şi din aşezarea de la Căţelu Nou:'i. Ceramica fină cu decor incizat. încrustat
cu substanţă albă este de asemenea bine reprezentată în aşezările amintite.
1

Ulanici. Trohani 1975. p. 77 urm (fig. 1-11: pl. 1): Ulanici 197 8. p. 81 urm: Ula nici
1979a. p.9urm(fig. 1-10).
: Chicideanu 197 3. p. "27 urm (fig. 1-1 0): Chicideanu 1977. p. ~"25 urm (fig. 1-7}.
: Chicideanu 1977. fig. ]./4. 1O. 13-14. 16- 17.
~ Ulanici 1979. fig. 6/6-7.9. Il: fig. 7/3-4.6-7: fig. 8/1-~.
'Leahu 1963.fig.'J/'2:4/:!:Lc;dlU J9()5.fig.16/1-3.5.13:Leahu 1966.fig. 15/l-3:pl.5/l.
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Ceea ce surprinde la Bănea.sa-Lac, comparativ cu siturile menţionate, este
lipsa oricărui complex de locuire, precum şi numărul foarte mic al
fragmentelor ceramice fine, decorate prin incizie. Este însă posibil ca
săpătura să nu fi surprins decât o margine a aşezării din bronzul mijlociu.
Oricum, prin caracteristicile ceramicii (lipsa decorului realizat prin
împunsături succesive, gama foarte redusă a motivelor incizate şi a
repertoriului de forme ceramice), descoperirile de la Băneasa-Lac
documentează una dintre cele mai arhaice descoperiri de tip Tei.
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Abstract
On the street 1'\uferi lor no. 81, from Băneasa Lake area. du ring a
settlement. It was noticed
rescue excavation it \\'as identified a Bronze Age
.._
a layer of 0.1 O - 0.20 m thickness who produce potsherds and many
fragments of clay bricks and pat1s of hea11s, but none inhabitation complex.
A number of 91 O potsherds were found. most of them from coarse
clay. with many pehbles. It was noticed a great degree of fragmentation.
()\'er 80(k of the potsherds having between 3 and 6 cm. A small number of
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potsherds, 1Oo/o, are workable from the shape and decorat ion point of view.
From these we mention five potsherds, fine grey ceramics category,
decorated by incision and inlayed with a white substance.
The archaeological material is typically for the early phase of Tei
culture (Tei - Bungetu/Căţelu), having good analogies in the settlements
from Greci (Ilfov County) and Bungetu (Dâmboviţa County).

List of illustrations
Plate 1. Băneasa-Lac- Arial bordering plan.
Plate 2. Bănesa-Lac- Excavation plan.
Figure 1. Băneasa-Lac- Tei-Bungetu type ceramics.
Figure 2. Băneasa-Lac- Tei-Bungetu type ceramics.
Figure 3. Băneasa-Lac- Tei-Bungetu type ceramics.
Figure 4. Băneasa-Lac- Tei-Bungetu type ceramics.
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Figura 1. Băneasa-Lac :

ceramică

de tip Tei-Bungetu.
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Figura 2.

Băneasa-Lac : ceramică

de tip Tei-Bungetu .

https://biblioteca-digitala.ro

Figura 3. Băneasa-Lac:

ceramică

de tip Tei-Bungetu.
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Figura 4. Băneasa-Lac:

ceramică

de tip Tei-Bungetu.
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CHITILA "CĂRĂMIDĂRIE"
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CAMPANIA 2005
Vasile BORONEANŢ, Gheorghe MĂNUCU ADA:MEŞTEANU,
Cristian ŞTEFAN

În perioada octombrie-noiembrie 2005 au avut loc săpături de
salvare în localitatea Chitila, jud. Ilfov, punctul "Cărămidărie", sectorul
Grădina de zarzavat. Colectivul de cercetare a fost alcătuit din Vasile
Boroneanţ şi Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, ambii de la Muzeul
Municipiului Bucureşti.
În urma hotărârii S.C. Ovo Design S.A. de a extinde construcţiile în
zonă, Muzeul Municipiului Bucureşti a reluat cercetările din acest punct.
Cea mai mare parte a terenului este ocupată de fosta groapă rezultată
din excavaţia argilei de către "Cărămidăria" de la Chitila din partea de nord
a fostei fab1ici de zahăr şi a fostului depozit de cartofi, dintre anii 19591975, care ulterior, a fost transformată în groapă de depozitare a molozului
1
rezultat din demolările din partea nordică a Bucureştiului • Groapa se
întindea de la nord de fostele silozuri de cartofi până la o vale afluent, pe
partea dreaptă a râului Colentina.
Primele cercetări arheologice din această staţiune au avut tot un
caracter de sai va re şi au fost efectuate de către V asi le Boroneanţ în anul

1977.
Atunci pe mal u 1 Colentinei, între groapa de ex ploatare a argi lei şi în
jurul stâlpilor de beton ai reţelei electrice, se afla o limbă de pământ
nederanjată de lucrări. iar râul Colentina curgea meandric pe traseul său
natural. Între timp s-a produs protejarea malului cu zid de beton şi
·Lransformarea bazinului râului în lac de acumulare pentru agrement şi
întrcceri spo11ive. Pe terenul ncderanjat se afla o parte dintr-o movilă
<.mtropică şi ca rezultat al creşterii naturale a terenului în urma locuirii.
Din cercetările arheologice rezultă că aici se află o aşezare din epoca
2
bronzului. cultura Tc1 . În timpul lucrărilor s-au efectuat şi cercetări de teren
cu care ocazie s-a constat<.Jt că la est şi la vest de aceasta se aflau urme de
locui re din epoca daci că.
În a nu 1 200). înt r-o primă etapă. s-au efectuat cercetări de suprafaţă
pentru a se face o delimitare a suprafeţei pe care se întindea groapa cu
: Bun)neanţ. Mănucu-:-\clamt:.:~!C<~nu .200(). p. 1.3-L
1 1 .)B oroneanţ
·
1981 . p. l 9-)- __

2
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depuneri menajere şi s-au practicat câteva sondaje mecanice. După aceste
investigaţii preliminare s-a constatat că rămăsese o suprafaţă destul de mică,
pe care se cultivau legume, unde Ia suprafaţa solului s-au descoperit
fragmente ceramice.
Pe sectorul "Grădină" situat Ia nord de a1nplasamentul actual al
fabricii de mobilă s-au trasat trei secţiuni perpendiculare pe cursul
Colentinei, de 20,00 x 2,00 m, cu întreruperi pe traseul pe care se afla
reţeaua de ţevi de metal pentru irigaţii (Pl. 1).
În urma acestor lucrări şi a observaţiilor stratigrafice s-a constatat că
terenul în grădină a fost acoperit cu un strat de humus recent adus, după
declaraţiile proprietarilor, de undeva din perimetrul comunei Mogoşoaia.
Menţionăm că pământul adus nu conţine dovezi de locuire.
Sub acest pământ de umplutură se afla solul nederanjat, în care, după
un strat vegetal negricios de 0,20-0,25 m, grosime, se află un strat de Iocuire
cu materiale din epoca feudală şi altul de culoare cafenie care înglobează
elemente ale culturii materiale din epoca bronzului, cultura Tei. Sub acesta
se află stratul de argilă gălbuie, cu dungi de culoare galben cenuşie sau
negricioasă produse în vremea când acesta era fund de lac cu vegetaţie
specifică. Acest strat nu conţine dovezi de locuire. În capătul de est al
secţiunilor săpătura a surprins malul terasei adâncit şi erodat de apele râului
Colentina, alcătuit din aluviuni ale râului (Pl. Il).
Stratul de locuire din epoca feudală şi de epocă dacică este subţire
fără a putea fi delimitate ca grosime de cel din epoca bronzului. Conţine rare
fragmente ceramice, oase de animale şi câteva obiecte din fier,
neidentificate tipologie. Fragmentele ceramice din epoca medievală.
tipologie, pot fi atJibuite secolelor XVI-XVIII (Pl. IV/7-8). iar cele de epoca
daci că. pot fi datate larg în secolele III-I a.Chr. (Pl. IV /2-3 ), contemporane
celor de la Chitila Fermă situată tot pe Colentina. dar mai în amonte cu
aprox. _Î km 3 .
Cele mai vechi descopetiti ceramice sunt din epoca bronzului (cultura
.
4
Tet) .

l\1aterialele de epoca bronzului (Pl. III-IV):
Au fost descoperite fragmente de chirpic. fragmente de vatră. oase
de animale şi ceramică. Ceramica rccoltată constă în fagmente de buze.
corpuri ~i funduri de vase. Ca degresant au fost folosite pietricelele. nisipul
fin şi mica, fiind deosebite trei categorii: fină (cea mai puţin numeroasă).
semifină şi grosieră. Culoarea ccramicii este carămizie sau cenuşie, iar ca

; 13llrun~an! 200]. p. 3--L
. •·
J98J . p. )C)-)- __
/I-).

~ Bullllledl1\
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decor predomină tipul numit Besenstrich (măturica). Au mai fost remarcate
brâuri în relief, simple sau alveolate, imediat sub buza vaselor.

Catalogul fragmentelor ceramice 5 :
1. Fragment de buză, cărămiziu, degresant nisip fin, pastă semifină
(Fig. 111 ).
2. Fragment de buză, cărămiziu închis, degresant pietricele, pastă
grosieră, decor Besenstriclz (Fig. 112).
3. Fragment de buză, cărămiziu, degresant nisip şi pietricele, pastă
semifină ((Fig. 113).
4. Fragment de buză, cărămiziu, degresant pietricele, pastă semifină
(Fig. 114).
5. Fragment de buză, cărămiziu, degresant pietricele, pastă
semifină, decor brâu alveolar sub buză (Fig. 115).
6. Fragment de fund, cenuşiu, degresant nisip şi pietricele, pastă
semifină, decor Besenstriclz (Fig. 1/6).
7. Fragment de fund de cană, cenuşiu închis, degresant nisip fin,
pastă fină (Fig. 117).
8. Fragment de buză, cenuşiu închis, degresant nisip fin, pastă fină
(Fig. 1/8).
Materialele epocii bronzului au fost atribuite unei etape de trecere de
la faza Tei I la faza Tei II 6 , etapă identificată chiar la Chitila "Cărămidărie",
7
prin săpăturile lui Vasile Boroneanţ din 1977 . Ultetior, în monografia sa
asupra cultUiii Tei din 2003. Valeriu Leahu include etapa Chitila la
începutul fazei a II-a a culturii Tei~\ etapă pe care o postulase în periodizarea
9
sa cu privire la cultura Tei din 1992 .
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Abstract
In 2005 was made an archaeological investigation on the site Chitila
"Cărămidărie". In the place called "Grădina de zarzavat" were discovered
materials from Bronze Age epoch. Unfortunately no habitation complex or
other archaeological complexes were found. The pottery can be assigned to
the IVth phase of Tei culture (Fundeni phase). Only one fragment we
consider that belong to the IIIrd phase of Tei culture (La Stejar phase).
Beside ceramic it was discovered also a silex tool typically for the Tei
culture area.

List of illustrations
Plate 1. begining of archaeological excavations.
Plate II. S. III- profile: 1 picture~ 2 drawing.
Plate III. 1 fragment of a storage pot; 2 fragment of a pot base; 3 cat le' s
touth ~ 4 i ron nai 1.
Plate IV. 1 fragment of a large chaudron: 2- 3 Latene pottery: 4- 5 Bronze
Age pottery: 6 clay rest from the building structure: 7 - 8 Late Middle Age
pottery (X V Il 1h - X V lll 111 centuries ).
Figure 1. Bronze Age pottery (Fundeni phase of Tei culture).
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strat de argilii gălbuie. cu pungi de culoare galben -cenuşiu sau negricio. - fun d d
lac cu Yeget:.qie. pecificii- steril arheologic

P1anşa

II . S. III- profil: 1 poză; 2 desen .
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III. 1 toartă de vas de provizii ; 2 fragment de fund de vas;
3 dinte de bovideu; 4 fragment de cui.
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Plan şa IV. 1. fragment din buza unui castron mare; 2. fragment de profil drept şi gura
largă , din pastă cu pietricele din epocă daci că (sec. III - 1 a. Chr. ); 3. fragment din
corpul unui vas de epocă dacică, pietricele în pastă; 4. fragment de vas din epoca
Bronzului (cultura Tei), omamentat cu linii înclina te dispuse în triunghi uri;
5. fragment de vas din epoca Bronzului (cultura Tei), omamentat cu caneluri
orizontale; 6. fragment din chirpicul unei locuinte, cu amprenta împletiturii din
mlădiţe de arbust~' 7. - 8. fragmente ceramice din epoca feudală târzie (sec. XVII -

XVIII).
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Figura 1. Fragmente ceran1ice (cultura Tei, faza Fundeni).
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CHITILA "CĂRĂMID ĂRIE"
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CAMPANIA 2006
Gheorghe MĂNUCU ADAMEŞTEANU,
Andrei MĂGUREANU, Cristian ŞTEFAN

La solicitarea proprietarului terenului, S.C. OVO DESIGN S.A. au
fost desfăşurate săpături arheologice preventive, pe un teren unde urma să se
amenajeze. un cornplex sportiv. Lucrările s-au desfăşurat în două etape,
prima între 29.06-14.07.2006, iar a doua între 10.08-12.09.2006. Colectivul
a fost alcătuit din Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, responsabil de şantier,
1
Andrei Măgureanu (IAB) şi Zambory Mihaly (MMB).
Situl se află, în prezent, pe o peninsulă aflată la confluenţa râului
Colentina cu un afluent (Valea Mangului), în partea de Nord-Est a oraşului
Chitila, jud. Ilfov, în partea dreaptă a DN 7 (Pl. 1).

Istoricul cercetărilor
În anul 1976 a fost realizată o periegheză de către Vasile Boroneanţ,
de la Muzeul Municipiului

Bucureşti,

în zona unei

exploatări

a Fabricii de

Cărămidă.

Primele cercetăti încep în toamna anului 1977, când a fost efectuată
o săpătură de salvare pe un teren nederanjat de activitatea fabricii de
cărămidă. Rezultatele cercetării au constat în identificarea, în ptincipal, a
unei locuiri aparţinând epocii bronzului, cultura Tei. Au fost documentate
resturile unei locuinţe adâncite şi a unei gropi de provizii cu secţiune în
fo1111ă de clopot aparţinând unui prim nivel de locuire, precum şi restuti
dintr-o a doua locuinţă adâncită din al doilea nivel de locuire. De asemenea,
a mai apărut o groapă atribuită unui al treilea nivel de locuire. Decorul de pe
ceramica recuperată indică fazele 1 şi II ale culturii Tei. Alături de ceramică
au apărut şi piese realizate din silex, piatră, os sau corn. În afara locuirii din
epoca bronzului. au mai fost identificate materiale ceramice daco-romane
2
sau dat abi le în secolele VI- VII p.Chr .
Cercetări le au fost re luate în 2005, la sol ici tarea proprietari lor
terenului. Cercetarea. 1imi tată la sectoru 1 A-"Grădi nă ., , a dus la identificare a
unor mate1iale apaqinând epocii hro~nzului, cultura Tei. sec. III-1 a.Chr .. precum
şi enllui mediu (sec. XVI-XVIII)·'. Şi în această campanie materialele din
Mănucu-Adame~teanu. Z. M ihaly. A. Măgureanu 1007. p. 116-117.
~ Bonllleanţ 1981. p. 19).
' Boroneanţ. Mă nucu- Adarne~teanu ~006. p. 135.
1
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epoca bronzului au fost cele mai numeroase, fără însă a se fi identificat un
complex de locuire.
Săpăturile arheologice preventive au continuat în primăvara anului
2006, când s-a lucrat numai în Sectorul B, zonă ocupată de o groapă de
gunoi, formată la sfârşitul secolului XX. În toamna anului 2006 s-a reluat
cercetarea arheologică preventivă în ambele sectoare (Pl. 2).

Sector A-

Grădină

(Pl. 3)

Au fost trasate şase secţiuni şi şapte casete dispuse pe direcţia E-V,
perpendiculare pe cursul râului Colentina. Pentru toate suprafeţele cercetate
a fost făcută o decapare mecanică pentru înlăturarea stratului de pământ
adus (vegetal).
În acest sector s-a constatat extinderea gropii de gunoi pe o suprafaţă
apreciabilă, terenul fiind afectat în cea mai mare parte de intervenţii
moderne.
Descrierea situaţiei stratigrafice este următoarea:
strat vegetal, cu o grosime de 0,05-0,1 O m, decope11at mecanic~
intervenţie modernă cu o grosime minimă de 0,60 m:
lut galben, steril din punct de vedere arheologic, apare sub
nivelul interventiei
moderne;
•
lut alb-gălbui nisipos, apare după cota de 2,00 m adâncime, sub lutul
galben. ,...
'-'
In porţiunea care nu a fost afectată de intervenţii moderne situaţia
stratigrafică se prezintă după cum Uimează:
strat vegetal. cu o grosime de 0,05-0.1 Om, decopertat mecanic:
pământ lutos cenuşiu. cu o grosime de 0.40-0,50 m:
lut galben, ''pământul viu", steril din punct de vedere arheologic.
începe în medie la- 0,60 m.
Epoca Bronzului este reprezentată doar prin fragmente ceramice
descoperite în strat. Nu a fost identificat nici un complex arheologic.
Fragmentele ceramice aparţin culturii Tei.
Din strat a fost recoltat un număr de 522 fragmente
ceramice .
._
Deşi gradul de fragmentare al ceramici i este foarte pronunţat pot fi
identificate câteva forme caracteristice culturii Tei: ceaşcă. kantharos. cupă
(?) şi vas - borcan. De asemenea. au apărut fragmente de torţi cu secţiunea
triunghiulară specifice bronzului târziu la Dunărea de Jos (Fig. l-3 ).
Sunt prezente cele trei categorii generale ale ceramicii: fină. semifină
şi grosieră. Prima, reprezentată doar prin câteva fragmente ceramice, era
bine netezită la interior şi la exterior, probabil fiind destinată păstrării
lichidelor. Ca degresant a fost folosit atât nisip fin, cât şi pietricele. În
general. ceramica se împane, după felul arderii ( ox idantă sau reducătoare ).
în două grupe: cărămizie-roşcată şi cenuşie.
https://biblioteca-digitala.ro
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Din totalul fragmentelor ceramice, un număr relativ mic prezintă
decor: 67 sunt decorate îrr stil Besenstrich (cu măturica); unul are decorul
realizat în tehnica împunsăturilor succesive (Stichkanalteclznik); două
fragmente ceramice au decorul incizat; două fragmente prezintă crestături
oblice pe buză, în timp ce alte două au un brâu alveolar imediat sub buză.
Trebuie menţionat faptul că lipsa contextului stratigrafic ne obligă la
menţionarea unor simple analogii formale, fragmentele ceramice fiind descoperite
"
m strat4 .
Un singur fragment ceramic prezintă caracteristicile fazei a III-a (La
Stejar) a culturii Tei (Fig. 111) având bune analogii în aşezarea de la Băneasa 5 .
Majoritatea fragmentelor ceramice aparţine fazei a IV-a (Fundeni) 6 .
Pentru această încadrare pledează atât decorul prezent pe aceste fragmente
ceramice cât şi torţi le cu secţiunea triunghiulară specifice bronzului târziu 7 .
Unul dintre fragmentele ceramice aparţinând fazei a IV -a îşi găseşte o foarte
bună analogie într-o descopetire de la Bucureştii Noi 8 (Fig. 1/2).
În stratul aparţinând cultutii Tei a fost descoperită şi o piesă de silex,
cu una din părţile laterale zimţată (Fig. 3/5).
Secolele III-IV sunt reprezentate ptin sporadice fragmente ceramice,
două de culoare cărămizie, provenite probabil de la două oale, precum ŞI
unul cenuşiu, probabil de la o cană (vezi catalogul).
Secolele VI- VII
În această campanie a fost identificat un singur complex arheologic.
Amintim că în campania din 1977 a mai fost cercetată o locuinţă, alte două
9
fiind distruse de lucrările cărămidăriei .
Complexul din 2006 este o locuinţă adâncită, de fonnă rectangulară,
orientată cu axul lung pe direcţia NV-SE (Pl. 4). La adâncimea de
surprindere, -0,56 m de la nivelul actual de călcare, dimensiunile surprinse
ale complexului sunt de 3.00 x 2,40 m. Podeaua a ~părut la -l.O.f m faţă de
nivelul actual, complexul adâncindu-se cu 0,48 - 0,50 m faţă de nivelul ~e
surp1indere. Nu au fost identificate u1me ale suprastructurii complexului. In
centrul său a fost identificată o mică groapă circulară. puţin adâncă (0, 15 m
sub nivelul podelei) plină cu resturi de chi1vic ars. Ar putea fi Ulllla de la un
stftlp central de susţinere a acoperişului. În colţul de NE. într-un calup de lut
galben cruţat. a fost amenajată instalaţia de foc. Este ,·orba despre un cuptor
~Pentru diferenţa dintre analogillef(nnw/e ~i cele ,·e/(/tionale. vezi Hodder 1982. p. 11-27.

' Leahu
Pentru
7
Leahu
H Leahu

6

IJ

1966. p. 110. fig. 2814.
altă opinie vezi Palincaş 1996. p. 239-295.
1966. p. 114: Leahu 200~. p. 11--L
1966. p. 116. fig. 33/S.
Boroneanţ 1978. p. 12-16.
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foarte probabil realizată din vălătuci de lut, aceştia fiind
descoperiţi pe vatră şi în dreptul gurii cuptorului (Pl. 5).
În faţa acestuia, de-a lungul laturii de Est a locuinţei, au fost descoperite
fragmente ceramice. Dintre acestea a putut fi în mare măsură întregit un profil
de la un vas borcan (lipseşte fundul). Vasul este realizat prin modelare cu mâna,
dintr-o pastă cu pietricele şi cioburi pisate. Este de culoare cafenie şi pe gât are
două orificii destinate unei toarte din sfoară sau alt material perisabil.
10
Parczewski este de părere că pot fi interpretate ca urme ale reparării vasului ,
dar găurile de pe vasul de la Chitila sunt făcute în pasta crudă, fapt ce exclude
interpretarea propusă de cercetătorul polonez, cel puţin în acest caz (Fig. 4).
Analogiile pentru forma vasului se găsesc în majoritatea siturilor din
14
13
zona Bucureştiului: Străuleşti-Lunca 11 , Ciurel 12 , Soldat Ghivan , Căţelu Nou .
Ceea ce îl face special sunt cele două găuri aflate pe gât. Nu avem
ştiinţă ca acest detaliu să mai fi apărut şi pe alte vase din epocă în aşezări
din zona Bucureştilor. Desigur, există şi un ridicat grad de probabilitate ca
din vasele recuperate să fi lipsit exact porţiunea cu găuri, formele întregi
fiind extrem de rare în secolele VI-VII p.Chr. Din regiunea dintre Carpaţi şi
15
Dunăre am putea cita un vas descoperit la Budureasca 4 .
16
Nici în alte zone acest detaliu nu este mai frecvent. Din Slovacia ,
de exemplu, putem cita doar 10 cazuri în care au apărut găuri pe gâtui vaselor.
17
La fel este situaţia şi în Polonia • Marea majoritate a acestor intervenţii apar
pe vase de mari dimensiuni, având probabil un rol funcţional.
Complexul se poate data larg în secolele VI- VII p. Chr.
cu o

cupolă

CA TA LOG SELECTIV:
Epoca Bron:ului
Cultura Tei
1. S 1: c. 5-7: O, 1O - 0.40 m. Fragment de buză, pastă semifină.
degresant nisip fin şi pietricele, cenuşiu. decor cu măturica (Besensrrich) şi
un ori fiei u sub buză (Fig. 2/1 );
2. S 1; caseta B: 0.30 - 0.50 m. Fragment de buză. pastă semifină,
degresant nisip şi pietricele. cărămiziu, decor cu măturica (Besensrrich) şi
brâu aplicat sub buză (Fig. 2/3 ):
10
11

~

1

1'
1

~

1
1

'

r.

1
-

ParczewsJ.\i 1993. p. 62.
Constantiniu 1963. p. 90.
Dolinescu-Ferche 1979. fig. 1S/4. 21112.
Dolinescu-Ferche. Comtantiniu 1981. fig. S/6; f1g. 8/1
Leahu 1963. fig. 28.
Teodorescu et alii 199~. p. 377. fig. 1117.
Fu..,ek 199-L p. 1:'i6. tab. ll/2: tab: p. ~00. X iV Il: p ~ClO. tab. LXI\'11.
P;lrL."Ze\\sJ.\i 1993. r. 62: fig. XVIII/10: fi!.!. XXIX!.'~: fi!.! \XXVl/4.
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3. S I; caseta A; L 1; c. 1; 0,60 - O, 70 m. Fragment ceramic,

pastă

fină,

degresant nisip, cărămiziu, decor romburi incizate şi "cârlige" (Fig. 3/1 );
4. S I; caseta B; c. 1-3; 0,30 - 0,50 m. Fragment ceramic, pastă
grosieră, degresant nisip şi pietricele, cărămiziu, decor cu măturica
(Besenstrich) (Fig. 2/2);
5. S II; c. 9-10; - 1,00 m. Fragment de "kantharos", pastă fină,
degresant nisip, decor triunghiuri haşurate încadrate de linii incizate,
încrustate cu pastă albă şi cercuri concentrice înconjurate de împunsături
succesive (Fig. 1/2);
6. S Il; c. 9-10; - 1,00 m. Fragment de cană, pastă fină, degresant
nisip fin, culoare neagră, decor în tehnica împunsături succesive, romburi şi
unghiuri ascuţite (Fig. 111 );
7. S I; caseta B; c. 1-3; - 0,30 - 0,50 m. Fragment de buză, pastă
semifină, cărămiziu închis, degresant nisip, decor cu măturica (Besenstrich)
şi brâu alveolar aplicat sub buză (Fig. 2/5);
8. S I; c. 5-7; - O, 1O - 0,40 m. Fragment de buză, pastă semifină,
degresant nisip şi pietricele, cărămiziu închis, decor cu măturica
(Besenstrich) şi brâu aplicat sub buză cu crestătmi oblice (Fig. 2/4 );
9. S I; c. 5-7; - O, 1O - 0,40 m. Fragment de buză, pastă grosi eră,
degresant nisip şi pietricele, cărămiziu, brâu crestat pe buză, apucătoare
laterală (Fig. 3/3);
10. S II; c. 8-9; - 0.50 m. Fragment de toa11ă cu secţiunea
triunghiulară, pastă semifină, degresant nisip, cărămiziu deschis (Fig. 114);
11. S I; c. 1. Fragment de buză, pastă semifină, degresant pietricele,
brâu aplicat sub buză (Fig. 3/4 ):
12. S II: c. 9-10;- 1,00 m. Frag1nent de buză, pastă semifină, degresant
piet1icele. cărămiziu deschis, brftu aplicat sub buză cu impresiuni cu degetul
(Fig. 3/2):
13. S II: c. 8-9: - 0.50 m. Fragment
de toartă cu sectiunea
.....
,
triunghi ulară. pastă semifină, degresant pietri cele. cenuşiu (Fig. 1/5 ):
14. SI: c. 5-7:-0,10-0,40 m. Fund de cupă(?) fragmentar. pastă
fină, degresant nisip, cărămiziu închis, decor două linii incizate cu mici
incizii oblice deasupra (Fig. 1/3):
15. Piesă de silex -gratoi
r (Fi .....g_ 3/5 ).
.....

Scco/dc III- IV p. Chr.
1. S V: c. 1-4: - 0.20 - 0.40 m. Fragment buză. cu margmea uşor
evazată. pastă fină. degresant nisip, cărămiziu deschis.
2. S I: caseta A: c. 2-3: - 0.20 - 0,40 m. Fragment ceramic. pastă
fină. degresant nisip. cenuşiu deschis. decor striuri paralele.
3. S II: c. 9-10: - 1.00 m. Fraginent de buză. cu marginea evazată.
pastă semifină. degresant nisip. cărămiziu.
https://biblioteca-digitala.ro

60

Gheorghe

Mănucu Adameşteanu,

Andrei

Măgureanu,

Cristian

Ştefan

Secolele VI- VII p. Clzr.
1. S I; caseta A~ c. 1; - 0,65 - 0,70 m. Vas fragmentar, cu profilul

aproape complet (lipseşte baza), pastă grosieră, degresant pietricele şi
cioburi pisate, culoare cafenie, nedecorat (Fig. 4 ).
Sector B (Pl. 2)
În acest sector au fost trasate 16 secţiuni cu lungimi cuprinse între 20
şi 130 metri.
Şase dintre acestea au fost trasate perpendicular pe malul râului
Colentina (orientare E-V). Alte opt secţiuni au fost trasate perpendicular pe
un afluent al râului (orientare N-S) în timp ce restul de două secţiuni au fost
trasate în interiorul terasei (orientare N-S) pentru a se obţine o cât mai
completă infonnaţie stratigrafică şi pentru a acoperi întreaga zonă pentru
care se solicitase descărcarea de sarcină arheologică.
Săpătura în acest sector a fost una mixtă, atât cu ajutorul unui
excavator, cât şi manual. Cu excavatorul se îndepărta grosul gunoiului de la
suprafaţă. până Ia o adâncime de 1,00 m, după care cercetarea continua manual.
Adâncimea de săpare maximă atinsă a fost de - 2, 50 m. Deşi
depunerile menajere continuau şi mai jos, ea nu a fost depăşită din motive
de protecţie.
Acest sector care a fost în întregime afectat de intervenţii moderne,
prezintă următoarea situaţie stratigrafică:

stratul vegetaL cu o grosime ce variază între 0,03 - 0.05
m..
.
înlăturat prin decapare mecanică~
nivelul de interventie
. moder11ă cu o grosime minimă de 1.50 2,00 m. înlăturat paqial prin decapare mecanică:
lut galben, "pământul viu", începe în medie la - l.SS m, atunci
când a putut fi surprins.
Uiti mul ni vei menţionat a fost identificat doar sporadic, el fiind
extrem de puternic afectat de intervenţiile moder11e.
~dâncimea de săpare maximă atinsă a fost de- 2,50 m.
In aceste secţiuni nu au fost găsite nici un fel de depuneri antice
(a11cLlcte) in siTu sau deranjate.
1ntcrvenţi ile mode111e identificate sunt de mai multe ti puri:
a. gropi pentru depozitarea resturi lor de construcţii:
b. gropi pentru deşeuri menajere:
c. gropi pentru depunerea mâluiui şi nisipului rezultat în urma
dragări i şi amenajări i cursului râu lui Colentina:
d. gropi pentru deşeuri industriale. majoritatea aparţinând cel mai
prohabi 1 fostei fahrici de cărămidă:
e. conducte de apă:
~

~

~
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În urma observatiilor efectuate, cele mai vechi interventii sunt
'
'
gropile cu resturi de construcţii şi cele cu deşeuri industriale. Acestea sunt
de cele mai multe ori suprapuse şi afectate de gropile cu gunoi menajer şi
mai ales de cele cu depuneri de nisip şi mâl. Cele mai recente intervenţii
sunt unele gropi de deşeuri menajere şi cele două conducte. În apropiere de
sectorul A - Grădină, toate gropile sunt acoperite de o nivelare cu pământ
nisipos adus de actualul proptietar.
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Abstract
Chitila Cărămidărie it is on the North - East side of Chitila town, on
the bank of Colentina River. In 1977, V.Boroneant made a rescue
'
excavation. Most of the materials are from Bronze Age (Tei culture) and
some few from the Migration Period (VIth- VIIt 11 centuries).
In 2006, the investigation of the archaeological site was resuming.
Unfortunately, the largest part of the site has been destroyed (sector B), only
a small arca (sector A) cscapes from the modem interventions and produce
archaeological materials.
Here was found materials from Bronze Age, belonging to the phase
III -La Stejar (few sherds) and phase IV- Fundeni (most of the materials).
From the Vt 11 - VIIth centuries is a sunken building. Rectangular in
shape, this building have a fire installation built in a preserved bloc of clay.
In front of the oven was a hand made pot.
Some sherds from the llln1 - IVth centuries were found, also.

List of illustrations
Plate l. Chitila "Cărămidărie'': 1 position of the archaeological site~ 2 detail.
Plate 2. Chitila "Cărămidărie": general map of archaeological excavations.
Plate 3. Chitila "Cărămidărie": A sector "Grădină"- excavation's map.
11
Plate 4. Chitila "Cărămidă1ie": archaeological complex 1 (VIth- Vllt century):
1 south profite picture of arca A; 2 n011h profile picture of arca A.
Plate 5. Chitila "Cărămidărie": archaeological complex l (VIth- Vllth
ccntury): 1 nortl1 profilc of S. 1: 2 south profite of arca A; 3 ground.
Figurc 1. Chitila "Cărftmidărie": 1 - 5 bfonzc age pottery (Tei culture).
Figure 2. Chitila "Cărămidăric": 1 - 5 bronze age pottery (Tei culture).
Fi gurc 3. Chitila "Cărămidărie ": 1 - 4 bronzc agc pottcry; 5 silex tool (Tei
eul ture).
FiQ.urc 4. Chitila "Cărfunidărie'': hand madc 1-,ot rrom thc archaeological
111
111
complex 1 (\11 - Vll ccntury).
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3. Chitila

'"Cărămidărie":

Sectorul A

"Grădină"-
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planul

săpăturilor.

1

2
Planşa 4. Chitila "Cărămidărie" , complexul! (secolele VI-VII):
1 poză profil de Sud al casetei A; 2 poză profil de Nord al casetei A.
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3 desen- grund al complexului 1.
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Figura 1. Chitila

"Cărămidărie":
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Figura 2. Chitila "Cărăn1idărie": 1-5 ceramică din strat (cultura Tei).
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE

ÎN SATUL PASĂREA, COMUNA BRĂNEŞTI,
JUDETUL ILFOV. DESCOPERIRI DIN EPOCA
, HALLSTATTIANĂ TIMPURIE
Gheorghe MĂNUCU-ADAMEŞTEANU,
Non a P ALINCAŞ

În petioada 10.05-12.05.2005 s-au efectuat cercetări arheologice
preventive pe strada Arad, tarlaua 74, parcela 275, din comuna Brăneşti,
satul Pasărea 1 (Pl. Il). Acest amplasament, de pe malul drept al văii Pasărea,
se află în perimetrul si tu lui arheologic "Valea 1ui Victor".
Staţiunea arheologică a fost depistată cu ocazia unor cercetări de
suprafaţă efectuate în cursul anului 1999: ea a fost localizată pe malul drept
al Văii lui Victor şi se întinde pe o fâşie de teren cu o lungime de cea. 230
n1. Spre sud se află Valea Pasărea, iar spre vest, Calea Bucureşti (o a11eră
impot1antă a satului) părea să reprezinte o linie de demarcaţie faţă de situ!
"La sud de sat" (Pl. I). Cu această ocazie s-au descoperit fragmente
ceran1ice din epoca finală a bronzului (cultura Tei), hallstattiene şi de tip
Dridu. Ponderea o aveau materialele hallstattiene 2 .
Incepând cu anul 2000 s-au efectuat mai multe cercetări arheologice
preventive. determinate de extinderea satului în această zonă. Au fost
descoperite numeroase n1ateriale arheologice (în strat) şi complexe. datând
din epoca finală a bronzului şi din epoca hallstattiană târzie 3 .
Cercetarea arheologică de pe amplasamentul din strada Arad a pus în
evidenţă numai materiale hallstattiene, care, spre deosebire de cele
cunoscute până acum, se plasează spre începuturile acestei perioade.
Pe zona edificabilă au fost trasate şapte secţiuni cu orientări şi
dimensiuni diferi te (Pl. III).
Descrierea situatiei
strati ....2:rafice este următoarea:
.
stratul \'egetal. cu o grosime ce variază între O. 30- 0.-+0 m:
stratul de pământ negru cafeniu. compact, gros de cea. 0.30 m. în
care au apărut mat eri alele arheologice (între - 0,40 - O, 70 m);
A

Colecti\'ul a fost format din Gheorghe Mănucu-Adameşteanu-responsabil. 0\'idiu Cătălin
Bojică şi Cristian Nestorescu. de la Muzeul Municipiului Bucureşti.
~ s·~tndu-Cuculea 2005. p. 36-38. -l6--l9 şi fig. ~-3.
'Sandu-Cuculea 200.5. p. 47-48. fig. 9.
1
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stratul de amestec între pământul negru cafeniu şi lutul galben,
steril din punct de vedere arheologic, cu o grosime de cea. 0,40 m (între- 0,70
-1,10m);

nivelul de lut galben, compact,- "solul viu", apare în medie de la
cea. - 1,10 m.
Adânc imea de să pare atinsă a fost de - 1,1 O m.
Descrierea complexelor arheologice (Pl. 4, 5)
Groapa nr. 1 (Gr. 1)
A fost identificată în sectiunea III, carourile 1 - 2, la adâncimea de
'
0,22 m. Groapa - de formă ovală în plan şi cilindrică în secţiune, cu fundul
uşor albiat - a fost cercetată parţial, întrucât intra în profilul de nord-est.
Dirnensiunile Gr. 1, la adâncimea de surprindere, au fost de 1,08 m x 0,36 m,
adâncindu-se până la 0,90 faţă de de acest nivel (-1,12 m faţă de nivelul
actual de călcare). Umplutura consta într-un pământ închis la culoare, gricenuşiu, cu fragmente de chirpic ars, dar fără fragmente ceramice.
Groapa nr. 2 (Gr. 2)
A doua groapă a apărut în S I, caroutile 5 - 6. Complexul s-a
conturat la -0,30 m. fără să fi fost surprins nivelul de la care a fost săpată.
De formă aproximativ ovală, groapa intră atât în profilul de nord-est, cât şi
în cel de sud-vest. Dimensiunile surprinse în plan sunt de 2,10 x 1,20 m.
Groapa coboară până la - 1,00 m faţă de nivelul actual de călcare.
Materialul arheologic provine de la adâncimi cuprinse între 0,30 - 0,75 m,
faţă de nivelul actual de călcare.
Locuintă
'

"

In S 1, carou! 2, la o adâncime oscilând între 0.20-0,SS m, s-a
observat o concentrare de fragmente ceramice - 26 exemplare - care,
coroborate cu prezenţa unor fragmente de vatră în carouri le 1-2, sugerează
existenţa unei locuinţe deranjate de intervenţii ulterioare.
l\1aterialul arheologic din această săpătură preventivă provine din
strat. dintr-o groapă şi dintr-o vatră şi constă din aproximativ 100 fragmente
ceramice. cea. 10 fragmente de crustă de vatră şi cea. 15 fragmente din
pământul de sub crustă. un fragment de psalie din COill şi 8 oase de animale.
dintre care unul cu urme de prelucrare. La acestea se mai adaugă 33 de
cioburi culese de pe suprafaţă de tatăl proprietarului terenului şi notate cu
passi111: cioburile sunt însă de foa11e mici di mensi uni şi ati pice 4 .
Cele approx. l O fragmente de crustă provin de la o vatră cu
marginile uşor ridicate. Amenajarea îngrijită a suprafeţei. grositnea crustei în medie de 5 cn1 -,precum şi soliditatea pământului ars de sub crustă- care
~ Descrierea şi atribuirea materialell)r arheologice îi apaq1n !'\unei Palinca~.
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s-a desprins în bulgări de 3-5 cm grosime - indică o folosire de mai lungă
durată. Vatra a fost dezafect~tă din vechime.
În secţiunile săpate s-au găsit două gropi, dar dintre acestea doar una
avea material (v. infra).
Ceramica provine din stratul de cultură şi dintr-o groapă. Dintre
fragmentele studiate doar ,..cea. 40 reprezintă părţi de vas cu oarecare
relevanţă pentru diagnoză. In ansamblu se disting două categorii de pastă:
una cu mult degresant constând în cioburi pisate mare (2-6 mm) şi o alta cu
degresant puţin constând în cioburi pisate forte mărunt (<1 ,5 mm) şi nisip
fin. Cioburile au suprafeţele arse oxidant (roşii cărămizii şi oranj) şi slab
reducător (brun deschis-cenuşiu); doar câteva au suprafaţa neagră. Multe au
exteriorul cărămiziu şi interiorul brun deschis. Faptul că miezul cioburilor
este aproape întotdeauna negru, iar pe cioburile mai mari culorile nu sunt
omogene (deci culoarea suprafeţei a rezultat în urma contactului cu aerul)
este un indiciu al unei temperaturi de ardere necontrolate în mod deosebit.
Doar un singur fragment are atât miezul cât şi suprafeţele oranj (neilustrat,
este un fragment de perete de vas).

S III, caroul 5, Groapa 2
1\1aterialul din groapă(- 0,30-0,75 m)

constă

din:
-cea. 20 de cioburi (cea ~ din pântece) dintr-un vas bitronconic cu un
prag la baza gâtului, prag din care se 1idică (probabil iniţial patru, dm care trei
păstrate) mici proeminenţe. Ambele suprafeţe ale vasului sunt arse neomogen.
cu pete de cărămiziu brun, brun şi negru, sunt lustruite o1izontal cu luciu (pe
inte1ior mai slab decât pe exte1ior): suprafaţa este neregulată din cauza pastei,
degresată cu multe cioburi pisate mare (cea soc;r) degresant). o parte a vasului
a fost în mod evident ars secundar. Mari părţi ale suprafeţelor sunt acoperite
fie cu o crustă albă, fie cu una brună: ultima poate fi luată, la prima vedere,
drept suprafaţa vasului (Fig. 1). Mai multe exemplare similare există în
aşezarea de la Popeşti, în stratUiile datate în sec. X-IX a. Chr., dar din păcate
nici unul nu provine din condiţii stratigrafice clare. astfel încât o restrângere a
dată1ii în inte1iorul acestui interval nu este posibilă 5 . Alte situri din această
perioadă nu se cunosc deocamdată.
- cea. 30 fragmente din cel puţin alte două \'ase de dimensiuni
mijlocii. arse inegal. de la oxidant la reducător. din pastă de calităţi diferite:
dou{l provin de la vase-sac decorate cu brflll alveolar sub margine şi
crestături pe huză (Fig. 2/1-2):
- o jumătate dintr-o psalie de con1 cu două găuri păstrate.
perpendiculare una pe alta (Fig. 214 ). Nu se încadrează în nici unul din
6
tipurile stabilite de N. Boroffka .
3

' P;dinra~ rnss.
h Bmoff\;1 19RR. p. Rl-1.'..5.
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Materialul din strat constă din:
- fragmente ceramice provenind din vase de dimensiuni mtct şi
medii, de regulă din pastă cu mult degresant mare, arse oxidant cel puţin la
exterior. Sunt decorate cu brâuri alveolare (Fig. 3), pastilă alveolată (Fig.
5/1) sau nu au decor (Fig. 411-4)~
- fragmente de torţi provenind de la vase de formă nedeterminabilă
cu siguranţă (Fig. 5/2 ar putea proveni de la o strachină de dimensiuni mari)~
- 7 fragmente de oase de animale dintre care unul de os de vită aflat
în curs de prelucrare: are două perforaţii de formă dreptunghiulară de 1,2 x
0,7 cm şi, respectiv, 1,6 x 0,6 cm (Fig. 5/5).
Spre deosebire de materialul ceramic din groapă, cel din strat nu
prezintă nici un fel de particularităţi care să permită datarea sa, el
reprezentând o ceramică utilizată o lungă perioadă de timp atât înainte cât şi
după sec. X-IX a. Chr. Stratigrafic, groapa este mai recentă decât stratul, dar
nu se poate preciza cu cât timp mai recentă.
Trecând în revistă descoperirile arheologice hallstattiene din situ!
"Valea lui Victor", constatăm că există materiale ceramice care indică două
7
perioade distincte .
În cursul cercetări lor arheologice de pe strada Arad a fost cercetată o
groapă menajeră din secolele X-IX a. Chr. şi o aglomerare de ceramică şi
fragmente de vatră care pot fi plasate la începutul Hallstattului.
Pe strada Constanţa, în vecinătatea acestui teren, au fost descoperite
materiale - cea mai mare pat1e din umplutura unui bordei - care, pe baza
unor fragmente de căni lustruite, cu analogii la Ferigile, au fost atribuite
perioadei hallstattiene finale 8 . Centralizând informaţiile rezultate în urma
cercetări lor arheologice preventi \'e practicate între limita sudică a satului
Pasărea şi malul nordic al văii Pasărea, putem f01mula câteva observaţii
preliminare.
1. Cele două staţiuni arheologice - "La sud de sat" şi "Valea lui
Victor·· - puse în evidenţă cu prilejul cercetărilor de suprafaţă din anul
1999. fac pa11e dintr-un singur sit arheologic. De altfel. însăşi autoarea
pri mc lor ccrcct ări din această zona re vi ne asupra punctului de vedere
exprimat anterior şi ia în considerare existenţa unui singur perimetru
arheologic: ca păstrează cele două situri pc care le separă. arbitrar. cu o linie
punctată<J. Deoarece. aşa cum s-a constatat. există suprapuneri ale aşez:"irilor
din diferite epoci istorice, apreciem că. în cazul de faţă, avem de-a face cu
un singur sit, numit convenţional ''La sud de sat ...

)o;

'l

Prezent;1rca zon·~i şi con:-.ider;qiile fin;de îi ;q1;1rţin lui Gh.
Sandu-Cuculea 2005. p. -l9 şi fig. 9.
Sandu-Cuculea 2005. p. -l7 şi notele J)-)(1.
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2. În acest perimetru sunt semnalate atât descoperiri izolate, cât şi
complexe arheologice ce atestă existenţa unor locuiri aparţinând mai multor
perioade istorice:
10
11
a. epoca bronzului final - cultura Tei sau, mai probabil, grupul
Fundeni-Govora sau Zimnicea-Plovdi v (str. Intrarea Constanta, nr. 2 1 şi
nr. 4 13 .
'
b. prima epocă a fierului: petioada de început este atestată de
cercetările arheologice de pe strada Arad, în timp ce descoperirile anterioare
se plasează spre finalul Hallstattului.
c. majoritatea descoperirilor, care acoperă o suprafaţă foarte mare,
14
aparţin unei aşezări din secolele IX-XI .
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approx. 30 cm thick archaeological depasit, remains of a heatth that has
been taken apatt in antiquity, a refuse pit, and a pit with no inventory that
could have served as a post-hole for a large pillar. Both pits cut the layer,
but it is not possible to say how much more recent they are.
The most interesting material was found in the refuse pit (fig. 1-2). It
consisted of a fragment of a medium sized vessel decorated with (probably
four, three of which preserved) small protrusion at the limit between the
neck basis and the shoulder, fragments from at least two other medium sized
coarse vessels and the half of an antler cheek piece (fig. 2/4 ). Parallels of the
first piece (fig. 1) are known from the earl y Hallstatt layers in the settlement
at Popeşti, Giurgiu County, and were dated into the 101h -9 1h century BC. The
rest of the material is not nanowly datahle. The cheek piece has no exact
parallel in Boroffka's typology.
The layer yicldcd a predominantly coarsc pottery belonging to types
in use over severa) ccnturies, none of the sherds being useful for dating, as
well as animal boncs one of which prescnts clear traces of manufacturing
(two rectangular holes pierced into the bone; fig. 4/5).
There are also large pieces of hearth crust, 5 cm thick with further
pieces of bumt earth below it, pointing to an intense and probably long term
use of the heatth (before being eventually destroyed) and, by implication, to
a long term use of the site.
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V. 1 - S.l vedere de la V la E; 2 - S.l detaliu vatră;
3 - S.3 vedere de la Ela V; 4- S.3 detaliu groapă.
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Figura 2. Gr. 2: 1-3. Fragmente cerarnice; 3. Fragment de fund foarte probabil din
vas cu fragmentele de buză nr. 1 sau 2; 4. Fragment de psalie de corn.
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DESCOPERIRI HALLSTA TTIENE PE TERITORIUL
ORAŞULUI ·MĂGURELE, JUDo ILFOV
Gheorghe MĂNUCU-ADA:MEŞTEANU, Nona PALINCAŞ

În luna iunie 2005, proprietarul terenului situat pe strada Alunişului
nr. 1O, din oraşul Măgurele, judeţul Ilfov, a solicitat încheierea unui contract
de descărcare de sarcină arheologică pentru o suprafaţă edificabilă de
130 mp .. Zona se află în perimetrul sitului arheologic "Pe malul stâng al
Ciorogârlei", din LMI 2004, nr 318 IF-1-s-B-15206, trecut greşit "Pe malul
drept al Ciorogârlei". Staţiunea se desfăşoară pe malul nordic al pârâului
Ciorogârla, la sud (greşit vest) de şoseaua Măgurele-Dărăşti.
În cursul anului 1960, în marginea de vest-nord-vest a satului
Ghetman (înglobat în satul Alunişu, care acum este un cattier al oraşului
Măgurele) Petre Roman a descoperit întâmplător, cu ocazia săpării unei
fântâni, o unealtă de silex care, tipologie, ar putea fi atribuită atât
musterianului cât şi aurignacianului. Efectuarea unui mic sondaj a evidenţiat
existenţa unor urme de locuire postpaleolitice, din epoca neolitică,
1
bronzului, hallstattiană şi medievală •
Acesta este momentul semnalătii sitului arheologic pe care îl aducem
în discuţie. Într-o prezentare generală a descoperirilor arheologice de pe
teri tOti ul localităţii Măgure le se arată că "urmele n1ateriale din epoca
bronzului şi prima epocă a fierului indică în general aşezări risipite" dar nu
se fac nici un fel de localizăti şi încadrări mai precise pentru aceste
mat eri ale~.
Ptime!e cercetări arheologice propiu zise pe teritmiul localităţii
Măgurele datează din anul 1961 când, pe teritoriul satului Filipescu
(înglobat astăzi în localitatea Măgurele ), punctul "Movila Fi lipescu", a fost
cercetată o aşezare neolitică gumelniţeană 3 şi au fost descoperite resturi de
locui re din epoca hallstattiană (cultura Basarabi ).
O nouă etapă o reprezintă cercetări le de suprafaţă pe malurile
Sabarului şi Ciorogftrlei. efectuate de Aristide Ştefănescu. care a repe11oriat
şi staţi uni le arheologice de pe tcritori u 1 localităţii Măgurele~. Cu această
ocazie ··au fost depistate materiale şi unelte din silex datate în epoca
Popc~cu 1961. p. 1.35. nr. 1.2: Păunescu ~000. p. 286. fig. 98.
~ Roman 1964. p. 37CL
~ Ruman 196.2. p. 2.'19-~(J9; Morintz 196~. p. ~78. 282: Com~a 196). p. 9. nota 33: Roman
1963. p. 33-47: Oumme~cu 19(J). p. 6~. nuta 1.
4
Ştefăne~cu 1989. p . .'1~-60.
1
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bronzului, geto-dacică, din secolele II-IV, V-VII, IX-XI şi din epoca
feudală 5 .
Ultima cercetare de suprafaţă datează din anul 2005, când s-au adus
noi completări pentru PUG-ullocalităţii: situl se întinde de la cea. 200 metri
est de latura răsăritcană a complexului Institutului de Fizică Atomică
"Horia Hulubei", până în apropierea şoselei Măgurele-Dărăşti, pe o fâşie
de teren care însumează o suprafaţă de cea. 7 ha. Cu această ocazie au fost
descoperite fragmente ceramice care confirmă etapele de locuire deja
6
cunoscute .
Pentru epoca hallstattiană reţinem că, lângă gardul din colţul sud
estic al cimitirului din localitate, au fost descoperite bucăţi mari de lipitură
de la pereţii unor locuinţe incendiate precum şi două fragmente de căni
specifice culturii Basarabi. Pe baza acestor fragmente ceramice se apreciază
7
că aşezarea ar putea să da teze dintr-o fază mijlocie a culturii Bas arabi .
La aceste informaţii sumare mai putem aăauga faptul că "în satul
Filipescu, azi Aluniş, în dreptul şcolii, pe panta terasei s-au găsit două vase
din epoca fierului (sec 5 î. Hr., de tip Ferigile)" 8 .
Pe teritoriul sirului, în perioada 2005-2006, s-au mai efectuat o serie
de săpături de salvare, impuse de construcţia unor case pe strada Intrarea
Aluniş, nr. 27 A (un bordei din secolele III-IV) 9 şi pe strada Aluniş, Ia
1
nr. 29 10 , 46 A (groapă geto-dacică) 11 şi nr. 79 .2. La nici una dintre aceste
interventii nu au fost localizate elemente ale culturii materiale sau alte
'
\·estigii care să pen11ită completarea infonnaţiilor referitoare la epoca
hali statti ană.
Într-un alt sit. "Movila Filipescu", unde a fost localizată o aşezare
fonificată aparţinând unei comunităţi a cultUiii Gumelniţa, se menţionează
descope1irea unor restUJi sporadice din prima epocă a fierului (cultura
Basarabi) 1:;.
Condiţiile descoperirii
Zona cercetată se află pe o terasă înaltă de pe malul nordic al pârâului
Ciorogârla. Pentru descărcarea de sarcină arheologică, pe amplasamentul
'Ştefănescu 1989. p. 55. nr 13-1-t.

\"ezi în acest \'olum Sandu-Cuculea. Ccrccrâri orhcologicc pc şonricrclc de con.\tmcrii
~lin j 11dcr 11/ 1(fcw
' E({(!CIII. fig. Il.
1 000 . p. _,).
~ Rornan_
., 9
Sandu-Cuculea. Ccrccrciri orhcolof?icc. punctul 1O. figura 12/1.
10
Eodc111. punctul Il. figura 12/1.
11
E(l{/c111. punctul 12. figura 13.
1'
- Eodc111.
punctul 1J
1; R
'000
., ornan _
. p. _,)
6
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viitoarei locuinţe, în perioada 10.06-13.06.2005, au fost trasate trei secţiuni
de 13 x 2,00 m, orientate nord-sud, cu un martor de 1,00 m între ele.
Colectivul de cercetare a fost alcătuit din Gh. Mănucu-Adameşteanu şt
Cătălin Bojică (Muzeul Municipiului Bucureşti)
Descrierea situaţiei stratigrafice este mmătoarea:
stratul vegetal, cu o grosime de O, 10 m;
între O, 10-0,50 m există un strat de pământ negru, care reprezintă
nivelul de locuire, în care s-a găsit matetial arheologic;
între 0,50-0,70 m există un strat de pământ castaniu-gălbui, în
care s-au găsit foarte puţine materiale arheologice;
nivelul de lut galben, compact - "solul viu" în care nu s-a găsit
material arheologic. apare în medie de la cea. -0,70- 0,80 m.
Adânc imea de să pare atinsă a fost de- 1,00 m.
Groapa 2 (Secţiunea II, profil de vest, carourile 6-7, În capătul de
nord vest) (Pl. 4/1, 5/1)
Groapa s-a conturat sub stratul vegetal, la 0,20 m, având următoarele
dimensiuni pat1iale, surprinse pe profil şi în Sec ţi unea 2: diametru! gurii
(1,50 m), diametru! fundului (1,00 m), adâncimca (0,70 m). La golire au fost
surprinse resturi n1enajere de la vechea locuinţă (secolul XX).
Complexul 1 (Secţiunea III, carou) 1, În capătul de sud şi Caseta 1)
(Pl. 4/2, 5/2)
In capătul de sud al Secţiunii III, la o adfmcime de 0,50 m, au apărut
urme de pământ ars, care sugerau existenţa unei instalaţii de foc. Pentru
clarificarea situaţiei a fost prelungită secţiunea 3, spre sud, cu încă 2 m
(Caseta 1). La curăţare s-a conturat o suprafată de pământ bine bătătorit, cu
pietricele, care sugerează o podea de locuinţă. Suprafaţa mică şi fragtnentele
de pământ ars indică o distrugere într-o perioadă ulterioară(?).
În sectiunea S IL carou! 6. -0,70-0,80 tn. s-a găsit un mare număr de
14
cioburi provc~ind din acelaşi vas (MMB-inv 175330~ Fig. 1) . S-a presupus
că ele se aflau într-o groapă, însă aceasta nu a putut fi identificată cu
siguranţă. din cauza slabei diferenţe de culoare a stratului de pămfmt. Faptul
cft majoritatea cioburilor au spftrturi le puternic corodatc arată ele au fost
expuse intemperiilor vreme îndelungatfl. Prin urmare este i mprobabi 1 să
avem de a face cu o groapă în care s-a depus un vas întreg, varianta mai
plauzibilă fiind aceea a unui vas care a fost lftsat în urmfl într-o aşezare
abandonată

Vasul a fost .._~ăsit !ntr-o st<tre de fra~mentare accentuatft: cea. 50-60 de
cioburi. dintre care jurnftLJte au putut fi utilizate la rcîntregirca a apro\. 6(Yi(
'-

1

~ fk:-.ntcrc;t ~~ ;~trihutrca dc.-.,c()pcriril(lll"CramiL·c îi <~par!in
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din corpul său. Nu s-a păstrat nici un fragment din buză, în timp ce din bază
există patru fragmente. Pasta, fină, este un lut cu un conţinut ridicat de mică
şi cu cea. 5-lOo/o nisip fin (<1,5 mm) ca degresant. Arderea s-a făcut într-un
mediu bine controlat, culoarea finală fiind rezultat al intentiei
'
producătorului, după cum rezultă din următoarele observaţii: 1. vasul are
culoare uniformă pe ambele feţe; 2. culoarea vasului este negru Ia exterior,
brun deschis cenuşiu la interior, exteriorul fiind ars în mediu reducător, iar
interiorul în mediu constant, chiar dacă slab, oxidant; 3. partea brun deschis
cenuşie pătrunde între 1/4 şi 1/2 din grosimea peretelui vasului. Exteriorul
vasului este acoperit cu un slip subţire, care iniţial a fost netezit până la
luciu; acum părţi mari ale suprafeţei exterioare sunt corodate până la pastă;
în măsura în care se mai poate determina, lustruirea s-a făcut pe direcţie
orizontală, cu excepţia zonei diametrului maxim, unde era mult înclinată
spre stânga. Interiorul a avut un strat foarte subţire de slip, care este însă în
cea mai mare pat1e corodat, astfel că ingredientele din pastă se văd foarte
bine, iar suprafaţa actuală este poroasă.
Vasul este de formă pântecoasă, cu diametru] maxim aproximativ
egal cu înălţimea estimată, cu prag la baza gâtului şi cu fundul plat. Decorul
consta din patru proeminenţe mici, aflate imediat la baza gâtului şi patru
apucători (trei păstrate) aflate sub diametru] maxim, în dreptul proeminenţelor.
Datare. Ca f01mă şi decor acest tip de vas are analogii foarte
apropiate în aşezarea de la Popeşti, jud. Giurgiu, în nivelele hallstattiene
timpurii. Acestea sunt în număr de două - notate cu Ha Il şi Ha I2 - şi se
datează în mare în sec. X, respectiv sec. IX a. Chr. 15 O restrângere a datării
nu este însă posibilă deoarece pentru nici unul dintre exemplarele de Ia
Popeşti nu se ştie cu certitudine din care dintre nivele provine, ori dacă au
existat în ambele 16 . Tipul de ardere reducătoare/ (slab) oxidantă, însă, este
specifică stratului Ha I2, ceea ce restrânge datarea vasului de la ~1ăgurele la
sec. al IX - lea a. Chr.
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This note conce111s a bulk of 50-60 sherds found in a cotller of
section S II, undcr stratigraphic conditions that did not allow the excavator
to bc sure whcther thcy werc in a pit or in thc layer. Ali shcrds tun1ed out to
bclong to the samc vesscl (ahout 6(JCJc of which could hc reconstructcd using
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ccntury BC.
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BĂNEASA LAC. DESCOPERIRI DE EPOCĂ LA TENE
Despina MĂGUREANU, Cătălin Ovidiu BOJICĂ

Terenul cercetat se află în apropierea malului sudic al lacului
Băneasa, în perimetrul sitului Băneasa-Lac. În zonă au mai fost cercetate şi
1
alte proprietăţi în perioada 2004- 2005 •
2
Obiectivul cercetării 1-a constituit eliberarea de sarcină arheologică
pentru un teren proprietate privată (Fig. 1) 3 .
S-au trasat pe suprafaţa edificabilă 3 secţiuni: S. 1 (2 x 6 n1, orientată
N-S); S. 2 (3 x 16,50 m, orientată E-V); S. 3 (2 x 14 m, orientată E-V) şi
două casete pe latura de N şi de S a S. 3, în dreptul caroului 6: Cas. 1 (2 x 2 m)~
respectiv Cas. 2 (2,50 x 2 m).
Trebuie menţionat că suprafaţa proprietăţii a fost pute111ic afectată de
lucrările de construcţie efectuate în apropiere. Astfel stratul vegetal, cu o
grosime ce variază între 0,10 - 0,15 m, a fost acoperit de o depunere de
pământ galben, moloz şi gunoaie cu grosimea de 0,20- 0,25 m.
Imediat sub nivelul vegetal apare un pământ cenuşiu gălbui, cmnpact
gros 0,30 1 0,35 m, în care nu s-au găsit Inateriale arheologice;
Urmează un strat în care au apărut materiale arheologice de factură
Latt~ne, de culoare brun-închis, compact măsura 0,30- 0,35 m grosime.
Locuirea de epoca bronzului a fost surprinsă în cele trei secţiuni, dar
la adâncimi difetite şi grosimi variind între 0,10 şi 0,30 m faţă de nivelul
actual de călcare. Acest fapt a fost determinat de existenţa unei pante
orientate N-S, care cobora către lac.
Solul steril din punct de vedere arheologic (lut galben), începe la
aproximativ - 1,00 m.
Adâncimea maximă de să pare atinsă, a fost de -1,20 m.
Au fost surprinse un complex de locuire din epoca bronzului (Cpl.
liS. 2). atribuit culturii Glina~ şi unul de epocă Latene (Cpl. 2/S. 3-Cas. 1 şi
2 ). Oi n strat au fost recoltate fragmente ceran1ice atribui te ambelor epoci
menţionate precum şi câteva datând din eneolitic. Ceramica de epocă Latene
a fost puţin numeroasă. astfel încât putem prezenta aici fragmentele tipice
1

2

Mănucu-Adameşteanu. D. 1\1 ăgureanu. C. Buj ică :!006. p. 102-1 0-L 4:!3. Pl. 1311.
Colecti,·: Gh. Mănucu-Adameşteanu-responsabil. Q,·idiu Cătălin Bojică. Dan-Cosmin

Pîn·ulescu. M ireia Camel ia Ciocăne1 (MMB ). Alexandra Neagu. studentă FIB. Durata
cercetării: 9-18.10.2006.
' Str. Bujorului nr. 36. lot -t.
~Vezi in acest ,·olum Radu Biijenaru. Un complex de tip Glina de la Băneasa Lac.
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descoperite. Datorită gradului ridicat de fragmentare, formele vaselor au fost
uneori greu de identificat.

Complexui1/S. 3, Cas. 1 şi 2 (Fig. 2)
Acest complex a fost suprins la -0,40 cm adâncime, faţă de nivelul
actual de călcare, în c. 5-7. Deşi s-au practicat cele două casete, suprafaţa sa
nu a putut fi delimitată în întregime, datorită culorii şi texturii unifonne a
solului în suprafeţele deschise. Partea de V a complexului a fost afectată de
săparea unui şanţ modem, lat de 0,30/0,35 cm, şanţ surprins pe profilul de S
(Fig. 2).
Dimensiunile înregistrate sunt de 2 m (pe profilul deS) x 1,10 m (în
grund S.3), (Fig. 2). Forma în plan a locuinţei era cel mai probabil patrulateră.
Adâncimea de săpare era la - 0,50/- 0,55 m, ceea ce permite identificarea
acestui complex drept unul adâncit. Umplutura, de pe suprafaţa S. 3, era
putetnic pigmentată cu cărbune şi arsură. Nu a fost surprinsă nici o instalaţie
de foc. Inventarul recuperat este constituit din câteva fragmente ceramice tipice,
la care se adauga o lupă de fier. În umplutura gropii se găsea şi n1aterial
ceramic atribuit culturii Glina, antrenat la săparea complexului adâncit.
5

Descrierea inventarului ceramic din complexul 2 (locuinţă)
Fragmentele de vase s-au descoperit între -0,50-0,80 m.

Ceramica

lucrată

cu mâna

căţuie

- 1 frg. de toartă, diam. 1,6 cm, pastă cărămizie la exterior 1
neagră în spăt1ură, degresant pietricele şi nisip cu granulaţia de 1 mm,
ardere neuniformă. (Fig. 3/4);
borcan - 1 frg. de buză (dreaptă) şi perete, diam. gură 22.2 cm. pastă
cărămizie la exterior/cenuşie în spărtură, degresanţi: nisip cu granulaţia de 1
mm şi cioburi pisate: ardere neunifonnă, decor: brâu alveolat (Fig. 3/1 ):
borcan - 1 frg. de buză (dreaptă) şi perete cu o apucătoare. diam.
gură 14.4 cm, pastă cărămizie la exterior 1 cenuşie în spărtură, degresanţi:
nisip cu granulaţia de 1 mm şi cioburi pisate: ardere neunifotmă, decor:
alveolări (Fig. 3/2):
vas cu pereţii drepţi - 1 frg. de buză (dreaptă), diam. gură 16,5 cm,
pastă cărămizie la exterior 1 cenuşie în spăt1ură. degresanţi: nisip cu
granulaţia de l mn1 şi cioburi pisate: ardere neuniformă. decor: linie curbă
în relief cu buton central şi două alveolări (Fig. 3/3):
vas cu pereţii drepţi ? - 1 frg. de buză (dreaptă. uşor evazată). diam.
gur{l 14.2 cm. pastă neagră, degresant nisip cu granulaţia sub 1 mm. ardere
uniformă. suprafaţa lustruită. (Fig. 3/6);
' Pentru o ~curtă prezemare a rezultatelor cercetării din ace~! punct 'ezi l\1ănucu
Adameşteanu. Q,·idiu Căuilin Bojică. Dan Co~min Pin ulescu. Mirela Camel ia Cil)C<inel.
Alexandra Neagu 2007. p. 94-95. 422. pl. 18.
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oală

cm,

pastă

granulaţia

1 vas bitronconic ? - 1 frg. de fund şi perete, diam. fund 10,8
cărămizie la exterior 1 cenuşie în spărtură, degresanţi: ms1p cu
de 1 mm şi cioburi pisate; ardere neuniformă (Fig. 3/5).

Ceramica

lucrată

la

roată

lekythos ? - 1 frg. de toartă, 3 cm, pastă cărămizie, degresant nisip cu
granulaţia sub 1 n1m, ardere uniformă, posibil import6 . (Fig. 3/8);
cană ? - 1 frg. de toartă, 8 cm, pastă neagră, degresant nisip cu
granulaţia sub 1 mn1, ardere uniformă, suprafaţa lustruită;
forma nu a putut fi recunoscută - 1 frg. de buză, diam. gură 19 cm,
pastă fină, cenuşie, degresant nisip cu granulaţia sub 1 mm, ardere uniformă,
imitaţie de lekane? (Fig. 3/7);
forma nu a putut fi recunoscută (lekythos ori cană cu corp globular?
) - 1 frg. de fund inelar, diam. 6 cm, pastă fină, cenuşie, degresant nisip cu
granulaţia sub 1 mm, ardere unif01mă (Fig. 3/9);
forma nu a putut fi recunoscută - 2 frg. de perete (de 3 şi 5 cm) din
acelaşi vas de mari di1nensiuni, pastă fină, cenuşie, degresant nisip cu
granulaţia de 1 mm, ardere uniformă.
Cele 12 fragmente provin de la 11 vase. Pentru 5 dintre acestea
forn1a a putut fi sigur identificată.
Tot în un1plutura Cpl. 2 a fost descoperită şi o lupă de fier. De formă
oval - neregulată, cu suprafaţa spongioasă, lupa are dimesiunile de 4,5 x 6,3
cm, 2, 7 cm gros. şi o greutate de 130 g.
Astfel de lupe din fier împreună cu zgură, au fost descope1ite alătUii
de unelte şi instalaţii pentru prelucrarea metalului pe teritoriul Bucureştilor,
7
8
la Căţelu Nou şi Bragadiru . Trebuie menţionat că nici o altă dovadă
materială a prelucrării metalului nu a mai fost descoperită aici.

Ceramica descoperită în strat
Ceramica lucrată cu mâna
S. 3, c. 2, -0,70-0,90 m
cană

? - 1 frg. de toană, 5 cm, pastă neagră, degresant ms1p cu
granu]aţia de 1 mm, ardere uniformă, suprafaţa lustruită.
S. 3. c. 3-4, -0,50-0.80 m.
căţuie- s-a păstrat aprox. 1/3 din vas. toana llpseşte. Diam. fund 5.6
cm. diam. gură 11,2 c1n: pastă neagră la exterior, cărămizie în spănură.
degresant nisip cu granulaţia sub 1 mm, ardere neuniformă şi urme de ardere
secundară în interior. (MMB-inv 175366: Fig. 4/5 );
Material identificat de către dr. Vasilica Lungu. de la Institutul de Studii Sud-Est
Europene. căreia îi mul~umim.
7
Leahu 1965. p. 58.
8
Turcu 1979. p. 45. p. 90: cadem. 1981. p. 29-31.

1
'
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strecurătoare

- 1 frg. de fund şi perete, dimensiuni 5 cm şi 0,5 cm
gros.; pastă negru-cenuşie, degresant nisip cu granulaţia de 1 mm, ardere
neunifonnă. (Fig. 4/2);
apucătoare şi buton - probabil de la vase borcan, dimensiuni 3 cm,
pastă cărămizie la exterior 1 negru-cenuşiu în spărtură, degresant nisip cu
granulaţia de 1 mm, ardere neuniformă.

Ceramica lucrată la

roată

S. 2, c. 4, -0,45-0,70 m.
Forma nu a putut fi recunoscută- 1 frg. de fund inelar, diam. 5,5 cm,
pastă cărămizie, degresant nisip cu granulaţia sub 1 mm, ardere uniformă.
(Fig. 4/6).
S. 3, c. 3, -0,70-0,90 m.
amforă - 1 frg. de toattă, 8 cm, pastă fină, ocru-cărămizie, degresant
msip cu granulaţia de1-1,5 mm, ardere uniformă, import - posibil grecoitaliotă9 dar este greu de stabilit tipul. (Fig. 4/4).
S. 3, c. 4, -0,90-1,10 m.
amforetă - 1 frg. de picior (îi lipseşte partea inferioară), diam. n1ax.
4.2 cm, pasta fină, cenuşie, degresant nisip cu granulaţia sub 1 mm, ardere
uniformă, imitaţie 10 . (Fig. 4/3).
În S. 1, c. 2, în strat, la -0,90 - 1,1 O m, a fost descopetit o seceră din
fier, cu spin la mâner- (Fig. 4/1). Lama este uiunghiulară în secţiune. Lăţimea
maximă păstrată este de 1,7 cm, iar grosimea de 0,3 cm. Vârful lipseşte. Piesa
era puteinic oxidată la descoperire. Dimensiunile după curăţare şi restaurare: 24
CITI din care 2,5 cm reprezintă lungimea păqii piinse în mâner. Spinul s-a n1ai
păstrat doar pe 0,5 cm lungin1e.
Cea mai bună analogie (fotmă şi dimensiuni) pentru această piesă
11
am găsit la Brad - Zar&idava, în nivelul II din aşezarea deschisă. nivel
datat în sec. III-II a. Chr. Intr-o mie geografică mai apropiată, seceri au fost
descopen.te 1a p o peşti·12 .
Forme a~emănătoare vaselor borcan descope1ite (Fig. 312. 3) am
găsit la Poiana L în nivelul Lat.ene II, datat în sec. III-II a. Chr.
Puţinătatea mate1ialului descope1it pe str. Bujorului nr. 36, precum şi
caracterul uşor arhaic al vaselor mode late cu mâna permit o datare relativă
între sfftrşitul sec. III a. Chr şi sec. Il a. Chr.
1

,

***
9

Vezi nota 6.
\'ezi nota 6.
11
1 /~
.1 s.lc
11 199). p. Il) . .1.:. 711
___ 71. . Pl . _
.
ll·
· ·1·

10

12
1
·'

Şl
··

1 "01~
o.
Pl . __

Vulpe 1957. p. 134~ idc111. 1961. p. 331.
Vulpe R. E. Vulpe 1933. p. 1RS. fig. 30/8 şi p. 287. fig. 38/3.
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14

Proprietatea
din str. Liliacului nr. 53, lotul 2, se află tot în
15
apropierea malului sudic ăl lacului Băneasa , la cea. 160 m NV de
complexul cercetat pe strada Bujorului nr. 36. (Fig. 1).
Pe suprafaţa lotului au fost trasate, pe amplasamentul casei, două
secţiuni şi o casetă: S. I (20 x 2 m) şi S. II (20 x 2 m), Cas. 1 (5,50 x 3,50 m).
Solul vegetal a fost decapat mecanic până la O, 15 m. Descrierea
stratigrafiei în S. I, de sus în jos, este următoarea:
-nivelul vegetal (decapat n1ecanic) -0-0, 15 m~
-strat de pământ de culoare neagră, foarte compact -0,15-0,40 m~
-strat de pământ galben lutos pigmentat cu cenuşă -0,40-0,70 n1;
-solul "viu", de culoare galbenă, steril din punct de vedere
arheologic -0,70-0,90 m.
Adâncimea maximă de săpare atinsă în această secţiune este de O, 90 m.
Materialul de factură Latene care face obiectul studiului nostru
provine din S. I şi Cas. 1, unde a fost surprins un complex - Cpl. 1, cel mai
probabil o locuinţă de suprafaţă.
Fragmente ceramice (29 exemplare) au fost descoperite şi în afara
Cpl. 1, pe suprafaţa S. I.
Limitele complexului de locui re Cpl. 1, de 3,50 x 3,00 n1, au fost
înregistrate conf01m descrierii autori lor săpăturii, pe baza unei pigmentări
intense a solului cu cărbune de lemn şi pământ ars la roşu, precum şi
datorită aglomerării de material ceramic. Acesta se găsea în maj01itate la 0,30 m, concentrat în colţul de SV al S. I, pe o suprafaţă de cea. 1 mp. Tot
aici s-a înregistrat un fragment de lipitură dintr-un perete de 30 x 13 cm şi
4 cm grosime. Un fragment de lutuială bine făţuită, arsă, de culoare cenuşie,
de 5 x 4 cm şi 1,5 grosime care păstrează impresiuni de fibre vegetale, a fost
găsit printre cioburi.
Podina locuinţei se afla la -0,60 m faţă de nivelul actual de călcare şi
adâncită la cea. -0,35 m în stratul de cultură. Nu a fost înregistrată prezenţa
unei instalaţii de foc.
Lotul ceramic ptimit spre studiu va fi prezentat integral, ataşând un
catalog al ceramicii descoperite. Descrierea ceramicii se va face respectând
următoarea succesiune descri pti vă: se va speci fie a din ce pat1e a vasului este
fragmentul (frg) păstrat: forn1a vasului atunci când poate fi recunoscută:
tipul de pastă: degresantul: existenţa unui tratament al suprafeţei (lustruire.
barbati nare ): se va preciza doar când arderea a fost neuniformă: dimensiuni:
prezenţa decorului: alte eventuale observaţii.
Cnlediv: Cih. Mi1nucu-Adameşteanu - responsahil. Mirela Camelia Ciocănel. DanCP~min Pîrnllescu. (I\1MB ). Durata cercetării: 10-11. 08. 2006.
1
' Mănucu-Adameşteanu. Despina Măgureanu. C. Bojică 2006. p. 423. Pl. LV 1.
I-l
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Din inventarul Cpl. 1 au făcut parte
Dintre acestea, 58 sunt de la vase lucrate cu
catalog acestea sunt prezentate, grupate, pe
cantitati vă a tipurilor de pastă în funcţie de
observa şi grafic.

Distribuţia cantitativă

Catalin Ovidiu

Bojică

141 de fragmente ceramice.
mâna, iar restul la roată. În
tipuri de pastă. Distribuţia
categoria ceramică se poate

a tipurilor de

pastă

Cele 141 de fragmente provin de la 91 de vase. Dintre acestea au fost
recunoscute formele a 43 de vase: 8 borcane (3 M1b, 5 Mlc); un vas mic cu
pereţii drepţi (M1a); un vas bitronconic ( 1 M1a); 2 oale ( 1 M1c, 1 M1c);
3 căni ( 1 M1c, 2 R2e); o căţuie (M1c); un castron (R1a); 19 străchini
( 7 R1a, 1 R2a, 1 R2d, 7 R2e, 3 R3); un ulcior (R1a), 2 kratere (R1a),
4 lekane (2 R1a, 2 R1b).
Forma a 30 dintre vase nu a putut fi sigur recunoscută, datorită
dimensiunilor fragmentelor ori părţii de vas nereprezentative păstrate
(perete).
Numărul de vase identificat, mare pentru a fi considerat doar
inventarul locuinţei, include fără îndoială şi fragmentele strânse ulterior în
umplutura gropii bord ei ului, după abandonarea acestuia.
--·--------------------

----------

-- - - - -

35 - --- ---·---·----· -- -· -·-···------------ ·----·-·------ --------·---··--- ·--·-·--··-. --- - ----·- ---------

30
25

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

20
15

10
5

o
rvi1 a

rvi1 b

tl/11 c

R1 a

R1 b

R2a

R2b

R2c

R2d

R22

R3

Cerarnica lucrată cu ntâna
Pasta din care au fost confecţionate ,·asele lucrate la mana este
grosi eră sau semigrosieră. în funcţie de ~cantitatea şi dimensiuni le
dcgrcsanţilor: cioburi pisate. pietricele şi nisip. In primul caz. dcgresanţii cu
granulaţia mare sunt folosiţi abundent. ceea ce a dus la obţinerea unei paste
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cu multe goluri. În al doilea caz, cioburile sunt mărunt pisate, pietricelele au
şi ele dimensiuni mai mici, pasta fiind omogenă. Vasele au fost arse oxidant~
căpătând diverse nuanţe de cărămiziu şi pete cenuşii în cazul unei arderi
neunifonne.
Bucăţile de vase provin de la recipiente de dimensiuni mici şi medii
(diametru} gurii de 10, respectiv 20 cm). Grosimea pereţilor şi a bucăţilor de
fund este cuprinsă între 0,5 şi 2 cm. A fost descoperit un singur fragment de
perete de la un vas cu suprafaţa barbotinată.
Ca analogie pentru vasul borcan (Fig. 511) menţionăm o descoperire
16
similară de la Zimnicea (C 10 M. 89)
Ambele oale identificate în inventarul Cpl. 1, au pereţii lustrui ţi pe
ambele părţi. Una dintre ele a fost modelată prin tehnica colacilor de lut
(Fig. 5/5).
O a treia oală (Fig. 5/7) a fost descoperită în afara Cpl. 1, în S. 1, c. 6.
Marginile unui fund care ar putea fi de la o oală, au fost ciobite
intenţionat după spargerea vasului, până s-a obţinut o fotmă rotunjită,
utilizată drept capac.
Cele câteva apucătoti păstrate sunt ovale, aplatizate. Unele erau
incluse brâielor alveolate în relief dispuse pe corpul vaselor (Fig. 511). Un
singur fragment de vas bitronconic~ cu profil uşor invazat păstrează un buton
cilindric plasat imediat sub buza dreaptă (Fig. 5/4 ).

Ceramica

lucrată

la

roată

În cazul vaselor lucrate la roată~ pasta este omogenă, semifină şi fină,
conforn1 cu tipul şi cantitatea degresanţilor adăugaţi: cioburi pisate, nisip,
pietricele. Arderea este uniformă, în majoritate oxidantă, dar există şi câteva
fragmente
de vase arse reducător.
.....
Predomină vasele deschise, cu gura largă. Fragmentele provin fie de
la vase de mati dimensiuni, cu diametru! maxin1 de peste 40 de cm, cu
pereţii groşi de 1-1.5 cm (kratere, lekane ), fie de la străchini şi castroane din
pastă fină, cu maxim 21-25 cm, respectiv 46 cm diametru. Prima categorie
de dimensiuni este reprezentată de 7 torţi masive (întregi. fragtnentare şi care
păstrează părţi din c01vul vasului). rotunde în secţiune. groase de 2-3 cn1.
Toqi ie erau p1i nse uşor obi ic pe ccllvul vasului. într-un singur caz toa11a fi ind
plasată sub buză. Acest fragment. de lekane. (Fig. 6/1) este dealtfel singurul
ars oxidant. toate celelelte avfmd nuanţe de cenuşiu până la negru. La extetior,
imediat sub buză. la maxim 1 cm. prezintă o incizie circulară continuă.
17
Forma acestor reci piente. rezultat al imitaţiei modelelor greceşti
nu depăşeşte în timp sfârşitul sec. III a. Chr.
1

<' Alexandrescu 1980. Fig. 16/9.
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Dintre cele Il fragmente de la 8 vase cu fund inelar, cu diametre
între 8 şi 15 cm, 6 baze pot fi atribuite unor străchini (Fig. 6/5-7). Pasta din
care au fost lucrate este fină, omogenă, cu nisip cu granulaţia sub 1 cm. Un
singur fragment a fost ars neuniform, unul oxidant, celelalte fiind arse
reducător (unul căpătând culoare neagră, celelalte devenind cenuşii).
Ca analogii menţionăm pentru vasele din Fig. 6/4, 7/3 şi 7113
descoperiri făcute în necropola de la Zimnicea 18 •
Şi în cazul unui fund inelar, margini le au fost ciobi te intenţionat
după spargerea vasului, pentru a fi reutilizat drept capac.
Dintre cele 19 străchini identificate (Fig. 6/3, 4 şi 7/1-10, 12, 13),
doar pentru 5 s-a putut calcula diametru] gurii (Fig. 6/3, 4 şi 7110, 12, 13).
Cele mai multe străchini au buza uşor invazată. Patru dintre ele au
buza evazată (Fig. 711, 2, 4 ), una dintre ele având incizia trasată pe interiorul
buzei (Fig. 6/3 ).
19
Evoluţia acestei forme de vas nu trece la Zimnicea de sfârşitul
sec. III a. Chr.
Cu toate că are acelaşi profil ca şi străchinile, am atribuit unul dintre
fragmentele descoperite unui castron (Fig. 7/11) datorită diametrului gurii
care măsoară 46 de cm.
În eşantionul studiat nu avem decât două bucăţi de perete (gros de
2,5 cm) de culoare cenuşie, care să poată fi atribuite unui vas de mari
dimensiuni, destinat stocajului, modelat din pastă fină, arsă reducător.
Din grupa vaselor utilizate pentru păstrarea şi consumarea lichidelor
putem menţiona fragmente de la două căni şi o bucată din gura trilobată a
unui ulcior din pastă foarte fină, de culoare cenuşie.
i\1aterialul ceramic descoperit în asociere în complexul de locuire
Cpl. 1, de pe str. Liliacului nr. 53. atrage atenţia prin calitatea vaselor lucrate
la roată cât şi prin numărul mare de vase cu forn1e deschise. Fragmentele de
străchini şi de lekane indică apanenenţa acestei descoperiri la olătia getică
din sec. IV- III a. Chr.
Dar cum de pe suprafaţa secţiunii cercetate au fost recoltate şi câteva
fragmente tipice olăriei geto- dace de epocă clasică. trebuie să precizăm că
descoperiri le făcute în ce le două puncte de pc mal u1 sudic al la cu 1ui
8{mcasa. mdică existenţa unei aşezări de sec. IV - III a. Chr. căreia îi
apaqin cele două complexe cercetate. aşezare suprapusă de urme sporadice
de locui re dat abi le în sec. 1l - l a. Chr. Acestea din urmă permit
Alexandrescu 1977. p. 1]-l- 1~6. T\1o~calu 198~. r- 1~S
~ r\le\adrc~cu 19~0. C] M. 1(). Fi!!. ~)/IS: C 10 M. Il~. Fi!!. 3-l/IS: respecti\ Fi!.! ..1.3/2).
'as din C()lecţia Papazoglu.
19
/hidcn1. p. -lS.
!1

~

https://biblioteca-digitala.ro

~

~

BĂNEASA LAC. DESCOPERIRI DE EPOCĂ LA TENE

109

identificarea unei noi aşezări, contemrorană celor de la
Ziduri între vii, Bragadiru şi"'Tânganu 2 .

Căţelu

Nou, Tei -

~atalogul

ceramicii
In catalog, la descrierea fragmentelor se vor utiliza următoarele
prescurtări pentru ceramica lucrată cu mâna:
:t\.11 a - pastă cărămizie;
M1b- pastă cărămizie la exterior, negru cenuşie la intetior;
M1c - pastă cărămizie la exterior, negru cenuşie în spărtură;
M2a - pastă neagră la extetior, cărămizie la interior.
Prescurtările utilizate pentru ceramica lucrată la roată sunt
următoarele:

R 1a - pastă cenuşie, suprafaţa netedă;
R1b- pastă cenuşie, suprafaţa lustruită;
R2a - pastă cărămizie (gălbuie, ocru, roşietică, etc.) la intetior
exterior;
R2b - pastă cărătnizie la exterior, cenuşie la int~rior;
R2c- pastă cenuşie la exterior, cărămizie la intetior;
R2d - pastă cenuşie sau neagră la exterior, cărămizie în spă11ură:
R2e - pastă cărămizie la exterior, cenuşie sau neagră în spă11ură:
R3 - pastă neagră.
vor fi notaţi astfel:
cp- cioburi pisate;
n - nisip cu granulaţia de 1 mm:
nf- nisip fin. cu granulaţia sub 1 mm;
p (p2, p3, etc)- pietticele de 2, 3 mm, etc;
m- mtca.
Ceramica din Cpl. 1
1\11 a- total 15 frg
6 frg de perete de la 6 vase diferite a căror

şi

la

Degresanţii

formă

nu a putut fi

recunoscută:

1 frg, borcan ?. cp şi nf. dimensiuni: 5 cm, 0,7 cm gros, decorat cu
brâu alveolat:
3 frg, cp şi n, dimensiuni: 3 cm şi 5 cm. 0,9 cm gros: 10 cm şi 1 cm
gros:
.....
1 frg, cp, p2 şi n, suprafaţa barbotinată, dimensiuni: 10 cm şi 0.8 cm
gros:
~o Leahu 1965. p. 27-3--l: Panait. Mioara Turcu 1968. p. 9.3--95: idcm. 1969. p. 163-178.
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1 frg, p2 şi n, dimensiuni: 5 cm şi 1,1 cm gros.
2 frg de buză şi perete de la 2 vase diferite, arse neuniform:
1 frg, vas cu pereţii drepţi, buza rotunjită teşită spre interior, cp şi nf,
dimensiuni: diam. gură 8,8 cm, 1 cm gros. perete, decorat cu brâu alveolat;
(Fig. 5/2)
1 frg, buză dreaptă, uşor teşită spre interior, vas bitronconic cp şi nf,
dimensiuni: 10 cm şi 1 cm gros., s-a păstrat o proeminenţă conică teşită, ars
secundar; (Fig. 5/4 );
2 frg, fund de la 2 vase diferite;
2 frg, fund şi perete, oală, cp şi n, ardere neuniformă, dimensiuni:
diam. fund 20 cm şi 1 cm gros.;
1 frg, fund, cp, dimensiuni: diam. fund 9 cm şi 1 cm gros.

Mlb- total14 frg
12 frg de perete de la 9 vase, dintre care pentru 6 nu a putut fi
recunoscută fonna:
2 frg, borcan, cp şi nf, ardere neuniformă, dimensiuni: 5 şi 9 cm, 1,2
cm gros;
1 frg, borcan, cp şi nL ardere neuniformă, dimensiuni: 5 cm, 0,9 cm
gros, decorat cu brâu alveolat şi proeminenţă conică îndreptată în sus;
1 frg, borcan, cp şi nf, ardere neuniformă, dimensiuni: 10 cm, 1 cm
gros;
1 frg dinspre fund, borcan, p2 şi n, ardere neunifotmă, dimensiuni:
9 cm, 0,7-1,5 cm gros;
1 frg cu o proeminenţă aplatizată, cp, ardere neuniformă, dimensiuni:
5 cm, 0,9 cm gros;
2 frg, acelaşi vas, cp, dimensiuni: 3 şi 5 cm, 1 cm gros;
2 frg, acelaşi vas, cp şi n, ardere neuniformă, dimensiuni: 5 şi 8 cm,
O' 8-1 cm bcrros·'
2 frg, vase diferite, cp şi nf; cp şi n, dimensiuni: 5 cm, 0,9 cm
respectiv 1 cm gros;
1 frg de buză şi perete, buza dreaptă, vas mic cu buza dreaptă, uşor
oblică spre interior, cp şi n, ardere neuniformă, dimensiuni: diam. gură 9,4
cm şi 0,9 cm gros. perete; (Fig. 5/8).
1 frg, fund, cp şi n, ardere neuniformă, dimensiuni: diam. fund 13,2
cm ŞI 1,2 cm gros.

Mlc- total 29 frg
14 frg de perete de la 7 vase arse neuniform, dintre care pentru 4 nu
a putut fi recunoscută forma. iar pentru 4 nu s-a putut sigur identifica:
l frg. cană, nL dimensiuni: 8 cm. diam. max. la p~mtec 10 cm. 0.4o.c, cm gros. perete. Suprafaţ(t \'asului a fost acoperită cu un strat suhprL' de
lut fin menit ~[t reduc[t din porozitate:
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5 frg, borcan, cp şi nf, dimensiuni: 1 buc. x 5 cm, 3 buc. x 8 cm, 1
•
buc. x 10 cm, 1 cm gros;
1 frg din zona gâtului, borcan, cp şi nf, dimensiuni: 10 cm, 1 cm
gros;
1 frg, borcan, cp şi nf, dimensiuni: 10 cm, 0,7 cm gros;
1 frg, borcan, cp şi nf, dimensiuni: 8 cm, 0,8 cm gros;
2 frg, acelaşi vas, cp şi n, dimensiuni: 5 cm, 1,3 cm gros;
1 frg, p2, cp şi nf, dimensiuni: 8 cm, 1,2 cm gros;
1 frg, perete cu o apucătoare aplatizată, cp, dimensiuni: 5 cm, 1,2 cm
gros., şi 3,5 cm lungime apucătoarea;
o apucătoare aplatizată, cp, ardere neuniformă, dimensiuni: 5 cm
lungime;
7 frg de buze de la 5 vase, dintre care pentru 2 nu a putut fi
recunoscută forma, iar pentru unul nu s-a putut sigur identifica:
1 frg, cp şi n, dimensiuni: 5 cm, 0,7 cm gros., suprafaţa exfoliată;
1 frg buză dreaptă, cp şi nf, ardere neuniformă, dimensiuni: 5 cm,
0,9 cm gros.;
1 frg buză rotunjită. evazată, strachină ?, cp şi n, ardere neunifOimă,
dimensiuni: 5 cm, 0,4 cm gros, şi 0,6 cm gros. perete;
3 frg buză şi perete (buza dreaptă, teşită oblic spre interior), borcan,
cp şi nf, ardere neuniformă, dimensiuni: diam. gură 14,4 cm şi 0,9 cm gros.
perete. Decor: brâu alveolat şi buton aplatizat cu alveolare în mijloc. La
1 cm sub buză s-a făcut o perforaţie dinspre exterior spre interior, destinată
suspendătii vasului. Se păstrează urma de uzură în partea supe1ioară a găurii
(Fig. 5/1 ).
1 frg buză şi perete (buza rotunjită, uşor teşită spre interior), vas cu
pereţii aproape drepţi, cp şi nf. ardere neuniformă, dimensiuni: diam. gură
9,5 cm şi 0,8 crn gros. perete (Fig. 5/6);
8 frg fund de la 4 vase diferite, pentru 2 nu a putut fi recunoscută
f onna:
3 frg, fund şi perete. oală, p2, cp şi nf, ardere neuniformă.
dimensiuni: diam. fund 16 cm şi 1,4 cm gros. Gros. perete 1.2 cm. Vas
modelat cu tehnica col<Jcilor de lut. (Fig. 51 5)
1 frg. fund şi perete. căţuie, cp şi nf. ardere neuniformă, dimensiuni:
5 cm. 1.5 cm gros. fund şi 0.8 cm gros. perete. S-a păstrat zona de insenie a
torţii către fund. (Fig. 5/3 ):
1 frg, fund. p2, cp şi n. ardere neunifonnă. dimensiuni: diam. fund
(_).o cm şi L 1 cm gros. V <JS mode lat cu tehnica col aci lor de 1ut.
3 frg, fund. cp şi calcar pisat, dimensiuni: diam. fund 20 cm şi
1. 7 cm ....gros .
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Rla- total 33 frg
16 frg de perete de la 9 vase, dintre care pentru 5 nu a putut fi
recunoscută f01ma, iar pentru 6 nu s-a putut sigur identifica:
1 frg, pithos?, n, dimensiuni: 5 cm, 2,2 cm gros;
2 frg probabil din zona gâtului, pithos?, n, ardere neuniformă,
dimensiuni: 10 cm, 0,9- 2 cm gros;
2 frg din zona de inserţie a torţii, krater?, n, dimensiuni: 5 şi 20 cm,
1,2 cm gros; toarta de secţiune ovală măsoară 2 x 4,5 cm gros;
2 frg perete şi zona de inserţie a torţii, krater?, nf şi scoici pisate,
dimensiuni: 15 cm, gros. 0,4-0,7 cm perete. Toarta·cu secţiune ovală, 2,3 x
1,5 cm;
1 frg din zona de inserţie a torţii, lekane?, nf, dimensiuni: 8 cm,
0,7 cm gros;
2 frg toartă, lekane ?, cp şi n, dimensiuni: 8 cm, diam. 2,8 cm;
5 frg, vase diferite, n, dimensiuni: 1 buc. x 3 cm, 2 buc. x 5 cm,
lbuc. x 8 cm, 1 buc. x 10 cm; 0,4 cm respectiv 0,7 cm, 1 cm şi 0,6 cm gros;
1 frg, nf, dimensiuni: 9,5 cm, 0,5 cm gros;
12 frg de buze de la Il vase, dintre care pentru 3 forma nu s-a putut
sigur
identifica:
.....
1 frg ulcior cu gură probabil trilobată, n, dimensiuni: 4,5 cm, 0,3 cm
gros.:
1 frg buză rotunjită, strachină ?, nf, dimensiuni: 5 cm, 0.6 cm gros.
incizie paralelă cu buza;
1 frg buză rotunjită. strachină ?, cp şi n, dimensiuni: 5 cm. 0.5 cm
gros. şi 0,3 cm gros. perete: incizie paralelă cu buza: (Fig. 7/5):
1 frg buză rotunjită, strachină ?, p2 şi n. din1ensiuni: 5 cm. l cm
gros. şi 0,5 cm gros. perete: incizie paralelă cu buza:
1 frg buză rotunjită uşor oblică spre interior. strachină '?. nf.
dimensiuni: 5 cm, 0,5 cm gros.; incizie paralelă cu buza:
1 frg buză rotunjită, strachină, cp şi nf. dimensiuni: 5 cm. 1.2 cm
gros. şi 0.6 cm gros. perete: incizie paralelă cu buza: (Fig. 7/8):
1 frg buză rotunjită. strachină. n. dimensiuni: diam. gură 2) cm.
l.l cm gros. şi 0.5 cm gros. perete: incizie parale 1ă cu buza: (Fig. 7112 l:
2 frg buză rotunjită. strachină. n. dimensiuni:) şi S cm. 0.7 cm grus.:
incizie paraielă cu buza: (Fig. 7/3 ):
1 frg buză rotunjită uşor teşită spre exterior. strachină. cp ~i nL
dimensiuni: 5 cm, 0.7 cm gros. şi 0,4 cm gros. perete. incizie paralelă cu
buza: (fig.
.... 7/6):
1 frg buză dreaptă. strachină. nf. dimensiuni: diam. gură 12 cm. 1 cm
gros. incizie paralelă cu huza:
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castron, cp şi n, dimensiuni: diam. gură 46 cm,
1,3 cm gros. şi 0,6 cm gros. '"perete, incizie paralelă cu buza; Fig. (7111 );
5 frg fund de la 4 vase diferite, pentru care nu a putut fi recunoscută
forrna:
2 frg fund inelar, p 2 şi n f, diam. fund 9 cm, 0,4 cm gros.; (Fig. 6/8);
1 frg fund inelar, n, diam. fund 9,5 cm, 1,1 cm gros., rotunjit prin
lovire, pentru a fi folosit drept capac;
1 frg fund inelar, nf, diam. fund 8 cm, 0,3 cm gros., 0,5 cm gros.;
(Fig. 6/5);
1 frg fund inelar, nf, diam. fund 9,4 cm, 0,6 cm gros., incizie la baza
peretelui (Fig. 6/6).
R2a - total 5 frg
4 vase, dintre care pentru 3 forma nu a putut fi recunoscută:
1 frg de perete, forrna nu a putut fi recunoscută, nf, dimensiuni:
9,5 cm, 0,5 cm gros;
1 frg buză rotunjită, invazată, strachină, p2 şi n, dimensiuni: 5 cn1,
0,4 cm gros., 2 incizii paralele, una pe buză, cealaltă dedesubt;
3 frg fund de la 2 vase diferite:
1 frg fund inelar, cp şi n, 10 cm, 0,8 cm gros., incizie paralelă, urme
de ardere secundară:
2 frg fund inelar, p2 şi nf, diam. fund 9,4 cm, 0,7 cm gros.;
R2b - total 11 frg
3 frg de perete de la 2 vase arse neuniform. Pentru unul forma nu a
putut fi recunoscută, iar pentru celălalt nu s-a putut sigur identifica:
2 frg din zona gâtului, pithos?, n, dimensiuni: 10 cm, 0,7-1 cm gros:
1 frg de perete, nL dimensiuni: 5 cm, 0,9 cm gros;
7 frg de buze de la 3 vase:
1 frg buză rotunjită uşor teşită spre exterior, sti~achină ?, p2 şi n,
dimensiuni: 5 cm. 0.7 cm gros. incizie paralelă cu buza;
1 frg buză rotunjită uşor teşită spre exte1ior, lekane?, n, dimensiuni:
5 cm. 1 cm gros. şi 0.5 cm gros. perete, incizie paralelă cu buza:
5 frg buză. perete şi toană. lekane?. n. dimensiuni: 15 cm. 1.2 cm
gros. buza şi 1 cm gros. perete, toana 2.5 cm diam., incizie paralelă cu buza.
.
.
.
1
lll1JtaţJc- :
l frg fund inelar, nf.. ardere neuniformă. dimensiuni: 3 cm:
R2c - total 1 frg ·
1 frg de perete, forma nu a putut fi recunoscută, n. dimensiuni: 5 cm,
1.5 cm gros.
1 frg

buză rotunjită,
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R2d - total 3 frg
3 frg de buză de la 3 vase, dintre care pentru unul nu a putut fi
recunoscută fonna, iar pentru încă unul s-a putut sigur identifica:
1 frg buză rotunjită, evazată, uşor teşită spre exterior, n, dimensiuni:
3 cm, 0,7 cm gros., o incizie paralelă cu buza pe exterior şi două incizii
paralele pe interior dispuse la 0,5 cm una de alta;
1 frg buză rotunjită, strachină, n, dimensiuni: 8 cm şi 0,6 cm gros.
perete, incizie paralelă cu buza;
1 frg buză rotunjită, strachină?, nf, dimensiuni: 3 cm şi 0,7 cm gros.
perete, incizie paralelă cu buza.
R2e- totallS frg
5 frg de perete de la 4 vase, dintre care pentru unul nu a putut fi
recunoscută fonna, iar pentru altul nu s-a putut sigur identifica:
2 frg din acelaşi vas, nf, dimensiuni: ambele de 5 cm, 0,6 cm gros;
1 frg din zona gâtului, oală?, n, dimensiuni: 10 cm, 1,3 cm gros;
2 frg, cană, vase diferite, n, dimensiuni: ambele au câte 8 cm şi 0,40,8 cm, respectiv 0,6 cm gros;
8 frg de buză de la 8 vase, dintre care pentru unul nu s-a putut sigur
identifica fonna;
1 frg buză dreaptă, strachină, n, dimensiuni: 10 cm şi 1 cm gros.
perete. incizie paralelă cu buza;
1 frg buză dreaptă, teşită spre inte1ior. strachină, n. dimensiuni: 3 cm
şi l cm gros. perete. incizie paralelă cu buza:
l frg buză rotunjită, strachină, cp şi n, dimensiuni: 3 cm şi 0.6 cm
gros. buză. OA gros. perete, incizie paralelă cu buza:
l frg buză rotunjită, strachină, n, dimensiuni: 8 cm şi 1 cm gros.
buză. 0.5 gros. perete, incizie paralelă cu buza. (Fig. 7 /7):
1 frg buză rotunjită. strachină. p2 şi n. dimensiuni: 5 cm şi 0,8 cm
gros. perete. incizie paralelă cu buza:
l frg buză rotunjită, strachină. n, dimensiuni: 3 cm şi 0.8 cm gros.
perete. incizic paralelă cu buza:
1 frg buză rotunjită. uşor teşită spre exterior. strachină. nf.
dimensiuni: ) cm. 0.8 cm gros. buză. 0.6 gros. perete. incizie partJielă cu
buza (Fig. 7/l ):
1 frg buză rotunjită. uşor teşi tă spre exterior. st rach 1nă ·_>. n.
dimensiuni: 5 cm. 0.9 cm gros. buză. 0,6 gros. perete, incizie paralelă cu
buza (Fig. 7/9):
2 frg fund inelar. nf. ardere neumformă. dimensiuni: diam. fund I-L2
cm. OA cm gros. perete (Fig. 6/7).
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R3 - total 8 frg
8 frg de buză de la ·5 vase, dintre care pentru 2 nu s-a putut sigur
identifica fonna;
1 frg buză dreaptă rotunjită, oală?, n, dimensiuni: 5 cm şi 1,2 cm
gros. buză, 0,4 gros. perete;
2 frg buză rotunjită, strachină, n, dimensiuni: diam. gură 24 cm,
0,9 cm gros. buză, 0,5 gros. perete, incizie paralelă cu buza (Fig. 7113);
1 frg buză rotunjită, strachină, n, dimensiuni: diam. gură 21 cm,
1 cm gros. buză, 0,5 gros. perete, incizie paralelă cu buza (Fig. 6/4 );
1 frg buză rotunjită, strachină, cp şi n, dimensiuni: diam. gură 22 cm,
0,9 cm gros. buză, 0,4 gros. perete, incizie paralelă cu buza;
2 frg buză rotunjită, evazată, strachină ? , cp şi n, dimensiuni: diam.
gură 24~6 cm 0,9 cm gros. buză, O, 4 gros. perete, incizie paralelă cu buza pe
interior (Fig. 6/3).
Ceramica de pe suprafaţa S. 1
c. 1, -0,30 m ad.
1 apucătoare cu alveole, M1c, cp, ardere neuniformă, dimensiuni: 5 cm.
2 frg de perete, amforă locală ?. R2b, n, ardere neuniformă,
dimensiuni: 5 şi 10 cm, 0,6 cm gros.
c. 2-3, -0,35 m ad.
1 buză dreaptă uşor teşită, borcan, M 1a, cp, ardere neuniformă,
dimensiuni: 5 cm. brâu alveolat sub buză.
1 frg de perete. M2b. cp, dimensiuni: 5 şi 1O cm. 0,6 cm gros.
1 frg de perete. cană ?. R 1a, nf, dimensiuni: 1O cm, 0,4 cm gros.
2 frg de perete. vas de mari dimensiuni. R 1b, nf, ardere neuniformă,
dimensiuni: 5 şi 8 cm. 1 cm gros.
c. 6. -0,30 m ad.
9 frg de fund şi perete, vas cu pereţii drepţi, M 1c, cp şi n. ardere
neuniformă. diam. fund 13.4 cm, gros. fund 1.6 cm. gros. perete 1 cm.
(Fig. 5/7):
12 frg de perete. amforă locală?. R la. nf. dimensiuni: 6 buc. x 3 cm,
2 buc. x 5 cm. 3 buc. x 8 cm. 1 buc. x 10 cm.
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Abstract
Following thc research intended for thc archaeological clearancc
excavation for two private plots of land on the southem bank of the Băneasa
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Lake (36, Bujorului St. and 53, Liliacului St.), Bronze Age material (the
Glina culture) and two Latene dwellings have been found.
The first dwelling is a sunken one, more likely rectangular, where no
fire installation has been identified.
The inventory included severa} ceramic sherds of handmade pots
(lamp pitcher "căţuie", jar, straight pots), wheel made pots (Lekythoi ?,
mug) and a small iron lens. In the Latene layer a spine handle iron sickle has
been discovered.
For this first investigated area, the approximate dating has been
detennined between late Illnd and Ilnd century BC.
The second complex is another sunken dwelling. No fire installation
has been found in this case either. The ceramic inventory is more numerous
(141 fragments): 58 handmade and 83 wheel made pots. For the first
category, the following shapes have been identified: jars, pots, 1amp pitchers
"căţui". The open shapes (krater, lekane, dishes, and bowls) are predominant
in the wheel made ceramic repertoire.
The association between the types of pottery found in the second
dwelling can be, generally, dated in IV 1h- Illrd century BC.
Some of the materials found in the cultural layer can be dated in thc
51
und and 1 century BC.

List of illustrations:
Figure 1. archaeological site Băneasa Lake, position
Figure 2. 36 Bujorului Street: S. 3- Cpl. 2- ground
Epoch building.
Figure 3. 36 Bujorului Street: Cpl. 2- Latene Epoch
Figure 4. 36 Bujorului Street: Cpl. 2- Latene Epoch
Figure 5. 53 Bujorului Street: Cpl. l - Latene Epoch
Figure 6. 53 Bujorului Strect: Cpl. l - Latene Epoch
Figure 7. 53 Bujorului Strect: Cpl. 1 ·· Latenc Epoch
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Secţiunea

3

1 - Depunere de pământ galben cu nisip şi gunoaie de la constructiile contemporane
2 - Solul vegetal
3 - Pământ cenuşiu -gălbui;
4 - Strat cu material de factură Latcne :
5 - Pământ gălbui, compact cu materiale de epoca hronzului;
6- Pământ galben'steril din punct de vedere arheologic.
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Figura 2. Băneasa Lac, str. Bujorului nr. 36.
S.3 - Cpl. 2 - locuinţă de epocă Latene (profil şi grund).
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Figura 3. Băneasa Lac, str. Bujorului nr. 36
Complex 2 - ceramică de factură Latene.
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Figura 4. Băneasa Lac, str. Bujorului nr. 36
Ceramică de factură Latene şi seceră din strat.
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Figura 5. Băncasa Lac, str. Liliacului nr. 53
Complex 1 - cerarnică de factură Latene lucrată cu mâna.
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Figura 6. Băneasa Lac, str. Liliacului nr. 53
Complex 1 - ceramică de factură Latene lucrată la
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Figura 7. Băneasa Lac, str. Liliacului nr. 53
Complex 1 - ceramică de factură Latene lucrată la
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE PREVENTIVE DE J_JA

DĂMĂROAIA. NOTE PRIVIND SĂPĂTURILE DIN 2005
ŞI 2006 DIN ALEEA SCROVIŞTEA
Cristina ALEXANDRESCU, Despina MĂGUREANU,
Nona PALINCAŞ, Andrei MĂGUREANU, Cătălin BOJICĂ

Situl de la Dămăroaia este situat în nordul oraşului Bucureşti.
Descoperirile arheologice se concentrează pe o mică peninsulă aflată pe
malul sudic al lacului Griviţa. Aceasta face parte din terasa lacului şi
prezintă o uşoară pantă spre lac (Pl. 1).
Scurt istoric al cercetării sitului
Primele cercetări pe teritoriul sitului le face D. V. Rosetti în anii
1930 - 1931 când sunt descopetite materiale din epoca bronzului şi două
m01minte de incineraţie cu un inventar foarte bogat, reprezentat de ceramică
lucrată cu mâna (vase sac, ceaşcă tronconică sau căţuie}, ceramică lucrată la
roată (căni, fructieră, cupă, strecurătoare şi o amforă) şi câteva obiecte din
metal 1• De asemenea, tot cu ocazia acestor cercetă1i au fost identificate
complexe din secolele VI - VII p. Chr., printre care şi un cuptor de ars oale,
precum şi din secolele X -XI p. Chr 2 . Cercetările se reiau abia în anii '70,
când într-un sondaj arheologic practicat în anul 1976 au fost cercetate două
locuinţe de suprafaţă din secolele II-I a. Chr. 3.
În anul 2005, datorită extinderii în această zonă a unui cartier
rezidenţial, au fost reluate săpături le arheologice cu caracter preventiv.
Astfel în campaniile din anii 2005 şi 2006 au fost efectuate săpături pe mai
multe loturi aflate pe Aleea Snagov, Aleea Neajlov şi Aleea Scroviştea de
către colective de la Muzeul Municipiului Bucureşti. Institutul Naţional al
Monumente lor Ist01ice şi Muzeul Naţional de Istorie a României.
Obiectul lucrării de faţă îl fac cercetările preventive de pe Aleea
Scroviştea (Plan şa 1). Este vorba despre cercetări efectuate în 2005 la nr. 5054 (lotul 3) şi despre cele din 2006 de la nr. 56-60 (lotul 2).
Prezentarea săpăturilor
Campania 2005"'
Lucrări le arheologice preventive de la nr. 50-5-l s-au desfăşurat în
perioada 03.06.2005 - 13.06.2005 şi au fost conduse de dr. Gh . .l\1ănucu
1

Rosetti 1935. p. 61-64; Turcu 1969. p. 171-17.2.
Rosetti 1935. p. 61-64.
-~ Stoia 1977. p. 359. punct 20/b; Mandache 1981. p. 291.
~ Mănucu-Adameşteanu. Cristina Alexandrescu. Florina B5rzescu 2006. p. 100- 102.
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Adameşteanu,

din colectiv făcând parte: dr. Cristina Alexandrescu şi Florina
Panait-Bîrzescu. La cercetarea complexelor de epocă Latene a participat şi
Despina Măgureanu.
Suprafaţa a fost cercetată prin patru secţiuni cu următoarele
dimensiuni: 12,50 x 3,00 m (S. 1), 12,50 x 2,00 m (S. 2 şi S. 3) şi 12,50 x
x 2,50 m (S. 4 ), separate de martori de 1,50 m grosime, însurnând 117 rnp
(Pl. 2, 3).
Au fost descoperite 5 complexe: o locuinţă L. 1 şi un cuptor C. 1 de
epocă dacică (Latene); o locuinţă L. 2 şi alte două cuptoare C. 2 şi C. 3,
datând din epoca migraţiilor (sec. VI- VII p. Chr.).

Campania 20065
Lucrările

arheologice preventive de la nr. 56 - 60 s-au desfăşurat în
perioada 08.06 - 13.06.2006 şi au fost conduse de dr. Gh. Mănucu
Adameşteanu, din colectiv făcând parte: Cătălin Bojică şi Andrei
Măgureanu.

Suprafaţa cercetată

în 2006 se află la cea. 20 m vest faţă de săpătura
din 2005. Au fost trasate cinci secţiuni şi patru casete: S. 1 (10,00 x 2~00 m);
S. 2 (6,00 x 2,00 m), S. 3 (7,50 x 1,50 m), S. 4 (7,50 x 1,50 m) şi S. 5 (10,00 x
x 2,00 m): Cas. 1 (4,00 x 2~30 m), Cas. 2 (1 ,70 x 1,50 m), Cas. 3 (3,50 x
x 1,20 m), Cas. 4 (2,00 x 0,80 m), care au acoperit 92.05 mp (Pl. 7).
6
Pe terenul cercetat au apărut cinci complexe, dintre care patru sunt de
epocă dacică (Latene) şi unul poate fi atribuit epocii migraţiilor (sec. VI- VII
p. Chr.).

Stratigrafia

generală

Deşi

sunt la mică distanţă unul faţă de celălalt, fiecare dintre cele
două puncte are pat1icularităţile sale stratigrafice, drept care votn prezenta
separat observaţii le asupra fiecărui punct.
Pentru cercetarea din 2005, descrierea situaţiei stratigrafice este
următoarea:

- stratul vegetaL cu o grosime ce variază între 0,07- 0,30 m:
- strat de utnplutură adus din altă pa11e pentru nivelarea pantei spre
lac. constând din dărâmătură mode111ă (cărămizi. blocuti de zidărie. mot1ar).
în care sunt antrenate şi materiale arheologice din straturile anterioare. cu o
grosime ce variază între 0.50-0,80 m:
- stratul de pămfmt cafeniu în care au apărut matetiale arheologice
este foa11e deranjat de stratul de umplutură modetllă, neputându-i-se stabili
clar grosimea:
'Mănucu-Adameşteanu. C Bojică. A. Măgureanu ~007. p. 88-89.
6

Dintre acestea unul este nesigur în pri,·inta atribuirii. din el fiind recuperate dte\·a
fragmente ceramice atipice.
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- strat de amestec între pământul negru cafeniu şi lutul galben, steril
din punct de vedere arheologic, cu o grosime de cea. 0,45 m (între - 0,60 1,00 m adâncime), în care apar sporadic materiale arheologice;
- nivelul de lut galben, compact, steril din punct de vedere
arheologic, apare în medie de la cea. - 0,90 m adâncime.
Adânc imea de să pare atinsă a fost de - 0,90 - 1,30 m.
Cel de-al doilea punct, cercetat în 2006, nu a suferit intervenţii
moderne, dar de pe suprafaţa sa, stratul vegetal, cu o grosime de 0,25 - 0,30 m,
a fost decapat mecanic.
Descrierea situaţiei stratigrafice este următoarea:
- strat de pământ cenuşiu, de sub cel vegetal, în care au apărut
materiale arheologice, gros de circa 0,50 m;
- strat de lut galben, compact, stetil din punct de vedere arheologic;
apare la adâncimea de 0,75- 0,80 m.
Adâncimea maximă de săpare atinsă a fost de- 0,90 - 1,50 m.

Catalogul complexelor
Descrierea complexelor de epocă Latene din campania 2005
Locuinţa L. 1 (S. 1, carourile 2- 4)
Locuinţa L. 1 (Pl. 4/1 - 2, 5/1 - 2) este un complex adâncit~ a

cărei

groapă

a fost săpată din pa11ea superioară a stratului de pământ negru
cafeniu, pe care îl traversează, pătrunzând în lutul galben. Groapa a fost
înregistrată în grund la- 0,88 m adâncime faţă de nivelul actual de călcare.
Nivelul de săpare antic nu a fost surprins datorită intervenţiilor
contemporane care au pe11urbat depuneri le.
De fmmă aproximativ circulară, L. 1 măsura 2,80 x 2,67 m. La
exteriorul conturului gropii, între -0,84 - 1,27 m adâncime, au fost sesizate
9 gropiţe, cu un diametru de circa 7 cm, unne ale patilor din suprastructura
constructiei.
,
În umplutura de pământ cenuşiu-albăstriu, cu aspect !llăzăros, se
găseau bucăţi de lipitură şi cărbune de lemn de cea. 2 x 3 cm. In jumătatea
de sud a L. 1, pe fundul gropii (la -1,02 - 1,14 m) au apărut 2 grupări de
fragmente ceramice de mari din1ensiuni şi un grup de 3 bucăţi de crustă şi
una din patul vetrei. Fragmentele de crustă păstrează urma unui decor
realizat prin imprimare cu un şnur. Aglomerarea mai mare de cioburi. de
formă ovală. măsura 0,30 x 0.50 m.
Din umplutura gropii a fost recoltat un nUineros matetial ceramic
însun1ând 258 de fragmente de vase, la care se adaugă 5 jetoane şi o fusaiolă.

Cuptorul C. 1 (S. 1, caroul 2)
Pereţii cuptorului (Pl. 4/2) cu o grosime de 4-5 cm, au fost
înregistraţi de la -0,77 m până la nivelul vetrei, la -0.94 111 adâncime.
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De fmmă circulară, vatra avea diametru! exterior de 0,88 m. Gura
cuptorului (lungime 30 cm, lăţime 36 cm) se găsea către SE.
Cuptorul a fost cercetat prin secţionare, pe un ax orientat NV -SE.
S-au obţinut următoarele informaţii despre amenajarea şi structura sa:
- crusta cu o grosime de 2 cm, consta dintr-o lutuială aşezată peste
un strat de nisip, direct pe nivelul antic de călcare. În compoziţia lutuielii sau observat pietricele, nisip şi cioburi pisate.
- pământul ars la roşu de sub vatră cu o grosime de maxim 4 cm, nu
indică o utilizare de lungă durată a cuptorului;
- deasupra crustei se găsea o umplutură de 15 cm grosime, care
consta dintr-un pământ negru amestecat cu lut galben nisipos. Pigmentaţia
intensă era dată de cărbuni (de circa 3 cm) şi de bucăţi mici de lipitură arsă.
Prinsă în conglomeratul de lipitură s-a găsit o bucată din calota cuptorului.
Din interiorul cuptorului au fost recoltate trei fragmente ceramice de la vase
lucrate cu mâna: un perete din pastă cărămizie, cu nisip şi cioburi pisate, cu
suprafaţa barbotinată; un perete cu apucătoare ovală, din pastă neagră cu
pietricele şi o buză cărămizie lucrată la roată, databile în secolele II-I a.Chr.
Ca inventar care poate fi legat de cuptorul C. 1, menţionăm un
fragment de tablă şi două cuie din fier pute111ic oxidate, precum şi trei
fragmente de lut ars care pot apa11ine unor greutăţi/căţei de vatră.
Fragmentul de tablă din fier, putetnic corodată, cu fmmă neregulată,
-?1
.
masoara
_, x ?5
-· cm ŞI'02
, mm grosime.
Dintre cele două cuie, unul lung de 3,8 cm, era puternic corodat,
celălalt de 3,6 cm lungime, are secţiunea patrulateră (4 mm gros.) şi floarea
rotundă de 0,7 cm diametru.
Pentru cuptorul cu utili zare foarte probabi 1 menajeră, da tarea în
sec. II-I a.Chr. s-a făcut prin rapo11are la locuinţa L.l, dar între cele două
comp,Iexe nu există o legătură stratigrafică directă.

Descrierea complexelor din sec. VI - VII din can1pania 2005
Locuinţa L. 2 (S. 2, caroul 3- 4 şi martorul dintre S. 2 - S. 3)
Este un complex de locuire adâncit (Pl. 611 - 2). Groapa locuinţei a
m fată
fost înregistrată la adâncimea de - 0.73
.
. de nivelul actual de călcare.
Nu a fost surprins nivelul de săpare antic.
De formă patrulateră, cu dimensiunile de 3.10 x 2,20 m. groapa L. 2
este săpată până la - 1.15 m adâncime faţă de ni ve lui actual de călcare. La
colţuri le laturii de N. la - 1,00 m adâncime, s-au observat 2 gropi de par. cu
diametru] de 7 - 8 cm.
Umplutura era densă, din pământ cenuşiu-albăsttiu, cu aspect
măzăros. putetnic pigmentată cu cărbune şi lipitură arsă. Conţinea şi bucăţi
de lipitură de dimensiuni mari (9 x 1O cm): unele dintre acestea aveau
incizate linii pe suprafaţa lisă, oase de animal şi bucăţi de cărbune de lemn
~
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de circa 2 x 3 cm. DeasellJeni, 16 fragmente de factură Latene (6 cenuşii, de
la vase la roată; 10 pereţi de la vase lucrate cu mâna) şi un jeton au fost
găsite în umplutura L. 2, antrenate în momentul săpării gropii locuinţei.
Instalaţia de foc a locuinţei a fost amenajată într-un calup de lut cruţat.
În momentul documentării săpăturii, cuptorul a primit indicativ propriu (C. 3).

Cuptorul C. 3 (S. 2, caroul 3)
La -0,73 m faţă de nivelul actual de călcare, a fost surprins conturul
de pământ ars al pereţilor cuptorului C. 3 (Pl. 6/2). Grosimea acestora este
de 3 - 5 cm. De formă oval prelungă, cu gura spre sud, cuptorul măsura
O, 70 x 0,54 m, la -1 ,O 1 m adâncime fată
, de nivelul actual de călcare.
Cercetat tot ptin secţionare pe axul lung (N-S), cuptorul C. 3
prezenta următoarele caracteristici:
- umplutura cu aspect lutos, de culoare cenuşiu închis era puternic
pigmentată de cărbune şi lipitură;
- vatra era alveolată, cu suprafaţa extrem de dură, intens arsă. În
centru, alveolarea avea o adâncime d~ 0,1 O m, faţă de nivelul de amenajare
al cuptorului. Spre fundul vetrei a apărut o concentraţie de cărbune de lemn
(20 x 8 cm).
- crusta vetrei, dură. albicioasă. ....,groasă de 3 cm, avea în lutuială
pietricele şi nisip;
- pământul ars de sub vatră avea maxim 5 cm grosime;
Din interiorul cuptorului s-au degajat mai nuilte bucăţi făţuite de
lipitură, "vălătuci'' de culoare gălbui-albicioasă. având latwi regulate şi
colţuri rotunjite. Acestea umpleau practic cavitatea lui C. 3.
Cuptorul C. 2 (S. 2, caroul 4)
Cuptorul 2 (Pl. 5/1 - 2), cu o formă aproape semicirculară, cu o
lungime de 0,77 x 0,40-0,56 n1 lăţime, a fost înregistrat în grund la- 0,61 m
adâncime faţă de nivelul actual de călcare, ptin conturul de pământ ars al
pereţilor (gros de 4,5 - 7 cm). La - 0,90 m adâncime, forma cuptorului era
oval - alungită şi măsura ,1.60 m lungime (ENE- VSV). Gura acestuia se
găsea către ENE.
Prin secţionare pe axul lung al cuptorului s-au obţinut următoarele
'

'

informaţii:

- înălţimea cupolei faţă de vatră a fost de cea. 0,30 m;
- vatra uşor alveolată în centru, avea crusta groasă de 2 cm:
- grosimea pământului ars de sub vatră atingea 7 cm;
- pământul de umplutură din intetiorul cuptorului, de culoare neagră.
era dens, cu fragmente mari de cărbune ars (3 x 3 cm) şi mici bucăţi de
pământ ars la roşu:
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- la demontarea cuptorului s-au înregistrat 5 mici fragmente
ceramice, atipice, de factură Latene (unul cenuşiu la roată şi 4 pereţi de la
vase lucrate cu mâna).
Ca tehnică de construcţie pentru acest tip de cuptor, credem că s-a
procedat la scobirea lui într-un calup de pământ, aceasta ar explica şi prezenţa
fragmentelor ceramice. Trebuie precizat că, această formă constructivă este
una utilizată exclusiv pentru interior în perioada mi graţiilor.
Deşi aflat în apropierea L. 1, între cuptorul C.2 şi aceasta nu s-a
observat nici o legătură stratigrafică directă. Mai mult forma şi structura
asemănătoare cu cele ale cuptorului C. 3, permit atribuirea acestei structuri
niveluiui de locuire din secolele VI- VII, dar trebuie menţionat că şi în cea de a
doua epocă a fierului există cuptoare amenajate într-un calup de pământ cruţat.
Descrierea complexelor de epocă Latene din campania 2006
Locuinţa L. 1 (S. 4, carourile 1 - 2 şi caseta Cas. 1)
Datorită decapării mecanice a suprafeţei proprietăţii, nu a fost
surprins nivelul de săpare antic al complexului adâncit L. 1 (Pl. 8). Groapa
de formă rectangulară, p0111ea imediat de sub nivelul vegetal. Dimensiunile
sale sunt de 3,20 x 3,50 m (orientarea E- V).
Două gropi de pari, amplasate aproximativ pe mijlocul laturi lor de N
şi E, sunt U111·1e ale unei suprastructuri din lemn.
Podeaua a fost surprinsă la adâncimea de 0,70 m faţă de nivelul
actual.
Pe mijlocul laturii de sud, locuinţa avea o groapă (pentru stocare ?),
fără materiale arheologice cu dimensiunile surptinse în grund de 0,80 x 0,70 m.
Groapa se adâncea cu aproape 0,60 m sub nivelul podelei. Nu au fost
identificate urme ale unei instalatii de foc.
'
In umplutura locuinţei s-au găsit restuti osteologice de vită, ovicaprine şi câine.
Au fost înregistrate bucăţi de crustă provenind de la 4 vetre diferite.
distruse/demontate din vechime:
- un fragment de 9 x 7,5 cm x 2,2 grositTle, cu suprafaţa crustei
ex foii ată:
- 9 fragmente cu din1ensiuni cuprinse între 1.5 şi -+ cm şi o grosime
de 1.2 cm. care însumează 78 cm 2 . Grosimea crustei indică o utilizare de
scună durată a structurii de combustie:
- 6 fragmente cu dimensiuni între 2 şi -+ cm. au grosi mea de 1.5 cm.
Suprafaţa crustei este foat1e netedă şi dură. deşi grosimea ei nu pare să
indice o folosire îndelungată:
.....
- 26 de fragmente cu dimensiuni înt re l şi 4,5 cm şi o grosime de 2.5
cm. ~nsumează 30 cm 2• Suprafaţa crustei este extrem de dură. albicioasă şi
lucioasă. Trei dintre bucăţi păstrează fragmente de linii incise.
A
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Este foarte posibil ca toate cele patru vetre să fi fost amenajate
succesiv în interiorul locuintei, însă nici una dintre ele nu a fost detectată in
'
situ.
În umplutură se găseau şi fragmente de lipitură arsă provenind din
7
pereţi . Circa o treime dintre acestea sunt făţuite pe o parte. Se pot observa
foarte uşor impresiuni de seminţe şi fibre vegetale. Cele mai mari dintre
fragmente păstrează amprenta structurii de lemn: nuiele cu diametru] de
1,5 cm, 3 şi 2 cm şi scândură cu grosimea de 1,5 cm de la care s-a păstrat
amprenta unui colţ cu laturile de 6 cm.
De asemenea~ a fost remarcată prezenţa, în număr de 32 de bucăţi, a
unor pietre de râu rotunjite, rulate, din cuarţit alb gălbui şi roz, cu dimensiuni
între 2 - 7 cm şi precum şi a 2 bucăţi de gresie şi a uneia de şist verde.
Mici fragmente ceramice (maxim 3 cm) de epoca bronzului,
anirenate din strat, au fost sesizate în umplutură.
Inventarul locuinţei este compus din numeroase fragmente ceramice
de factură Late ne (255 frag1nente ). Catalogul cu descrierea acestora este
anexat mai jos.
Groapa Gr. 1 (S. 3, carourile 1 - 2 şi caseta Cas. 2)
Complexul are o fonnă circulară în grund şi una aproximativ
rectangulară în secţiune (Pl. 9). Dimensiuni le sunt de 1 x 1,30 m la ni ve lui
de surprindere (cea. 0,25 m adâncime). Adâncimea maximă de săpare faţă de
nivelul actual de călcare este de -1,30 m.
Umplutura gropii conţinea următoarele:
- 8 bucăţi de lipitură arsă (între 3 - 12 cm), pe care s-au păstrat
an1prente de fibre vegetale. de nuiele ( 1.5 - 3,7 cn1, diametru) şi de scânduri
(un colţ 6 x 6 cm) din structura lemnoasă a peretelui~
- 2 bucăţi de crustă de vatră de 4 şi 6 cm şi 1,5 cm grosime~
- câteva mici fragn1ente ceramice (maxim 3 cm) de epoca bronzului:
- o piatră de râu rotunjită şi o pietricică de râu folosită ca lustruitor
cu una dintre feţe netedă şi lisă.
Ca in\'entar, în afară de materialul ceramic (40 de fragmente) s-au
mai găsit un fragment (creuzet ?) pute111ic deformat vitrifiat: o lamă de cuţit
din fier. putcn1ic oxidată ( 9 cm lungime şi 2.3 CITI lăţime spre mfmer) ~i o
mărgea din os. Aproxin1ativ cilincJric[l. cu diam. de 0.7/1.1 cm. a fost
obţinută prin cJecupare dintr-un os mai lung.
Groapa Gr. 2 (S. 5, caroul 2)
Dimensiunile surprinse la cea. 0.25 m ad .. sunt de 1.20 x OAO m
(Pl. l 0/2). Adâncimea maximă de să pare este de - 1.1 O m. Complexul nu a
7

Ace~tca însumează 4.5 kg
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fost cercetat integral. În umplutura sa se găseau antrenate câteva fragmente
ceramice de epoca bronzului şi 3 bucăţi de lipitură arsă de 3,5 - 4,5 cm.
Ca inventar, alături de alte câteva mici fragmente ceramice atipice,
au fost descoperite un perete de vas şi o cană întreagă de factură Latene.
Groapa Gr. 3 (S. 5, caroul 3 şi caseta Cas. 4)
Complexul are o formă uşor ovală în grund şi una aproximativ
trapezoidală în secţiune (Pl. 10/2). Dimensiunile sunt de 1,90 x 1,50 m la
nivelul de surprindere (cea. 0,25 m adâncime) şi atinge o adâncime rnaximă
de săpare de -1,80 m faţă de nivelul actual.
În umplutura sa au fost descoperite câteva fragmente ceramice mici
(n1axim 3 cm), atipice, de factură Latene. Acestea ar fi putut fi antrenate la
săparea gropii, atribuirea complexului epocii Latene fiind nesigură.
Descrierea complexelor din sec. VI - VII din campania 2006
Locuinţa L. 2 (S. 5, carourile 3- 4 şi casetele Cas. 3 şi 4)
Groapa locuinţei pornea imediat de sub niveiul vegetal decapat, fapt
ce a făcut imposibilă surprinderea nivelului de săpare antic. De formă
aproximativ rectangulară, construcţia are dimensiunile de 3,60 x 3,30 m
(E- V). Pe marginile construcţiei, de jur împrejur, s-a observat o şănţuire cu
adâncimea de 0,20 m şi lăţimea gUiii de 0,20 m (Pl. 10/1).
Podeaua, surprinsă la -0,80 m faţă de ni ve lui actual de călcare, a fost
acoperită cu scânduri: pe toată suprafaţa complexului au fost identificate
resturi carbonizate. De asemenea, au fost surprinse şi resturi ale diferitelor
bâme şi scândUJi ce făceau parte din suprastructură. Una dintre acestea avea
o gaură Ade fonnă trapezoidală destinată îmbinării cu o altă bâtllă.
In colţul de nord-est al locuinţei L. 2. se găsea un cuptor amenajat
într-un calup de pământ cruţat, cu dimensiunile surprinse de 1,00 x 1,1 O m.
Vatra cuptorului de formă aproximativ circulară (0,50 x 0.60 m), avea crusta
groasă de 0,8 cm. Pământul era ars la roşu sub vatră, până la 3 - 4 cm.
Pereţii cuptorului erau lutuiţi. Două funduri de vase lucrate cu n1âna, puse
cu gura în jos, au fost aşezate lateral pentru a demarca gura cuptorului.
În pat1ea dreaptă a cuptorului, între acesta şi peretele construcţiei. se
afla un calup compact de chit-pic amestecat cu fragmente ceramice şi rare
resturi de ceramică vitrifiată. Pe pa11ea dinspre interiorul L. 2. calupul era
lutuit.
Cuptorul a fost încadrat într-un dreptunghi cu pereţii construiţi din
v{liătuci şi fragmente ceratnice. Aceştia erau clădiţi din rânduri succesive de
\'ălătuci şi de fragmente ceramice, fixate cu lut între ele 8 .
~,Atragem atenţia a~upra a~estui detaliu. folosirea 'ăl[lluL·ilor ca material de construcţie e~te

extrem de rară. fiind d<xumentată încă o singură situaţie. la C'upăceanL·a. unde din
au fost realizate in~talaţii de foc: E.S. Teodor :!002. p. 7). nr. 75
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Prezentarea materialelor arheologice
Epoca Bronzului
A

Intrucât fragmentele ceramice din cercetările din 2005 atribuibile
epocii bronzului nu au fost găsite în contextele lor antice, ce se poate spune
despre ele se reduce la o caracterizare generală şi la o încercare de încadrare
cronologică şi tipologică.

Caracteristici:
Ceramica are un grad ridicat de fragrnentare (doar 5 fragmente sunt mai
mari de 10 cm) şi de coroziune a suprafeţelor şi, în multe cazuri, şi a spărturilor.

După factură 9 se disting cinci categorii 10 :
fragmentele din pastă cu cea 20% nisip, predominant de culoare
brun deschis; în total sunt 12 fragmente, dintre care cele mai multe aparţin
culturii Glina (Fig. 111 ), dar şi cultutii Tei (Fig. 1/3 - 4 ), probabil şi
Bronzului târziu (Fig. 3/5) şi nedeterminabil (Fig, 2/4) (pentru argumentele
morfologice şi de decor pe care se bazează încadrarea v. i1~{ra);
fragmente din pastă cu cea. 10o/o degresant constând din pietriş
care în fiecare caz merge de la 1 mm (aşa-zisul nisip) până la cea. 7 mm;
cele mai multe sunt arse roşu-cărămiziu intens pe ambele feţe, unele au
interiorul de culoare brună (Fig. 112, 5: 2/1; 3/4 ), două frag1nente sunt
cenuşii foarte închis- total 28 fragmente (cele mai multe atribuite ceramicii
Tei-"La Stejar");
fragmente din pastă cu mai puţin de 5% nisip şi ciobu1i pisate
(de cea. 2-4 Inm) - 26 fragmente (Fig. 2/2);
fragmente din pastă cu 5 - 20o/c cioburi pisate de 2-4 mm: ardere
predominant oxidantă- 9 fragmente (Fig. 2/3: 311-3):
fragmente din pastă cu cea. 20lJC: degresant constând într-un
amestec de pietriş de dimensiuni mijlocii şi mati (cea 2-7 mm), cioburi
pisate de dimensiuni mijlocii (cea. 2-4 mm) şi concreţiuni calcaroase pisate
(cea 2-4 mm)- sunt patru fragmente, toate apaqinând aceluiaşi vas (Fig. 4/l ).
Cioblllile din ultimele trei categorii au de regulă resturi de slip destul
de consistente pentru a putea estima că suprafaţa iniţială trebuie să fi fost
Aprecierea frecvenţei degres~mţilor din pastă s-a făcut folosind planşa propusă de A. J.
~1athew. A. J. \Voods. C. Oliver. .. Spots before your eyes: ne\\' compari sun charts for' i~ual
percentage estimation in archaeological material ... în A. P. M iddlell )n. 1. C. Free~tone (eD.).
Rece/IT dcn!lopmcnts in ccrwnic petrology. British Museum OccasiPnal Paper 81. London:
British Museum. 1991. aşa cum este ea reprodusă în Orton. P. Tyers. A. Vince 199.3.
p. 238. Appcndi.r.
10
Toate fragmentele conţin cantităţi mmi de mica in pastă. Repa11iţia sa omogenă arată că ac~sta
a făcut pane din constituţia lutului din care a fost confecţinnată ceramica şi nu a fost :.tdăugată ca
degresant.

9
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compactă,

în timp ce 1n cazul celor din primele două categorii există atât
indicii de suprafaţă cmnpactă, cât şi de suprafaţă poroasă.
După formă şi decor, respectiv tratarea suprafeţelor unele fragmente
pot fi încadrate cronologic cu siguranţă, în timp ce majoritatea nu permit o
încadrare mai precisă decât aceea că aparţin epocii bronzului:
11
un fragment de margine de vas cu buza alveolată (Fig. 111) ,
12
precum şi unul din corpul unui vas mic cu toartă tubulară (Fig. 112) au
analogii în repertoriul ceramic Glina (bronzul timpuriu);
un fragment decorat (Fig. 114) are analogii în ceramica din fazele
clasice ale culturii Tei, mai probabil Tei-"La Stejar" 13 (perioada mijlocie a
epocii bronzului). Tot acestui repertmiu ceramic i-ar putea aparţine şi
14
fragmentul de pahar (Fig. 113) , şi fragmentele de vase mai mari cu toqi
tubulare pe gât (Fig. 1/5) 15 ; în cazul altui fragment (Fig. 211) nu e totuşi
sigur dacă toarta se află pe gât.
fragmentele din fig. 2/2-4 nu se pot încadra cu siguranţă, dar
judecând după factură, ar putea şi ele preveni din perioada mijlocie a epocii
bronzului.
fragmentul din fig. 3/1. ptin formă şi factură, este foarte probabil
să apaqină unui kantharos sau unei ceşti de tip Zimnicea-Plovdiv, de tipul
16
celor care apar în stratul Br. III din aşezarea de la Popeşti , deci provine din
Bronzul târziu.
ceramica din fig. 3/2-5: 411, după factură, poate fi atribuită mai
degrabă Bronzului târziu.
.
fragmentul din fig. 412 nu are nici o analogie cunoscută.
Concluzii: Lotul ceramic prezentat aici conţine fragmente din
Bronzul timpuriu, mijlociu şi târziu. Date fiind condiţiile lor de descopetire
este imposibil de spus dacă ele provin dintr-o singură aşezare
multistratificat~ distrusă sau din aşezări diferite, eventual unistratificate.
~poca

Latene

In 2005, din secţiunile S. 1. S. 2 şi S. 3 au fost recoltate bucăţi de
lipitură arsă din pereţii unor construcţii cu structura din împletitură de
nuiele. Fragmentele de lipitură păstrează amprentele materialului lemnos.
Unele dintre acestea au o suprafaţă lisă. muruită. mai ales ce1e
recoltate din S. 3, pe care se obsen ă u1111e ale unui posibil decor incizat. In
11

La Ouaia Turcului. stratul inferior: E. TuJdr 1982. fig. :012. 12 şi la Greci: Schuster 1997. fig.
12411-2.
1'
-La Varlaam: Schuster 1997. fH.!.
71/4.
1
~ La Bucureşti-Băneasa- "LunL~I Colentinei": Leahu 20Cn. pl. XXXVIII/1.
1
~ Leahu 2003. pl. XXX \'Il/ Il.
''La Mogoşeşti: Schuster. T Popa .:WOO. fig. 64/2.
Jr, De ex. Pa 1·rncaş 1°96
- ()/_.
..,
"/ ..~.,·'· 1··1g . .)-11-· ):
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(pleavă,

paie)

niSip.

Din strat, de pe suprafaţa secţiunilor cercetate avem 59 de fragmente
ceramtce.
Dintre acestea, 39 sunt de la 37 fragmente de recipiente lucrate cu
mâna.
Predomină pasta cărămizie, doar 7 fragmente sunt din pastă neagră.
Din numărul total al părţilor de vas, trei sunt buze, iar unul este din
baza unui vas cu diametru! de 6,6 cm, foarte probabil o cană. Tot de la o
cană, mare, poate fi fragmentul de toartă, de 5 cm, cu secţiţinea
rectangulară, de 2,8 x 2,2 cm.
S-au mai putut recunoaşte următoarele forme: un vas cu pereţii
drepţi, un chiup (perete gros de 1,5 cm) şi încă o cană.
Ca tehnică de finisare a suprafeţei s-a utilizat lustruirea în cazul a 5
vase şi barbotinarea pentru alte 4. Dintre cele 4 vase, unul a fost decorat cu
un brâu în relief. Un alt vas, din care s-a păstrat partea inferioară, cu peretele
gros de 1-1,7 cm, a fost tnodelat ptin tehnica colacilor de lut.
Fraf!mente
de vase lucrate la roată sunt 20. Pasta a 5 dintre
.......
fragmente este cărămizie, 2 sunt negre, restul de 13 sunt de la vase cenuşii
(3 cu suprafaţa lustruită). Ca păiţi de vase 16 sunt pereţi, iar restul de 4, buze.
Am înregistrat Utlllătoarele fmme: un bol (dimn. gurii 12,2 cm) (MJ\1Binv 175335; Fig. 5112), o cană, un ulcior, o oală, 2 fructiere, 2 amfore de tipul
"pseudo-Cos" (una cu diam. gutii de 9,2 cm. (Fig. 5113) şi 4 pythoi.
Au fost descoperite un jeton şi două bucăţi de perete de pythoi. de
aprox. 5 cm. care pot fi considerate jetoane nefinisate. Piesa terminată este
din peretele unui vas modelat cu mâna din pastă cărămizie cu ms1p şi
pietricele, diam. 5,2 cm, 1,1 cm gros. (Fig. 5/11 ).
Inventarul L. 1 1 2005
Din umplutura complexului a fost recoltat matetial cerillnic
însumând 135 de fragmente de la 113 vase modelate cu mâna şi 54 de păiţi
de vase de la 48 de recipiente lucrate la roată.
Trebuie subliniat că 73 de fragmente. majoritatea pereţi. sunt atipice.
astfel că pentru 53 de ''ase lucrate la mâna. respectiv 14 la roată. forma a
rămas necunoscută.

Prezentă1n

ceramice care au

pe cele

îngăduit

două

categorii ceramice. descrierea fragmentelor
recunoaşterea fotlllelor de vase.

Ceran1ica lucrată cu mâna
Vase borcan
Am înregistrat 33 de fragmente (8 buze. 19 panse, 6 funduri) de la 27
de vase. Majoritatea fragmentele sunt din pastă cărămizie, mai intens sau
mai slab arsă, 7 sunt din pastă neagră şi doar 4 cenuşii.
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Nisipul şi cioburile pisate constituie cmnbinaţia adăugată pentru
degresarea pastei ceramice pentru 12 dintre fragmente. Doar nisipul a fost
utilizat în 9 cazuri, iar la 5 fragmente au fost observate în combinaţie
pietricele de 2 - 5 mm sau calcar pisat (11 fragmente). Doar la unul dintre
cioburi s-au observat alături de nisip, atât pietricele cât şi cioburi pisate.
Ca tehnici de tratare a suprafeţei vaselor menţionăm barbotinarea
(3 vase) şi lustrui rea (7 vase).
Indicele de fragmentare este ridicat: 5 fragmente au până la 3 cm,
majoritatea măsoară 5-8 cm, doar 3 dintre bucăţile de vase ating 11 cm.
Grosimea pereţilor este cuprinsă între· O, 7 şi 1,6 cm.
Diametrele calculate pentru bazele a 3 borcane sunt de 7,4 cm, 8 şi
11 cm. Una dintre baze, de 12,6 cm ciiametru, are urme care arată că vasul a
fost făcut prin tehnica colaci lor de lut.
Un alt vas, din care s-au păstrat 2 bucăţi mari (fund şi perete), cu
diametru} fundului de 12 cm, are urme de ardere secundară şi decor realizat
cu măturica (Fig. 3/7).
Vasele aveau gura cu buză dreaptă sau evazată.
Am putut calcula diametru! gurii pentru alte 5 \'ase, care măsurau
14 cm (Fig. 4/8), 16 cm (2 vase) (Fig. 3/6) şi 25 cm (Figura 3/2). Unul dintre
vase avea diametru] gurii de 12 cm şi 17 cm diametru! maxim la pântec.
Decorul aplicat în relief constă din butoni cilindrici, proeminenţe
conice şi apucători simple ori cu alveole (Fig. 3/8) (8 fragmente), din brâie
în rei ief dispuse vertical (2 fragmente), brâie al veolate li ne are (4 f ragrnente)
sau în ghirlandă, ori asociate cu butoni (2 fragmente).
Vase cu pereţii drepţi
Am identificat 9 fragmente de la 8 vase. Ca păqi de vase menţionăm
8 buze drepte, cu marginea rotunjită şi un perete.
Pasta are culoarea cărămizie· este arsă neuniform în 4 cazUii, iar
ciobUii sunt de la 2 vase arse reducător. Au fost utilizaţi aceeaşi degresanţi
ca şi în cazul vaselor borcan, în proporţii asemănătoare. Doar 2 fragmente
de buză prezintă câte o linie incizată. Unul dintre \'ase cu diam. gurii de 12,2
cm. are 2 proeminente conice (Fig. 3/5).
Pentru 4 dintre \'ase am putut stabili diametru! gurii. la 12 cm. 22 şi 31
Clll. (Fig. 3/l ).
Chiu puri
S-au păstrat 5 fragmente (o buză. 3 pereţi şi un fund) din 4 vase din
pastă cărămizie grosieră, cu nisip şi pietricele de 2-4 mn1. Alte două
fragmente sunt de culoare cenuşie. unul dintre ele având calcar pisat în pastă.
O buză este de la un vas din pastă neagră. cu nisip. cu suprafaţa lustruită.
Grosi mea pereţi lor este între 1.2 şi 2 cm.
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Unul dintre vasele cărămizii are suprafaţa barbotinată, arsă neuniform.
Are fundul gros de 1,5 cm şi'"cu un diametru de 22,2 cm. (Fig. 3/9).
Vasul cărămiziu de la care avem păstrată buza, era decorat cu un
brâu în relief aplicat vertical de sub buză (Fig. 3/3).

Fructiere
S-au înregistrat 7 fragmente de Ia 6 vase. Dintre acestea 3 au
suprafaţa lustruită la exterior.
Ca degresanţi s-au folosit în amestec cu nisipul, cioburile pisate sau
pietri cele de 2-3 mm (2 vase).
Pastă de culoare cărămizie:
o buză lată de 4 cm, arsă neuniform, suprafaţa lustruită;
o buză, suprafaţa lustruită, diam. gutii 40 cm. (Fig. 4/4);
un fragment din zona de inserţie a cupei la picior, ars neuniform;
Din pastă de culoare brună:
un fragment din zona de inserţie a cupei la picior, suprafaţa
lustruită, diam. picior 8 cm. grosime perete 1,5 cm. (Fig. 4/2);
2 fragmente de buză de :\5 ctn lăţime, diam. gurii 45,4 cm.
(Fig. 4/5).
Căţuie

S-a descopetit baza unei ceşti - opaiţ mmi, din pastă cărămizie cu
calcar şi cioburi pisate, arsă neuniform. În inte1ior se observă urme de
ardere secundară. Diametru! fundului măsoară 8 cm. iar toat1a are 2,5 x 2
cm în secţiune (Fig. 5/3 ).
Bol uri
un fragment de perete din pastă cărăn1izie, suprafaţa lustruită;
un fragment de buză dreaptă, uşor trasă în afară, pastă cărămizie;
un fragn1ent de buză din pastă neagră, suprafaţa lustruită. diam.
gură 14,6 cm .. (Fig. 3/3 ).
Strachină (?)

- un fragment de

buză dreaptă, pastă cărămizie, arsă

neuniform.

Căni

Sunt 4 vase: o to11iţă din pastă cărătnizie, cu secţiunea de 1 x 2 c111 şi
' pereţi de la două vase din pastă de culoare neagră. cu nisip şi cioburi
pisate, cu suprafaţa lustruită.
Din aceeaşi pastă este o cană (9 fragmente) căruia îi lipseşte gâtui. Arc
dian1. fundului de 8 cm, diam. pântece de 12 cm şi păstrează zona de insenie a
to11ii.
de sectiune
ovală, cu diam. de 3 cm. (M1v1B-inv 175334; fig.
5/5) .
.
'
........
'

Vas n1iniatural
Oi n vasul aproximativ bitronconic. s-a păstrat partea inferioarft. Este
confecţionat din pastă de culoare neagră. cu nisip şi pietricele (2 - 3 111111).
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Fundul nu are grosimea uniformă, iar suprafaţa sa arată că vasul din pastă
crudă a fost aşezat la uscat pe un pat de nisip. (MMB-inv 175332; Fig. 5/2).
Pentru 13 dintre fragmentele pentru care nu s-a putut recunoaşte
forma recipientelor din care provin, am putut reconstitui diametrele pentru
gura sau baza vaselor.
Pastă de culoare cărămizie:
fragment de buză, pastă cu msip, calcar şi cioburi pisate, arsă
neuniform, diam. gurii 12 cm;
2 fragmente de fund, pastă cu nisip şi pietricele de 3 - 5 mm,
urme de ardere secundară la interior, diam. 11 cm;
2 fragmente din fundul a 2 vase, pastă cu nisip, pietricele de 3 mm
şi cioburi pisate, arsă neuniform, diam.l O cm;
2 fragmente (fund şi perete), pastă cu nisip şi pietricele de 3 - 5 mm,
suprafaţa lustruită, diam.l6 cm.
Pastă de culoare cenuşie:
buză, pastă cu pietricele de 4 mm ŞI calcar pisat, diam. guni
16,6 cm.
Pastă de culoare neagră:
'-'
buză dreaptă rotunjită, vas de dimensiuni mici, diam. gurii Il cm;
fragment de fund, pastă cu nisip, pietricele de 2- 3 mm şi cioburi
pisate, diam. 8,4 cm.

Ceramica
Bol uri

lucrată

la

roată

Au fost identificate două fragmente:
pa11ea inferioară a unui vas din pastă cenuşie. cărămizie în
spărtură. cu nisip, păstrează un decor incizat din cercuri concentrice (4 pe
fund şi alte câte 3, respectiv 5 grupate la 1,5 cm), (Fig. 4/9):
un fragment de buză din pastă cenuşie, suprafaţa lustruită, diam.
gură 16 cm. (Fig. 4/8)
Căni

Sunt 5 fragmente din pastă cenuşie cu ms1p fin: o buză dreaptă şi
4 bucăţi de perete. Dintre acestea, unul este de Ia o cană cu diam. la pântec de
Il cm. cu suprafaţa lustruită (Fig. 511 ). Alte 2 fragmente au păstrat decorul din
linii paralele. incise. Unul dintre acestea indică un diam. maxim de 10.6 cm.
Tot de la căni ar putea fi alte 3 fragmente (un perete şi o pane de fund)
de la 2 vase pentru care nu s-a recunoscut fon11a. din pastă de culoare cenuşie.
cu diametru! fundului tnic de 5.3 cm şi de 5,6 cm cu grosimea perete OJ cm.

Castroane
S-au descoperit 8 fragmente (3 pereţi şi 5 păqi de fund ) de la 7 vase:
- un fund cu picior inelar. pastă cenuşie. diam. 6.2 cm. grosime
perete 0.5 cm:
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-un fund cu picior inelar, pastă cenuşie, grosime perete 0,7
- un fund cu picior inelar, pastă cenuşie, cărămizie în
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cm~
spăt1ură,

suprafaţa lustruită;

- un fund cu picior inelar, pastă cenuşie, cărămizie în spărtură, diam.
7,4 cm, grosime 0,9 cm~
- un perete şi fund cu picior inelar, pastă cenuşie, cărămizie în
spărtură, diam. 5,7 cm. Pe perete au fost zgâriate 3 linii;
- un fund cu picior inelar, pastă neagră cu nisip şi ciobmi pisate, arsă
neuniform, diam.l0,6 cm. (Fig. 4/7).

Capac
-o

buză

din

pastă fină cenuşie, suprafaţa lustruită,

cu diam. de 18,4 cm.

Fructiere
- 6 fragmente din vase lucrate la roată din pastă cenuşie, dintre
care 4 au suprafaţa lustruită.
- două buze sunt de la 2 vase cu suprafaţa lustruită, cu gura pute111ic
evazată.

- partea inferioară a unei cupe, păstrată pe 5 cm înălţime;
- o buză lată de 4,3 cm, cu suprafaţa lustruită, cu o linie incizată,
diam. gurii 34 cm. (MMB-inv 175331; Fig. 4/l);
- un fragment de perete, suprafaţa 1ustruită, cu 2 linii paralele
incizate pe diametru} maxim al vasului;
-o pat1e de picior, suprafaţa lustruită, diametru de 13,2 cm, cu 3 linii
paralele incizate către bază (Fig. 4/3 );
- un alt picior, cu diam. de 7,4 cm, este de la o fructieră din pastă
cărămizie.

Degresantul folosit pentru toate vasele este nisipul fin. Grosimea
pereţi lor este mică, cuprinsă între 0,6 şi 1 cm.

Pythoi
- 6 fragmente din pastă de culoare cenuşie: 2 buze, 3 şi câte
2 respectiv 3 pereţi din alte două vase. O buză şi 2 pereţi prezintă ca decor
linii paralele incise.
Oi n paqă de culoare cărămizie sunt 1O fragmente ele pereţi de la
7 vase. Alături de nisip s-au adăugat pentru degresare pietticele de 2 - 3 mm.
Grosimea pereţilor este de 1.2 - 2 cm. Un singur fragment este din zona
decorată cu o linie incisă.

Amfore
S-au descoperit 3 panse de la tot atâtea amfore din pastf. omogenă.
cftrfunizic, cu nisip rin. Douft dintre fragmente ccnu~ii la interior. cu
gro-.,imca de 0,8 cm. pot fi imitaţii locale.
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Menţionăm şi

un fragment (5 cm) din buza unui vas lucrat la roată
din pastă cenuşie, (diam. gurii 9,4 cm) care păstrează urme de vopsea
neagră, atât Ia exterior cât şi la interior.
Jetoane
Au fost descoperite 5 piese confecţionate din pereţi de vase:
-pastă cenuşie cu nisip fin, vas lucrat la roată, dimensiuni: 4,7 x 5 cm,
1,1 cm gros; (Fig. 5/8)
- pastă cărămizie omogenă cu nisip şi cioburi pisate, vas lucrat la
roată, dimensiuni: 5,5 x 5,6 cm, 0,9 crr1 gros. (Fig. 5/9);
- perete de pithos, pastă cărămizie cu mult nisip şi ciobuti pisate,
dimensiuni: 4,6 cm diam. x 1,7 cm gros. (Fig. 5/7);
- pastă cenuşie, negru în spăt1ură, cu nisip şi cioburi pisate, vas
n1odelat cu mâna cu suprafaţa exterioară lustruită, dimensiuni: 6,5 x l, l cm
gros. (Fig. 5/10);
- pastă cărămizie, negru în spăt1ură, cu nisip şi pietricele, vas modelat
cu mâna, dimensiuni: 4,5 cm diam. x 1,1 cm gros. (Fig. 5/6).
Fusaiolă

Este o piesă de fatmă cilindrică, din pastă cărămizie cu nisip, slab arsă.
Are diametru) de 2,7 cm şi grosimea de 1,5 cm. (MMB-inv 175333; Fig. 5/4 ).

Campania 2006
Din suprafaţa cercetată, din stratul de cultură, a fost recoltat un
număr de 180 de fragmente, 171 de la 127 vase lucrate cu mâna. Din
numărul total de fragmente, cu dimensiuni reduse (max. 5 cm), avem doar 4
buze (una de la un vas cu diametru! gurii de 14 cm) şi 3 păt1i din fundul
unor vase. Dintre acestea, două au bazele de Il şi 12 cm diametru.
Tratamentul suprafeţei constă în lustruire pentru 52 de fragmente sau
în aplicarea unei barbotine, pentru 44 dintre fragmente.
La decopertare, s-a descoperit un mic fragment din fundul unui bol
cu decor în relief, tu111at din pastă fină cenuşie (Fig. 7/5). Dimensiuni: 3 x
x 0,3 cm grosimea peretelui. Decorul păstrat este alcătuit din 8 protuheranţe
(3 mm diam.) dispuse circular, la distanţe uşor inegale, în jurul celei de a
noua. Protuberanţele sunt înscrise într-un cerc în relief, care delimitează şi
următorul registru decorativ, alcătuit din motive vegetale in1bricatc, din care
s-a păstrat cea. l ctn 2 . Un fragment de bol foarte apropiat ca elen1ente de
17
decor ~i dispunere a acestora, a fost descoperit la Popcşti. Un decor
1
asen~ftnător se gf1scşte pc un alt fragment descoperit la V lădiceasca s.
-;1)'· \' 11 1pc 1()-..
1-/,
:'l:"l. ltg.
.) _,.
1
11
' 'l. nl 1
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Inventarul L. 1/2006
Din umplutura L. 1 .. a fost recoltat material ceramic însumând 255
fragmente: 182 de la 176 vase modelate cu mâna şi 73 de bucăţi din 68 de
vase lucrate la roată.
Cum majoritatea fragmentelor ceramice descoperite sunt pereţi de
vase, pentru 79 dintre fragmente, din care doar 10 măsoară peste 5 cm, nu
s-a putut recunoaşte forma vaselor din care provin.
l\1ai jos prezentăm pe cele două categorii ceramice, descrierea
fragmentelor ceramice care au îngăduit recunoaşterea formelor de vase.
Ceramica lucrată cu mâna
Vase borcan
Acestei forme i-am atribuit 48 de fragmente de la 46 de vase
(5 butoni cilindrici, 11 buze, 32 panse).
Toate fragmentele sunt din pastă cărămizie, mai bine sau mai slab
arsă (8 fragmente sunt de culoare negru-cenuşie la interior, iar 16 au această
culoare în spăt1ură).
Pentru 22 de fragmente, combinaţia adăugată pentru degresarea
pastei ceramice este alcătuită din nisip şi cioburi pisate. Doar nisipul a fost
utilizat în 9 cazuri, iar la 5 fragmente au fost observate în combinaţie
pietricele de 2 - 5 mm sau calcar pisat (10 fragmente). Doar la două dintre
ciobuti s-au utilizat alături de nisip atât pietricele cât şi cioburi pisate.
Ca tehnici de tratare a suprafeţei vaselor menţionăm barbotinarea
(7 vase) şi lustruirea (4 vase).
Grosimea pereţilor este cuprinsă intre 0,7 şi 1,5 cm.
Vasele aveau gura cu buză dreaptă, uşor evazată. Am putut calcula
diametru! guti i doar pentru 3 dintre vase, care măsurau 16. 22 şi 24 cm.
Decorul aplicat în relief este plasat cu predilecţie pe gâtui vaselor şi
consta dintr-un brâu alveolat ( 12 fragmente), sau din butoni cilindtici
(8 fragmente), ori din combinaţia celor două motive (l fragment). Pe două
fragmente, brâul în relief era dispus oblic pe gâtui vaselor (Fig. 6/1 ). Doi
pereţi au păstrat câte o proeminenţă ovală cu alveolare în mijloc.
Vase cu pereţii drepţi
Am identificat 26 de fragmente de la 18 vase. Ca părţi de \·ase
n1enţionez 14 buze ( 13 drepte şi una uşor evazată decorată p1i n al veol are cu
unghi a) şi 12 pereţi.
Pasta are culoarea cărămizie (24 fragmente,
dintre care Il sunt
.....
negre-cenuşii în spăt1ură). Două cioburi sunt de la vase arse reducător.
Au fost utilizaţi aceeaşi degresanţi ca şi în cazul vaselor borcan. în
aproximativ aceleaşi proponii. Suprafeţele a două vase au fost barbotinate.
pentru alte 3 preferându-se lustruirea. Doar 2 fragmente sunt de la \'ase cu
decor: o buză descrisă mai sus şi un perete cu hrftu în relief.
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Pereţii

au grosirr1ea între O, 7 şi 1,4 cm. Doar pentru 2 vase am putut
stabili diametru} gurii, la 16 cm.
Chiu puri
S-au păstrat 8 fragmente (7 de perete şi un fund) din 5 vase mari
destinate stocării. Unul singur a fost ars reducător, celelalte având diverse
nuanţe de cărămiziu. În pasta grosieră, alături de nisip, s-a utilizat ca
degresant cioburile pisate, în două cazuri adăugându-se şi pietricele.
Grosimea pereţilor măsoară între 1,5 şi 2,2 cm. Fragmentul de fund păstrat,
gros de 2, 7 cm, este de la un vas cu baza de peste 20 cm.
Oale(?)
Dimensiunile reduse ale fragmentelor de buze (3-5 cm) ne îngăduie
doar să bănuim această fonnă:
- un fragn1ent de buză rotunjită, evazată, pastă cărămizie cu nisip şi
pietricele (3 mm), gros de 2 cm, arsă neuniform~
- un frag1nent de buză evazată, teşită spre exterior, pastă cără1nizie cu
nisip, pietticele (3 mm) şi cioburi pisate, gros de 0,6 - 1,2 cm, arsă neunifonn~
- un fragment de buză dreaptă, evazată, pastă brună cu nisip şi
cioburi pisate, gros de 1,2 cm, lustruit la interior:
- un fragment de buză evazată, teşită spre extetior, pastă cenuşie cu
nisip şi calcar pisat, gros de 1 cm, lustruit la exterior.
Fructiere
Au fost înregistrate 15 fragmente de la tot atâtea vase. Dintre acestea
11 au suprafaţa lustruită, 3 atât la extetior, cât şi la interior.
Ca degresanţi s-au folosit în amestec cu nisipul, cioburile pisate.
pietri cele de 2-3 mm sau calcar pisat (2 fragmente).
Pastă de culoare cărămizie:
- o buză, arsă neuniform, 1,1 - 1,8 cm gros. perete. (Fig. 6/9)~
-un fragment din zona umărului, ars neunifmm, 8 x 0.7- 1,4 cm gros.:
- un fragment de picior, diam. de 8 cm. 1.1 cm gros.:
- un fragn1ent de picior, diam. de 12 cm. 1.1 cm gros. (Fig. 6/3 )~
- un fragment de picior, diam. de 8 cm. 1.4 cm gros .. cu calcar pisat
în pastă:
- un fragment din zona de insenie a cupei la picior. 0.8 cm gros.
perete. suprafaţa acoperită cu slip albicios.
Din pastă de culoare cărămizie. neagrft. în spăt1ură sunt 3 fragn1ente
de pereţi cu grosi mi între 0,9 şi 1,7 cm.
Pastă de culoare neagră:
.....
- un fragment de picior, diarn. de 12 cm \ 1 cm gros .. din pastă cu
cioburi pisate şi pietricele. arsă neuniform:
- un fragment de buză, diam. gurii de )5 x 1.4 cm gros. pastă arsă
neuniform:
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- 3 fragmente de pereţi cu grosi mi între O, 7 - 1,5 cm, din pastă cu
nisip (1) şi cioburi pisate (2J.
Din pastă de culoare neagră, cărămizie în spărtură: un fragment de
picior, diam. de 8 cm, 1,4 cm gros.
Cătui
'

S-au descoperit fragmente din 3 ceşti - opaiţ de dimensiuni mari, cu
torţi masive, din pastă neomogenă, cu degresanţi grosieri (nisip cu
granulaţia mai mare de 1 mm şi pietricele), arsă neuniform:
- un fragment din baza unei căţui, cu diam. de 10 cm şi peretele gros
de 1,3 cm, din pastă cărămizie;
- o toartă de 2,5 x 3,5 cm secţiune, 5 cm lung., pastă cărămizie cu
nisip şi pietricele, arsă neuniform;
-o toartă de 7 cm lung. şi 2,7 cm diam., pastă cărămizie.
Căni

S-au înregistrat 3 fragmente din pastă neagră:
- un perete, gros de 1,1 cm, cu nisip fin ca degresant, suprafaţa
lustruită, diam. pântec 16 cm:
-un perete, gros de 0,6 cm, cu nisip şi cioburi pisate:
- un fragment de toartă, gros. perete de 1 cm, cu nisip fin şi cioburi
pisate;
- o toartă din pastă fină cenuşie, de 6 cm lungime. cu nervură
mediană în relief, secţiunea de 2,2 x 0,8 cm.
Castron
Un fragment de 5 cm dintr-o buză rotunjită, evazată, din pastă neagră
cu nisip fin şi cioburi pisate, suprafaţa lustruită. ars neunifo1m, gros. perete
0,6 cm. (Fig. 6/5).
Ceramica lucrată Ia roată
Fructiere
S-au descoperit 7 fragmente din vase lucrate la roată din pastă
cenuşie (3 de buze, 2 de picior, 2 panse). Toate părţile de vase enumerate au
suprafaţa lustruită, cu excepţia celor 2 bucăţi de picior. Această constatare
poate indica utilizarea lustruirii ca tehnică de tratament a suprafeţei. strict
pentru părţi le de vas care necesită creşterea i mpenneabi 1ităţi i.
Degresantul folosit este nisipul fin. la care în 2 cazuri s-a adăugat şi
calcar pisat. Grosimea pereţilor este mică. cuprinsă între 0.6 şi 0,9 cm.
S-au putut reconstitui 2 diametre de cupe, de 24 şi 34 cm.
Bol uri
Două fragmente de buză dreaptă de la vase cu diam. gurii de 14 cm.
Unul din pastă cenuşie are peretele gros de 0.-t cm. iar celălalt gros de 0.3 cm
este din pastă neagră. (Fig. 6/7- 8)
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Cupă(?)

Un mic fragment de picior (Fig. 6/4 ), din pastă cenuşie cu nisip şi
cioburi pisate, arsă neuniform (perete gros de 0,3 -O, 7 cm).
Castroane
S-au descoperit 3 frg. de buze din pastă cenuşie fină, lustruită. Toate
sunt decorate cu câte o linie incisă.
- un fragment de 12 cm, gros. perete 0,6 cm, diam. gură 30 cm,
(Fig. 6/6);
- 2 fragu1ente mici, de la vase diferite, cu pereţii groşi de 0,5 şi 0,8 cm.
Căni
Pastă

de culoare neagră cu nisip fin ca degresant:
-un fragment de buză, diametru] gurii de 10 cm, gros. perete de 0,5 cm:
-un perete, gros de 0,6 cm, suprafaţa lustruită, diametru pântec ? 10 cm;
-un fragment de tortiţă, suprafaţa lustruită, gros. perete 0,7 cm;
- parte din toarta unei căniţe, din pastă cenuşie fină, lustruită, gros.
perete 0,8 cm.
Pastă de culoare cenuşie cu nisip fin:
-o toat1ă de 6 cm lungime, cu nervură mediană în relief, secţiunea de
2,2 x 0,8 cm. (Fig. 6/1 0).
Din pastă de culoare cărămizie cu nisip fin:
- o toartă bifidă aplatizată, de 8 cm, dimensiuni secţiune 3 x 0,8 cm.
(Fig. 6112):
- un perete gros de 1 cm, ars neuniform:
- un fragment de buză, pastă cărămizie, neagră în spăt1ură. diametru!
gurii de 8 cm, gros. perete de 0,4 cm.
Ulcioare
Au fost identificate 2 vase din pastă fină. cenuşie, cu nisip ca degresant:
- o buză de la un ulcior cu gura probabil trilobată. cu suprafaţa
lustruită, (perete gros de 0,3 - 0,6 cm);
- 2 fragmente de perete din acelaşi vas. (gros. perete 0,7 cm), bandă
din linii incizate.
Arnfore
S-au descoperit 19 panse de la tot atfttea amfore. Dintre acestea.
) fragrncmc cu grosimi între 0,6 şi 1.6 cm. sunt din pastă albicioasă cu mult
nisip. caracteristică ,·aselor de imp011. Celelalte sunt lucrate din pastă
omo!!enă. cu nuante
diferite de cărămiziu. Un sin2:ur fra~ment
ars
..
.._,
neuniform. !un!! de 1) cm. 2ros de 1.2 cm. ce indică un diam. de 20 cm. este
sigur de la o imitaţie locală a unui astfel de recipient.
'-

\"",..-'

~

'

~

'

Pvthoi

Am înre2.istrat
36 de fra2mente
de la 3-t de vase. cu ...2:rosimi ale
...
...
pereţi lor între O. 7 - 2, 7 cm. Oi ntre acestea. 2 \'ase erau mai slab arse. cenuşii
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la exterior şi de culoare neagră în spărtură, unul având suprafaţa lustruită,
alte 15 erau cărămizii la exterior şi cenuşii la interior. Celelalte vase aveau
diverse nuanţe de cărămiziu. Ca degresanţi s-a folosit în toate cazurile
nisipul, în amestec cu pietricele (2 - 4 mm) în 5 cazuri sau cu cioburi pisate
într-un caz.
Un singur fragment a păstrat o parte din decorul incizat: un val între
linii paralele.
Chiar dacă aceste vase au pereţi groşi, s-au păstrat bucăţi de dimensiuni
reduse: 12 dintre fragmente sunt de până la 3 cm; 16 măsoară în jur de 5 cm.
Din restul de cioburi, de peste 7 cm, doar 2 măsoară 10, respectiv 14 cm.
Fusaiolă

Este o piesă bitronconică, păstrată pe jumătate, din pastă cărămizie
cu nisip şi cioburi pisate, arsă neuniform, diam. 4 cm x 2,8 înălţime, diam.
gaură 1,3 cm. (Fig. 6116).
Groapa Gr. 1/2006
Inventar
Din umplutura gropii a fost recoltat matetial r:eramic însumând 40 de
fragmente.
Dintre acestea, 25 sunt de la 24 de vase modelate cu mâna, iar restul
de 15 de la tot atâtea recipiente ceramice lucrate la roată.
Ceramica lucrată cu mâna
Pentru 8 dintre fragmente (pereţi. de 3-5 cm mătime, cu grosimi
cuptinse între 0,5 - 1,1 cm, de la 7 vase) nu s-au putut recunoşte formele
recipientelor din care provin.
Au fost identificate următoarele forme de vase modelate cu mâna:
Vase borcan
un perete (gros de 1 cm) din pastă cărăn1izie, negru cenuşiu în
spăt1ură, acope1it cu angobă;
un perete (gros de 0.8 cm) din pastă cărămizie cu nisip şi cioburi
pisate, ars neunifonn. Păstrează o apucătoare ovală cu alveolă în mijloc:
un perete (gros de 1A cm) din pastă cărămizie. cu nisip şi calcar
pisat. ars neuniform. Păstrează o pa11e a brâului alveolat în ghirlandă aplicat
ca decor:
un perete (gros de 1,2 cm) din pastă cenuşie. cu nisip şi
pietricele. păstrează brâul alveolat dispus în ghirlandă:
o apucătoare oval aplatizată dintr-un \'as ars oxidant. cu nisip şi
cioburi pisate în pastă. cu gros. peretelui de 1.2 cm.
Vas cu pereţii drepţi
- un fragment cu buza dreaptă. din pastă cărămizie. ars neuniform.
perete gros de 0.9 cm.
~
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Oale(?)
S-au păstrat păt1i din fundul a două vase cu diametru} bazei de 14 cm
şi 20 cm, groase de 1,5 şi 1,6 cm, arse oxidant. Unul dintre vase este ars
neuniform, celălalt are suprafaţa barbotinată.
Chiupuri (?)
A fost descoperit un fragment cu un perete gros de 1,8 cm, din pastă
cărămizie la exterior, neagră la interior, cu nisip şi pietricele de 3 mm.
Fructiere
un fragment de picior din pastă cenuşie, cu nisip şi pietri cele de 3
mm, de O, 7 cm gros;
un fragment de picior din pastă neagră cu nisip, de 1,6 cm gros.,
păstrează o nervură oblică în relief;
un fragment din zona inferioară a cupei, pastă de culoare neagră
cu nisip, suprafaţa lustruită, la exterior şi la interior, 10 x 1,5 cm gros.;
un perete (gros de 0,9 cm) din pastă brună cu nisip.
Căţui

o parte dintr-o toat1ă masivă (2,6 x 3,5 cm în secţiune) prinsă de
fund. Acesta imită grosolan fundul inelar al vaselor lucrate la roată. În pasta
arsă oxidant s-a adăugat alături de nisip şi calcar pisat (Fig. 6/2):
o toartă de 8 cm lung. şi 3 cm diam., pastă arsă reducător, cu
nisip şi cioburi pisate.
Căni

-

toat1ă,

(8 crn lung.), din pastă cărămizie cu nisip şi calcar pisat, cu

de 4,6 x 1,9 cm. (Fig. 711 )~
- toat1ă (5 cm lung.), din pastă neagră, cu nisip şi cioburi pisate, cu
sec ţi unea rotundă de 1.4 x 1. 7 cm.
Ceran1ica lucrată la roată
Pentru un singur fragment din pastă cărămizie. f01ma nu a putut fi
secţiunea rectangulară

recunoscută.

Fructiere
Am identificat două fragmente de buză din pastă cenuşie fină. cu nisip.
Ptima este dintr-o cupă cu suprafaţa lustruită. cu peretele gros de 0.6 cm şi
diametru! gutii de 22 cm. Cealaltă este dintr-o cupă cu peretele gros de 1 cm.
Strecurătoare

- un mic fragment din pastă cenuşie fină. din panea cu peti-oraţit. gros.
perete 0.6 cm.
Bol uri
Sunt două fragmente din pastă cenuşie fină. cu nisip:
- un fragment de buză rotunjită. uşor tcşită spre interior. gros. perete
0.5 cm:
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- un fragment de buză, suprafaţa lustruită, gros. perete O, 7 cm.
(Fig. 6113).
Căni te
'
S-au păstrat două fragmente din pastă cenuşie fină: o toartă cu diam.
de 1,5 cm şi un fragment din buza rotunjită a unui vas cu peretele gros de
0,2 cm. Diametrul gurii măsoară 5 cm. Sub buză s-a păstrat o linie incisă.
Cupă

- un mic fragment din piciorul, din pastă cenuşie la exterior ŞI
cărămizie la interior, arsă neuniform. Grosime perete de 0,4 cm.
Capac
- din pastă cenuşie fină, cu gros perete de 0,5 cm. Diametrul gurii
măsoară 24 cm. (Fig. 7/3).
Ulcioare
Au apărut fragmente din două vase:
o buză din pastă fină, neagră, lustruită, de la un vas cu gura de 6
cm dian1.;
un perete gros de 0,5 cm, din pastă fină, cenuşie la exterior şi
cărămizie la inteiior, care păstrează decorul constituit dintr-o bandă de linii
incizate paralele.
Amfore
un perete gros de 1,4 cm, din pastă cărămizie fină. are o
depunere de culoare neagră la inte1ior:
pat1ea superioară a unei amfore din pastă cărămizie cu nisip fin,
diam. gură 12 cm, păstrează o pa11e a to11ii. ovală în secţiune (3,3 x 2,1 cm),
(Fig. 7/2).
Pythos (?)
- un perete gros de 0,8 - 1,4 cm x 8 cm. din pastă cărămizie cu mult
niSip.

Jetoane
S-au descope1it două piese confecţionate din pereţii unor vase lucrate
cu mâna. ambele cu dian1. de 4 cm. spa11e aprox. pe jumătate. Primul a fost
şlefuit din peretele unui vas cenuşiu, gros de 0.8 cm. (Fig. 6114 ). Celălalt
jeton este din cera1nică neagră. gros de l.l cm. (Fig. 6/l) ).
Groapa Gr. 2 1 2006
Jn,·entar
A avut un inventar redus:
- un fragment dintr-un vas cu pereţii drepţi. lucrat cu mâna.
cărămiziu la exterior/negru la interior, cu nisip în pastă. gros. perete 0.9 cm:
- o cană căreia îi lipseşte gura şi o pa11e a gâtului. din pastă fină.
cenuşie cu nisip. Din1ensiuni: I 6.2 cm înălţime. 7.4 cm diam. fundului
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inelar, gros perete 0,4 - 0,6 cm. Pe diam. maxim al pântecului sunt 2 incizii
paralele (Fig. 7/4 ).
Concluzii
Locuinţele descoperite la Dămăroaia, pe malul sudic al lClcului
Griviţa, sunt construcţii cu podea adâncită faţă de nivelul de călcare antic.
Pereţii erau ridicaţi cu lipitură de lut în amestec cu fibre vegetale, care
îmbrăca structura lemnoasă, din nuiele şi scânduri. Pentru susţinerea
acoperişului au fost folosiţi pari groşi de 7 - 9 cm.
Deşi în interiorul celor două complexe nu s-au descopetit instalaţii
de foc in situ, acestea au existat cu siguranţă, fiind demontate sau distruse în
vechime, la abandonarea clădirilor. Dovada sunt numeroase fragmente de
crustă de vatră descoperite în umplutură. În an1bele gropi de locuinţă au
apărut câteva fragmente din câte o vatră decorată.
În L. 112006, pe latura de sud, a fost înregistrată o groapă care face
parte din amenajarea locuinţei. Astfel de "dotări" folosite cel mai probabi 1
pentru stocare, plasate tot pe latura sudică a locuinţei, s-au descoperit şi la
19
Vlădiceasca , L. 46 şi L. 53, desc1ise de G. Trohani, ca fiind "gropi de
provizii de dimensiuni mici şi mijlocii" 20 .
Dealtfel, complexele de locuire de la Vlădiceasca, unde s-au
descoperit şi vetre decorate 21 in situ, sunt cea mai bună analogie pentru
locuinţele din aşezarea de la Dămăroaia.
Pentru cuptorul C. 1, cu vatra circulară, care avea cupolă şi pereţi din
lut. o bună analogie constructivă găsim la Popeşti 22 , în nivelele Lt II. 1 -II. 3.
Despre materialul ceramic descoperit prin cercetările din 2005 2006 de la Dămăroaia, putem menţiona următoarele:
- Au fost analizate 751 de fragmente, recoltate din strat şi din
interiorul complexelor;
- 683 de fra2:mente
sunt de la vase lucrate cu mâna, ceea ce
.._
reprezintă 90,9 ~,·din total;
- Indicele de fragmentare este foa11e ridicat, doar 6,6 o/o din numărul
total de fragmente măsurau 1O- 16 cm;
În cele două locuinţe rapo11ul între ceramica mode lată cu mâna şi cea
lucrată la roată este asemănător:
- L.l 1 2005. 258 fra2:mente.
194 lucrate cu mâna (75.2 <i( ). 64
.....
(24.8 0<) la roată:
- L.l 1 2006. 255 fragmente. 182 lucrate cu mâna (71 A lJc- ). 73
( 28.6 (;;.) la roată:
19

Trohani 1987. p. 53. fig. 1.
~o Trohani 1975. p. 151-15.::!.
~ 1 Trnhani 1976. p. 90.
n
-- R. Vulpe 1966. p. 33. Fig. C.
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număr

de vase prezente în inventarele recoltate din umplutura
celor două locuinte
, mention~m:
,
- L.1 1 2005: 220 de vase, dintre care 166 lucrate cu mâna şi 54 la
roată;

- L.1 1 2006: 244 de vase, dintre care 176 lucrate cu mâna (72,3 % ),
68 ( 26,7 %) la roată;
Numărul

de vase identificat, extrem de mare pentru a fi considerat
doar inventarul locuinţei, include fără îndoială şi fragmentele strânse
ulterior în umplutura gropii locuinţei, după abandonarea acesteia.
Pentru ceramica modelată cu mâna mentionăm ca tehnici de -tratament
'
a suprafeţelor pentru creşterea impenneabilităţii vaselor, barbotinarea şi
lustruirea. În cazul vaselor deschise ca fructierele, cupele acestora au fost
lustruite atât la exterior, cât şi la interior.
Câteva dintre bazele vaselor lucrate cu mâna, ne-au sugerat
modelarea lor prin folosirea tehnicii "colaci lor de 1ut".
Amestecul folosit în mod constant pentru degresarea pastei vaselor
lucrate cu mâna era alcătuit din nisip cu granulaţie de 1 mm şi ciobUii pisate
de 3-5 mm.
Ceramica lucrată la roată este din pastă omogenă, arsă unif01m în
cele mai multe cazuri şi are de multe ori suprafaţa lustruită. În pastă se
observă constant nisipul cu granulaţia sub 1 mm.
În inventarele celor două locuinţe au apărut asociate mai multe
forme ceramice tipice celei de a doua vârste a fierului (sec. II - 1 a. Chr.):
borcane şi vase cu pereţii drepţi, căţui, fructiere lucrate la roată şi cu mâna;
chiupuri, căni~ baluri nedecorate lucrate la roată; strecurătoare; castroane;
ulcioare; pythoi şi amfore (imitaţii locale şi de tipul pseudo- Cos).
23
Bune analogii pentru ceramica desc1isă se găsesc în aşezările
contemporane cercetate la Bucureşti -Căţelu Nou, Tei - Ziduri· între vii,
24
Tânganu, Dragomireşti-Deal atribuite cultUJii geto -dacice clasice (sec. II I a. Chr.).

Epoca

ntigraţiilor

Materialele arheologice analizate aparţin unui singur complex
arheolo2ic. L. 2/2006. cercetat inte2ral. Din locuinta
. L. 2/2005 de care tine
.
şi cuptorul C. 3. necercetată integral, nu avem fragmente ceramice, doar
vălătuci din lut.
~

~

Inventarul L. 2 1 2006
Inventarul

constă

din fragmente ceramice

21
·

şi vălătuci.

Lcahu 1965. p. 27-34: Panait. M. Turcu 1968. p. 55-()9. 93-95: Panait. M. Turcu 1969.
p. 163-178.
2
~ Mănucu-Adameşteanu. M. Negru. 8. Tănăsescu 2001. p. 10. fig. 111/2-5.
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o singură piesă realizată din bronz, descoperită pe podeaua
complexului. Este vorba despre un obiect (4,2 cm lungime) cu un cap
piramidal, alungit (0,3 x 1,6 cm), cu corpul dintr-o bară rotundă în secţiune
(0,25 cm diam.) şi un al doilea capăt plat (lat de 0,3 cm), rectangular în
sectiune.
'
Cel mai probabil este o ustensilă, capătul piramidal fiind partea
ac ti vă, în timp ce capătul plat reprezintă partea de fixare într-un mâner.
O piesă asemănătoare a fost descoperită în L 4 din aşezarea de la
Dodeşti, jud. Vaslui. Piesa de acolo are acelaşi cap piramidal ascuţit, este
însă realizată din fier, iar celălalt capăt este rotund, iar pe corp prezintă nişte
striuri. Dan Gh. Teodor o interpretează ca fiind o pilă- burghiu 25 •
Ceramica descoperită în acest complex provine în totalitate din zona
cuptorului, fiind observate trei grupe: prima este alcătuită din frag1nentele
clădite în peretele - îngrăditură; a doua din fragmentele aflate la gura
cuptorului, iar cea de a treia cuprinde fragmentele descope1ite în zona dintre
cuptor şi îngrăditură.
Catalog ceramic
Fragmentele din zona cuptorului
- vas lucrat la roată, Dbuza = 11 cm; degresant: ms1p şi foa11e rare
pietricele (1 mm); culoare: cenuşiu: decor: un cordon uşor reliefat dispus pe
gât, o bandă de linii fine incizate la baza gâtului şi o a doua în apropierea
diametrului maxim (Fig. 8/2):
- vas lucrat cu mâna; Dbuză = 14 cm: degresant: pietricele şi cioburi
pisate: culoare: cărămiziu (MJ\1B-inv 175337; Fig. 8/3):
- vas lucrat cu mâna, Dbuză = 32 cm; degresant: piet1icele numeroase
şi ciobUii pisate; culoare: cafeniu (Fig. 8/5);
- vas lucrat cu mâna; Dbuză = 11 cm; degresant: piet1icele ( 1 - 2 mm)
şi rare cioburi pisate (unele de 3-4 mm): culoare: cărămiziu (Fig. 9/1):
- vas 1ucrat cu mâna: Dhuză = 1O cm: de gre sant: pietricele şi cioburi
pisate (rar mai mari de 1 mm): culoare: cărămiziu (Fig. 9/4):
- vas lucrat cu mâna: Dhuză = 1O cm: degresant: pietiicele ( 1 - 2 mm) şi
rare ciol1L11i pisate: culoare: cafeniu cu u1111e de ardere .. secundară"· (Fig. 96):
- vas lucrat cu mâna: degresant: pietricele ( 1 mm) şi rare cioburi
pisate: culoare: cărămiziu cu urme de ardere .,secundară'' (Fig. 9/6):
- ,·as 1ucrat cu mâna: degresant: pietri cele ( 1 - 3 mm) şi cioburi
pisate (3- -l mm): culoare: cărămiziu (Fig. 10/3 ):
- vas lucrat cu mâna: Dbază = 10 cm; degresant: pietricele şi cioburi
pisate (unele şi de 4 mm): culoare: cărămiziu (Fig. 10/4 ):
~.~ D. Gh. TePdor 19R~. p. ~-L .29. fig. 6/10.
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=

- vas lucrat cu mâna; Dbază 9 cm; degresant: pietri cele ( 1 - 3 mm) şi
rare cioburi pisate; culoare: cărămiziu, cu urme de ardere "secundară"
(Fig. 10/5);
- vas lucrat cu mâna; Dbază
12 cm; degresant: pietricele (1 mm);
foarte rare cioburi pisate; culoare: cărămiziu cu urme de ardere "secundară";
păstrează la extetiorul bazei amprenta "patului" de pietricele pe care a fost
depus după modelare (Fig. 10/6);

=

Fragmentele din peretele -

îngrăditură

- vas lucrat cu mâna; degresant: pietricele şi rare cioburi pisate;
culoare: cărărnizie, cu urme de ardere "secundară"; m·odelat neglijent Ia
intetior (Fig. 8/4 );
- vas lucrat cu mâna, Dbuză = 10 cm; degresant: pietricele (1 - 2 mm)
şi rare ciobmi pisate; culoare: cărămiziu; prezintă urme de netezire atât la
exterior, cât şi la intetior (Fig. 9/2).

Fragmentele din gura cuptorului
- vas lucrat la roată; Dbază = 9 cm; degresant: pietricele (1 - 3 mm):
culoare: cărămiziu; pe bază se păstrează urmele de la desprinderea cu sfoara,
(Fig.1 011 );
- vas lucrat cu mâna; Dhuză = 12 ctn; degresant: pietricele ( 1 - 2 mn1):
culoare: cafeniu (Fig. 9/3);
- vas lucrat cu mâna; degresant: pietticele ( 1 - 3 mm) şi rare cioburi
pisate: culoare: cărămiziu (Fig. 9/7);
- vas lucrat cu mâna; Dbază = 13 cm; degresant: pietricele: culoare:
cărămiziu; modelat neglijent la interior (Fig. 10/2):
- vas lucrat cu mâna; Dhază = 11 cm; degresant: pietricele ( 1 - 3 mm):
culoare: cărămiziu cu urme de ardere "secundară"; are imprimat pe bază
urmele ,.patului'' pe care a fost pus după modelare (Fig. 10/7):
- vas lucrat cu mâna; degresant: pietricele ( 1 - 3 mm) şi cioburi
pisate (ajung până la 4 mm); culoare: cărămiziu cu urme de ardere
.,secundară'' (Fig. 10/8);
- vas lucrat cu mâna: degresant: nisip. pietticele ( 1 - 3 mm) şi
cioburi pisate: culoare: cărămiziu cu urme de ardere .. secundară" (\1l\18inv 175.342: Fig. 11/1 ):
- vas lucrat cu mâna; degresant: nisip. pietricele ( 1 - 3 mm) şi rare
cioburi pisate: culoare: cărămiziu cu urme de ardere .. secundară" (l\11\18inv 175340: Fig. 11/2):
- vas lucrat cu mâna; degresant: nisip. rare pietricele şi ciobllli pisate:
culoare: cărămiziu cu urme de ardere .. secundară" (l\·1MB-inv 1753.39:
Fig. 11/3):
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- vas lucrat cu mâna; degresant: nisip, pietricele (2 - 3 mm) şi
cioburi pisate; culoare: cărămiziu cu urme de ardere "secundară" (MMBinv 175338; Fig. 1114);
- vălătuc realizat din lut, fără degresant, culoare cărămizie cu utme
de ardere secundară (MMB-inv 175352; Fig. 1115);
- vălătuc realizat din lut, fără degresant, culoare cărămizie cu urme
de ardere secundară (MMB-inv 1i5355; Fig. 1116);
- vălătuc realizat din lut, fără degresant, culoare cărămizie cu utme
de ardere secundară (MMB-inv 175346; Fig. 1117);
- vălătuc realizat din lut, fără degresant, culoare cărărnizie cu urme
de ardere secundară (MMB-inv 175345; Fig. 1118).
Ceramica lucrată cu mâna este cea mai bine reprezentată, dintre
vasele lucrate la roată apărând doar două fragmente ceramice.
Pasta este bine frământată, omogenă, cu degresantul uniform
distribuit. Suprafaţa a fost în cele mai multe cazuri netezită. La unele
fragmente ceramice 1ucrate cu mâna se pot observa um1ele degetelor rămase
de la modelarea vaselor, fie ve11ical, în cazul modelării bazelor, fie ca
alveole la modelaiea gâturi lor.
Vasele au fost bine arse. În spă11ură fragmentele au o culoare apropiată
de cea a suprafeţei, cu uşoare vatiaţii de nuanţă. Suprafaţa este dură.
Fragmentele ceramice provin numai de la oala - borcan. Cele mai
multe fragmente ceramice provin din părţile infetioare ale vaselor (baze).
Decorul nu a apărut decât pe un singur fragment, lucrat la roată. Este
vorba despre două benzi de linii fine incizate, una la baza gâtului iar cealaltă
deasupra diametrului maxim al vasului.
Pe lângă ceramică, au apărut şi aproximativ 100 fragmente de la
vălătuci din lut (Dintre acesţia au fost inventariate 12 piese întregi, de forn1e
şi mărimi diferite: MMB-inv 175342, 175344-175355 ). Numărul real de
piese este imposibil de estimat, multe dintre diferitele fragmente putând
proveni din acelaşi vălătuc. Aceştia sunt de fo1111e difetite, predominând
vălătucii cilindrici, unnaţi de cei cu o formă ovoidală. Rar apar şi vălătuci
sfe1ici sau cu secţiune rectangulară. Au fost realizaţi în cea mai mare parte
dintr-un lut este fără de2:resanti.
.....
. cu o ardere bună, de o culoare cărămizie.
Toţi au UI111e de ardere secundară (fig. 1115-8).
i\1aterialul ceramic îşi găseşte bune analogii în alte aşezări din zona
Bucureştilor. cum sunt cele de la Străuleşti - Lunca~c•. Bucureşti - Ciureln
sau Bucureşti - Căţelul Nou~H. Pe baza sa locuirea din epoca migraţiilor
poate fi datată în secolele VI - VII p. Chr.
~~. Con~tantiniu 19Cl3. p. 77-104.
~" Dnline~cu-Ferche 1979. p. 179-230.
~:; Leahu 1963. p. 15-43.
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Concluzii
În urma cercetărilor 'arheologice cu caracter preventiv desfăşurate în
situl de la Dămăroaia- aleea Scroviştea, pe două proprietăţi private, în anii
2005 şi 2006, au fost identificate importante urme de locuire din epoca
bronzului, epoca dacică (Latene) şi epoca migraţiilor.
Epocii bronzului i se poate atribui doar material ceramic, nefiind
identificate complexe de locuire. Fragmentele de vase aparţin fie bronzului
mijlociu (culturile Glina şi Tei), fie bronzului târziu.
Şase complexe pot fi atribuite epocii Latene. Este vorba despre două
locuinţe, trei gropi şi un cuptor "în aer liber". Materialul arheologic,
numeros, constă în fragmente ceramice de la mai multe forme de vase ce
permit o datare a aşezării în secolele II - I a. Chr.
Ultimul nivel de locuire surprins este cel din epoca migraţiilor. Au
fost descoperite trei complexe, dintre care două sunt locuinţe adâncite, al
treilea complex fiind un cuptor. Inventarul constă în fragmente ceramice
lucrate cu mâna, doar două fragmente fiind lucrate la roată şi vălătuci de
dife1ite f01me. Datarea complexelor este în secolele VI- VII p. Chr.
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Abstract
In 2005 and 2006, was done archaeological clearance excavation on
the southem bank of the Gri viţa Lake, on two private plots. The archaeological
research produces materials from Bronze Age, Latene and Migration Epoch.
From the Bronze Age was found no habitation complex, only
pottery. The ceramics can be ascribe either to the Middle Bronze Age (Glina
and Tei Cultures), either to the Late Bronze Age.
Six archaeological complexes, two sunken bui ldings, three garbage
pits and one ~,open air" oven, belong to the Latene Epoch. The archaeological
inventory is fmmed mainly by the pottery. The settlement can be dated in
the Ilnd- 151 centUJies B.C.
The last archaeological level is from the migration epoch. Three
complexes have been found: two sunken building and one "open air" clay
oven. Hand made pots formed the major pa11 of the inventory, as well as
clay rolls. Also was found a bronze metallurgical tool. The settlement can
111
1
be dated in the Vl - VII h centUiies A.D.

List of ilustrations:
Plate 1. position of excavations in the archaeological site tenitory.
Plate 2. general map of excavations.
Plate 3. archaeolo2:ical
excavations in 2005 .
.....
Plate 4. S. 1- south profile ( 1): archaeological comple.xes L. 1. C. l. C. 2 (2).
Plate 5. S. II- nonh profile ( l ): archaeological complexes L. 1. C. 1, C. 2 (2).
Plate 6. S. III- nonh profile ( 1 ): archaeological complexes L. 2. C. 3 (2).
Plate 7. archaeolo2:ical
excavations in 2006 .
.....
Plate 8. archaeological complex L. 1 ground ( 1) and profile (2).
Plate 9. archaeological complex Gr. 1 ground ( J) and profile (2).
Plate 1O. archaeological complex L. 2 ground ( 1): profi le of complexes
no. 3, 4, 5 (2).
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Figure 1. Glina culture- 1 1 1 - 2; Tei eul ture: 1 1 3 - 5; 2 1 1; Middle
Bronze Age pottery 2 1 2- 4.
Figure 2. Late Bronze Age pottery 3 1 1 - 5; 4 1 1; Bronze Age pottery 4 1 2.
Figure 3. Latene Epoch pottery from L. 1 1 2005.
Figure 4. Latene Epoch pottery from L. 1 1 2005.
Figure 5. Latene Epoch pottery from L. 1 1 2005 (1 - 10); single finds (11 - 13).
Figure 6. Latene Epoch pottery from L. 1 1 2006.
Figure 7. Latene Epoch pottery from Gr. 1 12006 (1 - 3); Gr. 21 2006 (4);
single find (5).
Figure 8. Vlth- Vllth century's pottery from L. 21 2006.
Figure 9. Vth- Vllth century's pottery from L. 21 2006.
Figure 10. Vlrh- Vllrh century's pottery from L. 2 1 2006.
Figure 11. Vlrh- Vllrh century's pottery and clay rolls from L. 2 1 2006.
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NOTĂ PRIVIND DOUĂ LOTURI CERAMICE
DESCOPERITE ÎN CERCETĂRILE DIN

CO:MUNA TUNARI, JUD. ILFOV
Andrei MĂGUREANU
Situl arheologic este aşezat pe terasa joasă de pe malul stâng al bălţii
Tunati, fiind în prezent suprapus de localitate. În cercetările efectuate în
campaniile 2005 şi 2006 au fost identificate, pe lângă complexele medievale,
matetiale aparţinând unor alte epoci. Aceste descopetiri fac obiectul acestui
text, cele din evul mediu fiind subiectul unei alte lucrări.
O pri1nă cercetare a fost efectuată în strada Oituz, nr. 14.
Lucrările arheologice preventive au avut ca obiectiv eliberarea de
sarcină arheologică pentru o suprafaţă edificabilă de 300 mp. Colectivul
şantierului a fost format din dr. Gh. Mănucu - Adameşteanu (responsabil
ştiinţific) de la MMB şi Cristian Ştefan de la IAB.
Au fost trasate două secţiuni S I (21 x 8 m) şi S II (21 x 8 n1),
mientate E- V, cu un n1a11or de 2 m lătime între ele. În cele două sectiuni au
'
'
fost surptinse două gropi. Una conţinea matetiale arheologice din epoca
medievală (sec. XVII). Din cea de a doua groapă, precun1 şi din stratul
arheologic provin fragmentele ceramice care ne-au trezit interesul.
Cmnplexul (Groapa 2) a apărut în profilul sudic al secţiunii, imediat
sub stratul vegetal. A avut forma literei "u·· în secţiune ve11icală şi mergea
pâna la 0,90 m în adâncime faţă de nivelul actual. Pe fundul acestei gropi, la
cea. 0,80 m adâncime a fost surptins un vas răstu111at, în interiorul căruia se
afla o fusaiolă din lut.
~atalog ceramic:
In complex (Groapa 2)
1. vas- borcan lucrat cu n1âna, modelat destul de îngrijit: degresant :
pietticele n1ărunte ( 1-2 mm) şi ciobwi pisate, unele destul de mati (2 - 4 mm)~
culoare cărămizie cu miezul ne2.ru.
unne de ardere .. secundară'': Dhaz•i = 10 cm
.....
(fig. 115):
2. fusaiolă bitronconică, cu diametru! maxim aflat sub mijlocul
piesei: degrcsant: pietricele mărunte (1-2 mm): culoare cărăn1izie cu urme
de ardere .. secundară" (fig. I/4 ):
În strat au apărut următoarele piese:
3. strachină lucrată la roată: pastă moale. fină, nelustruită: degresanL
nisip şi rare pietricele (l-2 mm): culoare cărămizie: Dhuz;i = 30 cm (fig. III):
4. strachină lucrată la roată: pastă moale, fină. nelustruită: degresant:
nisip şi rare pietricele (l-2 mm): culoare cărămizie: Dhuză 28 cm (fig. l/2):
'

'

=
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5. vas (strachină ?) lucrat la roată; pastă moale, puţin aspră; degresant:
nisip şi rare pietricele (1-2 mm); culoare cărămizie; Dhwl = 7 cm (fig. 113).
Observaţii privind cronologia.
Din păcate inventarul gropii nu ne poate ajuta în precizarea unei
cronologii, principalele elemente de datare constând în fragmentele
ceramice descoperite în stratul arheologic. Vasele- borcan lucrate cu mâna
şi care au picior şi pereţi arcuiţi nu sunt caracteiistice unei epoci anume.
Nici fusaiola nu ne este de un real ajutor in ceea ce priveşte cronologia.
Mai relevant este, de data aceasta, matetialul arheologic descoperit
în strat. Dintre cele două fragmente de străchini, unul are buza îngroşată atât
la intetior cât şi la exterior, având în secţiune forma literei "T" (nr. cat. 3),
iar cel de la doi lea are buza îngroşată doar la exterior (nr. cat. 4 ). Formele au
corespondent în aşezări databile îr. sec0lui III curi1 ar fi cele de la Mi1itariCâmpul Boja 1 sau Străuleşti-Măicăneşti 2 • Străchini arse oxidant sunt
întâlnite şi în nivelul III 2 de la ~1ătăsaru 3 . De asemenea, fragmentul din
partea inferioară a unei străchini susţine datarea în secolul III p.Chr..
Este intrigant faptul că nu a apărut şi ceramică arsă reducător, f~pt ce
ne face să ne întrebăm dacă mateiialul descoperit în acest punct nu se
datează în prima jumătate a secolului al III-lea.

****
O a doua cercetare a fost efectuată în strada Oituz. nr. 29.
Şi aceste cercetă1i au avut tot un caracter preventiv pentru descărcarea
de sarcină a unei suprafeţe edificabile. Au fost realizate 14 secţiuni, de
dimensiuni şi orientări variabile.
Singurul complex descoperit a fost o locuinţă medievală, dar din
strat au apăr~t şi fragmente ceramice post-romane.
Catalog ceramic:
1. cpl. 1. -0,40 m - vas (parte inferioară - oală). lucrat la roată:
degresant: pietri cele ( 1-3 mm): pastă zgrunţuroasă. dură, arsă
uniform dar incomplet (miez cărămiziu): culoare: cenuşiu: decor:
fără: alte observaţii: urme de ardere secundară: Dha 7 ;j = 8 cm
(fig. 4/3):
1
cpl. 1. -0.40 m - vas (perete - oală). lucrat la roată: degresant:
pietri cele ( 1-4 mn1): pastă zgrunţuroasă. dură. arsă uniform:
Zirra. Cazimir J 963. fig.l 0/7: Negru. Schuster. Moise ~000. pl. 49/6-7. pl. 65/4. pl.70/ 1.
pl.
, 86/6.
- Constantiniu. Panait 19Cl8. ti~. 3/5.
~ Bichir 1984. p. :;6.
...
1

https://biblioteca-digitala.ro

NOTĂ PRIVIND DOUĂ LOTURI CERM1ICE

183

culoare: cenuşiu; decor: linie orizontală incizată superficial
(fig. 5/3);
3. cpl. 1, -0,40 m - vas (perete - cană?), lucrat la roată; degresant:
nisip şi mică; pastă fină, compactă, bine arsă; culoare: cenuşie;
decor: linii orizontale, paralele, excizate (fig. 5/4 );
4. cpl. 1, -0,40 m- vas (pru1e supetioară- vas de provizii), lucrat la
roată; degresant: nisip, mică şi extren1 de rare pietricele; pastă,
fină, compactă, fom1e bine arsă, destul de dură; culoare: cenuşiu
deschis; decor: brâu subţire otizontal; alte observaţii: suprafaţa
extetioară lustruită, modelat destul de neglijent, fapt vizibil în
special la decor; Dbuză 43 cm (fig. 3/2);
5. caseta 2, -0,45 1 0,65 m - vas (pm1e inferioară - cană), lucrat la
roată; degresant: nisip; pastă fină, compactă, dură; culoare:
cenuşiu; decor: fără; alte observaţii: Dbază = 14 cm (fig. 5/1);
6. caseta 2, -0,45 1 0,65 m - vas (perete -strachină), lucrat la roată;
degresant: nisip; pastă fină, compactă, arsă foarte bine; culoare:
cenuşiu cu slip negru; decor: fără; alte observaţii: lustruit la
extetior şi ][) interior D n•· ,; 111 26 cm (fig. 5/5);
. . ca~eta 2, -0,45 1 0,65 m - vas (perete - castron), lucrat la roată:
degresant: nisip: pastă fină, compactă, destul de dură, bine arsă:
culoare: cenuşiu deschis; decor: canelat; alte observaţii: lustruit
la exterior (fig. 2/4):
8. caseta 2, -0,45 1 0,65 m - vas (pat1e supetioară - oală), lucrat la
roată; degresant: pietri cele ( 1-3 mm); pastă zgrunţuroasă.
compactă, dură: culoare: cenuşiu; decor: fără; alte observaţii:
Dbuză = 16 cm (fig. 2/6):
9. caseta 2, -0,45 1 0,65n1 - vas (parte supetioară - oală), lucrat la
roată: degresant: pictJiccle (1-4 mm); pastă zgrunţuroasă.
con1pactă, dură; culoare: cenuşiu: decor: linie otizontală. incizată:
alte observaţii: Dbuză = 16 cn1 (fig. 2/7);
1O. S. IIL c. 2. -0,20 1 0,40 m - Yas (pa11e inferioară - oală), lucrat
cu mâna: degresant: pietricele rare, cioburi pisate, unele de mari
din1ensiuni (2-5 mm): pastă compactă, destul de dură. arsă
neuniform: culoare: cărămizie: decor: fără: alte obsen·aţii: ars la
negru în interior Dl .. l'"a = 15 cm (fig. 4/4 )~
11. S. III. c. 4. -0,20 1 0.45 m- vas (pat1e inferioară -cană). lucrat la
roată: degresant: nisip şi mică: pastă fină. bine arsă. compactă.
destul de dură~ culoare: cenuşiu deschis: decor: fără: alte
observaţii: lustruit la interior Dt~ază = 10 cm (fig. 411 ):
12. S. V. c. 5, -0,40 n1 - vas (parte superioară - oală), lucrat la roată;
degresant: pietricele: pastă zgrunţuroasă, dură. compactă. bine

=

1

=
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culoare cenuşie; decor: linie incizată neglijent Dbuză = 14 cm
(fig. 2/1);
13. S. VI, c. 5, -0,40 m- vas (parte inferioară- cană), lucrat la roată;
degresant: nisip şi mică, foarte rare pietricele; pastă fină,
compactă, destul de dură; culoare: cenuşiu - cafeniu; decor: fără;
alte observaţii: Dbază = 8 cm (fig. 4/5);
14. S. VIII, c. 3, -0,40 m- vas (pat1e inferioară- oa!j), lucrat la roată;
degresant: pietricele (1-3 mm); pastă zgrunţuroasă, compactă, dură;
culoare: cenuşiu; decor: fără; alte observaţii: Dbaz.ă =9 cm (fig. 5/2);
15. S. VIII, c. 3, -0,40 m - vas (perete - bol), lucrat la roată;
degresant: nisip şi n1ică; pastă fină, compactă, destul de dură;
culoare: cenuşiu cu slip negru; decor: ove (fig. 5/6);
16. S. VIII, c. 3, -0,40 m - vas (pat1e inferioară - cană), lucrat la
roată; degresant: nisip şi mică; pastă fină, compactă, bine arsă,
destul de dură; culoare: cenuşiu deschis; decor: fără; alte
observaţii: lustruit la extetior (fig. 4/6);
17. S. XI, c. 3, -0,40 m - vas (parte supetioară - oală), lucrat la roată;
·, degresant: pietricele; pastă zgrunţuroasă, dură~ compactă, bine
arsă; culoare: cenuşie; decor; alte observaţii: utme de ardere
secundară Dbuză = 14 cm (fig. 2/2):
18. S. XII, c. 3, -0,40 m - vas (pat1e superioară - vas de provizii),
lucrat la roată; degresant: nisip şi mică:. pastă fină, bine arsă,
compactă, destul de dură; culoare: cenuşie; decor: fără: alte
observaţii: Dbază = 38 cm (fig. 311):
19. S. XII, c. 3. -0,50 m- vas (pat1e inferioară- oală). lucrat la roată:
degresant: pietricele ( 1-4 mm); pastă zgrunţuroasă. dură, compactă:
culoare: cenuşiu; decor: fără; alte observaţii: Dna~\ = 8 cm (fig. 4/2)
20. S. XIV, c. 2, -0,25 m- vas (pat1e supetioară- oală)~ lucrat la roată:
degresant: pietticele (1-3 mm): pastă zgrunţuroasă, dură. arsă
unifotm, dar incomplet (miezul este de culoare mai deschisă):
culoare: cenuşiu; decor: fără: alte observaţii: Dbaz.ă = 19 cm (fig. 2/5):
21. S. XIV, c. 2. -0.25 m- vas (pat1e superioară- castron?). lucrat la
roată: dcgresant: pietricele ( 1-3 mm): pastă zgrunţuroasă. dur5.
arsă uniform: culoare: cenuşiu: decor: fără: alte observaţii:
Dbv a = 18 c m (fig. 2/3).
1n ci uda faptului că nu a fost identificat nici un complex se poate
observa o destul de bogată prezenţă a ceramicii post-rOinane. Raportul
tehnicilor este net în favoarea ceramicii lucrate la roată. Sunt prezente
fragmente ceratnice atât din categoria ceramicii fine cât şi din cea
zgrunţuroasa. Ca forme sunt reprezentate \·ase de provizii. oale. căni.
arsă;
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străchini,

un castron (?)dar şi un bol, forme de altfel comune în repet1oriul
ceramicii postromane.
Dar unul dintre fragmentele ceramice ne atrage atenţia. Este vorba
despre un fragment de bol din lut decorat cu ave (nr. cat. 15). Acestă formă
reprezintă o imitaţie a paharelor din sticlă decorate cu ove.
Cea mai apropiată analogie o avem dintr-o aşezare, datată în secolul
4
al III-lea, de la Militari "Câmpul lui Boja" , unde într-un complex, B711960,
a apărut un fragment ce fost identificat ca fiind un fragment dintr-o cupă
cilindrică 5 . Un alt exemplar a apărut în mormântul 361 din necropola de tip
6
Cet11eahov de la Târgşoru Vechi . Monnântul se poate data începând cu
7
mijlocul secolului al III-lea . Tot dintr-o necropolă de tip Cemeahov, cea de
la Mihălăşeni, provin alte exemplare. Cel mai apropiat de exemplarul nostru
8
este cel din mormântul 80, identificat de data asta ca fiind un pahar . Un al
9
doi lea pahar apare în mormântul 281 . Ambele morminte aparţin fazei a
10
doua a necropolei, databilă în prima jumătate a secolului al IV -lea •
Mergând mai depat1e, spre Est, putem cita şi o descoperire din regiunea nord
pontică, în aşezarea de la Dudcany, atribuită cultll1ii Sântana de Mureş 11
Cemeahov •
Din cele de mai sus reiese că fragmentul nostru decorat cu ove
aparţine mai degrabă unui mediu Ce111eahov (trei descoperiri), decât unuia
Chilia-Militari (o descoperire). De asemenea, pentru datarea lui sunt
argumente mai putet11ice pentru ptima jumătate a secolului al IV -lea.
Drept Lllmare, datmită lipsei ceramicii lucrate cu roata arsă oxidant şi a
ceramicii lucrate cu mâna de tradiţie getică, preferăm să datăm lotul ceramic
descope1it la adresa Oituz nr. 29 în prima jumătate a secolului al IV -lea.

Rezumând, pe malul stfmg al băi ţii Tun ari, au fost efectuate mai
multe cercetări preventive în anii 2005 şi 2006. În două dintre acestea, cele
de pe strada Oituz numerele 14 şi 29, au fost identificate fragmente
ceramice postromane. Conform caracteristici lor ccramici i credem că lotul de
la numărul 14 este databil în secolul al III-lea, eventual în prima jumătate. în
Zirra. Cazimir 1963. p. 52. fig. 9/9.
'i Negru, Schuster. Moise 2000. p. 102. fig. 58/8.
6
Niculescu 1993. p. 20 l. fig. 9/2.
7
Niculescu 1993. p. 220.
H Şovan 2005. p. 37. pl. 45N4.
9
Şovan 2005. p. 90. pl. 281 N 13.
10
Şovan 2005. p. 190.
11
Popa 2001. p. 38-39. fig. 31/17.
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29 ar putea fi datat în prima jumătate a secolului

Datorită diferenţelor

între structura loturilor ceramice (diferenţe de
forme, pastă, ardere), distanţei dintre cele două puncte, precum şi cronologie
diferite, putem spune că harta arheologică a secolelor III-IV a fost
îmbogăţită cu alte două aşezări.
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Abstract
On the left bank of Tunati Lake was done rescue archaeolo~ical
....
research in 2005 and 2006. In two archaeological points was found pottery
from a post roman epoch. Taking into consideration the charactetistics of
the ceramic we propose the following chronology.
The first lot of pottery, fron1 street Oituz no. 14, can be dated in first
half of the IIrd ccntury. It is a red wheel made pottery of roman tradition.
Thc second lot. from strcct Oituz no. 29. is better represented. also \vas
found disturb by medieval buildings. This time it is a grey pottery. most of it
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is wheel made. The most interesting is a bowl fragment that imitate the glass
bowls in shape and decoration. The datation for this second lot of ceramic is
in the first half of the IVth century.

List of illustrations
Plate 1. 1 - archaeological site Tunari, llfov County; 2- a.rchaeological
research area.
Figure 1. Oituz no. 14- Illrd century pottery: 1, 2, 3- culturallayer; 4, 5- Pit
no. 2.
Figure 2. Oituz no. 29- IVth century pottery: 1 - S. V; 2- S. XI; 3, 5 - S.
XIV; 4, 6, 7 - C. 2.
Figure 3. Oituz no. 29- IVth century pottery: 1 - S. XII; 2- complex no. 1.
Figure 4. Oituz no. 29- IVth century pottery: 1, 4 - S. III ; 2 - S. XII; 3 complexul 1: 5 - S. VI; 6 - C. 2.
Figure 5. Oituz no. 29- IV 1h century pottery: 1, 2, 6 - S. VIII; 3, 4 - complex
1: 5- C. 2.
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Planşa

l: l - situl de la Tunari, jud. Ilfov; 2 - puncte de cercetare
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Figura 1. Oituz nr. 14- ceramică din secolul III p. Chr.; 1, 2, 3 - strat; 4, 5- groapa 2.
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Figura 2. Oituz nr. 29- ceran1ică din secolul IV p. Chr.; 1 - S. V;
2- S. XI; 3, 5 - S. XIV; 4, 6, 7- caseta 2.
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Figura 4. Oituz nr. 29 - cera111ică din secolul IV p. Chr.; 1, 4 - S. III ;
2- S. XII; 3- con1plexull; 5- S. VI; 6- caseta 2.
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Figura 5. Oituz nr. 29- ceramică din secolul IV p. Chr.; 1, 2, 6- S. VIII;
3, 4 - complexul 1; 5 - caseta 2.
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CONSEMNĂRI ARHEOLOGICE PRIVIND
PIAŢA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
dr. Panait 1. PANAIT

Piaţa Universităţii

din

Capitală

este un reper major în topografia oraşului marcând locul de joncţiune între două mati bulevarde orientate N-S şi
E-V. Practic ea se compune din rondul creat la punctul de întâlnire a importantelor artere de circulaţie şi din grădina celor patru statui implantate în covoiul de iarbă şi flori din faţa Palatului Universitar.
Arheologic, Piaţa Universităţii, amenajată în a doua jumătate a secolului XIX, se plasează pe extrema de N a vetrei oraşului medieval, iar din
punct de vedere istoric ea se prezintă ca un veritabil pol al vieţii spirituale a
Bucureştilor, găzduind în raza ei de astăzi vestigii ale Mănăstirii Sf. Sava şi
în cadrul acesteia Academia Domnească, prima bibliotecă publică, cel dintâi
muzeu a cărui tradiţie este pUI1ată de Muzeul Municipiului Bucureşti, iar în
imediata apropiere bolniţa de la Colţea cu fa1macia ei, cel mai vechi spital al
Ţătii Ron1âncşti, Şcoala de Ia Colţea şi tipografia ş.a. Acestor moşteniri li se
alătură astăzi Palatul Teatrului Naţional, construcţie tidicată în anii 19671970, pe locul folosit adeseori pentru montarea cortului unor trupe artistice
de circ. În secolul XX această piaţă a fost preferată de bucureşteni pentru
adunări politice sau culturale, funcţionalităţi oferite anterior de Piaţa Unirii
şi de Dealul Mitropoliei, de Câmpul Filaretului ş.a.
Observaţiile arheologice s-au practicat, în această zonă, cu p1ilejul
restaurării unor monumente arhitectonice şi îndeosebi în timpul lucrărilor
edilitare in1puse de modernizarea oraşului. Primul obiectiv abordat arheolo~ic a fost Palatul Sutu,
edificiu zidit în anii 1833-1834 de marele boier Cos,
tache Grigore Suţu în baza contractului încheiat cu arhitecţii vienezi Johan
Veit şi Com·ad Schwink 1• Clădirea, asupra căreia plana primejdia demolării.
urma să devină, confo1m Hotărârii CE al SPB, din 1O decembtie 1956, sediul ~1uzeul ui Bucureşti. Anterior, acestei noi funcţionalităţi, era necesară restaUI·area palatului. ajuns într-o stare rea. deşi se afla în Piaţa Universităţii.
centrul Capitalei. În arhiva ~1uzeului se găseau câteva documente scrise privind înţelegerea dintre comanditar şi cei doi arhitecţi. calitatea lucrărilor. în
unele con1pa11imente nemulţumitoare, pentru beneficiar. adeseori făcute în
etapa a doua a finisării interioare etc-. Actele acestea se completau cu alte
înscrisuri, conform cărora se ştie că în mahalaua Sf. Sava existaseră casele
~

1

G~or~escu. Panait l. Panait. Petre Dache 1971. p. 4~.

~ Georgescu. Paul 1. Cernovodeanu 1960. p. 16-~0.
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cronicarului Stoica Ludescu dobândite, plin moştenire, de la bunicul lui,
Seman judeţul, fost în acest rang orăşenesc între anii 1594-1626. Ulterior s-a
conturat întregul mers al proprietăţii asupra edificiului şi a vastului teren ce
se afla către "poarta mănăstirii Colţea" şi în mahalaua Sf. Sava, ajuns în
jurul anului 1816 în stăpânirea postelnicului Costache Suţu, prin dota soţiei
sale. În anul 1833 tânărul proprietar a poruncit zidirea actualului palat. Întrucât informaţia scrisă, deşi valoroasă, nu răspundea complet cerinţelor restauratori lor, în anul 1958 s-a trecut la efectuarea unor săpături, pe terenul
din faţa edificiului 3 . S-au trasat, pentru această lucrare, şase şanţuri, primul
dintre ele dovedindu-se ineficient din cauza scurgeri lor provocate de un canal.
În celelalte şanţuri stratul de pământ viu, castaniu tasat, se afla la -1,62 m faţă
de nivelul actual. El este acoperit de un pământ cenuşiu închis, amestecat cu
cărbuni, lăsând in1presia efectelor unui incendiu. Acestui vechi nivel îi aparţin
vestigii le unei case din paiantă de la care provin fragmente de fatfurii smălţui
te, cu picior inelar. Smalţul de culoare galbenă, maronie sau verde, ca şi un
fragment de cahlă plată, nesmălţuită, descoperite în strat, sugerează ca datare
secolul al XVI-lea. Şanţul IV, deschis paralel cu latura sudică a palatului, a
surprins peretele unei pivniţe, lat de 0,75 m, fiind făcut din cărămidă bine arsă
(29x 15,5x4 cm.) şi mortar rezistent. Ultetior a fost găsit şi peretele pereche
care susţinea zidul de sud al holului central al palatului. Pivniţa aceasta, care
apaqinea "caselor mari" ale lui Stoica Ludescu avea o lăţime de 4 m., boltă
semicilindtică, susţinută pe dublouri late de 1 m-t. Zidul avansează spre Bulevardul I. C. Brătianu, sub pavajul cuqii, 17 rn., ţesându-se cu un altul orientat
N-S. Sondajul din anul 1958 a dovedit că pe extrţma sudică a Pieţii Universităţii s-au găsit dovezi ale unei locuiti modeste din secolul XVI peste care s-au
zidit casele lui Seman judeţul, şi mult mai târziu Palatul Suţu.
Observaţiile acestea au fost completate de săpăturile arheologului
Dinu V. Rosetti efectuate, tot în anul 1958, în apropierea Bisericii Colţea,
datorată marelui spătar ~1ihai Cantacuzino, din anii 1701-1702 5 . Lăcaşul
actual s-a tidicat la 2-3 m nord de fundaţiile din cărămidă şi bolovani de râu
ale bisericii anterioare, a lui Udrea Doicescu, marele dregător ucis în tin1pul
6
răzmeriţei seimenilor şi dorobanţi lor din anul 1655 . Vestigii le respective au
7
fost atinse în anul 1981 de arheologul Radu Ciuceanu şi Cristian Ţico şi
8
dczvelite complet de dr. Gh. ~1ănucu-Adameştcanu, în anul 2006 , toate
'Săp<"1turi efectuate de Panait 1. Panait şi I\·1ihai Sfunpetru.
~ P~mait 1963. p. 149-151.
" Stoicescu 1961. p. 183.
6
Giurescu 1979. p. 70.
Zflnescu 1992. p. 363.
~ l\1<\nucu-Adarncşteanu. Dan Cosmin Pîn·ulescu. Carnelia Mirela CiocăneL Zambory
Mihaly. Dan D. Ionescu. Marcel Ciucă. Gabriel Vasile 2007. p. 95-9R.
'1
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aceste intervenţii fiind în legătură cu restaurări necesare bisericii, monument
istoric de seamă pentru Bucureşti dar şi pentru Piaţa Universităţii.
În anul 1958 D.V. Rosetti trasase două secţiuni; una perpendiculară
pe altarul bisericii cantacuzineşti, lungă de 7,5 m şi lată de 2 m şi cea de a
doua, mai redusă (4,50x2 n1), care urmărea fundaţia absidei sudice a lăcaşu
lui respectiv. Şansa a făcut ca secţiunea I să atingă latura de sud a unui cuptor de ars vase ceramice şi să identifice cel mai vechi nivel de locuire medievală pe această parte de SE a Pieţei Universităţii. Pe baza fragmentelor ceramice aflate în strat şi a observaţiilor privind cuptorul medieval, s-a afitmat
că toate acestea atestă existenţa unei locuiri medievale în a doua jumătate a
9
secolului XV şi începutul veacului Uimător . O locuire modestă, beneficiară
de consttucţii din paiantă, eventual bordeie, care adăposteau oameni de
rând, siguti olari şi alte categorii de meşteşugari, slujitori, peste care s-au
ridicat mai târziu casele unor mari boieri sau orăşeni de frunte. Pe parcursul
secolului al XVI-lea s-au produs modificări în starea socială a acestei colectivităţi nordice a Bucureştilor, reflectate prin consemnarea unor boieri, slujitori la Cut1ea Domnească, aşa ca şi acel Andronache pârcălab cu care, de
fapt, începe istOiicul ctitoriei sale purtătoare a hramului Sf. Sava.
În acelaşi an, 1958, când s-au efectuat sondajele din curtea Palatului
Suţu şi în jurul Biseticii Colţea, praf. dr. Gh. Cantacuzino a făcut unele constatări pe şantierul de construcţii de pe str. Academiei, nr. 4, unde săpându
se fundaţiile noului bloc a fost găsită o pivniţă, atribuită de arheolog, colţu
lui sud-vestic al ansamblului Sf. Sava, o conductă de apă cu manşonul protector triunghiular, din care a depus, la Muzeul Bucureşti, un crâmpei de
conductă folosit mult timp şi în expoziţia de bază ş.a. Descoperirile din str.
Academiei 4, în special, pivniţa datată de Gh. Cantacuzino în secolul XVI, la determinat pe N. Stoicescu să plaseze faza 1 a mănăstirii Sf. Sava ,,la sfâr10
şitul secolului XVI sau la Începutul secolului al XVII-lea" . Argumentul
11
datei târzii este adus prin hrisovul din 23 aptilie 1619 . Astfel mănăstirea
ctitorită de Andronache pârcălab este printre primele construcţii de zid de pe
această extremă de Nord a Capitalei de azi.
Observaţii le arheologice făcute pe şantierele de construcţii din această zonă confirmă situaţia respectivă. Cele mai frecvente mănurii sunt pivniţele şi conductele de apă care împânzesc Piaţa Universităţii.
Conducta 1 surprinsă la 22 m de colţul de SE al faţadei Palatului
Universităţii. păstrată la -0,60 m faţă de actualul caldarâm. străbate un strat
de pătnânt cenuşiu închis. medieval, subţire de 0.15-0,25 m, fiind executată
c, Rosetti 1961. p. 67'2-676.
10

stcm:escu
.

11

D.I.R .. , e;~c XVII/3. Bucureşti. 1951. p. JS3.

1961 , p. _
'19-). n. -·
")
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din olane protejate cu cărămizi puse în dublă pantă, legate cu mortar gălbui,
cu cuiburi de var. Această conductă alimenta Mănăstirea Sf. Sava venind
din Nord şi îndreptându-se spre colţul actualei Bănci Comerciale Române.
Conducta 2 avea un traseu perpendicular pe cel anterior străbătând
Bd. Regina Elisabeta, îndreptându-se spre Colţea, ambele aparţinând secolu12
lui al XVIII-lea •
Conducta 3 urma aliniamentul str. Ed. Quinet fiind făcută din olane
ceramice, ca şi cele antetior notate şi îndreptându-se spre str. Sărindar. Ea taie o
eventuală groapă de bordei, în care s-au găsit fragmente de străchini smălţuite şi
cu motive trase cu angobă albă, putând fi datate în secolele XVII-XVill.
Conducta 4, orientată NE-S V, desfăşurată între statuia lui Gh. Lazăr şi
cea a lui Spiru Haret, aparţinea secolului al XVIII-lea. Olanele tubulare smălţui
te în intetior au fost îmbrăcate cu un manşon de mortar gălbui nisipos şi cără
mizi în dublă pantă, fiind surprinsă sub trotuarul sudic al Bd. Regina Elisabeta.
Conducta 5, semnalată în faţa statuii lui Gh. Lazăr, executată din
olane de mai mare capacitate, neprotejate, acoperite în interior cu smalţ verzui, subţire. Şanţul săpat pentru acest presupus canal de scurgere tăia un
strat de moloz din prima jumătate a sec. XIX. Din ceea ce ştim în prezent,
zona Pieţii Universităţii era străbătută de mai multe reţele de apă, unele venind din Cişmigiul de mai târziu, iar altele dinspre Grădina Icoanei sau
Bucureştioara. Locuirea propriu-zisă era, în secolul XVI, restrânsă şi atn
putea-o considera chiar pauperă. În manie 1964 construindu-se mi pa nouă a
Hotelului Athenee Palace s-au săpat fundaţiile la 6 m., penniţând citirea depunerilor stratigrafice din care rezultă că ptimul strat de \·ieţuire în acest loc
13
se datorează secolului al XVIII-lea .
Pe Şantierul Metrou 2 au fost dezvelite, în apropierea Cinematogra14
fului Patria, în anul 1986, două mari pi vniţe târzii din secolele XVIII-XIX .
Unele case din secolul al XVII-lea. aparţinând limitei nordice a vetrei orăşe
neşti s-au identificat pe Bd. N. Bălcescu în faţa Teatrului Naţional. O veritabilă explozie demografică şi edili tară s-a petrecut către sfârşitul veacului
XVII. cu tentacule pe Podul Mogoşoaiei - Cişmigiu şi pe cursul
8 ucureştioarei. În urma da ni i lor domneşti s-au construit case boiereşti în
15
zona respecti vă, consemnate în actele seri se sau semnalate arheologic . Aşa
apar proprietăţile lui Vergo \'el portar în Mahalaua popii Stoica ( Brezoianu12

Panait I. Panait. CarneT de şanTier. 2011969.
ldem. Camel şanTier. 8/1963-1964.
1
~ Ciuce:-~nu. C. Brăcăcescu 1992, p. 275-276.
1
~ Fundaţii semnalate în 25 XI 1959 pe actualul Bd. Regina Elisah~ta. in apr<,pierea
ju11L·ţiunii cu Calea Victoriei (Podul Ml)goşoaiei) pnwenind din secolul X\'II !Cornet
şantier. 21 1959-1960). pi,·niţe din secole!~ XVII-XVIII pe terenul nl'li aripi a lmtitutului de
Arhitectură ..Ion Mincu·· (CarneT şantier. 151196 7) ş.a.
1
-'
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n.n.) în temeiul hrisovului din 11 octombrie 1693 , cele ale agăi Ianache
Văcărescu, dobândite prirr hrisovul din 17 aprilie 1696 17 , ale lui Pătraşco vei
şetrar Brezoianu 1703 18 ş.a.
De la micile biserici de lemn s-a trecut la lăcaşe din zid, aşa cum a
fost cazul Bisericii Ienii (ptimul locaş dărâmat după cutren1urul din martie
1977-n.n.), ridicată în anul 1724, Biserica Dintr-o Zi, din Mahalaua popei
Manea, ridicată de Marica Doamna (1702), bisericile Brezoianu (1710),
Colţea (1701) 19 , Caimata (1730-1731), Scaune (1703) ş.a. Prin aceste construcţii laice şi de cult s-a schimbat şi aspectul zonei în care se afla Mănăsti
rea Sf. Sava fostă, cu un veac înainte, într-o margine a oraşului. Fusese un
aşezământ monastic modest într-o perioadă în care Reşedinţa Domnească de
pe Dâmboviţa era dotată cu marile mănăstiri: "Sf. Troiţă"-Radu Vodă, cu
Mănăstirea Mihai Vodă, pe care Paul de Alep o preciza, cu prilejul vizitelor
sale la Bucureşti, ca fiind "de mari proporţii şi măreaţă, iar biserica avea
trei cupole" 20 . Acelaşi însoţitor de patriarh venit din Orientul apropiat nota
că Mănăstirea "Sf Sava" era, în anul 1656, "o mică mănăstire cu lzramul Sf
Sara" 21 • Nu ştim prea multe lucruri despre ctitor, pe care G. I. Ionnescu22
Gion îl consemnează a fi fost ,,llll Andronake Pârcălabu/" . Închinată schitului "Sf. Sava'' de la Sfântul Mormânt, i s-a dat această denumire, hramul
fiind însă "Buna Vestire". Fiind subordonată marelui centru creştin, mănăs
tirea pârcălabului Andronache a prin1it, din pat1ea bucureştenilor, diferite
danii: prăvălii, locuri de casă, ogoare, devenind sediu de găzduire a OI1odocşi lor răsă1iteni p0111iţi în hagealîc la IerusalinY"-'.
Faima aşezământului călugăresc avea să fie dobândită prin găzduirea
şcolii înfiinţată de Şerban Vodă Cantacuzino, la început de domnie, sub îndemnul fratelui său, stolnicul Constantin Cantacuzino, şi ridicată la rang de
2
Academie Domnească de către Constantin Brâncoveanu -t.
O bogată bibliografie datorată cercetătorilor români şi străini reflectă
rolul acestei prestigioase instituţii bucureştene a cărei tradiţie o poartă în
prezent Universitatea Bucureşti. Foat1e mulţi dintre intelectualii Ţării Româneşti, din secolele XVII-XIX. s-au f01mat în acest te1nplu al învăţătnântu
lui nostru, la care s-au adăpat şi tineri veniţi de peste hotare. Ca izvoare ma16
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Georgescu. Paul 1. Cerno\'odeanu. },)ana Criqache-Panait 19()0. p. 5)-54.
Ibidem. p. 56-59.
/bide//1. p. 66.
1
S·,
·
·
:11-aceJdoţeanu
197'-· p. 1-t_)).
Călători srrâini despre Ţârilc Ro111ânc. VI. Bucureşti. 1976. p. 118.
lbidc111.
lonnescu-Gion 1899. p. :212.
Panait 2000 1Ms. ).
.
C1obanu 1982. p. 168-177.
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teriale păstrate astăzi la loc de cinste se află "Pisania bisericii zidită de Vodă Brâncoveanu pentru Mănăstirea Sf Sava" 25 , pietre tom bale ale unor erudiţi dascăli, alte piese litice la care s-au alăturat vestigii arheologice descoperite în anul 1972.
Către sfârşitul lunii mai din acel an, pe actualul Bd. Regina Elisabeta, se executau lucrări ale Intreprinderii Teleconstrucţia, sector 1, care constau, mai întâi, din săparea unui şanţ lat de 1 m, în trotuarul sudic, opus faţadei Palatului Universităţii, în segmentul spaţiului rezervat statuii lui Mihai
Viteazul, şi a unei casete de 3,35x3,20 m., alipită aleei ce duce la Banca
Comercială Romană 26 • Lucrările mergeau anevoios întrucât era necesară
spargerea unui planşeu gros de beton. Peretele estic al casetei a căzut peste
un zid de cărămidă bine arsă, fixată cu mortar alb-gălbui cu nisip şi pietriş.
Şanţul s-a dovedit un adevărat ax al celor două bise1ici care s-au succedat la
"Sf Sava", cunoscute din documente şi din cronica oficială domnească, dar
acum identificate cert în teren. Fundatiile lor se află Ia 7 m de soclul statuii
'
Yoievodului Unificator. ocupând actuala staţie pentru mijloacele de transport în comun care se îndreaptă spre Piaţa Rosetti. Arheologic s-a precizat
că zidirea lui Constantin Vodă Brâncoveanu, pe care o notăn1, B 2 , a suprapus complet lăcaşul lui Andronache pârcălab, (B 1) fiind într-adevăr mult
mai încăpătoare decât precedenta (Pl. 1).
Bisen'ca 1 (sec. XVI-XVII) a urmat planul de sală, cu absida altarului neprecizată clar în şanţul respectiv, fiind dezvelită latura de sud pe o lungime de 14.62 m (Z.E.) Zidul executat din cărămidă (25x 12x3,5 m) cu mortar nisipos-gălburiu, prezintă multiple fisuri. El se ţese cu alte două ziduri
perpendiculare (Z.F., Z.D.), late de 0.90 şi 1,00 m. grosime care trebuie să fi
avut şi această latură sudică a bisericii, dezvelită numai pe jumătatea ei nordică. Dacă planul de sală este sigur. aşa cum evidentă este şi starea de slabă
rezistenţă a pereţilor în anul 1707. când Constantin Brâncoveanu încerca să
27
o repare • fără rezultat, axul longitudinal trebuie să fi fost peste cei 14,62 m
18
caţ1 sunt prec1zaţJ acum- .
Biserica 2 ( 1709-1870) a fost delimitată în Vest de peretele zidit al
casetei săpată în anul 1972 şi de un arc de zid spre E .. atibuit altarului. mă
surând astfel 27 m lun!::!ime.
Cărf1mida folosit[t diferă de cea a antecesorilor
._
A

•

•

"

Şant1er supravegheat arheologic în colabt)rare cu regretatul et)leg Aristide Ştefănescu. El
este autorul raportului intitulat .. Academia DtHllneascii de la Sf. Sa,·a ctitorie cantacuzină
~epere arheologice ... publicat în Bucureşti.l\111\1. XV. BuL·ure~ti. 2001. p. 147-152.
-<> Mai~trul Şantierului 117. Abălaşei M1rcea a dat un de,·otat sprijin cercetării arheologice.
fapt pentru care i se cu,·in mulţumiri.
~ Stoicescu 1961. p. 295.
2
!i Zidul E porne~te de la 1.~0 m faţ[l de Z ..\. şi la 7.1 O m se ţese cu Z.F. aYfmd capul tăiat
hrusc la 14.61 m.
2
:\

7
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(28x15x3,5) fiind fixată cu mortar pregătit din nisip, pietriş şi cuiburi de var.
Cum este şi firesc, pereţi! brâncoveneşti s-au păstrat la cote mai înalte, ei
acoperind fundaţiile ctitoriei lui Andronache pârcălab, retezate la cota pavimentului interior. Au fost evidente numai zidurile transversale; Z.A., extrema exonartexului, perete gros de 1,62 m, Z.B., lat de 1,05 m marcând pronaosul, Z.C. de 1,02 m, separator de naos şi Z.G. de 1,30 m cel al altarului.
Toate aceste ziduri sunt retezate la cea. 1 m fată
, de caldarâmul actual, în
timp ce acelea vechi au rămas la 1,57-1,72 m faţă de acealşi reper. Fundaţia
bisericii po111eşte dintr-un decroş aflat la -1,60 m fiind bine acoperită de
mortar. Stratigrafic actul ctitoricesc voievodal este indicat de o dungă de
mortar care acoperă un strat de pământ cenuşiu purtat ce are sub el un strat
gros. . de moloz, în care zac resturi de cărămidă provenite de la vechea biserică. In interiorul bisericii brâncoveneşti s-au aglomerat matetiale provenite
de la demolarea practicată în anul 1870. când un deviz aproba suma de 300
lei "pentru dărâmarea bisericii" 29 . Au rămas î1nplântate în pământ fundaţii
le care redau aievea planul ctitoriei unui pârcălab şi cele ale mult credinciosului Sfânt Constantin Brâncoveanu, dar şi morminte ale cimitirului din jur.
Caseta menţionată anterior, săpată în faţa intrării de pe latura apuseană, a
scos la lumină 12 înhumaţi (Pl. 2);
M 1 - .....,găsit la -0,85 m fată
' de nivelul de înhumare, matur. Membrele
infe1ioare deranjate de fundaţia ~indei bisericii brâncoveneşti, fapt ce arată
că provine de la lăcaşul anterior. In mâna dreaptă păstra o monedă.
M2 - craniu depus într-o groapă ovoidală având alături o cărămidă
pe care era zgâ1iat numele .Anania", ceea ce indică un călugăr.
.MJ - adolescent cu membrele inferioare deranjate de groapa făcută
pentru M2. În pământul de umplutură câteva fragmente de farfurie cu smalţ
verde dens (secolul XVII).
M4 - matur cu braţele fom1e strânse pe lângă trup, mâinile ridicate
către clavicule, monedă pe piept.
M5- matur, craniul afectat de săparea gropii /1.11 care 1-a suprapus.
dovedindu-se că şi acesta a fost depus în secolul XVII.
/1.16 - matur. braţele cu coatele distanţate de corp. falangele foarte
înverzite din cauza unei monede pute111ic oxidată părând a fi patrona Ungariei. În umplutură bucăţi de lemn carbonizat.
/1.17- matur de Ia care s-a găsit, în caseta respectivă. numai picioarele.
lv18 - matur surprins de Ia gât în jos, braţul drept pe abdomen, cel
stfmg deranjat de M7. Ca inventar a avut o monedă foa11e mică, oxidată.
M9- reînhumare de matur.
:rJ

lnnaşcu

1965. p. III.
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M 1O- matur bine păstrat. La mâna stângă avea o monedă ruptă. Braţul stâng rămas pe piept, cel drept lipsă, monnântul fiind deranjat.
M11 - adolescent(ă) înhumat(ă) lângă M 10 având mâinile păstrate
pe abdon1en unde a apărut şi o monedă de secolul XVI şi 3 copci de veş
mânt.
M 12 - craniu reînhumat în apropierea lui M7 şi M8, putând fi chiar
craniul acestuia din unnă 30
Cele 12 morminte făceau parte din cimitirul format în jurul bisericii
lui Andronache şi folosit şi în timpul lăcaşului brâncovenesc. Caseta respectivă în care au apărut osemintele ocupa un mic teren din faţa exonartexului,
fiind populată cu 10 creştini maturi, unul dintre ei, fost călugăr, cum indică
acea cărămidă cu numele lui Anania <M 2>, şi 2 adolescenţi. Inventarul funerar se compune din monede (M 1, M4, M 6 , M 8 , M 10 , M 1 J), cărămidă cu inseri pţii (M 2), copci vestimentare (M 1J), resturi de si eri u ş.a.
Zone de înhumare se identifică atât în jurul lăcaşelor cât şi dicolo de
colţul de SV al mănăstirii unde arheologul dr. Gh. Cantacuzino a semnalat
situaţii similare, pe str. Academiei 4.
În dăinuirea ei, Mănăstirea Sf. Sava a cunoscut cel puţin trei mari
etape de construire, începând cu aceia a meşterilor lui Andronache pârcălab
d~ la care se cunosc vestigii de zidărie şi morminte, la care se adaugă un rest
din pavimentul, făcut din cărămidă (25x 14x3,5 cm) care acoperea pronaosul.
Cea de a doua fază este datorată lui Constantin Vodă Brâncoveanu,
începută cu zidirea clăditii şcolii şi încercarea consolidării pereţilor lăcaşu
lui existent eşuată ptin năruirea acestora şi ca atare ctitorirea bisericii celei
31
noi, între anii 1707-1709, date consemnate în pisanie . Acest lăcaş. mult
mai extins. avea pereţii groşi, în jur de 1 m. întăiiţi cu tiranţi din bâme de
lemn şi care urmau un plan triconc, compus din exona11ex (3,5 m), pronaos
(5,50 m). naos cu cele două abside laterale şi altarul semicircular în interior
şi poligonal în afară. Absida răsăiiteană, delimitată de zid gros de 1.30 n1.
păstrează un paviment din cărămidă, care probabil susţinea lespezile la care
se referă ispravnicul lucrării. Radu Dudescu. în epistola sa către patriarhul
Ierusalimului Hrisant Nottara. din 13 septembrie 171 O. El informa pe înaltul
prelat. atât de legat de faptele lui Vodă Brâncoveanu. că .. a luat ·'fârşit clcidirea .~fintei hiserici şi c fără lipsă de toate, atât la -;ugrăn"r.
cât şi la uşrer,,
nerea de lesee-;i. carapeteasma şi alte lucruri de ne1·oie"·'-. S-a zidit pe latura de E o casă de piatră pentru tipografie şi o bibliotecă şi muzeu în colţul de
Panait 1. Panait. Camer şamier. '2.81 1. 197'2.
'' Pi~ania l\1ttnă~tirii Sf. Sa"a indicei ziua de târnosire- ~O iuli~ 1709. PL.IL·a de piatră. frumos ornamentată se află la Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti.
2
; Hurmuzaki 19.~6. p. 76.
'
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SE al curţii mănăstireşti, aşa cum indică planurile ulterioare 33 . Lucrarea lui
Constantin Brâncoveanu a tbst mult mai amplă, incluzând diverse zidiri intervenite până în anul 1713, precum case pentru şcoală, o poartă de piatră.
34
grajd, şură, zid de protecţie ş.a. . Existau la Sf. Sa va "case patriarhiceşti",
aflate în colţul de SV, chilii, casele egumeneşti ş.a. Un incendiu pornit în
anul 1739 a provocat avaria construcţiilor, care au fost reparate ulterior. Cel
care a marcat a treia mare etapă de zidire a fost Alexandru Vodă Ipsilanti,
domnitorul apreciat de Nicolae Iorga "printre cei mai buni domni ai noştri
din secolul al XVIII-lea, dacă locul său nu e în fruntea lor chiar", convinge35
re la care aderă şi un istoric din zilele noastre .
După anul 1767 ansamblul arhitectonic Sf. Sava rămăsese exclusiv
pentru şcoală. În timpul primei sale domnii în Ţara Românească, Vodă Alexandtu Ipsilanti (1774-1782) a susţinut o politică de promovare a meşteşu
gurilor şi negoţului, dar şi de înflorire a învăţământului, inclusiv Academia
de la Sf. Sava36 . El a beneficiat de o clădire de mari proporţii, ceea ce planul
din anul 1852 numeşte "Colegiul S.f Sava", care ar fi ocupat latura de N a
Bulevardului Regina Elisabeta. După o schiţă datorată lui Alex. N. Vitzu,
fost elev acolo, incinta Sf. Sava se desfăşura pe arnbele părţi ale bulevardului de azi, având pe N clădirea n1are a Colegiului şi lângă aripa de V a acestuia o altă casă de mai mici proporţii, probabil casa episcopală cu ptidvor
spre str. Academiei 37 . În zona centrală mai dăinuia biserica lui Constantin
Vodă Brâncoveanu, în faţa căreia se afla poa11a mare dinspre Uliţa Academiei. La anul 1852 Şcoala de la Sf. Sa va avea o pom1ă de V, cea deja evocată şi o a doua, pe latura de S, amenajată între clădirea Bibliotecii şi a Muzeului (în plan un T răstu111at) în partea de SE şi construcţia, attibuită învă
ţământului primar, ce ocupa colţul de SV şi se extindea până la poarta de S.
penniţând ajungerea în str. Ion Ghica şi de aici Uliţa Colţea. Prima poat1ă.
cea spre str. Academiei, era flancată de două alte corpuri de clădiri aflate
aproximativ pe traseul Bd. Regina Elisabeta de azi. Documentele de epocă
atribuie lui Alexandru Vodă Ipsi lan ti. în afara palatului şcolar, desfăşurat pe
două nivele. şi alte case pentru cursUii, locuinţe, dependinţe, rezultate din
can1pania de construcţii încheiată în anul 1779 sau rămase de la Vodă
Brâncoveanu. cum era biserica păstrătoare a unei s1ngure turle. din lemn.
ridicată pe exonanex :;~.
;~ /864 Uni,·ersitatca din BucureşTi /964. Bucureşti. p. 13.
~-' Stoicescu 1961. p. 295.
·':' Mntei 1982. p. 17.
6
·' Giurescu 1974. p. 65-66.
17
· Vătăma nu 1973. p. 47.
•s /864 Uni1·ersiraren din B11curcşri /964. Pl. XXI.
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În jurul mănăstirii erau case şi alte proprietăţi deţinute de persoane
evocate cu prilejul cumpărării de terenuri de către urbe pentru amenajarea
arterei "Calea Bulevardului Universităţii" şi a grădinii din faţă, conform
proiectului întocmit de arh. Al. Orăscu şi Se. Benisch, aprobat de Alexandru
D. Ghica, la 1O septembrie 1857, o lună mai târziu s-a pus piatra fundamen39
tală a actualului Palat al Universitătii
.
,
Cu excepţia bisericii penttu care s-a propus iniţial strămutarea ei
40
"din locul unde se află", toate clădirile aflate acolo au fost decimate . Starea lor era deja afectată de calamităţi şi de vechime. Printr-un raport din
3 decembrie 1852 domnitorul Barbu Ştirbei era informat că edificiile în care
se aflau biblioteca şi muzeul, plasate în vecinătatea marelui boier Costache
41
Suţu, erau "dărăpănate şi umedioase" • Expertiza făcută bisericii constatase că şi aceasta era legată "cu şine de fier" fără a i se asigura o rezistenţă
42
deplină, mergându-se cu propunerea de a se zidi un alt lăcaş . Era ultima
clădire din zestrea lui Constantin Brâncoveanu care a fost năruită, cum s-a
mai spus, în anul 1870, când noul Palat al Universităţii era deja o mândrie a
43
oraşului Bucureşti . Era tratat ca un "Centru r·t!ntru instrucţia publică su.
_.,,

penoara .

Monumentalitatea edificiului a impus încadrarea lui într-un spaţiu
corespunzător, o arteră de comunicaţii directe spre Uliţa Colţei şi Podul
Mogoşoaiei. Primul crâmpei a fost trasat în faţa Universităţii şi extins, în
etape, până la smârcurile Cişmigiului şi mai departe. S-a creat grădina semicirculară, în mijlocul căreia a fost plantată statuia lui Mihai Viteazul, care
anterior fusese proiectată la poat1a de intrare în grădina Cişmigiu. Opera de
bronz a sculptorului Canier Belleuse a fost dezvelită, ~ub presiunea studenţilor. în anul 1874. Fundaţiile suprapuse ale celor două biserici Sf. Sava au
rămas la 7 m Nord de soclul statuii, aşa cum se păstrează şi în prezent. Ele
constituie cele mai importante vestigii evocatoare ale primei Academii aŢă
rii Româneşti, existentă către sfârşitul secolului al XVII-lea. Actualul Bulevard Regina Elisabeta şi Piaţa din faţa Universităţii. acoperă o bună pat1e
din terenul Mănăstirii Sf. Sava, cu resturile clădirilor folosite pentru chilii.
case patriarhiceşti şi egumeneşti. cimitir. dotări gospodăreşti. corpUtile spaţiilor şcolare. biblioteca cu 10.000 de cărţi. muzeul. tipografia. zidul de incintă cu porţile de piatră. un inventar :..trheologic de mare interes.
Ionaşcu 1965. p. 105-108.
~o lhide111. p. 1J 1.
1
~ Ibidem. p. 105. n. 1..
~'
.
- lhrdcm.
p. 111.
~'Data demol<'irii Bisericii Sf. Sa\'a este apreciat<i diferit: Ionescu 1938. p. 92. d<i data 1855.
9
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Abstract
Urban public \vorks done in the centre of Bucharest allowed rccording the archaeological remains of St. Sava Monastery. Built at the end
of XVI century, the monastery became the seat of Waivode School and under the rei gn of Constanti ne Brâncoveanu (1688 - 1714) gained the rank of
Waivode Academy.
The base of t\VO churches from the middle. of thc monastery surrounded by a graveyard, the remains of some buildings in which found a
shelter monks, the school, the first public library. the first museum. a typography and many others.
The prcsent paper have the purpose to inform the l\1unicipality over
the archacological site .. St. Sava" by thc reason of the excavations made on
thc Qucen Elisabeth Boulevard and in Uni \·ersity Square.
~
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INVENTAR FUNERAR
(MONEDE)

CERAMICA OTOMANĂ DESCOPERITĂ
ÎN BUCUREŞTI. CERCETĂRI ARHEOLOGICE
DE SALVARE DIN ANUL 2004
Niculina DINU

Săpătmile

arheologice de salvare desfăşurate de Muzeul Municipiului
Bucureşti în cursul anului 2004, pe Calea Victoriei nr. 9 (Casele
1
2
Văcărăscu) şi nr. 37 B ("Teatrul Naţiona1") , au scos la lumină un lot de
28 de fragmente de ceramică numită generic orientală. În urma studierii s-a
putut stabili că fragmentele se împart în două categorii, ceramică otomană şi
ceramică fără apartenenţă la stilul oriental (patru fragmente).
La rândul ei~ ceramica otomană are patru fonne de obiecte după care
se poate clasifica: baluri (12 ex.), farfurii (6 ex.), căni (7 ex.), un fragment
de capac de cană.
Cele mai numeroase fragmente sunt cele de bol uri; grupul se împarte
în baluri de mătime mijlocie (nr. 2 şi nr. 27) şi ceşti de cafea (nr. 5, 6. 7, 12.
17, 18, 19. 20, 22~ 24, 25, 28). În acest tip predomină fragmentele ce aparţin
stilului sau chiar atelierului de la Kutahya.
Atelierul apare la începutul secolului al XVI - lea, numele său
devine cunoscut pe de o parte datorită tradiţiei otomane care spune că în
anul 1514, când sultanul Selim I a cucerit Tabrizul, a luat cu el meşteti
ceramişti pe care i-a aşezat la Kutahya, pe de altă parte datorită celor două
piese din colecţia Godman de la British Museum ce au inscripţionat pe ele
numele Kutahya 3 . Arthur Lane a fost primul specialist în at1ă orientală care
i-a negat existenţa la începutul secolului al XVI - lea, preferând Iznik-ul şi
considerând că între 1490- 1525 a existat faza r::.nik 1 .ţ. De fapt începutul
secolului al XVI-lea a însemnat pentru ana ceramică otomană o perioadă
experimentală. în care formele şi culorile au fost împrumutate din ana
persană sau chineză.
Centrul de la Kutahya a rămas consecvent. timp de aproape trei
secole. producţiei ,·eselei. în special a ceştilor pentru cafea. Ii este
caracteristic desenul schematic. stilizat vegetal (flori, frunze. ramuri. etc.)
precum şi prezenţa mărci lor pe fundul vaselor (linii care se intersectează
1

Mănucu-Adarneşteanu. Dan D. Ione~cu ~005. p. 90-9.3.

~ Mănucu-Adarne~teanu. ~005. passi m.
' Rosser-0\\ en. ::!00~. p. Il .
.t Lane. 1957. p. ~-.n- ::!RJ.
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formând pătrate, stele, romburi) i-a determinat pe unii cercetători să le
considere imitaţii după mărcile porţelanului chinezesc 5 . O datare sigură pentnl
ele este făcută de John Carswell 6 , care consideră că stilul marcajului este o
imi tare a poqelanului fabricat la Meissen la începutul secolulului al XVIIll-lea
Primul fragment, descoperit la TN, camera 39, complexul 1 (Pl. 1,
nr. 24) ce se poate atribui stilului Kuthaya (sf. sec. XVII-începutul sec.
XVIII), este un fund de bol cu decor la interior pe mijloc, în două nuanţe de
albastru cobalt. Este o floare desenată stilizat, conturul este bine trasat în
albastru închis, culoarea de umplere este mai deschisă. Întregul desen este
înscris într-un cerc de culoare albastru deschis. Nu are decor la exterior.
Al doilea fragment (sec. XVIll), descoperit la TN, în camera A, între - 4,004,20 m, printre materiale ceramice târzii, a fost datat, iniţial, indirect, în
7
secolele XVIII-XIX (Pl. 1, nr. 5) este jumătatea inferioară dintr-o ceaşcă.
Decorul este realizat pe ambele părţi, pe fund are una din mărcile specifice
Kutahyei. Se observă o schimbare în modul de desenare: se desenează cu
două culori, albastru cobalt şi negru; desenele par să reprezinte flori
stilizate, ceva mai complicat executate, dar colorarea este imprecisă,
apărând efectul de culoare Iza/ou (fenomenul este des întâlnit la produsele
8
mai slabe calitativ). Analogii pentru acest decor se găsesc la Brăila şi
9
Tulcea . Al trei lea fragment, descoperit la TN, în camera 21, între -1,2010
1,60 m, printre materiale ceramice târzii din secolele XVIII-XIX (Pl. 1,
nr. 21 ), ce ar intra în tiparul atelierului de la Kutahya este decorat în albastru
deschis pe ambele părţi. Prezintă aceeaşi stângăcie de execuţie la interior, în
schimb, exteriorul este mai îngrijit decorat cu o crenguţă cu frunze. După
modul de decorare şi analogiile găsite acestea se pot data cu începere de la
sfârşitul secolului al XVII-lea şi în secolul al XVIII-lea.
Aceluiaşi interval temporal îi aparţin şi următoarele patru fragmente
(Pl. 2 ).
Fragmentul nr. 6 (sf. sec. XVII), descoperit la TN, în camera A,
între- 4.00 - 4.20 m, printre matetiale ceramice târzii, a fost dataL iniţiaL
11
indirect. în secolele XVIII-XIX (Pl. 2) este ceva mai elaborat lucrat,
exteriorul fiind decorat cu motivul denumit pene de păun de culoare
albastru-gri. acoperit cu smalţ transparent stanifer. de unde au rezultat
'"1"tgcon 19')""
. . - . . -.- 1
_J. p. _,)J-.1)-t.
u Car~wcll 197""2. pa~~im: Miller. 197""2. p. 171. prezintf1 ~emne şi mărci utilizate în atelierele
!\-utahyei p[mă în secolul al XVIII-lea; Crane 1987. p. 4.3-58.
Mănucu-Adame~teanu. :.005. fig. 51/3a-c. pl. 1116a-d.
~ E- lljeUX
.
. . '"'7 -.~,. 1.
-1 007 . p. _,_
Materiale inedite.
10
Mfmucu-Adame~teanu ""2005. fig. 41.
1
; J\1f1nucu-Adame~teanu ""2005. fig. S 1/2.
· 1v

1)
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multicolore. Se poate ca smalţul să fi influenţat şi culoarea finală a
decorului. O culoare asemănătoare apare şi pe fragmentul cu nr. 17,
descoperit la TN, în camera A, între- 4,00-4,20 m, printre materiale
ceramice târzii, datat, iniţial, indirect, în secolele XVIII-XIX 12 , care pe
lângă nuanţa de albastru-gri datorată acţiunii smalţului stanifer, apare
culoarea roşie. Este o încercare de decorare în stilul Iznikului, cu pastile de
roşu, nereuşit însă. Rezultatul a fost un decor probabil geometric cu dungi
scurse de culoare roşie şi pete albastru-gri. Smalţul stanifer a fost dat într-un
strat subţire care s-a curăţat pe anumite porţiuni (Pl. 3). Datarea este incertă între mijlocul secolului al XVI-lea şi secolul al XVII-lea ca şi atribuirea
atelierului, poate Iznikul sau Kutahya.
Fragmentul nr. 7 (sf. sec. XVII), descoperit la TN, în camera A,
între- 4,00 -4,20 m, printre materiale ceramice din secolele XVIII-XIX 13
(Pl. 2) este decorat cu o bandă probabil geometrico-vegetală, bicoloră, cu
albastru şi negru şters. Smalţul este tot stanifer, dar irizarea este mai slabă
din cauza spaţiul decorativ mic. Ultimele două fragmente (Pl. 2, nr. 19 a-b,
22) sunt mai slabe calitativ decât celelalte, decorul în ptimul caz este foarte
puţin vizibil iar la al doilea fragment este foarte deteriorat, observându-se
urme fine de desen albastru. Aceste fragmente pot fi atribuite doar stilului
Kutahya, probabil lucrate în alte ateliere din spaţiul otoman, în cursul
secolului al XVIII-lea.
Un ultim fragment ce se poate apropia de decorul stilului Kutahya
este fundul de bol cu numărul 25 (PI. 3 ). Decorarea s-a făcut pe ambele părţi
în culoarea albastru-cobalt: la exterior se observă o zonă colorată în albastru
ce alternează cu una albă. Interiorul are decor în centru, stilizat, f01111at din
linii subţiri albastre, ce simbolizează un chiparos. Este un bol de calitate
infetioară, se poate observa că s-a detetiorat în timp, smalţul este parţial
curăţat. a suferit un transfer de rugină care i-a impregnat culoarea cărămizie.
Datarea sa se apropie mai mult spre secolul al XVIII-lea.
Stilului Damasc îi aparţin nr. 2 (1520- 1560). descoperit în calea
Victoriei nr. 9 (Pl. 3) şi nr. 28 (1560-1570), descoperit la TN. în camera
XIII. între - 2.80-3,00 m, printre materiale ceramice târzii din secolele
XVIII-XIX 1 ~ (Pl. 3). Fragmentul cu nr. 28 este parte a unei ceşti de cafea. cu
decor executat mai mult în jumătatea superioară. Desenul este subţire de
culoare negru - violet şi albastru deschis. culorile de umplere sunt ,·erdelckaki şi vineţiu. Culorile depăşesc contUJile desenate. rezultând culoarea
halou. Datarea lui ar putea fi târzie, între 1560-1570.
1

~ Mfmucu-Adamcşteanu 1005. fig. 51/1.
~.~ Mănucu-Adameşteanu 2005. fig. 48-49.
I-t Mănucu-Adameşteanu 100). fig. 64.
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Fragmentul cu nr. 2 provine dintr-un bol mijlociu, îngrijit lucrat, care
poate fi considerat produs al atelierelor din Damasc. Desenul este realizat pe
ambele părţi. La exterior este o floare neagră, stilizată pe fond alb, în
interior este desenat un arc de cerc, neg1u de la care pornesc 2 frunze
desenate diferit: prima este executată cu o culoare neagră iar cea de-a doua
are numai conturul negru, gros trasat, interiorul pare să fi fost umplut cu o
nuanţă de verde deschis sau turcoaz. Într-o margine există o pată de culoare
neagră, probabil de la o frunză sau floare. Datarea este între 1520- 1560.
Tot un bol de mărime mijlocie este şi fragmentul nr. 27 (Pl. 6) a
cărui datare se plasează în secolul al XVIII-lea şi aparţine stilului policrom
al Kutahyei. Se caracterizează prin desenul schematic vegetal în roşu, verde,
galben şi albastru cu contur negru. Posibil să fi avut un desen mai elaborat
pe tot interiorul. Exteriorul are desenat o floare stilizată cu albastru şi roşu.
Cănile sunt reprezentate de şase fragmente ce aparţin ultimului stil
dezvoltat în atelierele de la Iznik, Rhodos (Pl. 4) şi două fragmente din
secolul al XVIII-lea ce aparţin atelierului de la Kutahya (Pl. 6/18, 20).
La fel ca la ceşti le de cafea, nu toate fragmentele pot fi considerate
ca aparţinând unor căni produse la Iznik. Primul fragment de cană (Pl. 4/29)
este decorat cu pene de păun în nuanţe de albastru-verde ca fond, peste care
s-1 desenat o floare stilizată cu fond alb. Este un fragment lucrat foarte atent
dar, din păcate, suprafaţa prea mică a lui nu ne poate oferi prea multe detalii
care să ne ajute la datare. La prima vedere ar putea fi o creaţie a stilului
Damasc dar, la fel de bine, pot fi cul01i utilizate şi în stilul Rhodos. S-ar
putea data între jumătatea sec. XVI şi mijlocul sec. XVII. Nu are analogii.
La al doi lea fragment de cană (Pl. 4/l 0), decorul este realizat în culori
strălucitoare, de albastru turcoaz, cu contur şi desen negru şi cu o zonă pe
alb şi roşu (culoare în relief). Nu se poate şti care era întregul decor al cănii,
dacă mai erau şi alte culori prezente pe vas, pentru a putea stabili cât 1nai
exact perioada în care a fost fabricat. Totuşi poate fi considerat un produs al
Iznikului. realizat în ultima jumătate a secolului al XVI-lea şi începutul
secolului al XVII-lea.
Un alt fragment (Pl. 4/1 5) cu toate că pare să fie atent desenat. a
suferit deteriorări ale smalţului şi decorului. Pe fond alb este desenată o
floare cu frunze. Conturul este negru, ferm trasat. Frunzele sunt de culoare
turcoaz. floarea are peudele roşii. culoarea este aplicată la fel ca în cazul
primului fragment. Din acest motiv s-ar putea plasa tot în ultima jumătate a
secolului al XVI-lea. ca produs al atelierelor de la Iznik.
Fragmentul nr. 8 (Pl. 4) are decorul pe fond albastru. cu rezerve în
alb, conturul cu negru şi pete Yerzi şi roşii. Smalţul este plumbifer. aplicat
fenomen do,edit de deteriorarea fra!!mentu 1ui. Nu i se
într-un strat subtire.
.
~

https://biblioteca-digitala.ro

CERAMICA OTOMANĂ DESCOPERITĂ ÎN BUCUREŞTI

213

poate stabili tipul de decor. După aspectul lui se poate data la începutul
secolului al XVII-lea. Unn~torul fragment, nr. 12 (pl. 4 ), are pe fondul de
culoare roşu tomat o garoafă albă, cu frunze mici negre. Smalţul este plumbifer.
Fragmentul se poate încadra tot la începutul secolului al XVTI-lea.
Ultimul fragment (Pl. 4114 a-b) este o parte din fundul unei căni cu
15
capac (hanap) . Desenul este format dintr-o bandă geometrică din linii
subţiri negre de la care pornea decorul propriu zis al cănii. Se pot observa
urme de culoare verde, dar nu i se poate stabili o datare sigură. Această
formă este întâlnită din secolul al XVI-lea până în secolul al XIX-lea.
Cele două fragmente de căni de secol XVITI se caracterizează prin
decorul subţire, pe fond alb, în albasttu, galben, verde şi roşu reliefat. Analogii
6
17
pentru astfel de decor se găsesc la Ennita/ şi Museo Civica Padova .
Asemănător lor este un fragment de capac de cană din secolul al XVIII-lea
(pl. 6/23 a - c ), decorat pe arnbele părţi. Capacul la intetior are desenată o
floare cu frunze albastre, corolă verde şi stamine roşii. Exteriorul este conturat
circular cu frunze subţiri de culoare verde - turcoaz cu contur negtu.
Fragmentele de fatfurii sunt dintre cele mai diferite. Un fragment cu
totul aparte, este nr. 16 (pl. 5), din porţelan chinezesc, cu desen în albastrucobalt, desenat pe ambele părţi. Interiorul era probabil decorat în totalitate,
după cum arată fragmentul. Au existat două registre de decorare: primul era
situat pe pereţii farfUJiei şi era format din grupuri de două petale despărţite
de linii încrucişate. capătul dinspre interiorul fatfuriei se termina cu petale
duble, mici, simplist desenate. în alb şi albastru. Decorul este delimitat de un
cerc. Un al doilea cerc face trecerea spre cel de-al doilea registru decorativ
care era pe fundul farfUJiei. Acesta este fmmat din frunze desenate cu două
culmi de albastru-cobalt, dispuse grupat. La exte1ior decorul este mult
simplificat, piciorul este marcat de un rând de semicercuri dublate şi umplute
cu albastru, având efectul de culoare halou. Din cauza dimensiunilor mici
care nu pe1mit o analogie mai sttictă se poate data în secolele XVII-XVIII.
Utmătorul fragment de farfUJie (pl. 5/11) este tipic pentru produsele
realizate la Iznik şi în cele care au lucrat sub influenţa sa: decorul ,·alurilor
sparte, model de influenţă chineză. Desenul este în albastru. negru şi are o
urmă de culoare roşie. ceea ce presupune apa11enenţa la sti lui Rhodos de
după mijlocul secolului al XVI-lea. până la decăderea acestui centru la
jumătatea secolului al XVII-lea.
Denumire întâlnită în cataloagele Muzeului Luvru pentru cănile cilindrice. în comparaţie
cu termenul generic de cană întâlnit în literatura de limbă engleză: vezi Caubet. Marthe
Bernus- Taylor 1991.
1
(' Miller. 197~. p. 158-174.
17
Munarini 19R3.n.I63-H)5.
1.'
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Fragmentul nr. 1 (Pl. 5) este dintr-o margine de farfurie, decorat în
alb şi negru cu smalţ stanifer, parţial distrus, posibil să aparţină stilului liber
al secolului al XVII-lea. Pentru că nu este decât o parte din margine nu se
poate preciza dacă a avut decorul în stilul Iznikului sau aparţine unui alt
atelier din Imperiul Otoman.
Fragmentul nr. 13 (Pl. 5) este tot o margine de farfurie, de data aceasta
decorul permite o mai bună stabilire a apartenenţei. Urmele decorative sunt
vizibile şi la exteriorul fragmentului. Desenul pare a fi o îmbinare de stil
geometric cu vegetal stilizat. La interior se observă pe margine o dungă galbenă
trecută până la exterior; spre interior sunt două dungi paralele albastre care
închid un posibil decor vegetal (linii albastre şi un punct de culoare violet). La
exterior, în afara prelungirii liniei galbene se vede o dungă albastră. Ar putea fi
un produs în stilul Kutahya de la sfârşitul secolului al XVII-lea sau din
secolului al XVill-lea.
Ultima categorie o formează fragmentele nedefinite, precum şi cele
ce nu pot fi încadrate în ceramica otomană (Pl. 7). Sunt fragmente cu
dimensiuni mici, unele puternic deteriorate (nr. 3 şi 9). Un fragment de
farfurie (pl. 7, nr. 26) poate fi datat în secolul al XVIII-lea prin analogie cu
18
o farfurie descoperită la Brăila şi datată în acest secol.
Catalog descoperiri Calea Victoriei nr. 9-11 şi "Teatrul Naţional" 2004

1. Loc descoperire-Calea Victoriei nr. 9, secţiune/carou Abs. V 1:
adâncime - 0,70-0,90 m; forn1ă-fragment farfurie; dimensiuni-L = 3.60
cm, 1 = 4 cm: Tip de pastă-caolin: tip de smalţ-stanifer cu irizări
multicolore: descriere-desen în interior: probabil o bandă cu frunze
conturate cu negru pe fond alb: datare-începutul secolului al XVII-lea.
posibil să aparţină Iznik-ului (stil Rhodos); Pl. 5:
.
2. Loc descoperire-Calea Victotiei nr. 9, secţiune/carou Abs. V 1:
adâncime- 0,86-1,10 m; formă-fragment bol: dimensiuni-I= 5.1 cm. h =
4.6 cm: tip de pastă-caolin: tip de smalţ-plumbifer. detetiorat în panea
interioară: descriere- desen pe ambele păqi: la exterior are o floare stilizată
desenată cu negru pe fond alb: în interior este desenat un arc de cerc. negru.
de la care pon1csc două frunze desenate în două moduri (prima este
executată în culoare neagră. a doua arc numai un contur gros negru.
interiorul pare a fi fost umplut cu o nuanţă de \'erde deschis sau turcoaz).
într-o margine este o pată de culoare neagră. probabi 1 de la o frunză sau
floare: datare-cel mai probabil apat1i!le stilului Damasc. după decorul
îngrijit realizat, 1520-1560: Pl. 3:
1
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3. Loc descoperire-Calea Victoriei nr. 9; secţiune 1 carou Loc. 4;
formă- fragment ce nu se poate atribui unei forme anume; dimensiuni-I =
1,4 cm; L 3 cm; tip de pastă-<aolin; tip de smalţ-plumbifer, dete1iorat;
descriere-desen numai pe o parte; are o margine lată de culoare neagră, în
mijloc culoare este turcoaz; datare-nu se poate data cu siguranţă, ar putea fi
dintr-un vas oriental de secol XVIII; Pl. 7;
4. Loc descoperire- Calea Victoriei nr. 9, secţiune 1 carou - Cpl. 4;
adâncime- 0,90- 1,10 m; formă· fragment- margine de farfurie sau castron;
dimensiuni- L = 2,5 cm; 1 = 1,9 cm; tip de pastă- caolin; tip de smalţ
plumbifer; descriere - desen pe ambele părţi, fond alb .cu dungi groase
albastru - închis; desenul la exterior pare a fi format din trei linii cu grosimi
variabile de culoare albastru închis, alb şi portocaliu; datare - fragment
incert de datat, cel mai târziu s-ar putea plasa în secolul al XVIII- lea; Pl. 7;
5. Loc descoperire- TN, secţiune 1 carou cam A; adâncime- 4,004,20 m; formă - bol (restaurat); dimensiuni - D max
7 cm, D picior =
2,8 cm; tip de pastă- caolin; tip de smalţ- stanifer; descriere - desen pe
ambele părţi; exterior- fond alb cu desen albastru-cobalt deschis şi negru,
în interiorul unui cerc, simbolizând o floare sunt alte flori desenate stilizat,
mai mici ca dimensiuni; interior- un grup de flori în mijloc, pe fond alb;
datare - secolul al XVIII - lea; marcă - unul din semnele specifice
atelierului Kutahya: Pl. 1;
6. Loc descoperire - TN, secţiune 1 carou - cam A; adâncime 4,00- 4,20 m; formă- fragment bol; dimensiuni- L = 2,8 cm, 1 = 3,2 cm;
tip de pastă - caolin; tip de smalţ - stanifer, deteriorat; descriere - desen
albastru - gri, fonnă de ochi de păun; desen neuniform, numai la exterior;
datare- sec. XVI- XVII; Pl. 2;
7. Loc descoperire -TN, secţiune 1 carou cam A; adâncime- 3.304,00 m; formă - fragment bol sau farfurie: dimensiuni - L= 3.2 cm. l =
2,3 cm; tip de pasta - caolin: tip de smalţ- stanifer; descriere- desen la
interior- flora! geometric, contur cu albastru- gri. culoarea de umplere este
albastru mai închis: Pl. 2;
8. Loc descoperire- Calea Victoriei nr. 9, secţiune 1 carou- Loc. 4:
forn1ă - fragment de la o cană ?: dirnensiuni - L = 2,5 cm. 1 = 1.8 cm: tip
de pastă- caolin; tip de sn1alţ- plumbifer, deteriorat: descriere- desen la
exterior: fond albastru şi alb, un colţ prezintă o urmă de culoare roşie şi o
pată de culoare verde, probabil de la o frunză: datare- a doua jumătate a
sec. XVI- înc. XVII: Pl. 4;
9. Loc descoperire- Calca Victoriei nr. 9. secţiune 1 carou - Loc. 4:
formă - fragment
de farfurie: dimensiuni - L = 2.2 cm, 1 = 1,4 cm: tip de
...
pastă- caolin: tip de smalţ- plumbifer. strat subţire: descr·iere- desen pc

=

=

'-'

https://biblioteca-digitala.ro

216

Niculina Dinu

ambele părţi; desenul la interior - margine de culoare negru - violet cu
frunze albe cu mijloc de culoare verde; la exterior este desenată o linie de
culoare negru- violet; Pl. 7;
10. Loc descoperire - Calea Victoriei nr. 9, secţiune 1 carou - Cpl
4; adâncime - 0,90 - 1,00 m; formă - fragment de cană; dimensiuni - L =
4 cm, 1 = 2,2 cm; tip de pastă- caolin; tip de smalţ- plumbifer; descriere
-desen numai la exterior, fond turcoaz, desen cu negru, o porţiune cu roşu~
datare - sec. XVI; datare - atelier Iznik, a doua jumătate a sec XVI şi
începutul sec XVII, Pl. 4;
11. Loc descoperire- Calea Victoriei nr. 9, secţiune 1 carou- Cpl. 4~
adâncime - 0,90 - 1,1 O m~ Forma - fragment de farfurie; dimensiuni - L =
3,5 cm, 1 = 2,3 cm; tip de pastă - caolin; tip de smalţ - plumbifer;
descriere- desen la interior, negru cu albastru, motivul valurilor sparte sau
al perlelor 1 motiv chinezesc; datare- a doua jumătate a sec. XVI; Pl. 5~
12. Loc descoperire - Calea Victoriei nr. 9; secţiune 1 carou - Cpl.
4: adâncime - 0,20 - 0,40 m~ formă - fragment de cană: dimensiuni - L =
2,8 cm, 1 = 1,6 cm; tip de pastă - caolin: tip de smalţ - plumbifer;
descriere - desen la exterior, un trifoi în relief alb - gri pe fond roşu maro; datare- sec. XVI- începutul sec. al XVII -lea; Pl. 4;
13. Loc descoperire - Calea Victoriei nr. 9. secţiune 1 carou Loc.
4; formă - fragment de farfurie; dimensiuni - L = 2,9 cm. 1 = 2,5 cm; tip
de pastă - caolin; tip de smalţ - plumbifer: descriere - desen pe ambele
părţi; la interior, fond gal ben, desen în albastru-cobalt, stilizat: exteriorul are
marginea desenată în galben şi o urmă de albastru-cobalt; Pl. 5;
14. Loc descoperire Calea Victoriei nr. 9 sectiune 1 carou N navă
2; adâncime- 0.20 m: formă fragment de hanap, piciorul cănii; dimensiuni
l = 2,9 cm, h = 1.8 cm: tip de pastă - caolin: tip de smalţ - plumbifer:
descriere - desen la exterioc. bandă de culoare neagră cu desen geometric,
urme de culoare turcoaz; datare - este un decor ce poate merge din sec. al
XVI- lea până în secolul al XIX- lea; Pl. 4:
15. Loc descoperire- Calea Victoriei nr. 9. secţiune 1 carou Cpl. 4:
adâncin1e - 0.90 - 1.00 m: formă - fragment de cană: dimensiuni L = 3
cm. 1 = 2.5 cm: tip de pastă - caolin: tip de srnalţ-plumbifer dat în strat
subţire. deteriorat: descriere - desen la exte1ior. o floare roşie cu frunze
turcoaz. conturul este trasat cu negru; sunt dep{lŞite contururile la colorare:
datare- a doua jumătate a secolului XVI-începutul secolului XVII: Pl. 4.
16. Loc descoperire- TN. secţiune 1 carou- Cam A: adâncin1e4.00 - 4.20 m: forn1ă - fragment
farfurie: dirnensiuni - D max = 3 cm. h =
._.,
1.9 cm: tip de pastă- poqelan: tip de srnalţ- plumhifer: descriere- desen
pe ambele păqi. în cobalt albastru: datare- sec. XVII-X\'Ill: Pl. 5.
~
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17. Loc descoperire - TN, secţiune 1 carou - Cam A, adâncime 4.00- 4.20 m: formă- fragment ceaşcă; dimensiuni- L = 3,4 cm, 1 = 3,2 cm;
tip de pastă- caolin; tip de smalţ- stanifer: descriere- desen pe ambele
părţi - interior: 2 linii paralele albastru - deschis: exterior: albastru şi roşu,
desen deteriorat; Pl. 3;
18. Loc descoperire- TN, secţiune 1 carou- Cam A; adâncime4.20 - 4.40 m: formă - fragment cană; dimensiuni - L = 3,3 cm, 1 = 2,9 cm;
tip de pastă -caolin; tip de smalţ- stanifer; descriere- desen la exterior,
subţire, trasat cu negru, umplut cu pete de culoare roşie (reliefat), verde-pal
şi galben: posibil să fie o floare cu mai multe rânduri de petale; datare- stil
Kutahya, începutul sec. XVIII; Pl. 6:
19. Loc descoperire - TN; secţiune 1 carou -Cam. XIII, adâncime
- 2,80- 3, 00 m; formă fragment bol 1 ceaşcă: dimensiuni- 1 = 3,3 cm, h =
4,5 cm; tip de pastă - caolin; tip de smalţ plumbifer; descriere - desen
deteriorat pe ambele părţi 1 prost executat, urme de culoare albastră; datare
- Kutahya, sec. XVII; Pl. 2;
20. Loc descoperire - TN, secţiune 1 carou - Cam. 21, adâncime 1,20- 1,60 m; formă- fragment cană; dimensiuni- L = 3,7 cm, 1 = 2,9 cm;
tip de pastă - caolin; tip de smalţ - plumbifer; descriere - desen la
exterior, 2 flori, una galbenă, cealaltă albastră, 4 frunze verzi, conturat cu
negru; întregul desen este marcat cu puncte de culoare roşie; datare Kutahya, sec. XVIII; Pl. 6;
21. Loc descoperire - TN, secţiune 1 carou - cam. 21; adâncime 1,20- 1,60 m; formă- fragment bol?; dimensiuni L = 3,80 cm, 1 = 2,4 cm:
tip de pastă -caolin: tip de smalţ- plumbifer; descriere - desen pe ambele
părţi în nuanţe de albastru, stângaci executat la interior, probabil este un stil
vegetal - geometric; la exterior este desenată o crenguţă ceva mai bine decftt
desenul la interior; datare- Kutahya, sf. sec. XVII-începutul sec. XVIII: Pl. 1:
22. Loc descoperire - TN, secţiune 1 carou - Cam. 31: adâncime 2.00- 2.30 m: formă- fragment bol: dimensiuni - L = 3.5 cm, 1 = 2.2 cm:
tip de pastă - caolin: tip de smalţ - distrus de apă: descriere - urme de
desen, distrus de apă: Pl. 2:
23. Loc descoperire - TN. secţiune 1 carou - Cam. 39. Cpl. 1:
forn1ă - fragment de capac; din1ensiuni - D = 3.8 cm. h = 2.7 cm: tip de
pastă- caolin: tip de sn1alţ- plumbifer: descriere- desen pc ambele pftrţi.
interiorul desenat pc mijloc- o floare cu starninc ro~ii. contur cu negru:
cxtenorul - desen conturat cu nc!!ru. frun1e ,.eJ"/.1: datare - Kuthava.
- sec.
XVIII: Pl. 6:
24. Loc dcs(:operirc - TN: secţiunt• 1 (.'arou - Cam. Jl)_ Cpl. i:
forn1::"i- fragment de hol'?: din1cnsiuni- D = -L2 L·m: tip cit• pasb1- GtoiJJL
~
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- stanifer~ descriere - desen la interior, pc fond alb este
desenată o floare în albastru-cobalt - 2 nuanţe~ conturul este ff1cut cu
albastru închis umplut cu albastru - deschis~ datare- Kutahya, sf. secolul
XVII -începutul sec XVIIL Pl. l;
25. Loc descoperire - TN ~ secţiune 1 carou - Cam 40~ adâncime 1,40- 1,60 m~ formă- fragment de bol~ dimensiuni- O= 4 cm, h = 2,2 cm;
tip de pastă - caolin~ tip de smalţ - stanifer, deteriorat~ descriere - desen
pe ambele părţi~ deteriorat~ vegetal stilizat- frunză de palmier sau brad~ Pl. 3~
26. Loc descoperire- TN; secţiune 1 carou- Cam. 27~ adâncime1,60- 2,38 m, formă- fragment farfurie~ dimensiuni- L = 3,4 cm, 1 = 3,7 cm;
tip de pastă - ceramică~ tip de smalţ - plumbifer; descriere - desen la
interior, spirale în albastru - cobalt~ datare - sec. XVIII. ceramică
maghiară~ Pl. 7 ~
27. Loc descoperire- TN, secţiune 1 carou- Cam 46~ adâncime2,20- 2,40 m; formă- fragment bol; dimensiuni- L = 4,6 cm, l = 3,8 cm;
tit> de pastă - caolin~ tip de smalţ - plumbifer~ descriere - desen pe
atnbcle părţi~ interiorul: desen tloral stilizat, frunze verzi şi albastre, valute
roşii, contur cu negru; exterior - floare stilizată - petale roşii cu mijloc
albastru, frunze verzi, contur cu negru mai puţin la petale~ datare - stil
Kutahya, sec. XVIII; Pl. 6;
28. Loc descoperire- TN, secţiune 1 carou- cam XIII; adâncime2,80 - 3,00 m; formă- fragment bol~ dimensiuni- L = 4,1 cm, l = 2,9 cm;
tip de pastă - caolin; tip de smalţ - plumbifer, deteriorat; descriere decor pe ambele părţi: exterior - contur cu negru, desen vegetal stilizat,
umplut cu verde albăstrui; o floare cu petale din linii negre, punctată cu
violet; interiorul - decor geometric spre margine 2 linii paralele de culoare
albastru- gri, o bandă verde conturată cu negru, linii negre; Pl. 3~
29. Loc descoperire- Calca Victoriei nr. 9, secţiune 1 carou- Loc . .f;
adâncime-; formă fragment- cană~ dimensiuni-?; tip de pastă- caolin:
tip de smalţ - plumbifer; descriere - decor în stilul penclor de pfllln în
nuanţe de albatru-vcrde cu un desen flora! în alb care lasă impresia de
suprapunere peste fondul albastru- vcrdc;datare- poate fi inclus şi în stilul
Damasc dar şi în stilul Rhodos, mij. sec. XVI- jun1f1tatca sec. XVII: Pl.-L
tip de

smalţ
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Ottoman ceramics
In 2004 excavations tn Victoria Strcct no.9 and 37 B "National
Thcater" were found some sherds gencrally named oriental. From 28
fragments only 24 belong to ottoman ceramic. 4 fragments belongs somc
modcn1 ccramics.
In ottoman ceramic were found four shapcs of vesscls that could
classify in: howls ( 12 fragmcnts), platcs (6) jugs (7) and a small fragment
from a lid. Thc fragmcnts of howls arc di vidcd in coffcc cups and middlc
howls. Prcdominantly are Kutahya shcrds dccoratcd in cohall bluc and whitc
111
111
that arc datcd in cnd of XVII and in XVIII ccntury. Also thcrc arc two
fragmcnts of jugs, onc of howl (has hoth sidc dccoratcd) and onc fragment
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of lid (both side decoration) with polychromic design. Thosc designs are
specific from style that was developed in Kutahya from XVIII th century (Pl. 6).
The jugs belong to the Iznik style (Pl. 4 ). Fragments are decorated in
blue, turquoise, green and red with black lines for drawing. Those fragments
could be dated from the middle of XVI th century to first half of XVII th
century. Fragments of plates belong to more than one workshop; first
fragment (Pl. 5.1a-b) belong to Chinese blue and white porcelain that could
be dated between XVII th -XVIII th. The second fragment is a part of Iznik
plate, generally dated between middle of XVI th and first half XVII th. The
last two fragments are more difficult to dated, could be Iznik (XVII th
century) or Kutahya (end XVII th- begin XVIII th).

List of illustrations
1

Plate 1. Fragments of bowls in Kutahya style: 21, 24 - end XVII h - begin
XVIII 1h century; 5. XVIII 1h century.
1
1
Plate 2. Fragments of bowls, in Kutahya style (end XVII h - XVIII h
1
century): 6. design in peacock feather, end XVII h century; 7.
1
fragment drawing on border, end XVII h century; 19.a- b fragment
1
drawing on both sides; 22- fragment damaged, ? XVIII h century.
Plate 3. Fragments of bowls in Damasc and Kutahya style; 2 a - b design
on both sides (Damasc style), 1520- 1560; 28 a- b Damasc style,
1560 - 1570; 17 a - b Kutahya? 1 Iznik, middle XVI 1h - XVII 1h
1
century; 25 a- b Kutahya, XVIII h century.
1
Plate 4. Fragments of jugs, Iznik, Rhodos style, middle XVI h - begin
XVII 1h century.
1
Plate 5. Porcelain and faience: 16.a - b Chinese porcelain, XVII h
XVIII 1h century; 11. Iznik faience, Rhodos style, second half XVI 1h
century; l. Iznik, XVII 1h century, 13.a - b Kutahya end XVII 1h begin XVII 1h century
111
Plates 6. Fragments of jugs, bowl and Jid, Kutahya, XVIII ccntury: 27 a b Fragment of bowl, drawing on both sides; 18 - 20 Fragments of
jugs; 23 a-c Lid of bowl.
Plates 7. Various fragments.
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21b
Planşa

1. Fragmente de bol de tip Kutahya:
21, 24 - sf. sec. al sec. XVII - lea - încep. sec. al XVIII - lea; 5 - sec. al XVIII - lea.
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19b

22

P lanşa

2. Fragmente de boluri de tip Kutahya (sf. sec. XVI - ee. XVII):
6. decor pene de p ăun , sf. ee. al XVI-lea; 7. fragment decorat pe margine
sf. sec. al XVII-lea; 19 a-b. fragment decorat pe ambele părţi ee. XVIII·
22. fragment, deteriorat, probabil ee. XVIII.
https://biblioteca-digitala.ro

Cat Vict 9
abs v 1
0,86- 1,10

2a

28a

T . . 2004
Cam. !Yj.
- 4,00 - 4,20

25b

Pl an şa

3. Fragmente de boluri în tilul Dama c ş i Kutahya:
2 a-b. decor pe ambele p ărţi (stilul Dam a c), 1520 - 1560; 28 a-b. tii Dam a c 1560 - 1570;
17 a-b. Kutahya?/ Iznik, mij. ee. al XVI-lea - ee. al XVII - lea; 25 a-b. Kutyhya ee. VIII.
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14a

Plan a 4. ragmente de căn i , Iznik ti lui Rhod , mijl eu l
i înc putul ee. al XVIl-1 a.
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14b

c. al VI- lea

1

16b

1

11

Cal Vict 9

Loc. 4

Plan ş a

5. Portelan ş i emifai anţă:
16 a- b. P orţe l an , atelier chinezesc, sec. X VII - X VIJI · Il . S 1nifai an ţă , lznik,
stil Rhodo , a doua j um ătate a ee. al XVI - lea; 1. Iznik, ee. al XVII-lea?;
13 a-b. Kutahya, f. ee . al X VII-lea - încep. c. al XV III-lea.
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27a

27b

18

Plan a 6. Fragmente de că ni bol ş i capac, Kutahya, ee . XVIII:
27 a - b. fragme nt de bol cu decor pe ambele părţi ·
1 - 20 fragmente de că ni ; 23 a - c. ca pac de bol.
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Pl a n şa

7. Fragmente di v r e.
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CERCETĂRI ÂRHEOLOGICE PREVENTIVE

PE STRADA GENERAL FLORESCU NR. 23,
SECTOR 3, BUCUREŞTI
Gheorghe MĂNUCU-ADAMEŞTEANU,
Venera RĂDULESCU, Monica MĂRGINEANU
CÂRSTOIU, Claudia APOSTOL,
Virgil APOSTOL, Ştefan BÂLICI,
Ana Maria VELTER, Katiuşa PÂR VAN

Ca urmare a descoperirii unor fundaţii din zidătie de cărămidă în colţul
de NV al incintei din strada General Florescu nr 23, sector 3, Bucureşti,
"ELECTRICA MUNTENIA SUD-SA" a sistat lucră1ile de desfiintare
a unor
,
corpuri de clădire şi a solicitat încheierea unui contract pentru eliberare de
sarcină arheologică, pentru o suprafaţă de 700 mp. Pe acest teren urma să se
construiască o staţie electrică de transf01n1are 110/(20)110 kv care să asigure
necesarul de energie electrică penttu zona centrală a oraşului Bucureşti.
Coordonarea lucrărilor arheologice preventive, în vederea eliberării
terenului de sarcină arheologică, a fost încredinţată domnului Gheorghe
Mănucu-Adameşteanu. Din colectiv au mai făcut parte Zambory MihalyTibor, Dan Cosmin Pîrvulescu şi Camelia-Mire]a Ciocănel, de la Secţia de
Arheologie a Muzeului Municipiului Bucureşti.
Ptima etapă a lucrărilor arheologice preventive de pe amplasamentul
mai sus menţionat s-a desfăşurat în perioada 25.11-19.12. 2005. După
întocmirea unui proiect care să asigure consolidarea zidurilor de la cele două
pivniţe, dezvelite până la o adâncime foarte mare (săpătura a coborât până Ia
-5,50 m) şi care să permită continuarea lucrărilor în zona arheologică, lucrările
au fost reluate pe data de 21.03.2006 şi au fost finalizate pe 04.04.2006.
Săpătura arheologică preventivă a avut ca obiectiv cercetarea unor
substrucţii din cărămidă, care au apărut la o adâncime de 0,20-0,30 n1, după
o acţiune preliminară de decopet1are mecanică iniţiată de către beneficiar.
Tronsoane ale unor ziduri de cărămidă au apărut numai în colţul de NV al
incintei, pe o suprafaţă de cea 90 mp; restul substrucţiilor, pe o suprafaţă de
610 mp, au fost distruse, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, cu ocazia
construirii primei staţii de transformare şi a unui canal de termoficare.
Toată zonă a fost afectată şi de amenajarea unor cămine de apă şi de
o serie de reţele de cabluri şi conducte care brăzdează suprafaţa propusă
pentru cercetare.
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Din cercetările arheologice preventive desfăşurate în perioada 20052006, s-a conturat o suprafaţă de interes arheologic, care se află în vecinătatea
calcanelor caselor situate în strada General Florescu nr. 21 (Pl. 7/1-2).
În acest perimetru au fost delimitate următoarele structuri:

Camera 1 (Pl. 1/1, 2, 3)
După

dezafectarea pivniţelor 1 (camera 2) şi 2 (camera 3), pe latura
de sud a pivniţei 1, a fost adosat un zid construit din cărămidă (27x 14x4
cm), păstrat pe o înălţime de 2,23 m şi o lungime de 0,80 m şi care a obturat
golul de acces al pi vniţei (Pl. 1/4 ). Spre vest, acest zid intră în profil, în timp
ce spre es_t a fost tăiat şi distrus de o conductă de canalizare din secolul XX.
Camera, a cărei latură nordică (reconstituită) măsoară 2,65 m, a fost
suprapusă şi distrusă şi de traseul canalului de tetmoficare.
Maniera de construcţie (mărimea cărămizilor, mmtarul gălbui
sfărâmicios) şi ceramica descoperită (Pl. 8/1-3) ne sugerează că această
structură a fost amenajată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi a
funcţionat şi la începutul secolului XX.

Camera 2 (pivniţa 1) (Pl. 1/4, 2)- Camera 3

(pivniţa

2) (Pl. 3, 4)

Cele două pivniţe (pentru o mai bună diferenţiere a spaţiului din care
au fost recuperate materialele arheologice, am numerotat 1 şi 2 cele două
pivniţe, dar ele fac parte dintr-o singură pivniţă, care avea 4 încăperi
1
diferite-travee, dintre care au fost cercetate doar două) au fost golite şi
săpătura a coborât până sub nivelul de fundare, în încercarea de a obţine
elemente care să ne permită stabilirea stratigrafiei şi obţinerea unor repere
cronologice. Din păcate, fundaţia pivniţelor a fost construită într-un strat de
pământ care nu conţinea elemente ale culturii materiale. Imediat, sub acesta,
2
apare un strat de nisip-depunere aluvionară-în care s-a coborât cu 0,30 m .
După sistemul de construcţie (dimensiunile cărămizilor sunt difetite)
casa cărei_a i-au aparţinut aceste pivniţe pare să fi fost construită în cursul
secolului al XVIII-lea. În secolul al XIX-lea, în zonă sunt localizate
scaunele pescarilor, actuala stradă General Florescu numindu-se Pescăria
4
Veche 3 . Pescătia veche se afla în mahalaua Scaunelor • Pe la 1844-1846, pe
planul Boroczyn, această parcelă poartă numele Gica: Ghica. Nu se poate
preciza dacă aceste case i-au aparţinut domnitorului Grigore al IV -lea Ghica
(1822-1828), dar se poate presupune că, în perioada întocmirii planului, erau
Pentru descrierea structurilor descoperite vezi planurile anexate şi prezentare făcută, la
sfârşitui raportului. de arhitecţii Monica M~rgineanu C5rstoiu, Claudia Apostol, Virgil
Apostol şi Ştefan Bâlici.
2
După cum se cunoaşte, pe traseul actual al străzii General Ioan Emanoil Florescu, se afla albia
veche a pârâului Bucureştioara- vezi Bucureşrioara, w1 pârâu dispănit, Patra 1990, p. 198-205.
3
Caselli 1935. p. 1.
4
Filimon, 1990, p. 59.
1
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în proprietatea familiei Ghica. Într-o perspectivă a centrului capitalei,
întocmită de maiorul Dimirrie Papazoglu Ia 1871, pe strada Pescmi Vechi
apare o casă care ar putea fi identificată cu cea care ne interesează 5 .
Descoperirile arheologice care provin din umplutura celor două
pivniţe sunt foarte variate - ceramică de uz comun, faianţă, porţelan, sticlă,
din secolul al XIX-lea - şi ne indică perioada când au fost dezafectate.
Dintre aceste materiale remarcăm un platou de faianţă (Pl. 19/1) şi
un castron din acelaşi material (Pl. 19/2). care au fost reconstituite din mai
multe fragmente găsite în ambele pivniţe, dar şi în camera 1, la suprafaţă.
Acest fapt ne dovedeşte că pivniţele au fost dezafectate şi umplute în acelaşi
timp cu pământ, adus din altă parte.
Un prim element de datare îl constituie apa1iţia unor recipiente din
faianţă, de import, lucrate la comandă - farfUiii (Pl. 19/4, 5) şi o cană (Pl.
19/3) - pe care apar motive româneşti şi care au fost comercializate în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Precizarea acestui moment- a doua jumătate a secolului al XIX-leaeste confirmată şi cu ajutorul descoperirilor monetare izolate: în pi vniţa 1,
piesele, otomane şi româneşti, se eşalonează între o para de la Mahmud II
6
(1808-1839), emisă în anul 3 de domnie, 181011811 şi trei emisiuni
România, de la Carol I, din anul 1867 (Pl. 2011-2) - 10 bani (1 ex), 2 bani
(2 ex) şi în pivniţa 2 situaţia este ase1nănătoare - o para de la Mahmud II
(1808-1839) şi o piesă România 5 bani, de la Carol I, din anu11867~ limita
cronologică inferioară ne este sugerată de cele două pi.lrale de la sultanul
Mahmud II (1808-1839), care ne confirmă că o serie dintre descoperi Ii le
ceramice au fost folosite şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Momentul dezafectării şi umpletii celor două pivniţe este marcat de un
7
mărţişor din argint, pe care tipare data 1 martie 1884 (Pl. 20/3).

Camera 4

(căminull)

(Pl. 6/1-3)

Stratigrafic, dar şi p1in tipul de construcţie, acesta apaqine unui
moment constructiv ulterior celor două pivniţe. Acesta este suprapus,
parţial, de zidurile unei alte încăperi (camera 5). În mod surprinzător, dacă
avem în vedere destinaţia acestuia- cămin de apă- aici au fost descoperite
foarte multe vase întregi sau întregibile (23 de exemplare): căni - 2 ex (Pl.
14/ 1-2), oale cu toartă - 2 ex (Pl. 14/5), ulcele - 2 ex (Pl. 14/3-4 ). ulcioare 2 ex (Pl. 1511 ), borcan - 1 ex (Pl. 15/2), vază - 1 ex (Pl. 15/3), oală - 1 ex
(Pl. 15/5), oală de noapte - 1 ex (Pl. 15/4 ), fructieră-1 ex (Pl. 1611 ), bol UJi5 Informaţii

oferite cu multă amabilitate, de arhitectul Dan D. Ionescu, care are în pregătire
un studiu despre această zonă.
6
Piesele otomane au fost identificate de colegul Aurel Vîlcu de la Cabinetul Numismatic al
Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" din Bucureşti, căruia îi mulţumesc şi pe această calc.
7
Vezi mai departe, Katiuşa Pârvan, Un mărţişor din anul 1884.
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2 ex (Pl. 16/2-3), castroane-3 ex (Pl. 17/1), farfurii-2 ex (Pl. 17/2-3). La
acestea se adaugă şi nouă farfurii din faianţă (Pl. 17/4-5). Formele şi decorul
sunt reprezentative pentru secolul al XIX-lea; prezenţa unui ulcior cu un
anumit tip de smalţ (Pl. 15/1) şi a farfuriilor din faianţă ne sugerează o
datare spre sfârşitul secolului al XIX -lea.

Camera 5
Adosată căminului

din punct de vedere stratigrafic, ulterioară
acestuia, s-a conturat o încăpere îngustă de 1,62 m şi alta puţin mai largă,
pentru care nu s-a putut surprinde lungimea. Ceramica descoperită (Pl. 18113) este diferită tipologie şi cronologic, suportând o datare pe tot parcursul
secolului al XIX-lea şi reprezintă un terminus post quem. După tipul
cărămizilor şi caracterul constructiv, se poate aprecia că această cameră face
parte dintr-o structură construită în a doua jumătate a secolului XIX; în a
doua jumătate a secolului XX ea era dezafectată, fiind tăiată de traseul
canalului de tennoficare.
Materialul arheologic descopetit în colţul de NV al zonei cercetateceramică, faianţă (locală şi de import), porţelan, sticlă, monede - datează din
secolul XIX şi prima jumătate a secolului al XX-lea.
Cu excepţia materialelor din complexele închise (pivniţe şi camere)
descoperirile arheologice sunt fragmentare şi au un caracter izolat.
Reţinem o mică acumulare f01mată din cinci monede 8 : trei de aur ducaţi olandezi emişi în anii 1800, 1803 şi 1807 (Pl. 21/1-3), o monedă de
argint - Rusia, 15 copeici din anul 1862 (Pl. 2114) şi o monedă din metal
comun - România, 5 bani din anul 1906 (Pl. 21/5). Piesele au fost
descoperite în anul 2006, la o adâncime de numai 0,30-0,40 m cu ocazia
spargerii zidUiilor de la căminul 2. Cele cinci monede făceau pat1e, probabil,
dintr-un tezaur mai mare, care a fost împrăştiat cu ocazia construirii acestui
cămin, în a doua jumătate a secolului XX.
1

şi,

Gheorghe

Mănucu-Adameşteanu

Vezi Ana Maria Velter. Gh. Mănucu-Adameşteanu, Descoperiri mo11etare ... , în volumul
de faţă.
8
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DESCRIEREA STRUCTURILOR CONSTRUITE
Suprafaţa cercetată, întinsă

pe cea. 90 mp, este localizată în colţul
nord-vestic al parcelei (Fig. 1). Spre vest suprafaţa este mărginită de o placă
de beton, lată de aproximativ 3,30 m, adiacentă limitei de proprietate
dinspre parcela situată pe str. G-rai. Florescu nr. 21. Spre nord, suprafaţa
este delimitată de aceeaşi placă de beton, care îşi continuă traseul de-a
lungul limitei nordice de proprietate, spre parcela situată pe str. lvo Andric
nr. 6. Spre sud-est suprafaţa cercetată este delimitată de traseul orizontal al
unui canal din beton (conductă de termoficare).
Vestigiile descoperite aparţin unei pivniţe şi unor încăperi dintr-o altă
construcţie, cărora li se adaugă elemente ale unor sisteme de canalizare (Fig. 2).
Pivniţa este cea mai importantă dintre elementele descoperite. Din
acest spaţiu, suprafaţa cercetată cuprinde două travee rectangulare, echivalente,
separate printr-un arc în plin cintiu şi acoperite cu cupele pe pandantivi. Spaţiul
se continuă sub placa de beton adiacentă limitei vestice a proptietăţii şi, dincolo
de această limită, sub unul dintre corpurile d~ construcţii de pe parcela vecină,
situată pe str. G-rai. Fl01·escu nr. 21. Acest segment al pivniţei, compus la
rândul său din alte două travee, similare celor cercetate arheologic, se conservă
în întregime, ceea ce permite reconstituirea imaginii complete a întregului
spaţiu. Astfel, se conturează o pivniţă rectangulară, aproape pătrată, divizată,
printr-o pilă de zidărie dispusă în centrul spaţiului, în patru travee echivalente,
acoperite cu cupele pe pandantivi. Totuşi, segmentul din um1ă, mai bine
conservat al pivniţei a fost accesibil doar pentru câteva măsurătoti şi înregistrări
fotografi ce sumare, nu însă pentru cercetare şi relevare completă.

Caracteristici morfologice:
Pivniţa ocupă

o suprafaţă totală de 11,47 x 8,87 m, reprezentată de nucleul
rectangular, de 9,31 x 8,87 m şi două segmente care se extind spre vest cu
aprox. 2,40 m.
Nucleul central este fo1mat din cele două travee dinspre est, cercetate
arheologic-cea nordică (pivniţa 1) de 3,67 x 3,64 m, cea sudică (pivniţa 2) de 3,57
x 3,80 m-şi celelalte două, de la vest (pivniţa 3) de 4,16 x 3,77 m şi, respectiv
(pivniţa 4), 4,19 x 3,64 m. Cele patru travee sunt separate ptin arce în plin cintru
care reazemă pe o pilă centrală, pătrată, cu latura de 1,43 m. Zona dintre cele două
segmente ale pivniţei este obturată, spaţiul de sub arcele de legătură dintre travec
fiind închis cu zidărie. Chiar şi în aceste condiţii au fost posibile măsurătoti. p1in
spa~ile libere dintre cărămizile zidăriei, ceea ce face ca legătura dintre cele două
zone să poată fi stabilită cu destulă precizie.
Cele două travee ale segmentului cercetat arheologic au fost demantelate,
în perioada modernă (secolele XIX-XX), până în apropierea bazei calotelor sferice.
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Astfel, acestea se conservă pe o înăl~me de doar 60 cm deasupra planului de
naştere. Acest plan se situează la o înălţime de 3,92 m faţă de talpa fundaţiei
zidurilor pivniţei, care indică şi nivelul de călcare interior. Înălţimea totală,
reconstituită, a pivniţei ajunge la 5,70 m.
În această zonă se găsesc şi două goluri de acces, unul în peretele sudic,
celălalt în cel nordic, ambele obturate. Extinderea suprafeţei cercetate în cele
două direcţii nu a fost posibilă. Din acest motiv nu se poate stabili configuraţia
completă a pivniţei şi nici legăturile ei cu restul clădirii căreia i-a aparţinut.
În jumătatea vestică al pivniţei, cele două travee se extind spre vest,
prin câte un segment rectangular, boltit în plin cintru, mai îngust decât
deschiderea fiecărei travee. Astfel, extinderea traveei sudice are o
deschidere de 2, 71 m şi o adâncime de 2,38 m. Deschiderea extinderii
traveei nordice este de 3,07 m şi adâncimea de 2,46 m. Înălţimea acestor
extinderi, măsurată de la nivelul actual de călcare al pivniţei, este de cea.
2,50 m. Înălţimea totală, măsurată de la acelaşi ni vei actual până la cheia
calotei sferice, este de doar 4,57 m, ceea ce indică o ridicare considerabilă a
nivelului de călcare.
Ziduri le, arce le şi cupolele sunt realizate integral din cărămidă de 25
(26) cm x 12 x 4 cm. La baza cupolelor sunt vizibile lăcaşuri adânci probabil unnele eşafodaj ului folosit în timpul construirii.

Indicii de datare:
asupra configuraţiei fondului construit, aşa
cum arată astăzi şi în formele înregistrate de plan utile istorice ale oraşului,
indică o plasare cronologică a construcţiei din care făcea parte pivniţa
înainte de jumătatea secolului al XIX-lea. Mai mult, o ptimă privire asupra
relevanţei sistemului de boltire pentru încadrarea cronologică a acestei
construcţii pare să conducă spre o datare chiar mai timpurie, înaintea
jumătăţii secolului al XVIII-lea 9 .
Încăperile adiacente sunt conservate prin câteva fragmente de fundaţii,
adosate la pereţii pivniţei şi suprapuse parţial de vestigiile sistemului de
canalizare. Sunt conturate astfel o încăpere largă de 2,85 m şi îngustă de doar
1,62 m (camera 5) şi o a doua încăpere, de aceeaşi lărgime (camera 6).
Lungimea încăperii nu poate fi apreciată, întrucât ziduri le sunt tăiate de traseul
canalului din beton care delimitează spre sud-est suprafaţa cercetată. Aceste
fragmente se conservă pe o înălţime de 65 cm, începând de la cota + 3,31 m faţă
de talpa fundaţiei pivniţei.
Elen1entele sistemelor de canalizare sunt reprezentate de două cămine.
Primul, de 1,50 x 1,70 m, în care debuşează două canale orizontale bolti te, înalte
O privire

9

comparativă

Vezi Brătuleanu 1997, cap. 1 şi pl. III.
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de 55 cm la cheia bolţii şi largi de 46 cm, se conservă pe o înălţime de 2,78 m
(camera 4). Zidurile acestui. cămin, din cărămidă, sunt suprapuse parţial de
zidurile celor două încăperi şi sunt retezate de traseul canalului modem din beton.
Cel de-al doilea cămin este de mici dimensiuni, 69 x 76 cm, şi este realizat din
cărămidă şi este tencuit la interior cu mortar de ciment.

Monica

Mărgineanu

Cârstoiu, Claudia Apostol,
Virgil Apostol, Ştefan Bâlici
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CERAMICA
Ceramica locală
Ceramica de tip comun, producţie locală, înscrie o largă gamă de
forme, adaptate necesităţii de utilizare: ulciorul, oala cu toartă, capacul,
ulcica, cana, borcanul, vaza pentru flori, castronul, castronaşul, balul, tigaia
cu picioruşe, farluria, strachina, ligheanul, fructiera, oala de noapte.
În cadrul fiecărei categorii se înscriu variante care ţin de dimensiuni,
de acoperirea cu smalţ sau lăsarea piesei nesmălţuită, de culoarea smalţului,
de motivele decorative. Recipientele folosite pe foc, la pregătirea hranei,
păstrează urme de ardere. Au fost descoperite piese aproape întregi, altele
fragmentare dar care păstrează profilul complet şi a căror formă iniţială a
putut fi reconstituită, precum şi fragmente izolate a căror apartenenţă la o
formă sau alta poate fi dedusă pe baza analogiilor.
Descoperirile oferite de cercetarea din str. G-rai. Florescu nr. 23 ne
dau posibilitatea să concluzionăm asupra folosirii concomitente atât a unor
tipuri de vase ceramice produse în ateliere autohtone, vase ce păstrează uneori
forme cunoscute încă din evul mediu, alteori forme noi impuse de gradul de
civilizaţie al secolului XIX, precum şi a unor vase de faia!lţă sau de porţelan
lucrate, cele mai multe, în manufacturile din Anglia, piese introduse pe calea
schimburilor comerciale tot mai intense, pe care Bucureştiul le întreţinea cu
diverse ţări europene, în cursul acelui secol.
Unele vase de porţelan sau de faianţă, par a fi comenzi speciale făcute
manufacturilor din străinătate, întrucât folosesc motive decorative specifice
româneşti. Această ceran1ică conturează, o dată în plus, diferenţie1ile din
cadrul societăţii bucureştene, stilul de viată, creşterea pretenţiilor claselor
înstărite care doreau să fie la nivelul civilizaţiei europene a epocii.

Ceran1ica
Ulciorul

locală

de uz comun

Exemplarul descoperit (cat. 33, pl. 15/1) are corpul de formă
bitronconică, gâtui cilindric, înalt, gura circulară, în formă de pâlnie, buza
răsfrântă, cu marginea subţiată, fundul profilat, plat. Toarta, în bandă lată de
3 cm, are ataşul superior pe gât, subliniat în această zonă printr-un inel reliefat
şi ataşul inferior pe umărul vasului. Ciocul de scurgere se păstrează fragmentar.
La baza ciocului de scurgere a fost realizat un decor din şiruri de mici
împunsături în pasta crudă. Smalţul policrom, 1n pete-galben, verde şi maro
deschis, a fost aplicat în partea superioară a ulciorului (buză, gât, umăr, toartă).
Este o formă destul de răspândită în această perioadă, afirmaţie
susţinută de numeroasele şi variatele descoperiri care aparţin secolelor

X\1III-XIX 10 .
10

Bucureşti 1959, p. 178, pl. LXV; Stavropoleos 2002, p. 98, pl. V3, DCJ5; Teatrul Naţional

2005. p. 174-175; Pantelimon 2005, p. 109-110, fig. 6/2,4-5, pl. 12/3.
https://biblioteca-digitala.ro

Şt.

Bâlici, A. M. Yelter, K. Pârvan

Oala cu

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE

237

toartă

Vasele din această categorie (cat. 36, pl. 14/5; cat. 37), cu înălţimea de
16,5 cm la exemplarul păstrat întreg, au corpul bitronconic, gura circulară,
buza cu marginea subţiată şi răsfrântă în exterior, în formă de guler, fundul
plat. Toarta, în bandă, are ataşul superior sub muchia buzei şi ataşul inferior în
zona diametrului maxim. Decorul, aplicat de obicei cu cornul, în jumătatea
superioară a oalei, constă din spirale şi linii în val cu culoare neagră, peste
angobă (cat. 36) sau dintr-un registru de linii paralele de culoare neagră şi
humă albă (cat. 37). Acest exemplar are interiorul acoperit cu smalţ incolor,
iar buza, în interior şi în exterior este smălţuită cu verde oliv.
Un exemplar pentru care nu putem preciza dacă a avut sau nu toartă (cat.
38, pl. 15/5) înscrie o formă tronconică iar buza, în interior, prezintă o şănţuire,
necesară pentru sprijinirea capacului. Piesa are puternice urme de ardere.
Credem că aceasta reprezintă fotma cea mai folosită, fiind frecvent
11
întâlnită printre descoperirile din zona oraşului Bucureşti •

Ulcica ·
Ca formă, tipul de vas este asemănător cu oala cu toartă, dar înscrie
dimensiuni mai mici (Î: 10,5 cm).
Unul dintre exemplare (cat. 34, pl. 14/4) are interiorul, exteriorul
buzei şi pa11ea superioară a toartei acopetite cu smalţ verde. Decorul este
compus dintr-un registru de caneluri paralele, orizontale, dispus pe umăr.
Pentru cel de al doilea exemplar descoperit (cat. 35, pl. 14/3) s-a
folosit ca decor un registru de linii paralele. orizontale, trasat cu humă albă
pe umărul vasului.
Caracteristice sunt pelicula de smalţ de Ia interiorul vasului şi pe
12
marginea buzei şi decorul geometric, trasat cu humă .

Capacul
A fost descoperit doar un singur exemplar (cat. 11, pl. 10/4), nesmălţuit,
de formă tronconică, prevăzut în vârf cu un buton circular, folosit pentru
manevrare. Asemenea piese sunt frecvente în evul mediu încă de la sfârşitul
secolului al XIV-lea. Pentru acest interval cronologic - secolele XVIII-XIX par să predomine piesele smălţuite, care, numeric, sunt relativ puţine dacă ne
13
raportăm Ia numărul recipientelor care ar necesita un capac .

Borcanul
De formă cilindrică, acest tip de vas (cat. 28. pl. 13/2: cat. 40, pl.
15/2) este folosit, de obicei, la păstrarea dulceţuri lor şi gemuti lor. Vasele
11

Bucureşti 1959, p. 178, pl. LXIV/1, 2; Păunescu 2002, p. 80-82; Stavropoleos ~002,

p. 99, pl. U1-2, IX/1-2; Teatrul Naţional 2005, p. 174; Pantelimon 2005, p. 108-109.
fig. 7/1-2, pl. 13/1,2. 4.
12
Păunescu 2002, p. 82; Stavropoleos 2002, p. 98, pl. XIII/23-24.
13
Stavropoleos 2002, p. 98, pl. IU7, XIII/2-22; Teatrul Naţional 2005. p. 174, 175.
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pentru depozitarea altor categorii de alimente (untură, diverse conserve,
murături etc.), au capacitatea mai mare.
La exemplarul păstrat întreg (cat. 28) gura este circulară cu buza
răsfrântă şi marginea rotunjită, gâtui scurt, fundul plat. Borcanul este
acoperit în interior cu smalţ incolor iar în exterior cu smalţ maroniu şi pete
de smalţ galben. O şănţuire, spre bază, înconjoară vasul. Celălalt exemplar
(cat. 40), păstrat fragmentar, are de asemenea forma cilindrică dar se
îngustează spre bază; fundul este plat. În interior este acoperit cu smalţ
incolor iar în exterior cu smalt, verde deschis.
O piesă asemănătoare a fost descoperită într-un depozit de la hanul
14
Stavropoleos .

Cana
Recipientele ceramice folosite la consumarea lichidelor înscriu
forme şi capacităţi diferite. Au fost descoperite trei exemplare.
Una dintre căni.(cat. 31, pl. 14/2) are corpul bitronconic, gura trilobată,
cu buza uşor evazată, fundul plat, toarta, ovală în secţiune, cu ataşul superior
sub muchia buzei şi ataşul inferior în zona diametrului maxim. Smalţul, de
culoare verde deschis, a fost aplicat pe întreaga suprafaţă interioară, iar în
exterior, pe buză, gât şi în partea superioară a toa11ei. Decorul este f01mat dintrun registru de caneluri paralele, amplasate deasupra diametrului maxim.
Cel de al doilea exemplar (cat. 32, pl. 1411 ), mai înalt, se remarcă
ptintr-o siluetă elegantă. Corpul este bitronconic, gâtui înalt. gura circulară,
buza dreaptă, cu marginea rotunjită, fundul îngust, profilat. Toatta, de secţiune
ovală, se ataşază vasului în zona gâtului şi a diametrului maxim. Smalţul, de
asemenea de culoare verde, dar în nuanţă mai închisă, a fost aplicat doar parţial,
în exterior, pe gât şi în partea superioară a toartei iar în interior în zona buzei.
La baza gâtului se află un registru de caneluri paralele.
Un singur fragment (cat. 3, pl. 8/3) provine de la o cană de capacitate
mare, cu gâtui înalt, umărul uşor arcuit, buza răsfrântă, cu marginea
rotunjită. Pe umăr se află un decor simplu, format dintr-un registru de două
caneluri paralele, orizontale. În intetior a fost aplicat un smalţ incolor, peste
angobă, iar în exterior smalţ verde, în două nuanţe.

Ligheanul
Acest tip de vas este de mari dimensiuni. Corpul prezintă o formă
tronconică, cu gura largă, circulară, buza lăţită şi trasă spre exterior, fundul
plat. Cele trei fragmente descoperite (cat. 8, pl. 10/1; cat. 9; cat. 10, pl. 10/2)
aparţin, după formă şi decor, unor exemplare diferite. În interior vasele sunt
acoperite cu smalţ incolor sau maro deschis. Decorul, realizat cu smalţ
14

Stavropoleos 2002. p. 99. pl. U4; IX/6.
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galben, peste angobă, constă dintr-o linie în val, trasată pe lăţimea buzei iar în
interior, sub buză, dintr-o linie în val încadrată de linii orizontale, paralele.
Vase asemănătoare - de remarcat uniformitatea decorului de pe
exemplare provenind din staţiuni arheologice bucureştene diferite - au fost
descoperite în cursul mai multor cercetări arheologice din Bucureşti 15 .

Castronul.
Au fost descoperite două piese de dimensiuni medii, diferite ca
formă şi decor.
Una dintre piese (cat. 5, pl. 9/2) este de fonnă tronconică, cu gura
circulară, buza evazată, cu marginea rotunjită, fundul plat. Interiorul este
acoperit cu smalţ incolor peste care se detaşează decorul format dintr-o linie
în val, pe marginea buzei şi dintr-un registru de linii paralele, orizontale,
intersectat de câte 3 - 4 motive gen "pană", realizate cu smalţ verde deschis.
Cea de a doua piesă (cat. 45, pl. 1711) se remarcă prin designul
elegant. Vasul este scund, are pereţii uşor arcui ţi, gura circulară, buza
verticală, cu marginea rotunjită, fundul plat. Piesa se manevrează cu ajutorul
celor două torţi laterale, de secţiune circulară, dispuse diametral. Atât în
interior cât şi în exterior a fost aplicat un smalţ de culoare verde deschis,
pigmentat cu maro şi verde închis.
Remarcăm o anumită preferinţă pentru culoarea galben şi, mai puţin
pentru culoarea verde, care sunt specifice pentru vasele din secolele XVIIIXIX.16
Castronaşul

Au fost descoperite fragmente de la două exemplare, asemănătoare
ca f01mă, mă1ime şi decor (cat. 6, pl. 9/3: cat. 7, pl. 9/4 ). Corpul este
tronconic, pereţii arcuiţi, gura circulară, buza evazată, cu marginea rotunjită,
fundul plat. Piesele au fost acoperite în interior cu smalţ incolor. Buza este
decorată cu o linie în val, trasată cu smalţ galben aplicat peste angobă.
Pereţii vasului sunt omaţi cu câte un registru de linii orizontale, realizat cu
smalţ galben, suprapus pe alocuri de pete verticale de smalţ verzui aplicat,
deasemenea, peste angobă. Unul dintre exemplare are înălţimea de 5 cm
(cat. 6) iar celălalt de 4,5 cm (cat. 7).

Bolul
Vasele descoperite (cat. 42, pl. 16/2; cat. 43. pl. 16/3) sunt de
dimensiuni mici, cu diametru) gurii mai mare decât al bazei şi pereţii drepţi
sau evazaţi. Serveau probabil la consumarea iaurtului, laptelui, compotul~i
ş. a. Una dintre piese (cat. 42) are corpul cilindric, îngustat spre bază. In
15

Stavropoleos 2002, p. 97, pl. IV5-6; X/7-10; Teatrul Naţional 2005, p. 175, fig. 37/1-2;
55/1 a-b.
16
Păunescu 2002, p. 85-86, 88; Stavropoleos 2002, p. 97, pl. IV8, IIV9, 12; Teatrul
Naţional 2005, p. 175, fig. 47/5; 52/3-4; 64/4; pl. 10/2.
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interior este smălţuit cu verde deschis pentru fond, peste care se realizează
un decor format din benzi verticale, smălţuite în pete de culoare havan şi
alb, dispuse alternativ. Cea de a doua piesă (cat. 43) are corpul tronconic, cu
gura circulară, largă, fundul îngust, profilat. Această piesă nu a fost
smălţuită, ci doar acoperită cu angobă pe interiorul şi la exteriorul buzei.

Tigaia cu trei

picioruşe

Vasul descoperit, în stare fragmentară (cat. 12, pl. 10/3 ), este de
dimensiuni medii. Piesa, folosită la prepararea hranei, are formă tronconică, cu
diametru} gurii mai mare decât cel al bazei şi se sprijină pe trei picioruşe
conice, evazate. Manevrarea se face cu ajutorul unui mâner tu_bular. Vasul a
fost smălţuit în interior cu verde. În exterior, aproximativ la jumătatea pereţilor,
două linii incizate, paralele, înconjoară vasul, fom1ând un decor simplu. Acest
tip de recipient, mai puţin întâlnit printre categoriile ceram]ce cunoscute în zona
oraşului Bucureşti, este caracteristic pentru secolul al XIX-lea. Piese similare
au fost descoperite în timpul cercetărilor arheologice de la Curtea Domnească
17
din Bucureşti, Teatrul Naţional, hanul Constantin Vodă etc .

Farfuria
Exemplarele descoperite se departajază în două categorii: fatfurii
adânci şi fatfutii întinse.
Farfuria adâncă (cat. 54, pl. 18/2) are corpul de formă tronconică, pereţii
înalţi, evazaţi, buza îngustă, cu marginea crestată, fundul plat. Interiorul este
acopetit cu smalţ gălbui (în prezent mult exfoliat).
O altă piesă (cat. 1, pl. 811) se deosebeşte de cea descrisă mai sus
prin decorarea marginii exterioare a buzei cu alveole şi prin disttibuirea
peste fondul de smalţ galben deschis a unor pete de smalţ verde; smalţul
verde este distribuit şi pe lăţimea buzei.
Un alt exemplar (cat. 46) are marginea buzei rotunjită iar interiorul
este doar angobat.
Farfuria întinsă (cat. 47, pl. 17/3) arc pereţii scunzi, arcuiţi, buza lată (1: 3
cm), evazată, cu marginea rotunjită, fundul plat. Exemplarul este sn1ălţuit la
intetior. Pentru fond s-a folosit culoarea alb-crem; în centru se află un decor
stilizat înscris în două cercuri concentrice, realizat cu smalţ negru şi verde,
iar lăţimea buzei este decorată cu pete de smalţ verde.
Este o formă nelipsită în cadrul unei gospodării şi prezintă
numeroase elemente decorative, care au ca supot1 un interior acoperit cu un
18
smalţ de culoare galbenă sau verde.
Mănucu-Adameşteanu, Dan Căpăţână, 2002, p. 23, pl. Vl/35; XVIII/1; Păunescu 2002.
p. 86-87; Teatrul Naţional 2005, p. 175, fig. 54/3, 63/8.
18
Bucureşti 1959, p. 178, pl. LXVI; Pănescu 2002, p. 88; Teatrul Naţional 2005, p. 175,
fig. 36/5, 38/5, 44/4, 5917.
17
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galben, peste angobă, constă dintr-o linie în val, trasată pe lăţimea buzei iar în
interior, sub buză, dintr-o linie în val încadrată de linii orizontale, paralele.
Vase asemănătoare - de remarcat uniformitatea decorului de pe
exemplare provenind din staţiuni arheologice bucureştene diferite - au fost
descoperite în cursul mai multor cercetări arheologice din Bucureşti 15 •
Castronul.
Au fost descoperite două piese de dimensiuni medii, diferite ca
formă şi decor.
Una dintre piese (cat. 5, pl. 9/2) este de fonnă tronconică, cu gura
circulară, buza evazată, cu marginea rotunjită, fundul plat. Interiorul este
acoperit cu smalţ incolor peste care se detaşează decorul format dintr-o linie
în val, pe marginea buzei şi dintr-un registru de linii paralele, orizontale,
intersectat de câte 3 - 4 motive gen "pană", realizate cu smalţ verde deschis.
Cea de a doua piesă (cat. 45, pl. 17/1) se remarcă prin designul
elegant. Vasul este scund, are pereţii uşor arcuiţi, gura circulară, buza
verticală, cu marginea rotunjită, fundul plat. Piesa se manevrează cu ajutorul
celor două torţi laterale, de secţiune circulară, dispuse diametral. Atât în
interior cât şi în exterior a fost aplicat un smalţ de culoare verde deschis,
pigmentat cu maro şi verde închis.
Remarcăm o anumită preferinţă pentru culoarea galben şi, mai puţin
pentru culoarea verde, care sunt specifice pentru vasele din secolele XVIIIXIX.16
Castronaşul

Au fost descoperite fragmente de la două exemplare, asemănătoare
ca fonnă, mărime şi decor (cat. 6, pl. 9/3: cat. 7, pl. 9/4 ). Corpul este
tronconic, pereţii arcuiţi, gura circulară, buza evazată, cu marginea rotunjită,
fundul plat. Piesele au fost acoperite în interior cu smalţ incolor. Buza este
decorată cu o linie în val, trasată cu smalţ galben aplicat peste angobă.
Pereţii vasului sunt ornaţi cu câte un registru de linii orizontale, realizat cu
smalţ galben, suprapus pe alocuri de pete verticale de smalţ verzui aplicat,
deasemenea, peste angobă. Unul dintre exemplare are înălţimea de 5 cm
(cat. 6) iar celălalt de 4,5 cm (cat. 7).
Bolul
Vasele descoperite (cat. 42, pl. 16/2; cat. 43. pl. 16/3) sunt de
dimensiuni mici, cu diametru] gurii mai mare decât al bazei şi pereţii drepţi
sau evazaţi. Serveau probabil la consumarea iaurtului, laptelui, compotul~i
ş. a. Una dintre piese (cat. 42) are corpul cilindric, îngustat spre bază. In
Stavropoleos 2002, p. 97, pl. IU5-6; X/7-10; Teatrul Naţional 2005, p. 175, fig. 37/1-2;
55/1 a-b.
16
Păunescu 2002, p. 85-86, 88; Stavropoleos 2002, p. 97, pl. IUS, IIU9, 12; Teatrul
Naţional 2005, p. 175, fig. 47/5; 52/3-4; 64/4; pl. 10/2.
15
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interior este smălţuit cu verde deschis pentru fond, peste care se realizează
un decor format din benzi verticale, smălţuite în pete de culoare havan şi
alb, dispuse alternativ. Cea de a doua piesă (cat. 43) are corpul tronconic, cu
gura circulară, largă, fundul îngust, profilat. Această piesă nu a fost
smălţuită, ci doar acoperită cu angobă pe interiorul şi la exteriorul buzei.
Tigaia cu trei picioruşe
V asul descoperit, în stare fragmentară (cat. 12, pl. 10/3 ), este de
dimensiuni medii. Piesa, folosită la prepararea hranei, are fonnă tronconică, cu
diametru} gurii mai mare decât cel al bazei şi se sprijină pe trei picioruşe
conice, evazate. Manevrarea se face cu ajutorul unui mâner tu.bular. Vasul a
fost smălţuit în interior cu verde. În exterior, aproximativ la jumătatea pereţilor,
două linii incizate, paralele, înconjoară vasul, fmmând un decor simplu. Acest
tip de recipient, mai puţin întâlnit printre categoriile ceramice cunoscute în zona
oraşului Bucureşti, este caracteristic pentru secolul al XIX-lea. Piese similare
au fost descoperite în timpul cercetărilor arheologice de la Curtea Domnească
17
din Bucureşti, Teatrul Naţional, hanul Constantin Vodă etc .
Farfuria
Exemplarele descoperite se departajază în două categorii: fatfurii
adânci şi farfUJii întinse.
Farfuria adâncă (cat. 54, pl. 18/2) are corpul de formă tronconică, pereţii
înalţi, evazaţi, buza îngustă, cu marginea crestată, fundul plat. Interiorul este
acope1it cu smalţ gălbui (în prezent mult exfoliat).
O altă piesă (cat. 1, pl. 8/1) se deosebeşte de cea descrisă mai sus
prin decorarea marginii exterioare a buzei cu alveole şi prin disttibuirea
peste fondul de smalţ galben deschis a unor pete de smalţ verde; smalţul
verde este dist1ibuit şi pe lăţimea buzei.
Un alt exemplar (cat. 46) are marginea buzei rotunjită iar interiorul
este doar angobat.
Farfuria întinsă (cat. 47, pl. 17/3) arc pereţii scunzi, arcuiţi, buza lată (1: 3
cm), evazată, cu marginea rotunjită, fundul plat. Exemplarul este sn1ălţuit la
interior. Pentru fond s-a folosit culoarea alb-crem; în centru se află un decor
stilizat înscris în două cercuri concentrice, realizat cu smalţ negru şi verde,
iar lăţimea buzei este decorată cu pete de smalţ verde.
Este o formă nelipsită în cadrul unei gospodării şi prezintă
numeroase elemente decora ti ve, care au ca sup011 un interior acoperit cu un
18
smalţ de culoare galbenă sau verde.
Mănucu-Adameşteanu, Dan Căpăţână, 2002, p. 23, pl. Vl/35; XVIII/1; Păunescu 2002.
p. 86-87; Teatrul Naţional 2005, p. 175, fig. 54/3. 63/8.
18
Bucureşti 1959, p. 178, pl. LXVI; Pănescu 2002, p. 88; Teatrul Naţional 2005, p. 175,
fig. 36/5, 38/5, 44/4, 5917.
17
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Strachina
Au fost descoperite trei fragmente, cu profil întreg, provenind de la
trei exemplare.
Unul dintre vase (cat. 27, pl. 1311) se caracterizează printr-o formă
tronconică, cu pereţii arcuiţi, buza înaltă, verticală, cu tnarginea rotunjită.
Interiorul este smălţuit cu galben deschis, peste angobă.
Un alt exemplar (cat. 4, pl. 9/1) prezintă aceleaşi caracteristici ale
formei şi ale culorii de smalţ cu piesa descrisă mai sus dar înălţimea buzei
este decorată cu alveole succesive realizate prin impresiunea cu degetul, în
pasta de lut moale, din exteriorul spre interiorul vasului.
Cel de al treilea exemplar (cat. 2, pl. 8/2) prezintă în exteriorul buzei
un registru de patru caneluri orizontale, paralele, iar în interior un decor
geometric realizat cu vopsea neagră şi smalţ incolor, aplicat peste angobă.
La vasele din secolul al XIX-lea fundul este, în general, drept, spre de19
osebire de cele dintr-o perioadă antetioară care se sprijină pe un supo11 inelar.

Fructiera
piesele descoperite (cat. 44, pl. 1611 ~ cat. 55, pl. 1811) se
caracterizează prin dimensiuni mari, corpul semisferic, buza lată, evazată.
Vasele se sprijină pe câte trei picioruşe sferice. Decorul, incizat pe buza
fructierei, este format dintr-o linie în val încadrată de două linii continui.
Fructierele nu au fost smălţuite. Acest tip de vas nu are analogii cunoscute
printre descoperirile din zona oraşului Bucureşti.
Cele

două

Vaza pentru flori
Singurul exemplar descoperit (cat. 41, pl. 15/3) se păstrează sub
formă fragmentară. Vaza a avut formă cilindrică, cu diametru} de 9,30 cm,
îngustată spre bază. Se sprijină pe un picior profi lat cu diametru} la talpă de
7,5 cm. Decorul este format dintr-un registru de 3 linii paralele, orizontale,
incizate la jumătatea vasului şi dintr-un registru de 2 linii parale, orizontale,
incizate spre bază. Smalţul monocrom, de culoare alb-ivoir, este distribuit
atât în interior cât şi în exteriorul vazei.
Obiectul face parte din genul de piese ceramice cu o frecvenţă mai
20
mică în cercetătile arheologice din Bucureşti .

Oala de noapte
Exemplarul descoperit (cat. 39, pl. 15/4) are corpul tronconic, buza
lăţită şi evazată, fundul plat. Cele două tm1i, dispuse diametral, au ataşul
supetior sub buză şi ataşul inferior în treimea inferioară. Interiorul a fost
smălţuit în verde-oliv. Specifice secolului al XIX-lea, aceste piese sunt des
21
întâlnite în cercetările arheologice din Bucureşti .
19

Păunescu 2002, p, 87-88; Teatrul Naţional 2005, p. 175, fig. 34/5,36/4.

20

Mănucu-Adameşteanu, Dan Căpăţână 2002, pl. Y/27; XV/3.
Bucureşti 1959, p. 182, pl. CXIII; Mănucu- Adameşteanu, Dan Căpăţână 2002, pl. YU37.

21
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Cera1nica de in1port
Rccipient (sticlă) pentru în1buteliat apa

n1incrală

Rccipicntul, păstrat ca fragment din partea superioară (cat. 53, pl.
18/3 ), are formă ci li ndrică, cu gâtui îngust. Pc umăr se observă ataşul
superior al unei torţi triunghiularc în secţiune.
Smalţul este cel obişnuit la astfel de piese şi anume vcrdc-oliv.
Pc umerii vasului se distinge o inscripţie stampilată, în limba
germană, ce corespunde mărcii manufacturii: IOHANNIS B 1 H>
STEYERN.
Piese similare au fost descoperite pe mai multe şanticre arheologice
din Bucureşti, păstrând însă diverse inscripţii. 22

Vase din

faiantă
,

Faiantă
, locală

Cele patru exemplare de farfurii întinse descoperite (cat. 49, 50, pl.
17/5, 51, pl. 17/4, 52) au fost produse în manufacturi autohtone. Faianţa este
relativ de bună calitate, materia primă fiind pasta de caolin. Două dintre
farfurii au marginea buzei ondulată (cat. 50, pl. 17/5; 51, pl. 17/4 ), cu
observaţia că piesa cu nr. catalog 51 prezintă pe buză un decor vegetal
stilizat, redat în relief. Piesele nu au marca 1nanufacturii.
Faianţa

de in1port

Piesele desoperite sunt lucrate în ateliere manufacturiere specializate
din Anglia. Decorul, în maro-brun, mai rar în albastru sau negru-gri, este
realizat prin aşa numita tehnică "de transfer".

Farfuria

adâncă

Fragmentele descoperite apm1in la trei piese pe care rnotivele
decorative sunt redate cu maro (cat. 13, pl. 11/1; 15; 29, pl. 13/3). Buza este
lată, cu marginea ondulată, pereţii arcuiţi, fundul plat, subliniat în exterior
.de un cerc în relief. Pe buză se află un decor frumos elaborat, din flori,
frunze şi fructe. În centrul recipientului, încadrată într-un medalion, este
redată o scenă de gen: un peisaj pe marginea unui râu. În peisaj sunt
amplasate monumente de arhitectură, şapte personaje în diferite ipostaze, un
măgăruş. Marca atelierului: "Venetian SCENERY/STONE CHINA", în
cartuş cu coroană deasupra, lateral frunze de acant, în partea inferioară
draperie cu ciucuri, sub cartuş, pe panglică, iniţialele W. B., se păstrează pc
unul dintre fragtnentele ceramice (cat. 29, pl. 13/3).
Cele 1nai apropiate analogii se găsesc în depozitul unui negustor
23
descoperit într-o pivniţă de la hanul Stavropoleos .
1)

~~ Mănucu-Adamcşteanu, Dan Căpăţână 2002, p. 24, pl. V/21.
2
·' Stavropolcos 2000, p. 8, fig. 17-25; Stavropolcos 2002, p. 1O1-106,
https://biblioteca-digitala.ro

pl. VI- VIII.

Şt.

Bâlici, A. M. Velter, K. Pârvan

CERCETARI ARHEOI ,OGICL PREVENTIVE

243

Platoul
(cat. 14, pl. 11/3), a făcut parte din
aceeaşi garnitură de veselă cu farfuriile adânci, motivele decorative ca şi
marca manufacturii fiind identice.
Un alt fragment (cat. 16) provine de la un platou purtând aceeaşi
marcă de manufactură, cu menţiunea că elen1entele de arhitectură redate în
medalionul central sunt diferite.
Al treilea fragment (cat. 19, pl. 1116) provine de la o piesă dccorată
cu motivul "salcie": peisaj cu pagodă, un râu cu o ambarcaţiune, central o
salcie care se apleacă peste un pod pe care trec trei personaje. Piesa a fost
decorată atât în interior cât şi în exterior cu negru şi nuanţe de gri. Pe spate,
cu albastru, se află marca manufacturii: "LINDNER & CO" şi ancoră 24 .
Al patrulea exemplar, găsit de asemenea în stare fragmcntară
(cat. 21 ), a fost decorat cu motivul "hanul spani oi", realizat cu albastru
de cobalt. Pe fragment nu se păstrează marca manufacturii.
Un vas fragmentar (cat. 22, pl. 1911) provine de la un recipient de
mari dimensiuni, luând în consideraţie grosimea pereţilor (1 cm) şi
diametru! deschiderii ce se poate reconstitui după arcul de cerc al
fragmentului de buză. Buza şi pereţii, atât cât se păstrează, au fost decoraţi
cu compoziţii de motive geometrice, realizate în albastru-cobalt.
Bolul
S-a descoperit un singur exernplar, în stare fragn1entară (cat. 17,
pl. 1112). Motivul decorativ, pe maro, redă un peisaj, elemente de arhitectură,
un canal pe care pluteşte o ambarcaţiune cu pânze, pe mal, în prim plan,
două personaje.
Marca manufacturii este aceeaşi ca la farfuriile adânci.
Piesa,

găsită

în stare

fragmentară

Farfurioară

Fragmentul descoperit (cat. 18, pl. 11/4) re dă acelaşi motiv dccorati v
ca cel de pe bol, iar marca manufacturii este aceeaşi.
Farfuria întinsă
S-a descoperit un singur exemplar, în stare fragmcntară (cat. 20,
pl. 1115). l\1oti'.'UI "salcie'' redat în centrul farfuriei este înscris într-un
medalion cu decor geometric. Buza farfUiiei este ornată cu un motiv cmnpozit
(geometric şi vegetal stilizat), totul realizat cu maro închis.

24

Stavropoleos 2000, p. 8, fig. 17-25; Stavropolcos 2002. p. 101-106, pl. VI-VIII.
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CATAL()G
Lista prescurtărilor
DB-diametrul bazei
DG-diametrul .._gurii
OM-diametru! maxim
~

l-înălţimea

GR-grosimea
!-lăţimea

CAI\;1ERA Nn.. 1
Cera1nică locală

de uz con1un
1. Farfurie adâncă (nr. col. 1~ MMB- inv. 175326~ pl. 8/1).
Condiţii de descoperire: -0,20-0,40 m~ 2005.
Descriere: corp tronconic, pereţi înalţi, evazaţi, buză îngustă, cu marginea
lăţi tii, fund plat.
Decor: marginea buzei alveolată~ în interior, peste fondul de smalţ galben
sunt aplicate pete de smalţ verde.
Material: pastă de lut fină, ardere oxidantă, smălţuită în interior, peste angobă.
Dirnensiuni: Î: 6,5 cm.
Stare de conservare: fragmentară (profi 1 complet).
Strachină

(nr. col. 3; pl. 8/2)
Condiţii de descoperire: - 0,20- 0,40 m; 2005.
Descriere: corp tronconic, pereţi arcuiţi, buză dreaptă, cu margtnea
rotunjită, fund uşor arcui t, cu baza plată.
Decor: în exteriorul buzei un registru de patru caneluri orizontale, paralele;
în interior decor geometric, cu negru (registru de patru linii paralele pe buză,
linie continuă pc muchia dintre pereţi şi fund, linii ondulate pe pereţii şi
centrul vasului).
Material: pastă de lut fină, ardere oxidantă, în interior smalţ incolor, peste
angobf1.
~
Din1ensiuni: 1: 7,7 cm.
Stare de conservare: fragment (profi 1 complet).
2.

Cană

( nr. col. 4; pl. 8/3 ).
Condiţii de descoperire: - 0,20- 0,40 m; 2005.
Descriere: cană cu gâtui înalt, pereţi uşor arcuiţi, buza
cu marginea rotunjită.
3.
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Decor: în exterior smalţ verde închis şi verde deschis; pc umăr un registru
de două caneluri paralele, orizontale.
lVIaterial: pastă de lut fină, ardere oxidantă, în interior smalţ incolor, peste
angobă.

Din1ensiuni: 8,5 x 7,5 cm (fragmentul).
Stare de conservare: fragment de buză, gât

şi umăr.

.

CAMERA NR. 2 - PIVNITA NR. 1
Ceramică locală

de uz con1un
4. Strachină (nr. col. 6; MMB- inv. 175320; pl. 911).
Condiţii de descoperire: -3,70-4,00 m; 2006.
Descriere: buza verticală, corp tronconic, pereţi arcui ţi, fund plat.
Decor: buza cu marginea rotunjită, decorată cu alveole amplasate pc
mijlocul buzei, realizate prin impresiuni cu degetul, de la exterior spre
interior; la interior smalţ galben deschis cu mici zone cafcnii.
Material: pastă de lut, ardere completă, smălţuită la interior.
Din1ensiuni: Î: 6 cm.
Stare de conservare: fragment (profil complet).

5. Castron (nr. col 5; MMB- inv. 175319; pl. 9/2)
Condiţii de descoperire: -0,20 m; 2005.
Descriere: corp tronconic, pereţi arcui ţi, gură circulară, buza

evazată

(1: 1,5

cm) cu marginea rotunjită, fund plat.
Decor: pe lăţimea buzei, linie în val, în interior pe înălţimea pereţi lor
registru de linii paralele, orizontale, intersectate de motivul "pană", decor
realizat cu smalţ incolor şi verzui, peste angobă, fond de smalţ incolor.
Material: pastă de lut, ardere oxidantă, smălţuită la interior.
Dimensiuni: Î: 7 cm; DB: 11 cm.
Stare de conservare: fragment, restaurat (profil complet).
Castronaş

(nr. col4; MMB- inv. 175316; pl. 9/3).
Condiţii de descoperire: -2,05-2,60 m; 2006.
Descriere: corp tronconic, gură circulară, buza evazată (1: 2 cm) cu
marginea rotunjită, pereţi arcui ţi, fund plat.
Decor: pe lăţimea buzei o linie în val, pe rnuchia buzei două linii paralele cu
smalţ galben; pe pereţii vasului un registru de şase linii orizontale, cu smalţ
galben, registru intersectat de pete de smalţ verde deschis, peste angobă;
centrul vasului este decorat cu cercuri concentrice.
Material: pastă de lut, ardere completă, smălţuit la interior.

6.

https://biblioteca-digitala.ro

2-H) Cih.

Mănucu-Adameştcanu,

V.

Rădulescu,

M.

Mărgineanu

Cftrstoiu, C. Apostol, V. Apostol

Dirnensiuni: Î: 5 cm.
Stare de conservare: fragment (profi 1 complet).
Castronaş

(nr. col. 7; MMB- inv. 175321; pl. 9/4).
Condiţii de descoperire: -2,60-2,85 m; 2006.
Descriere: corp tronconic, gură circulară, buza cvazată (1: 2 cm) cu
marginea rotunjită, pereţi arcui ţi, fund plat.
Decor: pc lăţimea huzci o linie în val realizată cu smalţ galben; pc pereţii
vasului un registru de linii orizontale intersectat de pete de smalţ verde
deschis, peste angobă.
Material: pastă de 1ut, ardere oxidantă, smălţui t la interior.
Dirnensiuni: Î: 4,5 cm.
Stare de conservare: fragment (profil complet).
7.

8. Lighean (nr. col. 9; MMB- inv. 175323; pl. 1011 ).
Condiţii de descoperire: -3,70-4,00 m; 2006.
Descriere: formă tronconică, gură circulară cu buza lăţită şi trasft spre
exterior (triunghiulară în secţiune), pereţi evazaţi, fund plat.
Decor: pc lăţimea buzei linie în val; în interior, sub buză, linie în val
încadrată de linii orizontale, realizate cu smalţ galben, peste angobă.
Material: pastă de lut, ardere oxidantă, smălţuit la interior.
Dimensiuni: Î: 11,5 cm.
Stare de conservare: fragmentar, restaurat (profil complet).
9. Lighean (nr. col. 8; MMB- inv. 175324).
Condiţii de descoperire: -3,70-4,00 m; 2006.
Descriere: formă tronconică, gură circulară, buza lăţită şi trasă spre exterior
(triunghi ulară în sec ţi unc ), pereţi evazaţi, fund plat.
Decor: pc lăţimea buzei linie în val; în interior, sub buză, linie în val
încadrată de linii orizontale, realizate cu smalţ galben, peste angobă.
l\1aterial: pastă de lut, ardere oxidantă; în interior, smalţ incolor şi galben.
Dirnensiuni: Î: 16 cm.
Stare de conservare: fragmentar, restaurat (profil complet).
10. Lighean (nr. col. 2; MMB- inv. 175322; pl. 10/2).
Condiţii

de descoperire: -3,70-4,00 m; 2006.
Descriere: formă tronconică, gură circulară, buza lăţită şi trasă spre exterior
(triunghi ulară în sec ţi unc ), pereţi evazaţi, fund plat.
Decor: pc lăţimea buzci linie în val; în interior, sub buză, linie în val
încadrată de linii orizontale, realizate cu smalţ galben, peste angobă.
Material: pastă de lut, ardere oxidantă; smălţuit la interior.
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Dimensiuni: Î: 11,5 cm.
Stare de conservare: f~agment, restaurat (profil complet).
11. Capac (nr. col. 3; MMB- inv. 175318; pl. 10/4).
Condiţii de descoperire: -3,34 m; 2006.
Descriere: capac de formă conică cu buton circular (D: 4 cm). Urme de
ardere secundară.
Material: pastă de lut, ardere oxidantă, nesmălţuit.
Dimensiuni: Î: 5 cm.
Stare de conservar~: fragment (profil complet).
12. Tigaie cu trei picioruşe şi mâner (nr. col. 1; MMB- inv. 175317;
pl. 10/3).
Condiţii de descoperire: - 3,70-4,00 m; 2006.
Descriere: formă tronconică, buza trasă în exterior în formă de guler, cu
şănţuire interioară, fund plat, picioruşe conice (Î: 4,5 cm), mâner tubular (1:
8,5 cm, DM: 4 cm).
Decor: două linii paralel~. incizate, la exterior, Ja aproximativ jumătatea
vasului.
l\1aterial: pastă de lut, ardere oxidantă, smălţuită la interior.
Dimensiuni: Î: 12,5 cm.
Stare de conservare: fragmentară, restaurat (profil complet).
Faianţă

de in1port
13. Farfurie adâncă (nr. col. 14; pl. 1111 ).
Condiţii de descoperire: -2,05-2,60 m; 2005-2006.
Descriere: motive decora ti ve cu brun, Anglia (?), sec. XIX; fără marcă de
atelier.
Decor: centrul farft.itiei decorat cu un medalion circular încadrat de chenar
stilizat, în medalion un peisaj, în dreapta cu un monument de arhitectură
clasică, în stânga un râu cu ambarcaţiuni, în peisaj şapte personaje, în
diferite ipostaze şi un măgăruş.
l\1aterial: caolin.
Din1ensiuni: DB: 11,5 cm: GR. perete: 0,3 cm.
Stare de conservare: fragmentară,
restaurată .
.......
14. Platou (nr. col. 15; pl. 1113)
Condiţii de descoperire: -3,70-4,00 m; 2006.
Descriere: motive decorative cu brun, Anglia, sec. XIX; marca: "Venetian
SCENERY/STONE CHINA", în cartuş cu o coroană deasupra, frunze de
acant, în partea inferioară draperie.
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Decor: centrul castronului decorat cu un medalion circular încadrat de
chenar stilizat; în medalion peisaj, în dreapta cu monumente de arhitectură
clasică, în stânga un râu cu o ambarcaţiune, în peisaj şapte personaje, în
diferite ipostaze (vezi scena completă la nr 13).
Material: caolin.
Dimensiuni: fragment ( 16 x 11 cm), GR perete: 0,5 cm.
Stare de conservare: fund, fragment.

15. Farfurie adâncă cu marginea buzei ondulată (nr. col. 16).
Condiţii de descoperire: -3,70-4,00 m; 2006.
Descriere: motive decorative cu brun, Anglia(?), sec. XIX.
Decor: pe buză, motiv vegetal (frunze, flori şi fructe); în centrul farfuriei
medalion circular încadrat de chenar stilizat, în medalion peisaj, în dreapta
cu monument de arhitectură clasică (vezi scena completă la nr 13 ).
Material: caolin.
Din1ensiuni: Î: 3,5 cm; 1. buză: 3,5 cm; GR perete: 0,5 cm.
Stare de conservare: fragmentară (profil complet), restaurată.

16. Platou (nr. col. 17).
Condiţii de descoperire: -0,40-0,80 m; 2005.
Descriere: motive decorative cu brun, Anglia, sec. XIX; marca: "Venetian
SCENER Y/STONE CHIN A", în cartuş. lateral frunze de acant, drapetie în
partea inferioară; sub cartuş, pe panglică, iniţialele W.B.
Decor: centrul farfuriei decorat cu medalion circular încadrat de chenar
stilizat, în medalion peisaj, în stânga cu monument de arhitectură clasică.
l\1aterial: caolin.
Din1ensiuni: fragment (1 O x 5,5 cm); GR perete: 0,5 cm.
Stare de conservare: fragment.

17. Bol (nr. col. 19; pl. 11/2)
Condiţii de descoperire: -3,34 m; 2006.
Descriere: motive decorative cu brun, Anglia, sec. XIX: marca: "Venetian
SCENERY/STONE CIDNA", în cartuş cu o coroană deasupra; lateral
frunze de acant şi draperie cu ciucuri în partea inferioară; sub cartuş, pe
panglică, iniţialele \V .B.
Decor: în centrul bolului, un medalion circular încadrat de chenar stilizat. în
medalion peisaj, în stânga coloane de la un templu în fundal o bise1ică, în
centru un canal pe care pluteşte o ambarcaţiune cu pânze; pe mal, în prim
plan, două personaje.
Material: caolin.
1

https://biblioteca-digitala.ro

Şt.

Bâlici, A. M. Velter, K. Pârvan

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENfiVE

249

Dimensiuni: DB: 7,5 cm; GR perete: 0,3 cm.
Stare de conservare: fragm·entar, restaurat.

18. Farfurioară (nr. col. 20; pl. 11/4 ).
Condiţii de descoperire: -3,34 m; 2006.
Descriere: motive decorative cu brun, Anglia, sec. XIX; cu marca:
"Venetian SCENERY/STONE CHINA", în cat1uş cu o coroană deasupra;
lateral frunze de acant şi draperie în partea inferioară, sub ca11uş panglică.
Decor: în centrul farfurioarei un medalion circular încadrat de chenar
stilizat, în medalion peisaj, în stânga cu coloane de la un templu; decor
vegetal (flori şi frunze) pe pereţi (vezi scena completă la nr. 17).
Material: caolin.
Din1ensiuni: fragment (8 x 7 cn1); GR perete: 0,3 cm.
Stare de conservare: fragment.

19. Platou (nr. col. 21; pl. 11/6 ).
Condiţii de descoperire: -0.80-1,60 m: 2005.
Descriere: 1notive decorative cu negru, Anglia, sec. XIX; cu marca:
"LINDNER & CO" şi ancoră- cu albastru.
Decor: motivul "salcie"; pe fragment peisaj cu o pagodă, un râu cu o
ambarcaţiune; central o salcie care se apleacă peste un pod pe care trec trei
personaje miniaturale. Piesa a fost decorată şi în exterior.
1\1aterial: caolin.
Din1ensiuni: fragment (14,5 x 9,5 cn1); GR perete: 0,5-0,7 cm.
Stare de conservare: fragment,
restaurat.
....

20. Farfurie întinsă (nr. col. 22; pl. 1 1/5 ).
Condiţii de descoperire:-! ,60-2,04 m; 2006.
Descriere: motive decorative cu brun, atelier europc~m (Anglia?), sec. XIX;
f5ră n1arcă.

Decor: 1notivul "salcie", buza decorată pe toată lăţimea cu un motiv
compozit (geometric şi vegela1); centrul farfuriei decorat cu un medalion
circular în care se observ5 un peisaj, o pagodă, copaci. un gard în zig-zag:
pe buză motiv geometric.
l\1aterial: caolin.
Din1ensiuni: Î: 2,5 cm; 1. buz3: 3 cm; GR perete: 0,3-0,5 cm.
Stare de conservare: fragmcntară (profi 1c01nplet), restaurată.

21. Platou (nr. col. 23)
Condiţii de dcscoperire:-3, 10 1n: 2006.
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Descriere: motive decorative cu albastru-cobalt, atelier european, sec. XIX;
pe fragment nu se păstrează marcajul.
Decor : peisaj cu construcţii în stil rustic, "hanul spaniol" şi o catedrală.
Material: caolin.
Dimensiuni:fragment (12 x 10 cm).
Stare de conservare: fragment.
22. Platou (nr. col. 26; pl. 1911).
Condiţii de descoperire: camera 1, 2005:-0,20-0,40 m; camera 2, 2006:1,60-2,00 m; camera 3, 2005:-2,10-2,95 m.
Descriere: motive decorative cu albastru-cobalt, atelier european, sec. XIX.
Decor: geometric, pe buză şi pereţi.
1\tlaterial: caolin.
Dimensiuni: 1. buză: 4 cm; GR perete: 0,6-0,9 cm.
Stare de conservare: fragment, restaurat.
Portelan
'
23. Ceşcuţă (nr. col. 11; pl. 12/3 ).
Condiţii de descoperire: -3,70-4,00 m; 2006.
Descriere: fonnă semisferică, buza trasă vet1ical cu marginea rotunjită,
fund inelar, ataşul inferior al toartei în apropiere de bază.
Decor: decorul realizat manual; în exterior, sub buză, bandă de culoare
liliachie. cu puncte aurii dispuse succesiv, banda este delimitată de linii
ondulate aurii, marginea buzei şi circumfetinţa bazei marcate cu o linie autie.
l\1aterial: caolin, pastă fină.
Dimensiuni: Î: 4 cm; DB: 3,4 cm: GR perete: 0.3 cm.
Stare de conservare: fragmentară, restaurată (profi 1 complet).
24.

Ceşcuţă

25.

Farfurioară

(nr. col. 27; pl. 12/4)
Condiţii de descoperire: - 3,70-4.00 m: 2006.
Descriere: corp tronconic, buza cu marginea rotunjită. fund inelar, toat1ă
circulară în secţiune, bifurcată la ataşul inferior.
Decor: decorul realizat manual: sub buză o bandă lată de 1.3 cm. verde. cu
decor geometric: sub bandă o linie aurie. Toană Otllamentată în exterior cu
mici proeminenţe.
l\1aterial: caolin, pastă fină.
Dimensiuni: Î: 5 cm: GR perete: 0.3 cm.
Stare de conservare: fragment (profil complet).

Condiţii

(nr. col. 12; pl. 12/l).
de descoperire: -3.70-4.00 m: 2006.
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răsfrântă, fund inelar. Pe fund marcă de manufactură:

"A. R".

Decor: decorul realizat manual cu

roşu şi

de o bandă de culoare roşie
Material: caolin, pastă fină.
Dimensiuni: Î: 3,5 cm; DG: 15,5 cm; DB: 8,5 cm; GR perete: 0,3-0,4 cm.
Stare de conservare: fragmentară, restaurată (profil complet).
este

26.

marcată

auriu; la interior marginea buzei
sub care se află o linie aurie.

Cană

(nr. col. 13; pl. 12/2)

Condiţii

de descoperire: -2,85-3,10 m; 2006.
Descriere: gură circulară, cu buza trasă vertical şi şănţuire interioară, gât
foarte

puţin

marcat.
Decor: decor realizat manual; în exterior registru de dungi paralele de
culoare neagră, roşie şi roz.
Material: caolin, pastă fină.
Dimensiuni: DG: 10 cm; GR perete: 0,3 cm.
Stare de conservare: fragment, restaurat.

CAMERA NR. 3 - PIVNITA
NR. 2
,
Ceramică locală

de uz comun
27. Strachină (nr. col. 1; MMB- inv. 175325~ pl. 1311 ).
Condiţii de descoperire: -2,60-2,90 m; 2006.
Descriere: corp tronconic, pereţi arcuiţi, buza înaltă, verticală, cu marginea
rotunjită,

fund plat.
Decor: în interior şi pe buză este acoperită cu smalţ galben deschis, peste
angobă
.
._
Material: pastă de lut, ardere oxidantă, smălţuită
Dimensiuni: Î: 6 cm; DG: 18 cn1; DB: ·10 cm.
Stare de conservare: fragmentară, restaurată (profi 1complet).

28. Borcan (nr. col. 2; MMB- inv. 1753.29: pl. 13/2).
Condiţii de descoperire:-3,80-4.50 m: .2006.
Descriere: gură circulară, cu buza răsfrântă şi rotunjită. gât scu11. corp
cilindric, fund plat.
Decor: spre bază. o uşoară şănţuire înconjoară vasul: smalţ incolor în
interior: smalţ maroniu cu pete galbene în exterior.
l\1aterial: pastă de lut, ardere oxidantă, smălţuit.
Dimensiuni: Î: 22.5 cm: DG: 15.5 cm: DB: 15 cm.
Stare de conservare: restaurat (profi 1complet).
Faianţă

de import
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29. Farfurie (nr. col. 3~ pl. 13/3).
Condiţii de descoperire: -3,50-3,80 m~ 2006.
Descriere: Anglia, sec. XIX; cu marca: "Venetian SCENERY/STONE
CHINA", în cartuş cu coroană deasupra, lateral frunze de acant, draperie cu
ciucuri în partea inferioară; sub cartuş, pe panglică, iniţialele W.B.
Decor: motive decorative cu maro deschis~ în centrul farfuriei un medalion
circular încadrat de chenar stilizat~ în medalion un peisaj cu monumente de
arhitectură, în dreapta un templu, în fundal o biserică, un canal pe care plutesc
ambarca~uni, pe mal trei personaje şi un măgar (vezi scena completă Ia nr. 13).
Material: caolin.
Dimensiuni: fragment (10 x 9,5 cm)~ GR. perete: 0,6 cm.
Stare de conservare: fragment.
Portelan

'
Căpăcel

(nr. col. 2~ pl. 13/4)
Condiţii de descoperire: -3,80-4,50 m~ 2006.
Descriere: formă circulară cu buton (spart).
Decor: decor realizat manual cu aUiiu; marginea
pornesc mici liniuţe spre centru.
Material: caolin.
Dimensiuni: Î: O, 7 cm; D: 6,4 cm.
Stare de conservare: bună, lipsă butonul.

30.

~

marcată

cu auriu de la care

CAMERA NR. 4
Ceramică locală

de uz comun
31. Cană cu gura trilobată (nr. col. 3; MMB- inv. 175297: pl. 14/2).
Condiţii de descoperire:-0,80-1 ,00 m; 2005.
Descriere: gura tri lobată, corp bitronconic, tom1ă de secţiune ovală cu ataş
superior din buză şi ataş inferior sub diametru) maxim, fund plat.
Decor: registru de caneluri paralele deasupra diametrului maxim: smălţuire
interioară pe toată suprafaţa şi în exterior pe margmea buzei şi pe ataşul
superior al toat1ei. cu verde deschis.
l\laterial: pastă de lut. ardere oxidantă.
Dimensiuni: Î: 8,9 cm: DM: 8,6 cm; DG: 7.6 cin/7 cm; 08: 6,1 cm.
Stare de conservare: restaurată (profi 1 complet).
32. Cană (nr. col. Il: MMB- inv. 175298: pl. 14/1)
1 'JQ m.. 1
'
00 -_,_
_006 .
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cu buza dreaptă şi marginea rotunjită, gât înalt,
corp bitronconic, toartă de 'Secţiune ovală (1: 1,57 cm) cu ataş superior în
zona gâtului şi ataş inferior sub diametru} maxim, fund profilat, plat.
Decor: registru de caneluri paralele la baza gâtului; smalţ verde în exterior
în zona gâtului şi în partea superioară a mânerului; în interior în zona buzei.
Material: pastă de lut, ardere oxidantă.
Dimensiuni: Î: 13 cm; DM: 9,5 cm; DG: 8,2 cm; DB: 5,6 cm.
Stare de conservare: restaurată (profil complet).

Descriere:

gură circulară

33. Ulcior (nr. col. 4; MMB- inv. 175300; pl. 15/1).
Condiţii

de descoperire:-2,00-2,20 m; 2006.
Descriere: gură circulară, buza în formă de guler cu marginea subţiată, corp
bitronconic, toartă în bandă (1: 3 cm) cu ataş superior în zona gâtului şi ataş
inferior pe

umăr,

cioc de scurgere pe

umăr,

fund plat. Urme de ardere

secundară.

de împunsături în zona ciocului de scurgere; smalţ policrom
(verde, galben, maro deschis) în exterior pe buză, gât, umeri şi toartă.
Material: pastă de lut, ardere oxidantă.
Dimensiuni: Î: 26 cm; DM: 13,2 cm; DG: 5,7 cm; DB: 9,6 cm.
Stare de conservare: bună (lipseşte parţial ciocul de scurgere).

Decor:

34.

şiruri

Ulcică

(nr. col. 1; MMB- inv. 175299; pl. 14/4 ).

Condiţii

de descoperire:-! ,00-1,60 m; 2005.
Descriere: gură circulară cu buza în formă de guler, corp bitronconic, toartă
în bandă (1: 2,5 cm). cu ataş superior din buză şi ataş inferior pe diametru!
maxim, fund plat. Urme de ardere secundară.
Decor: registru de caneluri paralele deasupra diametrului maxim: smalţ
verde înc~is în interior şi în exterior pe buză şi în zona superioară a tom1ei.
l\ttaterial: pastă de lut, ardere completă.
Dimensiuni: Î: 10,5 cm; DM: 13 cm: DG: 11.5 cm: DB: 9,5 cm.
Stare de conservare: restaurată (profil complet).

35.

Oală

(nr. col. 5: MMB- inv. 175302: pl. 14/3).
Condiţii de descoperire: -1.00 -1.60 m: 2005.
Descriere: coq) bitronconic. toa11ă în bandă (1: 2.5 cm). cu ataş superior din
buză şi ataş inferior în zona diametrului maxim, fund plat.
Decor: registru de linii paralele realizate cu humă albă, dispus pe umăr.
l\1aterial: pastă de lut. ardere oxidantă. smalţ verde pe huză şi în pat1ea
superioară a toanci.
Dimensiuni: Î: 14 cm: OM: 10.5 cm: 08: 7.5 cm.
Stare de conserYare: fragment ară. restaurată (proftl complet).
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36. Oală cu toartă (nr. col. 12; MMB- inv. 175301; pl. 14/5).
Condiţii

de descoperire:-2,00-2,20 m; 2006.
Descriere: gură circulară cu buza răsfrântă în formă de guler, corp
bitronconic, toartă în bandă (1: 2,8 cm), cu ataş superior sub buză şi ataş
inferior în zona diametrului maxim (zona mediană), fund plat. Urme de
ardere secundară.
Decor: spirale şi linii în val cu negru, peste angobă.
Material: pastă de lut, ardere oxidantă, nesmălţuită.
Dimensiuni: Î: 16,5 cm; OM: 13 cm; DG: 11,8 cm; DB: 7,8 cm.
Stare de conservare: restaurată (profil complet).

cu toartă (nr. col. 6; MMB- inv. 175304;)
Condiţii de descoperire:-1,00-1,60 m; 2005.
Descriere: gură circulară cu buza răsfrântă în formă de guler

37.

Oală

şi

marginea

subţiată,

corp bitronconic. Urme de ardere secundară.
Decor: registru de linii paralele, realizate cu negru (parţial) şi cu humă albă
(parţial), dispus pe umăr. Se păstrează amprenta ataşului inferior al toartei în
zona diametrului maxim. Smalţ verde oliv în zona buzei, parţial scurs pe
umăr; interiorul acoperit cu smalţ incolor.
l\1aterial: pastă de lut, ardere oxidantă.
Dimensiuni: DM: 14 cm; DG: 13.4 cm.
Stare de conservare: restaurată, fra~mentară
.
.......
38.

Oală

{nr. col. 2: MMB- inv. 175305; pl. 15/5).

Condiţii

de descoperire:-! ,00-1.60 m: 2005.
Descriere: gură circulară cu buza îngustă, c\·azată

guler, cu

şi răsfrântă

şănţuire interioară;

în formă de
corp tronconic. fund plat. Utme de ardere

pastă

oxidantă, smălţuită parţial

secundară.

Material:

de lut, ardere

cu verde, în zona

buzei.

Dimensiuni: Î: 14,7 cm: DB: 14 cm.
Stare de conservare: fragment ară (profi 1 complet).
Oală

de noapte (nr. col. 7: M!\1B- inv. 17))03: pl. 1)/4 ).
Condiţii de descoperire:-} ,80-2.00 m: 2006.
Descriere: gură circulară cu buza lată. mult evazată. corp tronconic cu

39.

torţi

laterale în bandă lată de 2.4 cm, cu ataş superior sub buză şi
inferior în treimea inferioară, fund plat. Smalţ verde oliv în interior
exterior, pe marginea buzei.
l\1aterial: pastă de 1ut, ardere ox idantă.
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Dimensiuni: Î: 13,7 cm; DG: 19 cm; DB: Il cm.
Stare de conservare: buza parţial ruptă
40. Borcan (nr. col. 27; pl. 15/2)
Condiţii

de descoperire: -1,80-2,00 m; 2006.
Descriere: corp cilindric, fund plat.
Decor: smăltuită în exterior cu verde deschis, în interior cu smalt incolor.
'
'
Material: pastă de lut, ardere oxidantă.
Dimensiuni: DB: 10 cm.
Stare de conservare: fragment din partea inferioară, restaurată.
41.

Vază

(nr. col.

28~

pl. 15/3).

Condiţii

de descoperire:-2,00-2,20 m; 2006.
Descriere: corp cilindric îngustat spre bază, fund plat, profilat.
Decor: registru de 3 linii orizontale, incizate în partea de mijloc a vasului şi
registru de 2 linii otizontale incizate în partea de jos a piesei. Smalţ alb ivoir
în interior

şi

extetior.
Material: pastă de lut, ardere oxidantă.
Dimensiuni: DB: 7,5 cm; OM: 9,30 cm.
Stare de conservare: fragmentară (partea

inferioară

a vasului),

restaurată.

-12. Bol (nr. col. 13: MMB- inv. 175306; pl. 16/2).
Condiţii de descoperire:-2,00-2,20 m; 2006.
Descriere: corp cilindric, îngustat spre bază, gură circulară, buza

dreaptă

cu

marginea rotunjită. fund plat.
Decor: în interior. pe un fond de smalţ verde deschis, un decor din benzi
vet1ic~le cu pete de smalţ havan şi alb, dispuse altetllativ.
1\-taterial: pastă de lut, ardere oxidantă, smalţ policrom.
Dimensiuni: Î: 6,5 cm: OM: 9,8 cm; OG: 9,7 cm: 08:6,3 cm.
Stare de conserYare: fragmentară (profil complet).

43.

Castronaş

(nr. col. 14:

M~1B

- inv. 175307: pl. 16/3 ).
Condiţii de descoperire:- 1.80-2.00 m: 2006.
Descriere: corp tronconic cu pereţii mult evazaţi, buza cu margmea

rotunjită,

fund plat. profi lat.
Decor: angobat în interior şi în extetior, în zona buzei.
Material: pastă de lut. ardere oxidantă, nesmălţuit.
Dimensiuni: Î: 7 cm: OG: 14.2 cm: OB: 6,5 cm.
Stare de conservare: fragment ară (profil complet).
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(nr. col. 18; MMB- inv. 1Î5308; pl. 16/1 ).

Condiţii

de descoperire:-2,00-2,20 m; 2006.
Descriere: gură circulară cu buza lată (1: 8 cm),

evazată,

45. Castron (nr col. 26; pl. 17/1).
Condiţii de decoperire:-1 ,80-2,00 m; 2006.
Descriere: pereţi uşor arcuiţi, gură circulară, buza

verticală,

cu marginea
îngroşată şi tăiată vertical; corp semisferic, fund plat cu trei picioruşe scurte,
sferice, străpunse de câte un orificiu centrat.
Decor: o linie în val încadrată de două linii continui, incizate pe lăţimea buzei.
Material: pastă de lut cu nisip semi fin, ardere incompletă, nesmălţuită.
Dimensiuni: Î: 12,3 cm; DG: 36,5 cm; DB: 17 cm.
Stare de conservare: fragmentar, lipseşte parţial buza (profil complet).

cu marginea
rotunjită, fund lipsă, două torţi laterale de secţiune circulară. Smalţ interior
şi exterior de culoare verde deschis, pigmentat cu brun deschis.
Material: pastă de lut, ardere oxidantă.
Dimensiuni: Î: 6,5 cm~ DG: 20 cm.
Stare de conservare: fragmentar (lipseşte fundul), restaurat. Smalţul atacat
de reactii le chimice din sol.

.

46. Farfurie adâncă (nr. col. 19; MMB- inv. 175314 ).
Condiţii de descoperire:-2,00-2,20 m; 2006.
Descriere: corp tronconic, buza lată (1: 6 cm ). mult evazată, fund plat.
l\1aterial: pastă de lut, ardere oxidantă. acopetită în interior cu angobă

albă,

.

la exterior unne de smalt incolor.
Dimensiuni: Î: 5 cm: DG: 20,5 cm: DB: 9,5 cm.
Stare de conservare: fragmentară (profil complet),

restaurată.

47. Farfurie întinsă (nr. col. 9; MMB- inv. 175309: pl. 17/3)
Condiţii de descoperire:-0,80-1 ,00 m: 2005.
Descriere: pereţi scunzi. arcuiţi. buza (1: ~.5 cm) evazată. cu margmea
rotunjită,

fund plat.
Decor: în centru decor vegetal stilizat. cu smalt. \·erde. însctis în două cercUJi
concentiice de culoare neagră, pe lăţimea buz ci. pete de smalţ verde: în inte1ior
smalţ policrom: fond alb-crem, moti,·e decorati,·c în verde şi negru.
l\1aterial: pastă de lut. ardere oxidantă.
Dimensiumi: Î: 3 cm.
Stare de conservare: fragment ară (profi 1complet). restaurată.
~

--18. Farfurioară (nr. col. 10: MMB- in\·. 17.:\310: pl.
·
· · 1 oo --·1 , C) m.· 'oor..
_ o.
C on d ·1ţ11.. d c• d escopenre.-_.
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evazată, cu marginea

rotunjită,

fund plat.
Decor: în interior smalţ alb-crem şi verde (marmorat).
Material: pastă de lut, ardere oxidantă.
Dimensiuni: Î: 2,35 cm; DG: 16 cm; DB: 9,5 cm.
Stare de conservare: fragmentară, restaurată (profil complet).
Faiantă
, locală.
49. Farfurie întinsă

(nr. col. 15; MMB- inv. 175311)
Condiţii de descoperire:-! ,80-2,00 m; 2006.
Descriere: gură circulară cu buză lată (l: 3,2 cm), evazată, cu marginea
ondulată, pereţi uşor arcuiţi, fund plat.
Decor: smalţ cu pete de culoare maro închis (marmorat).
Material: pastă de caolin.
Dimensiuni: Î: 3,4 cm; DG: 24 cm.
Stare de conservare: fragmentară (profil complet), restaurată.

50. Farfurie întinsă (nr. col. 17; MMB- inv. 175313; pl. 17/5).
Condiţii de descoperire:-! ,00-1,60 m; 2005.
Descriere: gură circulară cu buză lată (1: 3 cm), cu margmea
arcui ţi, fund plat.
Decor: smalt alb-crem.
'
Material: pastă fină, caolin.
Dimensiuni: Î: 3,5 cm~ DG: 23,5 cm; DB: 15,5 cm.
Stare de conservare: fragmentară (profil complet),

ondulată.

pereţi uşor

restaurată.

51. Farfurie întinsă (nr. col. 16: MMB - inv. 175312; pl. 17/4 ).
Condiţii de descoperire:-2,00-2,20 m; 2006.
Descriere: gură circulară cu buză lată (1: 3 cm), cu marginea

ondulată,

pereţi arcuiţi,

fund plat.
Decor: vegetal-stilizat, în relief, dispus pe marginea buzei: smalţ alb-crem.
Material: pastă fină. caolin.
Din1ensiuni: Î: 3.6 cm: DG: 24 cm: 08: 16 cm.
Stare de conser\'are: fragmentară (profil complet). restaurată.

52. Farfurie

Întinsă

(nr. col. 20: Ml\18 - in v. 17 5315 ).
Condiţii de descoperire:-! ,80-2,00 m; 2006.
Descriere: gură circulară cu buza îngustă (1: 2.5 cm).
arcui ţi. fund plat.
De(·or: smalţ alb-crem.
!\1aterial: pastă fină. caolin.
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Dimensiuni: Î: 3 cm; DG: 24,5 cm; DB: 17,5 cm.
Stare de conservare: fragmentară (profil con1plet),

restaurată.

CAMERA NR. 5
Ceramică

de uz comun
53. Recipient (sticlă) pentru apă minerală (nr. col. 1; MMB - mv.
175327; pl. 18/3).
Condiţii de descoperire:-0,50 m; 2005.
Descriere: recipient de formă cilindrică din care se păstrează umărul ŞI
ataşul superior al toartei.
Inscripţie: în limba germană: IOHANNIS B/ H. STEYERN.
Decor: smăltuită
în exterior cu verde oliv .
•
l\1aterial: pastă de lut fină, ardere oxidantă.
Dimensiuni: DM: 8 cm.
Stare de conservare: fragment umăr.
54. Farfurie adâncă (nr. col. 2; MMB- inv. 175328; pl. 18/2).
Condiţii de descoperire: -0,50 m: 2006.
Descriere: buza îngustă, corp tronconic. pereţi înalţi, evazaţi, fund plat.
Urme de ardere secundară.
Decor: smălţuită în interior cu galben. peste angobă: buză cu marginea crestată.
l\1aterial: pastă de lut, ardere oxidantă.
Dimensiuni: Î: 5,5 cm; DG: 21,5 cm: DB: 1O cm.
Stare de conservare: fragmentară. restaurată (profi 1 complet).
55.

Fructieră

(nr. col. 4: pl. 1811 ).
Condiţii de descoperire:-0,50 m: 2006.
Descriere: corp semisfe1ic, fund plat. cu trei p!cJoruşe scu11e de
sferică cu orificiu central.
Decor: nu se păstrează.
l\1aterial: pastă de lut cu nisip semifin. ardere incompletă, nesmălţuit.
Dirnensiuni: DB: 1) cm.
Stare de conservare: fragment din pa11ea inferioară a vasului.
Venera

Rădulescu.

Gheorghe
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DESCOPERIRI MONET ARE
Cu prilejul săpăturilor din artul 2006 a fost scos la lumină, printre
altele, un lot de 13 monede din secolele XVIII-XIX. Este vorba despre un
mic depozit monetar format din cinci monede, precum şi de opt monede,
descoperiri izolate, emisiuni ·otomane şi româneşti.
Tezaurul, descoperit în momentul demolării unui cămin dintr-o casă
din secolul X.X, a fost risipit în momentul construirii căminului de apă. Astfel,
nu ştim dacă a fost recuperat în totalitate în cursul săpăturilor din anul 2006,
ceea ce este foarte puţin probabil, sau dacă piesele lui componente fac parte
toate din acelaşi pachet monetar. În forma în care se prezintă, depozitul este
format din cinci monede moderne şi contemporane, din aur, argint şi metal
comun. Piesele au intrat în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti.

l\1onedele din tezaur:
Republica
Utrecht

Batavă,

(1795-1806)

Ducat, 1800.
Av. CONCORDIA RES- PAR.CRES.TRA: 1 18-00.
Rv. MO:ORD/PROVIN./FOEDERIBELG.AD/LEG.IMP .
.l\1onetărie: Utrecht.
Delm., nr. 1171/C~ SCWC/2000, p. 804, nr. 11.3.
1. A V~ 1'; 3,53 g; 24 mm; MMB-inv. 174959.
Stare de conservare: bună.

Utrecht
Ducat, 1803.
Av. CONCORDIA RES- PAR.CRES.TRA: 1 18-03.
R V. MO:ORD/PROVIN ./FOEDERJBELG.AD/LEG .IMP.
Monetărie: Utrecht.
Dclm., nr. 1171/C: SCWC/2000, p. 804. nr. 11.3.
2. A V: 1': 3,47 .......g: 24 mm: MMB-inv. 174960 .
Stare de conservare: bună.

Regatul Olandei
Utrecht, Ludovic Napoleon (1806ml810)
Ducat 1807.
Av. CONCORDIA RES- PAR.CRES.TRA: 1 18-07
Rv. MO:ORD/PROVIN./FOEDER/BELG.AD/LEG.IMP.
Monetărie: Utrecht.
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Delm., nr. 1176/A; SCWC/1985, p. 1402, nr. 58.
3. AV; 1\ 3,49 g; 24 mm; MMB-inv. 174961.
Stare de conservare: bună.

Rusia
Alexandru al II-lea (1855-1881)
15 copeici, 1862.
A v. Anepigraf.
În câmp, stema Rusiei, acvilă bicefală, încoronată şi armată, pe piept şi pe
aripi cu stemele provincii lor Rusiei.
Rv. * 15 * 1 KOITbEK'h 1 18621 C.IT.E.
Monetăria: Skt. Petersburg.
SCWC/1985, p. 1797, nr. 21.
4. AR; 1'; 2,82 g; 19,70 mm; MMB- inv. 175291.
Stare de conservare: foarte bună.

România
Carol 1 (1866-1881-1914)
5 Bani, 1906.
Cu perforaţie centrală.
~ v. În partea inferioară, pe eşarfă: ROMANIA. Sub eşarfă- J
In partea superioară- coroană.
R v. Legendă circulară: Între două rozete pentagonale - în pa11ea superioară,
valoarea- 20 BANI: în partea inferioară, milesimul - 1906.
Monetătie: Hamburg:
.... ....gravor: J .
MBR, p. 260, nr. 42a: SCWC/ 1985. p. 1541. nr. 34.
5. CuNi: ~: 4.05 ....g: 24 mm: MMB- inv. 175292.
Stare de conservare: nesatisfăcătoare. Oxidată şi corodată.
.

Descoperiri monetare izolate:
ROl\1A1\IA

Carol 1 (1866-1881-1914)
2 Bani. 1867.
Av. ROI\1ANIA.
Rv. 2/BANI/1867/ \VATT & Co.
Monetăria: (Bitmingham) WATT & Co (gravor \Vyon).
!\1BR. p. 255. nr. 2.
6. AE 1' : 1.83 ....g: 20.14 mm: nr. col. 2: MMB- inv. 175294 .
Stare de conservare: satisfăcătoare. uzată.
Descoperit în anul 2005. camera 2. - 4.00 m.
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ROMÂNIA
Carol 1 (1866-1881-1914) •
2 Bani, 1867.
Av. ROMANIA.
Rv. 2/BANI/1867/ WAIT & Co
Monetăria: (Bitmingham) W A TI & Co (gravor Wyon).
MBR, p. 255, nr. 2.
7. AE 1' ; 1,79 g; 21 mm; nr. col. 1; MMB- inv. 175293.
Stare de conservare: satisfăcătoare, uzată, ciobită pe margine.
Descoperit în anul 2005, camera 2, - 4,00 m.

ROMÂNIA
Carol 1 (1866-1881-1914)
5 Bani, 1867.
Av. ROMANIA.
Rv. 5/BANI/1867/?
Monetăria: (Birmingham) W ATT & Co (gravor Wyon). sau HEATON.
MBR, p. 256, nr. 6 sau 6a.
8. AE 1' ; 4,05 g; 25 mm; MMB-nr. col. 3.
Stare de conservare: nesatisfăcătoare, foarte uzată, roasă de oxizi.
Descoperit în anul 2005, camera 3, - 0,40 m.

ROI\1ÂNIA
Carol 1 (1866-1881-1914)
10 Bani, 1867.
Av. ROMANIA.
Rv. 10/BANI/1867/ HEATON
MoneUhia: Binningham,
HEATON .
.....
MBR, p. 256, nr. 7a.
9. AE 1' : 9,80 .....e:: 30 mm: nr. col. 4: MMB- inv. 175295 .
Stare de conservare: bună, uzată.
Descoperit în anul 2005, camera 2, - 3,50 m.

11\lPERIUL OTOl\lAN
Emitent neprecizat din secolul al XVIII-lea- prirna jurnătate a secolului
al XIX-lea
Para
1O. AR ? 0.09 ....e:: 12.62
x 12.49
mm: M~1B-nr. col. 7.
.
.
Stare de conservare: nesati sfăcătoarc.
Descoperită în anul 2005. în camera 3. -2.90-3.50 m. la 1 111 de profilul de
sud.
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IMPERIUL OTOMAN
Emitent neprecizat din secolul al XVIII-lea - prima jumătate a secolului
al XIX-lea
Para
11. AR ? O, 13 g; 12,57 x 12,69 mn1; MMB-nr. col. 8.
Stare de conservare: nesatisfăcătoare.
Descoperită în anul 2005, în camera 3, -1,80 m, la 1 m de profilul de sud.
IMPERIUL OTOMAN
Mahmud II (1808-1839)
Para
Av. Tugra.
Rv. (28) Duribe fi Kostantiniye 1223.
Nuri Pere 831, anul 28= 1834/1835
12. AR 1' ; O, 11 g; 12,02 x 12,34 mm; MMB-nr. col. 5.
Stare de conservare: nesatisfăcătoare.
Descoperită în anul 2005, I'n camera 3, -2,60 m.
IMPERIUL OTOl\1AN
Mahmud II (1808-1839)
Mi sir
Para
Av. Tugra.
R v. (29) Duribe fi Kostantiniye 1223.
Nuri Pere 831, anul 29=1835/1836.
13. AR 1' ; O, 13 g; 12,43 mm; ~1MB-nr. col. 6.
Stare de conservare: nesatisfăcătoare.
Descoperită în anul 2005, în camera 2, -1,80 m.
micului depozit relevă un tandem monetar
curios. Găsim surprinzătoare asocierea nominalurilor de aur şi argint cu cele
din metal obişnuit. Oricum, cea mai timpurie emisiune datează din anul
1800, iar potrivit post-quem-u 1ui, monedele par a fi fost ascunse în 1906.
Pachetul reprezintă o acumulare locală, piesele din care se compune fiind un
indicator al situaţiei financiare a posesorului. Dacă exemplarele de aur din
secolul al XIX-lea arătau o oarecare prospe1itate. moneda măruntă din anul
1906 poate trimite către o deteriorare a situaţiei economice a deţinătorului.
sau a fan1iliei acestuia, care se agravează la începutul noului veac. Dar. atât
asocierea neobişnuită a monedelor. cât şi scăderea atât de severă a valorii
ultimei monede. ne îndeamnă să apreciem că moneda de 5 bani 1906 a
nin1erit cu totul întâmplător în cadrul depozitului constituit anterior.
Din pornire,

componenţa
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o primă secvenţă a tezaurului este formată din cele trei
exemplare de aur, ducaţi otandezi emişi în primul deceniu al secolului al
XIX-lea- două exetnplare (din 1800 şi, respectiv, 1803) bătute la Utrecht în
timpul Republicii Batave (1795-1806) şi un exemplar (din 1807) emis tot la
Utrecht, în timpul lui Ludovic Napoleon de către Regatul Olandei (18061810). Emisiunile Republicii Batave şi ale Regatului Olandei sunt relativ
puţin frecvente în descoperirile monetare din România. În ţinuturile noastre,
din teritoriul Ţătilor de Jos au pătruns şi circulat cu preponderenţă ducaţii
Provinciilor Unite ale Ţărilor de Jos emişi în secolele XVII-XVIII, precum
şi ale Regatului Ţărilor de Jos, emişi cu începere din al doilea deceniu al
secolului al XIX-lea. În primul sfert al secolului al XIX-lea, pe piaţa Ţărilor
25
Române se afla mai mult monedă de aur otomană . Potrivit celor cunoscute
de noi din tot ce a fost publicat până la ora actuală, putem afirma că atât
ducaţii Republicii Batave, cât şi cei ai Regatului Olandei nu au pătruns în
Ţara Românească în perioada emiterii lor ci, au sosit mai târziu, ocazional,
însoţind alte monede olandeze de aur, cum ar fi ducaţii emişi de Regatul
Ţărilor de Jos în timpul domniei lui Wilhelm I (1813-1840). Tot din această
perioadă, dar cu o altă structură, ne este cunoscut, de exemplu, tezaurul de la
Fi li peştii de Pădure, corn. Filipeştii de Pădure, jud. Prahova, cu un terminus
post-quem la jumătatea veacului al XIX-lea. În compoziţia acestui depozit
de 300 de monede de aur, din totalul de 34 de ducati olandezi doar 3
'
exemplare sunt emise în timpul Republicii Batave şi 5 exemplare în vremea
Regatului Olandei. Aşadar, ducatul olandez - "galbenur' sau "ţechinul"
olandez - a câştigat un prestigiu deosebit în această epocă. El este prezent în
tezaurele de secol XIX, circulând curent pe piaţă alătUii de ducaţii veneţieni
şi austrieci. Cum bine este cunoscut. instituirea unui sistem monetar naţional
fiind interzisă de Pom1ă în acea epocă, puterea a încercat ptin diferite măsuri
să reglen1enteze circulaţia bănească. Astfel, după războiul ruso-otoman
dintre anii 1828-1829, atât în Moldova cât şi în Muntenia a fost adoptat
bimetalismul, cu rapot1ul dintre aur şi argint fixat de stat. Ca etalon aur a
26
fost ales tocmai ducatul olandez .
O a doua secţiune a pachetu 1ui nostru monetar este fonnată de
moneda de 15 kopeici din argint, emisă de Rusia în timpul domniei ţarului
A le.xandru al II-lea (1855-1881 ). Monedele ruseşti sunt relativ frecvente în
descoperiri le din România. În general, ele au pătruns aici ori în timpul
războaielor ruso-otomane-fiind aduse fie de trupe, fie de negustorii veniţi în
trena lor- oti în petioada stăpânitii vremelnice a Rusiei în tetitOiiile româneşti.
Astfel. exemplarul de 15 kopeici emis în vremea lui Alexandru al II-lea în
1862 se poate să fi ajuns în România î'n timpul războiului dintre anii 1876~' \'iil"u. DiL'll 1998-~003. p. ~21.
~'JKirltC'L·ul064.p 113.
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1878. Din această perioadă, din Bucureşti ne mai sunt cunoscute două
emisiuni din vremea aceluiaşi suveran, descoperite izolat: 2 kopeici de
bronz din 1872 27 şi 5 ruble de aur, din 1873 28 .
În fine, al treilea şi ultimul segment al tezaurului din str. G-rai. Rorescu
este întruchipat de moneda de 5 bani 1906, din cupru-nichel, emisă de Regatul
României în vremea domniei lui Carol I (1866-1881-1914). Aşa cum bine
cunoaştem, la 11123 octombrie 1866, prin finnanul de investitură al lui Carol I
ca domn, Poarta autoriza România să bată monedă proprie, " ...pw1ând un semn
al guvenwlui nostru ..." 29 • În consecinţă, în anul 1867 a fost adoptat sistemul
monetar naţional. Au fost emise monede din bronz, argint şi aur. Emiterea
primelor monede de cupru-nichel în România s-a produs în anul 1900, potrivit
Legii din 3/16 aprilie care aproba baterea unor astfel de exemplare30 .
În 1906, anul de batere al piesei noastre, a fost emisă o serie de monede
jubiliare pentru sărbătorirea a 40 de ani de glorioasă domnie a lui Carol I-5, 10,
20 bani, 1 leu, 5, 12,5, 20, 25, 50 şi 100 lei. Dacă moneda măruntă, divizionară,
din metal comun a fost executată, paralel, la Bruxelles şi la Hamburg, monedele
cu valoare ridicată, din argint şi aur, au fost lucrate numai la Bruxelles.
Pentru descoperirile din perioada contemporană, datând din prim[!
jumătate a secolului al XX-lea, exemplarul nostru de 5 bani 1906, monedă
măruntă, di vizionară este o piesă frecventă.
X

Aşadar,

tezaurul descoperit în Bucureşti, pe str. G-rai. Florescu,
accentuez, sub fonna întregului pachet sub care se prezintă, reprezintă un
document ce aduce. în primul rând, imponante inf01maţii pentru
cunoaşterea circulaţiei monedelor de aur în spaţiul românesc şi pentru
situaţia economică şi social"ă din România începutului de secol XX.
Este bine c;unoscut faptul că, în pe1ioade relativ paşnice, fără tulbură1i,
monedele de aur s-au supus circulaţiei generale. nefiind prea mult depozitate.
Tezau1izarea. ca fenomen, intervine în momente dificile pentru posesor, de
instabilitate politică, economică, ea fiind reflexul unei situaţii prospere numai
într-o măsură destul de redusă. Un tezaur bogat nu reprezintă neapărat
bunăstare pentru aiia în care a fost găsit, sau pentJ~u pe1ioada din care provine.
motivele depozită1ii monedelor putând fi multipJe·' 1•
În cazul depozitului nostru. dorinţa de tezaurizare este evidentă. La
cumpăna dintre cele două secole - al XIX-lea şi al XX-lea - economia
7

~ Mănucu-Adameşteanu. Velter. Pfll·\'an. Vîlcu 2005. p . .f4~.
2
h Mănucu-Adameşteanu. \'elter. Pfu·\'an. \'îlcu 2005. p. ~63-~64.
2
'-~ Kmte~cu 196-L p. ISS.
'(1 11· ~
· ...,00...,-· p. 7-)- 76 .
lL~LU1
~ Mthăde~cu B:trliba 199.\ p. 55.
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României era slab dezvoltată. Între anii 1899-1903, ţara a fost greu încercată
de o puternică criză economică. La ieşirea din perioada de recesiune, nivelul
salariilor a început să scadă, iar mijloacele de trai au înregistrat o
substanţială scumpire 32 . Într-o atare situaţie, ni se pare firească dorinţa de
economisire a unor bani. Aspectul heteroclit al pachetului de monede indică
o stare de nesiguranţă a deţinătorului. De mirare ar fi doar faptul că acesta
din Uimă nu a depus banii la o bancă. Obiceiul era însă un fenomen general
pentru societatea românească de la începutul veacului al XX-lea.
Cercetările arată că în primii 15 ani ai secolului XX, aparatul bancar
crescuse mult mai mult şi mai repede decât capitalul de care el dispunea. Astfel~
numărul băncilor a crescut de peste 7 ori, în timp ce capitalul vărsat a crescut
33
abia cu aproape de 2,5 ori . Situaţia se explică prin faptul că majoritatea
clienţilor băncilor trebuia să sup01te condiţii destul de grele de împrumutare şi
să plătească dobânzi ridicate 34 . Este de înţeles de ce posesorul micului tezaur şi
a ales propria casă drept loc de depozitare a micilor sale economii.
X

Opinia noastră despre acest depozit, în această structură, este însă
ezitantă. Suntem de părere că un tezaur închegat îl f01mează doar cele trei
monede de aur. Moneda de 5 bani 1906, aşa cum am mai arătat, dar chiar şi
exemplarul de 15 kopeici 1862 din argint, sunt piese care este posibil să fi fost
ataşate micului pachet de monede din aur, datorită amestecării straturilor şi
împrăştierii obiectelor în timpul săpătutilor pentru amenajarea căminului.
În acest caz, cele trei piese de aur au ajuns, pe o cale sau alta, în
România în prima jumătate a secolului al XIX-lea, fiind probabil ascunse
sau pierdute în tumultul evenimentelor revoluţionare.
În cazul în care micului depozit îi este ataşată şi moneda de
15 kopeici, atunci existenţa tezaurului este împinsă până în ultimul pătrar al
veacului al XIX-lea. Acesta s-ar putea să fi fost ascuns în teama creată de
prezenţa trupelor ruseşti în timpul războiului din 1876-1878.
Această osci Iare, nesiguranţă în faţa celor 5 piese ce compun
tezaurul din str. G-rai Flat·escu nr. 23 este generată. în pti mu 1 rândA. de
modul în care se fac în ziua de azi săpăturile pentru diverse clădiri. lntâi
constructorul este cel care potlleşte cu mult elan şi abnegaţie la excavarea
terenului şi. abia după ce produce dezastre. cheamă şi arheologul.
Ana-Matia Velter, Gheorghe
'~ Kiriţe~cu 1997. p. 8-t.
'' Kiriţe~cu 1997. p. 71.
'~ Kiriţe~cu 1997. p. 72.
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O PIESĂ TRADIŢIONALĂ MAI PUTIN ÎNTÂLNITĂ
ÎN CERCETĂRILE ARHEOLOGICE

Mărţişor:

ROMÂNIA
Inimi oară cu an ou, 1884
A v. În câmp doi îngeraşi ţinând o cunună. Legendă pe trei rânduri:
1 1 MARTIE 1 1884
Rv. Anepigraf. În câmp doi porumbei afrontaţi. Dedesubt o inimă străpunsă
de o săgeată, înconjurată de o cunună de laur.
Argint (?); 0,98 g.
Stare de conservare: bună, uşor uzată.
Descoperit în anul 2005; Camera 2- 2,60 m; MMB- inv. 175296.

Printre obiectele scoase la iveală în urma săpăturilor de salvare din
anii 2005-2006 în str. G-rai. Florescu nr. 23, se află şi un mic "rnedalion"
datat 1884 (Fig. 20/3). Este o piesă din argint. cu tortiţă. care evident se
purta la vedere, pe piept. Pe una din feţe este reprezentată o "inimă
înflăcărată" străpunsă stânga de o săgeată, sutmontată de doi porumbei în
zbor, afrontaţi, în pat1ea de jos fiind plasate două ramuri de măslin. Pe
cealaltă pat1e este dispusă legenda pe trei rânduri 1/l\fARTIE/1884.
surmontată de doi îngeraşi care duc o cunună.
Dată fiind legenda, am consider3t piesa un mărţişor- obiect specific
străvechi ului cult românesc al reînnoi ri i natUii i. "talisman·· punat de copii şi
tineri. La români era datina ca părinţii să lege la mâna pruncilor, de 1
martie, o monedă de aur sau argint (de bronz în cazul populaţiei cu venitUii
modeste). prinsă cu un şnur din lână sau arnici alb şi roşu. ca să "aibă noroc
În timpul anului, să fie sânâtoşi şi cura(i ca argintul cu \'cnirca primă1·erii
5
sau să nu-i apuce şi să-i scuture frigurile peste l'ară":. . T\1ăt1işorul se put1a

12 zile (sau mai mult. dar fără a depăşi luna mat1ie). apoi era agăţat de un
ram dintr-un pom tânăr înflorit. "ca să fii' sânâtoşi şi .fi·unwşi ca tinerell'
.flori''.

Tot în tradiţia măqişorului ca semn al bucuriei in,·ierii naturii. a
trezitii la viaţă, se încadrează şi ··oragobetele"' - punător al dragostei, ce
păstrează atribuţii care îi revin lui Cupidon. Acesta era sărbătorit în ziua
împerecherii păsări lor care se adună în stoluri. ciripesc şi îşi clădesc cuiburi.
~' Olt ea nu ~00 1. p. 1~9.
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fiind o sărbătoare aşteptată cu veselie de tinerii care doreau "să fie şi ei
îndrăgostiţi tot anu/" 36 .
Tradiţiile iniţiale legate de purtarea şnurului împletit alb-roşu, de care se
prindeau ulterior monede sau mici simboluri semnificative, este autohtonă,
străveche; a dăinuit milenii, modificându-şi semnificaţiile odată cu evoluţia societăţii. S-au păstrat credinţele legate de noroc, sănătate, belşug, înnoire a vieţii
în noul an, modificările privind ritualul şi evoluţia piesei adăugate şnurului 37 •
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea mărţişoarele se
transformă în adevărate giuvaeruri din metal preţios car~~se ofereau/purtau
de elitele societăţii, piese lucrate de renumite case de gravură, pe una din
feţe cu elemente vegetale (tradiţionale) elaborate, pe cea de-a doua faţă cu
efigia regală sau a unui membru al Dinastiei; adesea erau ornamentale cu
38
câte o piatră preţioasă . Sunt J?Ubl!cate astfel de piese,. una chiar din 1884
(cu chipul reginei Elisabeta)"' 9 . In acelaşi repertoriu de medalii sunt
menţionate mărţişoare în anii 190040 , 190241 , 190442 .
Piesa de faţă, din argint, se încadrează produselor de serie. fiind un
exemplar specific tradiţiei de 1 mat1ie, cu semnificaţia înnoirii naturii,
speranţei de noroc, sănătate şi curăţenie morală, de vestitor al începutului
primăvetii în această zi, iar prin reprezentările sale, un exemplar dedicat
tinerilor care sărbătoreau dragostea fericită ocrotită de Dragobete. Este o
piesă eclectică, ce reprezintă evoluţia unei societăţi urbane multiculturale,
care popula cartierele petiferice, predilect negustoreşti, păstrătoare a
tradiţiilor locale dar şi sensibilă influenţelor noi. După cum se poate observa.
~ 6 Ghinoiu 2002. p. 228-230. În tradiţia noastră, dragostea curată a fetelor şi flăcăilor este
pusă

Dragobetelui. o frumoasă tradiţie românească, pe care contemporanii
noştri încearcă să o înlocuiască cu tradiţia de import a "Sf. Valentin".
37
De exemplu. în mediul rural sau legat de acest mediu (periferii le urbane), la vechile simboluri
"egetale s-au adăugat motive din "iaţa păsărilor. apoi simboluri monetare. medalistice. precum
şi elemente decorative împrumutate de la tradiţii similare din alte zone geografice.
~g Târnoveanu. Pârvan 2002. p. 254. nota 31 şi imaginea foto. unde este reprezentat un
astfel de mărţişor lucrat de Casa Radi,·on (furnizor al Curţii Regale). Victor Bilciurescu ne
aminteşte care erau obiceiurile .. Măl!işorului .. prin anii '40 ai secolului XX. Acesta.
considerat şi pe \Temea copilăriei autorului un vestitor al primăverii. costa "n bâncură de
cinci:eci de parale Jau o firfirini··. modernizându-~e treptat. de\'enind un ··pandanti\'··.
uneori de zeci de mii de lei. din aur. platină sau argint. cu pietre preţioase veritabile. de la
rubin şi safir. până la diamant şi brilliant- ade\'ărate giu,·aeruri. Bilciurescu 2003. p. 169.
9
' E\Teinov. Iliescu 1999. p. 3. nr. 577. din argint. 20 mm.
~o Cu chipul principelui Carol. pe re\'ers cu un ram. Ibidem. pp. 130-131. nr. 929-930.
semnate Radivon. din argint (şi aur). 25 g. precum şi aceeaşi piesă. dar pe avers cu chipul
granmtlui. Ibidem. p. 131. nr. 931. din argint. 20 g.
~ 1 Vezi mai sus nota 38. şi Ibidem. p. 1-W. nr. 994-995. semnate Radi,·on. argint. 25 şi 22 g.
~~ Mănişoarc cu efigia reginei Elisabeta (Ibidem. p. 1~9. nr. 1077). principelui Carol (Ibidem. nr.
1078) şi gra\'orului Radivon (Ibidem. nr. 1079). toate din argint sau argintate. 22 mm.
sub
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pe una din feţe sunt elementele vegetale ce invocă înnoirea naturii care renaşte
din cenuşa celei vechi (inima şi ramurile, acestea din Utmă străvechi simboluri
populare ale primăverii) şi venirea păsărilor care amintesc Dragobetele (cei doi
porumbei afrontaţi). Cealaltă faţă prezintă simbolul amoraşilor care aduc
cununa, după opinia noastră un element decorativ şi simbolist mai nou, pe care
îl întâlnim şi în zilele noastre ca semn de început de viaţă de cuplu (la
ceremonii de nuntă, la sate, sculptat deasupra porţilor ţărăneşti, etc.).
Prin urmare, piesa descoperită, inedită, reprezintă un obiect tradiţional
specific obiceiurilor de 1 Martie, obiecte care se valorificau în lumea artizanilor
şi negustorilor bucureşteni în prima jumătate a secolului al XIX-lea, o lume
strâns legată de cultura spirituală a satelor, păstrătoare a tradiţiilor, care începea
puţin câte puţin să se deschidă şi spre elemente culturale apropiate spiritual.
Katiuşa

Pârvan
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Abstract
On the future emplacement of a new bui lding there had to be
undenaken rescue archeolo~ical
excavation between November 2005 and
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https://biblioteca-digitala.ro

270 Gh. Mănucu-Adameşteanu, V. Rădulescu, M. Mărgineanu l

'âb1

. :.

C. A(XJstol, V. Apostol

April 2006. The diggings uncovered two cellars. These cellars are part of a
bigger, rectangular basement. This one is formed from four separate cellars,
two of them go under building from no. 21, and two ha ve been
archeologically excavated. Based on the constn1ction system, we appreciate
these cellars where built during the first half of the XVIII century. These
cellars where abandoned and destroyed during the first half of the XIX. The
emplacement was later used for the construction of the new buildings.
Archaeological inventory (local pottery, faience, imported porcelain,
coins) is characteristic for the XIX century and was almost exclusively
discovered in the two cellars.
The excavations uncovered, among other things, a small lot of coins.
It is a small monetary deposit made of five coins, as well as four others
discovered out of a clear archaeological context. The hoard, discovered
when the chimney in a certain house was demolished, was scattered by the
demolishing works. Thus, we do not know if ali pieces were recovered, or if
the recovered pieces were part of the same monetary hoard. The hoard, as it
was recovered, is made up of fi ve modem and contemporary gold, silver and
common metal coins. The entire lot entered the collection of the Museum of
the City of Bucharest.
\Ve find surprising the association of gold and silver coins with
those of common metal. Anyway, the oldest coin is dated to 1800. and
according to the last one, the coins seem to have been hidden after 1906. The
lot is a local accumulation, the coins which compose it being an indication of
the owner's financial situation. Thus, a first monetary sequence in the hoard is
made up of three gold coins, Dutch ducats struck in the first decade of the 19th
century. The emissions of the Batavian Republic and of the Kingdom of the
Netherlands are relatively rare among the monetary discoveries in Romania.
In our area have circulated mainly ducats from the United Provinces of the
Lower Countries, struck in the 1ih -18th centuries, as well as from the
Kingdom of the Netherlands, struck beginning with the second decade of the
l9 1h century. In the first quat1er of the 191h century, the market of the
Romanian Ptincipalities was dominated by the gold Ottoman coins. The
Dutch ducat -called locally the ,.galben'' or the .,ţechin"- has won a special
fame in the period. It was found in 191h century hoards and represented a
common utility along the Venetian or Austtian ducats. It is common
knov,•ledge that the creation of a national monetary system was forbidden by
the Ottoman rule at that mon1ent. and thus the Romanian authotities tried
through different measures to regulate the monetary tlow. Thus, after the
1828-1829 Russian-Ottoman \Var. Moldavia. as well as \Valachia. has
adopted thc t\VO mctals systcm. the ratio bctween gold and silver being
established by the state. The Dutch ducat was chosen as a monetary standard.
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A second sequence in our monetary package is formed by a 15
kopecks silver coin, strucR in Russia during Tsar Alexander II's reign
(1855-1881 ). Russian coins are relatively frequent discoveries in Romania.
Generally, they reached the Romanian territory either during the RussianOttoman Wars -brought by the troops or the accompanying merchants- or
during the temporary Russian control of the Romanian tenitories. Thus, the
15 kopecks coin struck in 1862 under Alexander II could have reached the
Romanian Principalities during the 1876-1878 war.
Finally, the third and last sequence in the hoard is the 5 bani coin
struck in 1906, made of copper-nickel, struck by the Kingdom of Romania
under Charles 1 (1866-1881-1914). On October 11 1h/23id 1866, through the
firman that established Charles 1 as Prince, the Ottoman Gate authorized the
Romanian Principalities to strike its own coin, but bearing the insignia of
the Ottoman govetnment. As a consequence, in 1867 the national monetary
system was adopted. Bronze, silver and gold coins were struck. The first
copper-nickel mint in Romania is dated to 1900, according to the law from
April 3rd/16 1h 1900, which approved the minting of such coins.
Thus, the hoard discovered in Bucharest, on Gl. Florescu St. -and
we stress that only under the form it was recovered- represents a document
that brings, first of a11, important information conceming the gold coin
circulation in the Romanian space and the economic and social situation in
the beginning of 20 1h century Romania.
In the case of the hoard in question, the treasuring intent is evident.
1
At the border between the two centuries - the 19 1h and the 20 h-, Romania' s
economy was underdeveloped. The heterogeneous aspect of the cain
package indicates a Iack of assurance on the pat1 of the owner.
But our opinion on the depasit, in its present form, is hesitant. We
think that the initial h·oard was formed only by the three gold coins. The
1906 5 bani cain -as we have already mentioned-, as well as the 1862 silver
15 kopecks cain, are coins which were presented along with the hoard due
to the mix up created by the excavations of the chimney, which caused the
destruction of the archaeological layers and the scatteting of the ohjects
embedded inside them.

...

-.!·

As for the faur coins di scovered out of archaeological context at
23 Gl. Fl01·escu St.. these are ali bronze coins -subdivisions-, among the
first Romani an mints, struck during Charles 1' s reign (1866-1881-1914) in
1867 in Birmingham.
Great Britain- 2 bani (2), 5 bani and 10 bani .
.....
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186 7, 2 bani; 3. Medallion, 1 mat1ie 1884.
Plate 21. Treasure found near the water shaft. 1. Batavian Republic. 1800.
Ducat: 2. Batavian Republic. 1803. Ducat: 3. Kingdom of Holland.
1807. Ducat: 4. Russia, 1862. 15 k.opcck.: 5. Romania. 1906. 5 bani.
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Plan a l. 1. Vedere gen ra l ă: cam er le 1, 2 '> i 3 · 2.
3. am ra 1· 4. am ra 2.
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Plnnş.t

2. Pivnita 1:
1. l ucrăr i de con~ul idare pentru conlinwll ea c "'t ( ct,trilor adlCologice,
::>-3. Zid dcsn:1r1I1nr cu P1 niu 3.
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Plan a 3. Pivnita 2:
'
1. Partea uperioară; 2. Zidul de părţi tor cu Pivniţa 4; 3-4. Intrarea în Pivniţa 2.
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3-4. Pilonul central dintre cele
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Camera 4

Plan şa 5. am era 3:
1. Zid adosat la Pivniţa 2; 2. Vedere generală~ 3-4. Zid ado at la
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Planş a

1

15. Camera 4. Ceramică comună din sec. XIX:
1. Ulcior; 2. Borcan; 3. Vază ; 4. Oală de noapte; 5. Oal ă.
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Plan a 19. Faianţă de import din e . XIX:
J. Platou recon tituit djn n1ai multe camere: am. 1 (0,20-0,40 m), Can1. 2 ( 1,6 -2,00 m),
am. 3 (2,3 -2,95 m) ; 2. a tron r constituit din mai multe camer : am. J (0,20-0,40 m),
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R01nânia, 1 67 , 1O bani ; 2. Monedă , România, 1 67, 2 bani ·
3. M ărţi or, 1 martie 18 4.
https://biblioteca-digitala.ro

1

3

2

4

5

Plan a 2 1. Tezaurul d scop rit l ân gă că minul d ap ă :
1. Republi ca B atavă, 1800, Ducat; 2. R publica B atavă , 1803, Ducat·
3. Regatu l O landei, 1807, Ducat; 4. Ru ia, 1862, 15 copeici; 5. Rmn ânia, 1906 , 5 bani .
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE PE ŞANTIERELE

DE CONSTRUCTII DIN JUDETUL ILFO'r
'

'

Partea I
Vasilica SANDU-CUCULEA

supravegherea efectuată în
timpul săpării şanţurilor şi casetelor pentru fundaţii şi subsoluti de locuinţe
private sau î1nprejmuili (Fig. 1) amplasate în perimetrul unor situri
arheologice, cm1ate pe PUG-urile oraşe lor şi con1unelor din judeţul Ilfov , a
înregistrat date impo1tante p1ivind întinderea vetrelor aşezărilor, cronologia
lor, tipurile de locuinţe , ocupaţiile, viaţa spirituală , relaţiile de schimb, etc.
Cercetarea

figura 1.

arheologică preventivă şi

H artă

cu lcKalizarea punctciPr arheoh)gice prezentate în text.
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Pe traseul şanţurilor, în nivelele culturale corespunzătoare s-au găsit
materiale arheologice mobile şi mai rar complexe de locuire. La această
categorie de lucrări nu a fost posibilă cercetarea în suprafaţă a complexelor
de locui re interceptate de şanţuri.
1. Oraşul Buftea, situl Buftea "Biserica Veche 1•
Pe un teren, proprietate a lui Constantin David ·din str. I.C.Brătianu ,
nr. 56 (fostă Crişana, nr. 42), cod RAN 100585.01, situat lângă gardul vestic al
cimitirului "Bisericii vechi" (Fig. 2), deci în zona de protecţie a monumentului

.-

1

1

j

'<

1

(-..........._

1
1
1

..
....
>

'7'

.:.

1

L(G[hO Â

Lacul

Figura 2. Situ) Buftea ..Biserica Veche''. Planul
de încadrare în zonă al să păturii făcute pe
proprietatea C. Da\'id

Figura 3. Planul săpăturii de la
marginea n o rdică a sitului ..Chitila Cărămidărie' '.

Localizarea acestui monument de arhitectură a fost făc ută în anul 1991 de regretatul Aristide
Ştefănescu pe o hartă. anexă la un studiu privind .Amenajarea lacurilor şi a :onelor limitrofe
de pe Îtl!reaga \'ale a râului Colenrina Împreună cu masil·ele păduroase adiacente Îlllre
Buftea şi Cemica". la a cărei întoc mire au contribuit cu descoperiri per onale Panait I. Pana it.
Ari ~ tide Ştefănescu . Va ile B oro neanţ. Mioara Turcu şi \ asi lica Sandu. Localizarea . it ului
..Bi.erica Veche" a fost preluată de subsemnata şi figurată în anul 1995 pe PUG-ul oraşului
Buftea la poziţia 5.
1
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de arhitectură din secolul ({VIII, la cercetarea de suprafaţă efectuată cu
câteva zile înainte de începerea săpăturii, pe lângă materiale mobile din
secolele XVIII-XX, au apărut fragmente ceramice de factură geto-dacică, de
la vase lucrate cu mâna (Fig. 5/4) şi la roată.
Apariţia vestigiilor geto-dacice a impus efectuarea unei cercetări
de suprafaţă pentru determinarea aproximativă a suprafeţei aşezării
corespunzătoare şi s-a constatat că locuirea se întinde
platoul înalt şi puţin
pe panta domoală a malului stâng al râului Colentina , între două vâlcele de
eroziune, pe o fâşie care are în unele locuri până la 125 m lăţime. La nordest resturile arheologice se găsesc şi sub carosabilul străzii I. C. Brătianu.
Cimitirul şi biserica se află către vâlceaua dinspre răsărit.

ye

-O,~m

-0,80m

,.-----,

rlc-;•.-,- - -

Vjjjj)

J.J:c; 1: N 1> A

W1J

...,eului III d. llr.

Figura 4. Planul de

~
situaţie

al

ultimul

of~ al ~~nlului XX

săpăturii

pentru

fundaţiile

o

2m

casei C. David din Buftea.

Săpătura prop1iu-zisă

s-a efectuat manual, în zilele de 5 şi 6 septemb1ie
2
2005 şi a afectat o suprafaţă de 179,76 m , din care au fost cercetaţi
41.92 m 2 , în nouă şanţuri de 0,60 m lăţime şi 0,80 m adâncime, otientate
30° NE - 210° SV. (Contract cu MMB nr. 3177117 .08.2005; Autorizaţie MCC
nr. 290/2005).
Sub stratul arabi 1 cenuşiu-negricios, de 0,20-025 m grosime, în care
s-au 2:ăsit mate1iale medievale târzii, Inodetlle şi contemporane, se află un
~

~ În acest sector rf1ul Colentina a fost barat şi amenajat ca bazin piscil·ol cu denumirea de

brul Fl:'im:l111eni.
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strat negricios, gros de 0,20 m în care sunt cărbuni, bucăţi de lipitură arsă cu
urme de nuiele şi fragmente de vase de factură dacică. Aceleaşi materiale
însă mult mai rare sunt şi în stratul de dedesupt, castaniu-negricios, de O, 100,15 m grosime. Nivelele 2 şi 3 se îngroaşă spre sud, adică spre lacul
Flămânzeni-Colentina, indicându-ne astfel locul unde trebuie căutată vatra
aşezării.

Au fost interceptate un bordei (B 1) şi o groapă menajeră (Gr 1) cu
materiale geto-dacice din epoca romană şi trei gropi menajere (Gr. 2-4 ), în
care s-au găsit resturi materiale din ultimul sfert al secolului XX (Fig. 4 )3 .

3

-

J

2

6

),
Figura 5.
Veche'".

Ceramică.

l-2 din situ! Pipera .. Str. Zimnicea··: 3-7 din situ! Buftea .. Biserica

Groapa 1 (Gr.l) a fost p1insa m jumătatea vestică a şanţului
intermediar dinspre latura nordică a săpăturii. pe un segment de 0.60 m
lătime fundul ei albiat aflându-se la 0,75 m adâncin1e de la nivelul actuai de
'
'
călcare al stratul ui arabi 1.
Bordeiul 1 (8.1 ). Groapa lui a fost străpunsă de şanţul inte1111ediar pe
3.25 m. A vea podeaua. neamenajată. la -1.1 O m. În umplutura cenuşie) llu~tr~qia lcrei(Jn/h[mie. tu~/calc şi prelucrare C\lmputerizată) a fo~t realizată de Vasilica
Sandu-Cun1ka.
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negricioasă, măzăroasă

s-au găsit bucăţi de chirpic, fragmente de la oase de
animale şi de la oale lucrate'"cu mâna (Fig. 5/4) din pastă cu cioburi pisate şi
la roată din pastă zgrunţuroasă (Fig. 5/5). Între fragmentele lucrate la roată
s-au mai identificat cele de căni, din pastă fină, cenuşie şi de străchini, din
pastă fină, neagră (Fig. 5/7) cu profil asemănător exemplarelor descoperite
în nivelul III 1 (secolele II-III d. Hr.) de la Mătăsaru 4 , din pastă aspră,
negricioasă (Fig. 5/3) şi din pastă zgrunţuroasă, cu miezul maroniu şi
exteriorul negricios (Fig. 5/6) cu analogii formale la Udeni (secolele III-IV
5
d.Hr.) şi în nivelul Mătăsaru III 2 , (secolele III-IV d. Hr.). Până la noi
descoperiri, fragmentele ceramice descoperite permit încadrarea provizorie a
acestei aşezări în secolele III-IV d. Hr. Din stratul cultural s-a recuperat un
fragment de Ia o amforă romană.

2. Oraşul Chitila, situl Chitila "Cără1nidărie" cod LMI IF-I-s-B15168 şi IF-I-m-B-15168.01-02 6 ; cod RAN 179294.04 (vestigii din epoca
bronzului, secolele II-IV şi VI-VII d. Hr.).
Se întindea pe suprafaţa unui bot de terasă fmmat de confluenţa pe
dreapta a Văii Mangului cu râul Colentina (amenajat piscicol în lacul ChitilaColentina). În ultimii zeci de ani terenul cu vestigii a aparţinut Fabricii de
cărămidă "7 Noiembrie" şi după anul 2000 a fost concesionat de OVO
DESIGN LTD. Cea mai mare patte a suprafeţei aşezării din epoca bronzului,
cultura Tei a fost distrusă prin excavarea pământului şi nisipului pentru
fabricarea cărămizi lor, înainte de anul 1977, când situl a fost descopetit de
Vasile Boroneanţ. Gropile rezultate în urma excavaţiilor au fost ulterior
umplute cu deşeuri industriale şi menajere, operaţie care se desfăşura ilegal şi
în anul 2003, situatie
care a determinat concesionarul să construiască o
,
împrejmuire pentru a stopa această activitate. Pe nişte martori salvaţi de la
excavaţii de prezenţa stâlpilor de înaltă tensiune şi de telefonie, precum şi
7
spre Colentina s-au efectuat săpătuti de salvare în toamna anului 1977 .
La cererea concesionarului în anii 2005-2006 s-au efectuat săpătuti
8
pentru descărcarea arheologică a si tului .
În 26 iunie 2003, la marginea nord-vestică a sitului, pentru turnarea
unor stâlpi de susţinere al unui gard împrejmuitor, pe 107,39 m lungime au
fost săpate manual 42 gropi pătrate în plan, cu latura de 0,60 m şi adâncimea
2
la 0,90 m. care au afectat o suprafaţă de 64,43 m din care s-a cercetat
15.12 m 2 . (Contract cu M!\1B nr. 2030/02.06.2003: AutOiizaţie MCC
~ Bichir 1984. Pl. XVIII/4.
:i Idem. Pl. XXVII/6.
6
Munitorul Oficial al României. nr. 646 bis/16.07.200-l. 1583. poz. 165-167.
7
Boroneant 1978 a. p. 12-16: Idem 1978 b. p. 21-1~: ldem. 1981. p.I95-125.
8
Mănucu-Adameşte:tnu. Zambory. Măgureanu 2007. p. 126-127.
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nr. 102/2003). Gropile au fost săpate spre strada Păcii, care atunci era un
drum de pământ amenajat în partea inferjoară a pantei dinspre Valea Mangului,
şi puţin pe malul sudic al lacului Chitila-Colentina (Fig. 3 ). Stratigrafic s-a
constatat că terenul era acoperit pe 0,30-0,70 m grosime cu o depunere făcută
în ultimele trei-patru decenii, formată din resturi menajere şi de demolare, care
zăcea direct pe stratul castaniu, ste1il arheologic, aflat în partea inferioară a
tuturor gropilor săpate. Lipsa nivelelor culturale şi a materialelor arheologice
arată că săpătura s-a efectuat la extremitatea nelocuită a aşezărilor antice.
Oraşul Măgurele

Situl Vârteju

"Cătunul

Clzirca". Cod LMI: IF-I-s-B-15252, IF-I.m-B-

15252.01-029 (vestigii din secolele III-IV d. Hr., VI-VII, IX-XI şi XVII-XIX).
Aşezările din secolele IX-XI d. Hr. şi XVII-XVIII au fost semnalate
în partea sud-estică a sitului, acolo unde terasa medie cu pantă domoală şi
prelungă ajunge până în apropierea albiei Ciorogârlei, de Aristide Ştefănescu
cu ocazia cercetărilor de suprafaţă făcute în anul 1987 pe teritoriul Sectorului
Agricol Ilfov (a~tăzi judeţul Ilfov), pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate
10
la un proiect privind "Regularizarea râurilor Ciorogârla şi Sabar'' . Proiectul a
urmărit îndepărtarea pericolului de inundare în anii cu precipita~i abundente a
localită~lor şi terenurilor agricole învecinate celor două râuri, prin înălţarea
unor diguti artificiale cu pământ ce urma să se excaveze din teraseie înalte,
altele decât cele păstrătoare de vestigii arheologice. Existenţa unei aşezări
medievale târzii şi moderne este confirmată şi de prezenţa în curtea cimititului
bisericii Vârteju, construită între anii 1914-1922, a numeroase cruci din piatră
11
care au inscripţii din secolele XVIII-XIX •
Pentru actualizarea PUG-ului oraşului Măgurele şi o localizare
corectă pe plan a perimetrelor siturilor arheologice, în iunie 2006, împreună
cu arh. Alina Florescu de la Primăria oraşului Măgurele. am efectuat o
verificare a malului Ciorogârlei în dreptul cătunului Chirca. Situ] acesta se
întinde pe o fâşie de circa 360 m lungime şi 100-150 m lăţime pe platoul
terasei şi pe panta prelungă a acesteia, între străzile Unitii şi Sabarului, spre
nord şi li mita terasei cu 1unea i nundabi lă, spre sud. Am constatat că resturi le
aşezătii din secolele IX-XI d. Hr. sunt răspândite pe toată suprafaţa sitului şi
în plus, am identificat în jumătatea vestică restUJile unei aşezări din secolele
12
III- IV d. Hr. .
9

M.O. al României, nr. 646 bis/16.07.2004. p. 1618. poz. 509-511.
Ştefănescu 1989. p. 55. nr. 1O.
11
Ibidem. p. 5-l. nr. 8.
1
~ Vasilica S~mdu-Cuculea. Raport de cercerare arhcologicâ. oraşul \fâgurcle 1. Emluarc
de teren. Anexa 1. p. 1. poz.:! (pentru PUG MăgurelcC006l. inedit.
10
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3. Strada Unirii, nr-..87 A, cod RAN 179418.04
Pe un lot aflat în proprietatea lui Valentin Baciu (Fig. 6/1), în data de
5 aprilie a. c., din suprafaţa afectată de 74,18 m 2 au fost cercetaţi 20,76 m 2,
în opt şanţuri săpate manual, cu lăţimea de 0,40 m şi adâncimea de 0,80 m.
În colţuri şi la intersecţia şanţurilor au fost săpate casete de 0,40 x 0,40 m
pentru cuzineţi, până la 1,00 m adâncime. (Contract cu MMB nr.
1076/22.03.2007, Autorizaţie MCC nr.I00/2007).
Sub stratul arabil de 0,25-0,30 m grosime cu resturi medievale,
moderne şi contemporane se află un strat negricios, gros de O, 10-0,15 m cu
matetiale din a doua jumătate a mileniului 1 d. Hr. şi altul castaniu-negricios
de 0,15-0,20 m grosime care aparţine secolelor III-IV d. Hr.

~
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Figura 6. Situ) Vârteju .. Cătunul Chirca·· Plan de
încadrare în zonă a proprietăţilor: 1. Valentin
Baciu; 2. Mihăiţă Niţu.

•- -1,10m

Figura 7. Săpătura din colţul sudvestic al casei Valentin Baciu.

Pe şanţul de pe latura vestică a amplasamentului, a fost interceptată
pe 2,85 m pe direcţia NS şi 1,15 m pe direcţia EV, o locuinţă de suprafaţă de
la sfârşitul secolului XVIII şi începutul secolului XIX (Fig. 7). Podeaua ei
af1ată la 0,40 m adâncime de la nivelul actual de călcare al cuqii. era
marcată de o lentilă din pământ galben, groasă de un centimetru. Deasupra
podelei s-au găsit câteva fragmente de la cărămizi cu lăţimea de O, 12 m şi
2:rosimea de 0,035 m.
'-
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În acelaşi şanţ, sub podeaua locuinţei medieval-moderne, la 0,45 n1
adâncime şi 0,25 m nord de la peretele intermediar sudic, au apărut resturile
unui cuptor din secolele VI-VII d. Hr. Acestea erau formate în partea
superioară din pământul ars la roşu al bolţii peste care se aflau bucăţi de
tavă şi de vălătuci. Resturile aveau în peretele estic al şanţului 1,10 m
lungime, înălţimea de 0,20 m în partea centrală şi de numai 0,05 m grosime
în partea sudică, iar în cel vestic 1,00 m lungime şi 0,03-0,05 m înălţime.
Interiorul cuptorului era plin cu pământ negricios, cărbuni şi bucăţi din
pământ ars la roşu provenit din deteriorarea pereţilor verticali şi ai bolţii.
Vatra a apărut la 0,90 m adâncime şi avea crusta stricată din vechime.
La cercetarea de suprafaţă a terenului de la sud de săpătură am găsit
pe arătură numeroase fragmente ceramice din secolele III-IV d. Hr., între
care menţionez unul de la un castron (Fig. 8/1) cu profil caracteristic pentru
secolul IV d.Hr., altul cărămiziu şi cu firnis alb-gălbui bine păstrat de la o
amforă romană cu coaste, şi câteva fragmente din secolele VI-VII şi IX-XI
d. Hr.

4. Strada Unirii, nr. 85, cod RAN 179454.01.
Pe terenul proprietate Mihăiţă şi Ştefania Gabriela Niţu în data de
4 septembrie a.c., a fost afectată suprafaţa de 113 m 2 (Fig. 6/2), din care
au fost cercetaţi 37,85 m 2, în 10 şanţuri săpate manual, cu lăţimea de 0,50 m
şi adâncimea cuprinsă între 0,90 şi 1,10 m. (contract cu MMB
nr. 334 7113.08.2007 ; Autorizaţie MCC nr. 360/2007).
În jumătatea nordică a amplasamentului noii locuinţe, stratigrafic s-a
constatat că până la baza săpăturii actuale terenul a fost deranjat de gropile
anexelor gospodăreşti ale construcţiilor anterioare. Până la -0,20 m, în partea
sudică şi -0,50 m în cea nordică era un strat format mai ales în ultimii circa 50
ani, din depuneri de resturi de demolare şi gunoaie menajere. In jUinătatea
sudică, unde straturile nu au fost deranjate, stratul negricios-cenuşiu, gros de
0,30 m, ajunge până la -0,50 m şi conţine rare ciobUii de cărămidă, pietre,
fragmente ceramice smălţuite şi nesmălţuite medievale târzii şi mode111e.
Sub el se află stratul negricios de O, 15 m grosime, în care s-au găsit numai
trei fragmente din secolele IX-XI d. Hr. (de la o oală din pastă fină cenuşie
negticioasă şi de la două oale din pastă cu nisip, maronie. decorate cu striuri
otizontale). Stratul castaniu-negticios din secolele III-IV d. Hr. ajunge până la
0.80 m adâncime şi a dat la iveală câteva fragmente de lipitură arsă de la pereţii
unei locuinţe aflată probabil în apropiere, un fragment de la o greutate din lut
ars şi fragn1ente ceramice cărămizii lucrate cu mâna de la oale şi lucrate la roată
A
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din pastă fină, arsă cenuşiy de la căni şi de la castroane, între care unul
(Fig. 8/2) cu profil specific pentru secolul m d. Hr.
Nu au fost interceptate complexe de locuire. Amplasamentul
acestei case se află spre margtnea nordică a vetrelor aşezărilor din
mileniul 1 d. Hr.
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Figura 8. Ceramică. 1-1 din ~itul Vf1rtcju .. Cătunul Chirca··: 3-6 din situl Măgurele .. Pe
malul stftng al Ciorog5.rlei": 7-10 din situl Vârteju .. Grajdurile fostului CAP''.
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Situl Vârteju "Grajdurile fostului CAP Vârteju" Cod LMI IF-1-s-B15251.02-0513; cod RAN 179418.03 (vestigii din epoca bronzului, secolele IIIV d. Hr., sporadice din secolele IX-X, secolele XIV -XIX).
Este situat în cattierul Milcov (fost satul Oteteleşanu), pe terasa
înaltă aflată la circa 400 m nord de albia râului Ciorogârla. A fost descoperit
de către Petre Roman şi cercetat prin câteva sondaje făcute în anii 19611963 cu elevii Şcolii generale Măgurele 14 , prilej cu care a descoperit, în
câteva locuri, din partea de nord-vest a fostului sat Oteteleşanu, resturi de
locui re din secolele III-IV şi sporadice din secolele IX-X d. Hr. 15 •
În anul 1987 a fost cartat de Aristide Ştefănescu care a observat
resturi de locui re din epoca bronzului, secolele II-IV, sporadice din secolele
IX-XI şi din aşezarea din secolele XIV -XIX 16 numai în zona depozitelor de
furaje, pe o suprafaţă de circa 2000-3000 m 2 .
În anii 2005 şi 2006 la verificarea făcută în teren pentru actualizarea
PUG-ului, împreună cu ing Gheorghe Marin secretar al primăriei oraşului
Măgurele am constatat că resturile arheologice, în special cele din secolele
II-IV d.Hr. sunt răspândite pe o suprafaţă mult mai mare decât cea apreciată
iniţial de Petre Roman şi Aristide Ştefănescu, inclusiv pe limba de teren care
avansează spre sud-vest până Ia vâlceaua cu apă aflată la circa 150 m sud de
construcţiile fostului CAP Vârteju 17 . Suprafaţa cu vestigii are circa 750 m
lungime şi 150-200 m lăţime între lunea inundabilă a Ciorogârlei, la sud şi
strada Milcov la nord. Materialul arheologic cel mai numeros scos Ia
suprafaţă de lucrările agricole este cel din secolele II-IV d. Hr. care provine
de la recipiente lucrate la roată din pastă fină (Fig. 8/7-9) sau zgrunţuroasă
(Fig. 8/1 0), arsă cenuşiu.

5. Strada Milcov, nr. 107, lot 5
Pe terenul proprietate Cătălin Antofic (Fig. 9/1) a fost afectată suprafaţa
de 100 m 2• pe care în data de 13 martie a. c. au fost săpate manual 10 şanţwi de
2
0,50 lăţime şi 0,80 m adâncime, cercetându-se astfel o suprafaţă de 35,325 m .
(Contract 540/16.02.2007~ Autorizaţie MCC nr. 51/200/).
Sub stratul arabil de 0,25 m grosime, era stratul negricios-n1ăzăros.
gros de O, 15-0,20 m, în care s-au găsit fragmente de oase de animale rezultate
de Ia consumul alimentar, rare bucăţi de chirpic, câteva fragmente de vatră
şi de lipitură arsă de perete care păstrează utmele tulpinilor de păioase cu
care a fost frământat lutul, precum şi fragmente de vase din secolele III-IV
M.O. al României. nr. 646 bis/ 16.07.2004. p. 1618. poz. 505-508.
~ Informaţie din 2006 de la doamna Genrgeta Anghel. care a participat ca ele"ă la săpături.
1
" Roman 1962. p. 259. Fig. 1: Roman 2000. p. 35.
16
Ştefănescu 1989. p. 55. nr. 11.
17
Vasilica Sandu-Cuculea. în op. cit. pnz. 3.
D
1
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d.Hr. Acestea provin de la borcane lucrate cu mâna (Fig. 10/5-6), de la oale
şi căni lucrate la roată din pastă fină, cărămizie (Fig. 10/7), cenuşie-maronie
(Fig. 10/8) sau din pastă zgrunţuroasă, cenuşie (Fig. 10/10), unul păstrând
Uimele lăsate de pietri cele în tin1pul modelării pe roată (Fig. 10/9). Sunt de
menţionat şi fragmentele din corpul şi toruta unei căni lucrată la roată din
pastă fină, arsă cenuşiu-negricios şi de la o amforă romană.

Figura 9. Situl Vârteju ..Grajdurile fostului CAP ... Plan de încadrare în zonă a săpăturilor pe
proprietăţile: 1. Cătălin Antofic: 2. Yiorica Ioniţă: 3. Marin Gabriel Stancu: 4. Ge01·geta
Anghel: 5. Marin Ionaşcu.

fn stratul din epoca bronzului aflat între 0,40 şi 0,70 m au fost găsite
fragmente arse la roşu de lipitură de perete cu urme de tulpini de păioa e şi
plea, · ă dar şi de nuiele cu diametru! de 2 c1n, fragmente de va e din pa tă cu
nisip şi rare pietri cele (Fig. l 0/1. 3/4) şi o tortiţă decorată cu împun ături şi
linii incizate (Fig. 10/2). într-o combinaţie realizată în maniera celor de pc
va. ele de factură Verbicioara pătrun e în mediul autohton al culturii Tei. în
faza IV a ace. teia 1 ~. Nu au fost interceptate complexe de locu1re. dar
prezenţa pe traseul şanţurilor a numeroa e bucăţi de lipitură, mai ales în
stratu l cultural din epoc~ bronzului indică existenţa ace tora. undeva la sud
de ace t amplasament.
It>

Sandu l 992. p. 17R. Pl. XII b.
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1
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9
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Figura 10. Situ) \'ârteju .. Grajdurile fostului CAP ... Fragmente ceramicc din
pentru fundaţia casei lui Cătălin Antofic.

şanţuri le

6. Strada l\1ilcoY, nr. 107.,1ot 4

Pe terenul proprietate Viorica Ioniţă (Fig. 9/2) a fost afectată o
2
2
suprafaţă de 80 m , din care în data de 16.03.2007 au fost cercetaţi 30,3 m •
în 8 şanţuri de 0,60 m lăţime şi 1.00 m adâncime. (Contract cu MMB nr.
602/20.02.2007: Autorizaţie ~·1CC nr. 53/2007). În stratul negriciosmăzăros, gros de 0,10-0.15 m. aflat imediat sub stratul arabil au apărut mici
şi rare bucăţi de chiq1ic şi câteva fragmente ccramicc dintre care unul lucrat
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la roată din pastă fină, arsă cenuşiu,
de la o cană din secolele III-IV d.llr. În
...
stratul castaniu-negricios, de 0,15-0,20 m grosime, au fost găsite fragmente
de la oase de animale~ bucăţi de chirpic şi ceva mai multe fragmente maronii
sau cenuşii-negricioase de la vase din lut amestecat cu nisip, pietricele sau
cioburi pisate care aparţin epocii bronzului, mai precis fazei a IV -a a culturii
Tei.
Nu a fost interceptat nici un complex de locuire. Prezenţa moderată a
resturilor arheologice în nivelele culturale din secolele III-IV d.Hr. şi din
epoca bronzului, arată că suprafaţa acestui lot se află în perimetrul vetrelor
aşezărilor respective.

7. Strada Milcov, nr. 107
Pe terenul proprietate Marin Gabtiel Stancu (Fig. 9/3) au fost săpate
manual în data de 7 iunie a.c. 10 şanţuri de 0,40 m lăţime şi 1,00-1,10 m
adâncime (Contract cu MMB nr. 1849111.05.2007, Autmizaţie MCC nr.
167/2007). Şanţurile perpendiculare pe str. Milcov au avut orientarea de 20°
NNE- 200° SSV. Înainte de începerea lucrărilor fuseseră demolate nişte
anexe gospodăreşti situate în partea de sud-est a amplasamentului noii case.
2
2
Pe suprafaţa afectată de 94,20 m , din care s-au cercetat 24,78 m , sfamiliei Stancu se datorează
a constatat că actualul nivel de călcare al cu11ii
'
unor depuneri, cu grosimea medie de 0,45 m, făcute în special în ultimii 50
ani, cu resturi de la demolarea casei precedente, peste care s-au pus straturi
succesive de nisip şi pietriş. Şi înainte de mijlocul secolului XX, pe o parte
din suprafaţa curţii s-a pus pietriş, care s-a amestecat cu stratul arabil al
zonei rezultând un strat de 0,27-0,31 m grosime, în care au fost găsite câteva
fragmente de vase smălţuite şi nesmălţuite medievale târzii, mode111e şi
contemporane.
În stratul castaniu-negricios, gros de 0,20 m, au fost găsite numai două
fragmente de la vase din lut fin, arse cenuşiu-negricios, din secolele III-IV d.Hr.
Prezenţa lor este indiciul că terenul pe care s-a efectuat această săpătură se
află la marginea nordică a aşezării daca-romane din situl Vârteju "Grajdmile
fostului CAP'', unde s-a revenit cu locuirea pe la sfârşitul epocii medivale.
când s-a constituit vatra localităţii actuale.

8. Strada Milcov, nr. 93
Pe terenul proprietate George ta Anghel (Fig. 9/4) a fost afectată
suprafaţa de 44,62 m 2 . În ziua de 25 iunie a.c. în 7 şanţuri săpate manual, cu
1
lăţimea de 0,40 m şi 0,80-0,85 m adâncime, s-au cercetat 18,02 m~.
(Contract cu MMB nr. 2253/05.06.2007; Autorizaţie MCC nr. 212/2007).
Înainte de începerea săpăturii terenul fusese folosit ca loc pentru obţinerea
răsadurilor şi avea nivelul de călcare cu circa 0,20 m mai jos decât cel al
cuqii şi grădinii cu acareturi, ambele înălţate şi pavate recent.
https://biblioteca-digitala.ro
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Stratigrafic s-a constatat că pe suprafaţa afectată de extinderea casei
existente fusese depus un strat de circa 0,10-0,14 m de pământ rulat, scos
dintr-o casetă săpată imediat la nord, pentru pivniţa de sub casa construită în
anul 1983. Sub acesta se afla un strat negricios, de 0,20 n1 grosime, din care
au fost scoase fragmente ceramice medievale târzii, mode111e şi contemporane
smălţuite şi nesmălţuite, precum şi din epoca bronzului, antrenate. În stratul
cultural castaniu-negricios, gros de 0,20 m, s-au găsit numeroase granule de
chirpic şi fragmente de vase din epoca bronzului, modelate din lut amestecat
cu nisip ori cu pietricele. Câteva erau decorate cu striuri superficiale făcute cu
un instrument de felul unui pieptene sau cu brâuri alveolate. Numărul destul
de mare al fragmentelor ceramice găsite în acest strat cultural arată că acest
loc se află în interiorul suprafeţei ocupată de vatra aşezării din epoca
bronzului, cultura Tei, care se întinde spre nord-est probabil până la strada
Milcov. Bucăţile de unelte din fier oxidate, precum şi cele câteva fragmente
ceramice smălţuite şi nesmălţuite de la oale, căni, străchini şi castroane indică
o revenire a locuirii abia în secolul XVIII.

9. Strada I\1ilcov, nr. 79
Pe terenul proprietate Marin Ionaşcu (Fig. 9/5) a fost afectată
suprafaţa., de 103 m~. din care în zi lele de 5 şi 6 aprilie a.c. s-au cercetat
4J,71 m-. în şapte şanţuri săpate manual, cu lăţimea de 0,60 n1 şi adâncimea
cuprinsă între 1,00 şi 1,25 m. (Contract cu MMB nr. 1072/22.03.2007.
Autorizaţie ~1CC nr. 99/2007). Şanţurile au fost trasate pe locul unor anexe
gospodăreşti dezafectate cu câte\'a zile înainte de începerea săpăturii.
evacuarea resturi lor de la demolarea acestora făcându-se concon1itent cu
săparea şanţurilor. S-a constatat că terenul a fost străpuns de o mulţime de
gropi de diverse dimensiuni. săpate în scopuri gospodăreşti. în ultimele două
secole. În stratul medieval, mode111 şi contemporan, gros de 0.20-0,25 m sau găsit fragmente ceramice şi o săpăligă din fier pentru spargerea crustei la
19
r~1saduri. e.\ecutată de un meşter anizan. probabil în secolul XIX . În şanţul
,·estic şi în cel sudic au fost găsite două fragmente din secolele III-IV d. Hr.
lucrate la roată. Au apărut mai multe fragmente din epoca bronzului între
0.70 ~i 1.00 m adâncime. în şanţul sudic.
Situl .\lâgurele ,.Pe malul stâng al Ciorogârlei". Cod R:\;'\I 179418.03:
0
Cod L\11 IF-1-s-B-1).206 ~i IF-1-m-8-1)206.02-08~ (Ycstigii din Hallstatt.
epoca La Tcne gcto-dacic(i ~c-colelc II-IV. VI- \'Il. IX-XI eL Hr. şi XVIII-XX).
A fost Jcscopent în anii "60 ai secolului XX de Petre Roman care a
semnalat pc marginea terasei din livada fostului G.A.S. din satul Aluniş
Ckup:qia pnnL'1pală a locuitorilor a fost legumicultura. \.·ar~ este pra\.'li\.·ati'i ~i în prezenl.
~~~ M.O. :ti Rum:"llli~i. nr. 6-l6 his/1().07.]00-L p. 1)98-IS99. pnz. 318 . .?>~1-.\2(1.
i'J
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fragmente ceramice hallstattiene, La Tene geto-dacice ŞI medievale
timpurii 21 .
...
A fost cartat în anul 1987 de Aristide Ştefănescu 22 •
În iunie 2005 suprafaţa lui a fost cercetată pentru completare de date la
actualizarea PUG-ului Măgurele/2006 23 . Se întinde de la circa 200 m E de
incinta răsăriteană a complexului IFA, până în apropierea şoselei Măgurele
Dărăşti, pe o fâşie de teren cu suprafaţa de circa 7 hectare, situată pe platoul
şi panta terasei înalte a râului Ciorogârla. Terasa a fost segmentată de câteva
vâlcele de eroziune, secate în prezent, a căror albie s-a umplut parţial de-a
lungul timpului prin colmatare naturală sau prin aruncarea gunoaielor
menajere în ultimele sute de ani. Aproximativ pe la mijlocul lungimii
suprafeţei sitului, malul înalt avansează spre sud formând un bot de terasă cu
poziţie dominantă asupra luncii inundabile a Ciorogârlei. Pe acesta se află
biserica ctitorită în anul 1797 de marele stolnic Grigore Aslan 24 , în jurul
căreia s-a dezvoltat cimitirul satului, numeroasele cruci vechi din piatră
stând mărturie în acest sens. Din incinta cimitirului, care funcţionează şi în
prezent, am adunat fragmente ceramice hallstattiene, geto-dacice, din
secolele IX-XI d. Hr. şi medieval-moderne.
Pe suprafaţa unor mo1minte aflate lângă gardul din colţul sud-estic al
cimitirului erau bucăţi mari de lipitură de la pereţii arşi ai unor locuinţe sau
cuptoare de ars ceramica. Lipitura păstra unnele tulpinilor de păioase şi de
nuiele cu di ametrul de 1,8 cm. În zona aceea erau şi fragmente ceramice
hallstattiene, câteva din pastă cu cioburi pisate, decorate cu brâu alveolat
(Fig. 8/4). Din pastă fină am găsit un fragment negticios lustruit la extetior
care provenea din corpul unei căni (Fig. 1112), decorată p1in imprimare
probabil cu un motiv spiralic realizat din linii paralele oblice şi romburi mici
şi o toartă de cană (Fig. 8/3 şi Fig. 1111) cu miezui ars negricios şi exteriorul
cu angobă de culoare gălbuie-maronie, lustruită, care are caneluri
transversale lustruite în partea superioară şi în partea inferioară unde este
mai lată şi teşită a fost decorată cu un şir de "S"-uri imptimate, în care se
mai păstrează um1e de substanţă albă.
Tiputile de decor şi maniera lor de execuţie penttu a~este ultime două
fragmente sunt caractetistice cultUtii hallstattiene Basarabi~ 5 şi seamănă cu
descoperiti făcute la 8. respectiv 7 km distanţă în linie dreaptă, în aşezătile de
27
pe valea Argeşului de la Popeşti .,Nucet" 26 şi Popeşti "Novaci" • ambele
21

Roman 2000, p. 35.
Aristide Ştefănescu. în op. cit.. p. 55. nr. 13.
D Vasilica Sandu-Cuculea. Raport de cercetare arhf'o/ogică. oraşul Măgurcle 1. El'{t/uarc
de teren. Anexa 1. p. 2. poz. 7 (pentru PUG Măgurele/2006). inedit.
~
.
St01cescu
1961. p. ,~ !_1
25
Vulpe Al. 1965. p. l 05-132: Dumitrescu 1968. p. 245.
26
Vulpe R 1955. p. ~4~-~45. Fig. 5-6.
22
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Figura 11 Situ!

Măgurele

Ceramică

..Pe malul stâng al Ciorogârlei".
hallstattiană din cimitir.

datând din prima etapă a culturii Basarabi 28 (secolul VIII î. Hr.) 29 . Toarta de
cană seamănă însă în privinţa fonnei (cu canelurile transversale în partea
superioară şi partea inferioară lăţită şi teşită) cu exemplare descoperite în
necropola tumulară de la Ferigile 30 , care datează din faza târzie a culturii
Basarabi (secolul VII) 31 . Este posibil ca aşezarea din situl Măgurele "Pe
malul stâng al Ciorogârlei", sectorul "Cimitir"' să dateze dintr-o fază
mijlocie a culturii Basarabi, deoarece cele două fragmente de căni, găsite
până acum, conţin elemente de decor Basarabi 1, n1oştenite din fondul local
al epocii bronzului (cultura Tei), combinate cu elemente fonnale Basarabi III.
La cercetări le vi it oare trebuie stabi Iită suprafaţa aşezării hallstattiene şi
încadrarea ei cronologică mai precisă.
10. Strada Intrarea

Aluniş,

nr. 27 A

Pe terenul proprietate Cornel Mihoci (Fig. 12/1) în data de 26.09.2006
pentru fundaţiile unei case unifamiliale în suprafaţă 66,20 m2 s-au săpat şase
şanţuri de 0,40 m lăţime şi 0,80 m adâncime cercetându-se astfel o suprafaţă
2

Vulpe Al. 1962. p. 362. Fig. 6/9-11.
Vulpe Al. 1962. p. 367.
2
'J Gumă 1993. p. 232-233.
;o
· Vulpe 1967. Pl. IX/7: Pl XIII/12.
1
1 r
' GJUma
- 1991.. r. -·
).
Î
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de 20,64 m 2• (Contract cu MMB nr. 3355/18.09.2006; Autorizatie
~fCC nr.
'
315/2006). Terenul pe care s-au săpat şanţurile se află în partea inferioară a
pantei nord-vestice a batului de terasă pe care se află cimitirul şi biserica
clădită în anul 1797 de marele stolnic Grigore Aslan. Casa a fost amplasată
pe locul unei curţi şi al unor anexe gospodăreşti din care s-au mai păstrat în
pământ resturi de fundaţii, suprafeţe de pavaj din ciment sau balast având
până la 0,10 m grosime şi două gropi menajere astupate recent: Gr. 1 care a
servit la păstrarea varului stins, din care mai rămăseseră resturi expirate, sub
formă de granule şi Gr. 2 în care s-a găsit o copaie din tablă şi bucăti din
saci de rafie. Intre 0,30 şi 0,40 m este stratul medieval târziu, în care s-a
găsit între altele şi un fragment de la un vas cu toarte smălţuit în interior din
secolele XVIII-XIX (Fig. 8/5). Stratul din secolele IX-XI d. Hr. se află până
la 0,50 m adâncime, cel din secolele III-IV d. Hr. până la -0,65 m şi cel din
epoca bronzului până la 0,80 m adâncime.
În şanţul central şi în cel sudic al săpătUiii a fost interceptată pe 3,80 m
pe direcţia EV şi 1,30 m pe direcţia NS groapa unui bordei notat B.1 (Fig. 14).
În umplutura negricioasă s-au găsit fragmente de la vase din secolele III-IV
d. Hr., lucrate la roată din pastă fină (Fig. 8/6) sau zgrunţuroasă şi arse cenuşiu
precum şi bucăţi n1ati din lut cu unne de nuiele, arse la roşu provenite din
lipitura pereţilor.
~

A

0

11. Strada Aluniş, nr. 29
Pe proprietatea Ion Popescu (Fig. 12/2) pentru construirea unei
pi vniţe şi a unei te rase, a fost afectată suprafaţa de 18 m2, din care în data de
12 aprilie 2006 s-au cercetat 13 m 2 , într-o casetă de 4,00 x 3,00 m şi două
casete cu latura de 0,50 m pentru cuzineţi, săpate manual până la 1,1 O -1,30
m adâncime. (Contract cu Ml\1B nr. 410/ 09.02.2006~ Autorizaţie MCC nr.
50/2006). Amplasamentul se află pe panta domoală stângă a unei .. vâlcele de
eroziune, peste care s-a amenajat în prezent strada Intrarea Aluniş. In săpătură
nu s-au ....,găsit nici un fel de resturi materiale antice ci numai dovezi de locuire
din secolul XX. S-a constatat că terenul în pantă a fost cel puţin în ultima sută
de ani locul de depunere al unor gunoaie menajere care au contribuit la
Oiizontalizarea lui şi tot acolo au fost săpate două gropi pentru necesităţi
casnice: Gr. 1 cu D = 1,53 şi A = 0,65 m în care s-a aruncat la început
cărbune, cenuşă şi vase sparte din lut ars, unele smălţuite, depunerea lor pe
fundul gropii şi spre pereţi având aspectul unei lentile de O, 10-0,15 tn
grosime: Gr. 2 a fost săpată în anul 1950 pentru păstrarea varului stins necesar
construcţiei unei case. care a fost demolată în anul 2001, pe locul căreia s-a
construit actuala casă. Adâncimea ei depăşea baza săpăturii şi conţinea var
granulat (= var stins expirat), pe o grosime de O, 10-0.12 m, pietre de var.
bucăţi de tablă. bare şi unelte de fier rupte şi oxidate şi pământ negricios.
https://biblioteca-digitala.ro
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Figura 12. Situ) Măgurele ..Pe malul stâng al
Ciorogârlei" . Plan încadrare în zo nă a
să păturilor : 1. Cornel Mihoci; 2. Io n Po pescu

Figura 13 . Situl Măgurele ,.Pe malul stâng
al Ciorogârlei". Plan de încadrare în zonă
al să păturii efectuate pe terenul proprietate
Drăguşin .

12. Strada Aluniş , nr. 46 A
Pe un teren proprietate Nela Drăguşin (Fig. 13), din suprafaţa
afectată de 196 m2 , în zi lele de 13 şi 16 iunie 2005 s-au cercetat 85 ,86 m2 , în
Il şanţuri de fundaţie săpate manual, cu lăţimea de 0,60 m şi adâncimi
cuprinse între 1,10 şi 1,35 m şi a unei casete pentru subsol de 10,00 x 4 50
m săpată mecanic şi finisată manual până la 2,20 m adâncime. (Contract cu
MMB nr. 1734110.05.2005; Autorizaţie MCC nr. 160/2005).
Stratigrafic s-a observat: un strat de 0,20 m grosime format din
pământ rulat şi len til e de balast depus în utmă cu câţiva ani pentru înăltarea
nivelului curtii:
strat arabil de O 25-0,30 m cu fra gmente ceramice
'
conten1porane şi moderne: strat negricios-măzăros de 0)0 m grosime în
care s-a gă s it chirpici. cărbune şi rare fragmente ceramice din secolele IX-XI
~
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d. Hr; strat negricios-castan~u de 0,20 m cu puţine fragmente ceramice getodacice şi din epoca finală a bronzului.
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Figura 14. Planul şanţurilor pentru
casei Cornel Mihoci.

fundaţia

Figura 15. Săpătura din sfertul sudvestic pentru casa Nela Drăguşin.

În caseta pentru subsol (Fig. 15) a fost interceptată o pa11e din
suprafaţa unei gropi (Gr. 1) în al cărei pământ de umplutură s-au găsit
granule de var fragmente de la căni din faianţă, de sticle şi geamuri, bucăţi
de folie din plastic (care s-a găsit în comeq începând cu ultimul sfe11 al
secolului XX).
În peretele estic al casetei pentru subsol s-a observat profilul unei
gropi (Gr. 2) cu 1 = 0,50 şi A = 1.25 m în umplutura căreia erau bucăţi mari
de la o vatră La Tene geto-dacică.
Materialul arheologic antic este mai numeros în şanţurile din
jumătatea nordică a săpăturii decât în cea sudică. Observaţiile făcute printr-o
cercetare de suprafaţă pe terenul de la sud de amplasament, precum şi siaha
densitate a materialului arheologic şi a complexelor de locuire sunt indicii că
săpătura s-a făcut la marginea sudică a vetrei aşezări lor traco-geto-dacice şi
din mileniul 1 d. Hr.
https://biblioteca-digitala.ro
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13. Strada Aluniş, nr. 79
Pe terenul proprietate Sandu Ţocu, din suprafaţa afectată de 41,50 m 2
2
s-au cercetat 9,76 m , în patru şanţuri de 0,40 m lăţime şi 0,80-0,90 m săpate
manual în data de 4 aprilie 2006. (Contract cu MMB nr. 966/27 .03.2006;
Autorizaţie MCC nr. 44/2006), pe locul unei case din chirpici, demolate cu
câteva zile înainte de începerea săpăturii. La cercetarea de suprafaţă care a
precedat săpătura propriu-zisă, la sud de amplasamentul săpăturii pe terenul
unde familia cultivă legume, a fost găsit numai un fragment ceramic din
epoca bronzului. În săpătură nu au apărut nici un fel de matetiale antice.
Cele mai vechi mărturii de locuire au cel mult 150 ani. Şanţul (S 1) a
străpuns o groapă (Gr. 1) cu D = 0,55 m şi A =0,70 m care fusese umplută
cu resturi menajere şi vase aruncate din gospodărie, între care o căldare de
aramă cu toarte din fier, puternic oxidată. Umplutura acestei gropi a fost
suprapusă de lentila care s-a format la construcţia casei care s-a demolat. În
S II a fost străpuns pe 1,00 m un sector dintr-o groapă (Gr. 2), adâncă de
0,68 m şi umplută cu pământ, bucăţi de cretă, cărbune şi resturi menajere,
care stratigrafic era aproximativ contemporană cu Gr. 1. În peretele vestic al
S III s-a dat peste parii de lemn care au făcut parte din structura de rezistenţă
a fundaţiei casei din chirpici, anterior demolate. S-a constatat că în ultimii
150 ani nivelul de călcare al curţii a fost înălţat cu circa 0,50-0,60 m, prin
depunerea succesivă a unor straturi de nisip, balast, pământ amestecat cu
resturi de demolare sau de reparaţie al unor construcţii anterioare şi acoperite
în prezent cu un strat de beton de 0,08 m grosime. Absenţa mărturiilor de
locuire antică arată că acest lot este situat la extremitatea răsăriteană a zonei
de protecţie a sitului Măgurele "Pe malul stâng al Ciorogârlei''.

Situl

A1ăgurele

"Movila Filipescu" sau

uBroscărie".

Cod LMI IF-1-m-A15141.0 1-06 (vestigii neolitice (cultura Gumelniţa). epoca bronzului
(culturile Glina şi Tei), Hallstatt (cultura Basarabi), secolul IV d. Hr.,
secolele V- VII, IX-XI şi XVII-XIX).
Se întinde pe malul stâng înalt al râului Ciorogârla pe o fâşie de teren
cu suprafaţa de circa 4 hectare. ,În septembrie 1961 Petre Roman a făcut
săpături de sondaj pe circa 700 n1-, în aşezarea neolitică (cultura Gumelniţa.
faza AI) şi în jurul acesteia, cu care ocazie a mai identificat şi motminte
neolitice, resturi de locuire din epoca bronzului (culturile Glina şi Tei).
32
Hallstatt (cultura Basarabi) şi din secolul IV d. Hr. . În anul 1987 Aristidc
Ştefănescu l-a vetificat în teren şi cat1at identificând şi ceramică din secolele
V- VII, IX-XI d. Hr. şi XVII-XVIII~~.
'~ D. Popescu. în SCIV. 1~. 1-:!. 1961. p. 135: ldem. in SCI\'. U. 1. 19CJ:!. p. ~O~; Roman
196~. p. ~59-269: Roman 1963. p. 45-47: Roman .:!000. p ..1:'.
'~s te t·-(lnescu IC)Cl() r. )).
-- nr. 11
.....
("1

•
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1. casa Mircea Miu. 2. casa Tudor Stoicu.

"Broscărie".

Plan încadrare
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zonă .

14. Strada Aluniş, nr. 97.
Pe un lot proprietate Daniela şi Mircea Miu, din suprafaţa afectată de
2
99 m la 17 iulie a.c. s-au cercetat 8,825 m 2, în patru şanţuri de 0,50 m
lăţime şi 1,00-1 ,30 m adâncime, săpate manuaL (Contract cu MMB nr.
2106/19.06.2006; Autotizaţie MCC nr. 282/2006). Terenul este situat în
partea nord-vestică a suprafeţei arheologice protejate a sitului. Săpătura s-a
efectuat pe locul unor anexe gospodăreşti demolate cu câteva zile înainte.
Stratigrafic, sub nişte depuneri recente (lentile de nisip şi pietriş) de
0,20 m grosime în partea vestică a amplasamentului şi 0,40 n1 spre centrul
curţii este un strat gros de circa 0,25 m în care s-au observat câteva
fragmente de cărămidă şi de vase smălţuite şi nesmălţuite databile în ultimii
circa 150 ani. Până la baza şanţurilor este un strat uniform din pământ
negricios, granulat fin, în care s-au găsit numai trei fragmente ceramice de la
vase neolitice. Compoziţia acestui strat arată că este vorba de un pământ de
umplutură depus în vechime ptin colmatare naturală şi că terenul pe care s-a
amplasat această construcţie este situat pe suprafaţa viroagei d~n partea vest
4
a movilei naturale pe care se află resturile aşezării gumelniţene-' . Nu au fost
interceptate complexe de locuire.
15. Strada Aluniş, nr. 112.
Pe terenul proptietate Tudor Stoicu, pentru extinderea locuinţei
actuale a fost afectată ..,suprafaţa de 31,36 m 2, din care în ziua de 25 iulie
2007 s-au cercetat 9 m"-, prin săparea manual ă a nouă casete pentru cuzineţi
de 1.00 x 1,00 m până Ia 0,80 m adâncime de la nivelul de călcare al curţii .
(Contract cu MMB nr. 2719/03 . 07 .2007~ Autorizaţie l\1CC nr. 253/2007).
:--1 Roman 1962. p. 260.
https://biblioteca-digitala.ro

318

Vasilica Sandu-Cuculea

Sub un strat de nivelare format dintr-o lentilă de 0,05 m grosime din
pietriş, nisip şi pământ, se află un strat de 0,20 m care conţine pietre,
fragmente de cărămidă, moloz, etc. provenite de la demolarea în anul 1957 a
casei precedente şi de la materialele folosite pentru construirea actualei case,
la care se fac aceste lucrări de extindere şi modernizare. La baza lui este o
lentilă formată din fragmente mici de cărămidă, care indică nivelul de
călcare al curtii
casei care a fost demolată în anul 1957. Până
, la constructia
'
la baza casetelor este stratul negricios, măzăros, medieval-modem în care
s-au găsit sporadice granule de pământ ars la roşu, fără alte materiale
arheologice. Nu s-a interceptat nici un cornplex de locuire. Rezultatele
săpăturii au confirmat că terenul se află în marginea răsăriteană a zonei de
protecţie a sitului Măgurele "Movila Filipescu" sau "Broscărie".

16. Comuna

Mogoşoaia,

Strada

Luceafărului,

f. n.

Pe terenul proprietate Ruxandra Moldoveanu aflat pe malul sudic al
lacului Mogoşoaia (Fig. 17), în afara zonei de protecţie răsăritene a sitului
arheologic Mogoşoaia "Livadă" şi la 1,2 km vest în linie dreaptă de la palatul
2
brâncovenesc Mogoşoaia, pe suprafaţa afectată de 333 m , în zilele de
11-12 iunie a.c. s-au săpat mecanic 9 şanţuri de 0,60 m lăţime şi 1,20-1,40 m
2
adâncime, două casete cu suprafaţa de 104,97 m pentru subsol şi casa scării
vestice până la -2,40 m, o casetă pentru casa scării ptincipale, până la -2,00 m şi
o casetă pentru piscină. (Contract cu MMB nr. 2579/25.06.2007; Autoriza~e
MCC nr. 243/2007). Pe suprafaţa cercetată de 151,59 m 2 nu s-au găsit nici un
fel de resturi resturi arheologice moderne, medievale sau antice.

Pantelimo
lacLJI
Mogoşoa1a

70

/

-----·-- -- ..

-

Fi ~ura 17. Mu!..!uşoaia. Plan de încadrare a
<.ăpăwrii pe proprietatea Ruxandra
Moldtweanu.

-

Figura 1S. Situ) Pantelimon .. La 'est de
localitate··. Plan de incadrare a terenului
proprietate Florin Cflrhunaru.
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17. Comuna Pantelhnon
situl Pantelimon ,,La vest de localitate" 35 •
...
Pe terenul proprietate Florin Cărbunaru (Fig. 18) din str.
Portocalelor, nr. cadastral 1260/13, identificat cu codul RAN 179524.03, a
fost afectată suprafata de 150 m 2 din care în zilele de 23 şi 24 august 2005 sau cercetat 82,12 m 2, în opt şanţuri late de 0,60 m săpate până la O, 70 -1,30
m adâncime şi o casetă pentru subsol, adâncă de 1,10 m. (Contract cu J\.1MB
nr. 2636/11.07.2005; Autorizaţie MCC nr. 272/2005).

1

2

---

,""

5

7

--------

----~--~----------~------

Figura 19. Situ! Pantelimon ..La vest de localitate ... Fragmente ceramice din epoca
bronzului cultura Tei. faza III (teren Florin Cărbunaru).
~- r\ fl)Sl dc:-.copent inainte de anul 1998 de Mircea Negru prin cercetare de suprafaţă.
fi~urat

pe Pl:G Pamelimnn/ J 998 la pl)Z. l şi comunicat in ]00~ la MCC-DGPCN de
\ a:-.ilic~t SanJu-Cuculta. Lista .\irurilor din jude(ull~{ol' dc.\copcrirc J>ân,i in {/1/11/ 2004, po:.
1.::. /. înrt:~istr:tt:i la D\11\1 cu nr. 3-t~ i/0].06.
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Amplasamentul cercetat se află în partea superioară a pantei malului
răsăritean al lacului Pantelimon-Colentina. Sub un strat de gunoaie menajere
şi resturi de la un abator din apropiere, era stratul arabil, cenuşiu-negricios şi
sub el stratul cultural castaniu-negricios al epocii bronzului, cuprins între
0,30 şi 0,50 m, în pa11ea estică a suprafeţei cercetate şi între 0,40 şi O, 70 m
adâncime în cea vestică, aflată la 10,90 m distanţă de p1ima.
Nu au fost interceptate complexe de locuire. Materialul arheologic
mobil constă în fragtnente de chirpic, cărbune, oase de animale şi fragmente
de la vase din lut ars. Din pastă fină, decorată cu şiruri din împunsătUii
succesive, menţionăm un fragment roşcat de la o ceşcuţă (Fig. 19/5) şi altul
negricios de la un castron cu două torţi (Fig. 19/1 ). Cele mai multe fragmente
(Fig. 19/2-3, 6-7) sunt din pastă fină-aspră (care conţine o cantitate mică de
nisip cu bobul mărunt), unele dintre acestea fiind decorate cu striuri
realizate cu un instrument de felul unui pieptene. Vasele de dimensiuni mai
mari au fost mode late din pastă care conţine pietri cele (Fig. 19/4 ).
Compoziţia pastei, formele de vase şi maniera de realizare a decorului sunt
caracteristice fazei a III-a a cultUiii Tei din epoca mijlocie a bronzului. Cele
mai apropiate aşezări din această fază, cercetate arheologic şi publicate sunt
37
36
cele de la Căţelu Nou şi de la Tânganu "Autostradă" .

18. Comuna

Brăneşti,

Situl

Pasărea

"La sud de sat".

A fost descoperit în anul 1999 prin cercetări arheologice de
suprafaţă, când s-au identificat aşezări din epoca bronzului, secolul X d. Hr.
şi din secolele XVII-XIX 38 . Terenul ocupat de vestigii fusese până atunci
exploatat agricol, însă în PUG-ul Brăneşti/1999 a fost introdus în intravilan
şi destinat construcţiilor de locuinţe.
Între anii 2000 şi 2004 pe strada Calea Bucureşti am supravegheat
săparea şanţurilor pentru fundaţiile şi subsolurile caselor a-e (Fig. 20) 39 .
Datele obţinute în săpătură au confirmat cronologia sitului stabilită la
cercetarea de suprafaţă şi au contribuit la precizarea tipurilor de locuinţe şi a
0
lăţimii vetrelor aşezări lor din epoca bronzului şi din secolul X d. Hr-t .
În zilele de 20-21.09.2006 în treimea sudică a prop1ietăţii Anişoara
2
şi Vlad Enache am mai cercetat o suprafaţă de 30 m , prin săparea manuală
a trei şanţuri de 0,35 m lăţin1e şi 1.00-l ,20 m adâncime. pentru îngroparea
unei conducte de evacuare a apelor menajere uzate, a două casete cu latura
:,(, Leahu 1963. p. 25<:~6: Leahu 1965. p.-t5--l9.
7
·' Sandu-Cuculea 2007. 189-191.
'~ S;l!ldu-Cucul~a 2005. p. 37-38.
1 0 r.·
·'" E·a dem. p .....
..,
1·tg . .1.
~n Eadem. p. 41--l(). f-ig. -l.
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de 1,00 m pentru cămine şi a unei casete cu latura de 1,50 m (Fig. 22) pentru
fosa septică. (Contract cu MMB nr. 3278/11.09.2006; Auto1izaţie MCC
nr. 438/2006).
Stratigrafic, sub arabilul de 0,25 m grosime se află stratul negricios,
de 0,15 grosime care aparţine aşezării din secolul X d. Hr. şi între 0,40 şi
0,60- 0,65 m adâncime este stratul castaniu negricios cu vestigii ale aşezării
din epoca bronzului.
Secţiunea S I/2006 a interceptat o porţiune din jumătatea sudică a
gropii bordeiului B 3/2004 din secolul X d.Hr. De la fundaţia casei , marginea
gropii se afla la 1,20 m în peretele vestic şi la 1,30 m distanţă în cel estic al S I,
iar podeaua la 1,20 m adâncime de la nivelul de călcare al curţii.
Pe S III, la 4,60 m est de gardul vestic al proprietăţii Enache a fost
străpunsă pe 3,60 m lungime groapa unui bordei din epoca bronzului , notat
B 5/2006. Avea podeaua neamenajată la -1 ,10 m de la nivelul actual de
călcare. În jumătatea răsăriteană a acestei gropi , între 0,65 şi 1,05 m , pe o
lungime de 0,70 m s-au găsit bucăţi mari de lipitură arsă la roşu, într-o
dispunere care arăta că a fost aruncată acolo după dezafectarea l ocuinţei.
În pământul scos din caseta pentru fosa septică s-au găsit pe lângă
fragmentele ceramice din epoca bronzului şi trei fragmente luc rate la ro a tă
din pastă fină: unul ga lben-cărămiziu şi al te două cenuşii de o bază ine lară
care, după profil , datează din secolele III-IV d. Hr.

'(

..

/ i
1

. ....

1

·-.·..

Figura 20. Situ! Pa sărea .. La sud de sat ...
Suprafeţe cercetate pe proprietăţil e:
a. Florea Similea; b.Vlad Enachc:
c. Ghiţă Rozalinda: d. St an 1ir•,Lt.
e .lc ni Stan Iul ia .

Figura 21 Situ! Pipera ,.Strada Zimnicea ...
Plan de încadrare în z o nă 1. săpătura pe
proprietatea Ghimpa - Ni~i l eanu: .2 . terenul
proprieta te Kehai ya n V incenţiu Garbi s.
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Figura 22 . Situ! Pasărea ,,La sud de sat". Planul
proprietatea Anişoara şi Vlad Enache.

săpăturii

din anul 2006 pe terenul

19. Cartierul Pipera, oraşul Voluntari,
41
Situl Pipera "Str. Zinznicea" •
Pe un lot proprietate Bogdan Ghimpa-Nisipeanu (Fig. 21) aflat în
tarlaua 45, parcela 934, cod RAN 179551.01 , în data de 20.04.2004, s-a
săpat mecanic o casetă de 15 x 7 m, cu adânci mea de 1,60 m la vest şi 2,00 m
la est (Contract cu MMB nr. 1234/15.04.2004; Autorizaţie MCC nr. 62/2004).
Caseta a fost trasată aproximativ paralel cu malul Bălţii Pipera, pe
platou şi în partea superioară a pantei abrupte, la 20-24 m distanţă de
luciul apei (Fig. 20) . Stratul arabil suprapunea direct stratul castaniu. Nu
s-au găsit nici un fel de materiale arheologice mobile antice, sit uaţie care
arată că în vechime, pe panta abruptă nu s- a desfăşurat nici un fel de
activi tate.
În aceeaşi zi , am cercetat şi pereţii unui şanţ de 1,00 m lăţime şi
1)0 m adâncime, pentru o conductă de gaze, săpat fără asistenţă
arheologică . Şanţul era la 1,00 m spre sud, de la fundaţia din beton a
împrejmuirii de pe latura sudică a proprietăţii domnului Kehaiyan
Vincenţiu Garbis, situată la circa 40 m sud de drumul de acces spre
proprietatea Ghimpa-Nisipeanu şi la aproximativlOO m est de aceasta.
Sub stratul arabil gros de 0,30 m se află stratul negricios-castaniu de
0,30 m grosime care conţinea fragmente ceramice din secolele III-IV d. Hr.
Situ! Pipera .. Str. Zimnicea" a fost descoperit de Mircea Negru în oc tombrie 2000.
prin cercetare de s uprafaţă efectuată pentru PUG -ul o ra ş ului Voluntari şi firrurat la poz..
8. A fos t com unicat în 2004 la MCC-DGPCN de Va ili ca Sandu-Cuc..:ulea. Lisra
sirurilor din jude{u l 1/fm · descoperire pânci În anul 2004. po:i(ia '244 . înregi . trată la
DMIM cu nr . 342 1/02.06 .

.tr
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Spre baza şanţului se afla stratul castaniu-negricios de 0,20 m grosime şi
.
"'
stratul castan1 u.
La circa 10 m distanţă de colţul sud-vestic al gardului proprietăţii
Kehaiyan, în ambele profile ale şanţului, s-au observat resturile unei
locuinţe de suprafaţă păstrate sub forma unei lentile de chirpic de 2,80 m
lungime, aflată între 0,45 şi 0,55 m adâncime, deci în jumătatea inferioară a
nivelului geto-dacic.
În pământul scos din şanţ şi în profilele acestuia erau bucăţi de
chirpic şi fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată din pastă fină şi
zgrunţuroasă.

Materialele arheologice erau rare pe lungimea terenului casei
Kehaiyan şi destul de multe la vest de acesta, adică pe fâşia dintre casele
Nisipeanu şi Kehaiyan, unde considerăm că a fost vatra aşezării din
secolele III-IV d. Hr. Profilul castronului din pastă fină, cenuşie-gălbuie
42
(Fig. 5/2) seamănă cu exemplare întâlnite la Mătăsaru atât în nivelul
III 1 (secolele II-III d. Hr.), cât şi în nivelul Ilh (secolele III-IV d. Hr.) iar
cel al oalei cu nervură sub buză (Fig. 5/1) are analogii în nivelul III 2 de la
Mătăsaru.

*
*

*

Suprafeţele

de teren pe care s-au făcut cercetările arheologice
prezentate mai sus, se află fie în intravilanul vechi (existent până în anul
1989) al localităţilor din judeţul Ilfov, sau în zonele de extindere a
acestuia, aflate în imediata lui apropiere care au fost declarate rezidenţiale
în ultimele Planuri Urbanistice Generale, chiar dacă era cunoscut faptul că
acestea conţineau în subsol vestigii arheologice. Săpăturile au scos la
iveală dovezi care arată că suprafeţele care au fost afectate până acum de
construcţia de locuinţe se află pe suprafaţa sau la marginea vetrelor
aşezărilor antice ori la periferia zonelor lor de protecţie. Poziţia periferici
a amplasamentului construcţiilor pe suprafaţa sirurilor arheologice a fost
după părerea noastră principala cauză pentru care în siturile Vftrteju
.,GrajdUiile fostului CAP Vâ11eju'', Măgurele "Pe malul stâng al Ciorogârlei"
şi Măgurele "Movila Filipescu .. sau "Broscătie" nu au încă apărut materiale
din toate intervalele cronologice semnalate la vremea respectivă de către
descoperit ori i lor.
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,
Cezara MUCENIC

1. Istoria teritoriului de vest
1
Mahalalele trâmbiţaşilor şi fosta mahala a tabacilor ce se întindeau
la vest de casele boiereşti de pe Podul Mogoşoaiei până în lunea Dâmboviţei,
râu care curgea, în acele vremuri, mai spre nord, având un traseu meandric
mult diferit de cel actual, reprezentau la începutul veacului al XVIII-lea,
limita oraşului Bucureşti în această parte. Pe parcursul veacului documentele
epocii consemnează permanenta extindere a oraşului-capitală, aproape în
mod concentric. Mărturia materială a acestei evolutii
, este dată de seria de
biserici ridicate în acea perioadă pentru a servi noilor parohii care se
constituie. Dacă spre nord, est şi sud acestea sunt mai numeroase, spre vest,
zona fiind încă puţin populată, bisericile sunt rare. Atunci se va construi,
izolată, pe un ostrov al Dâmboviţei, lăcaşul considerat ca aflându-se depat1e
de oraş, biserica Sf. Elefterie "Vechi" (1741-1744) ctitoria lui "Constandin
sin Maxim cupeţ". Va fi urmată de biserica Sf. Ştefan "Cuibu cu Barză"
(ante anul 1766), bise1ică ce va fi reconstruită apoi la sfftrşitul sec. al XVIII-lea,
de clucerul Dona şi soţia lui Zamfira iar ultima dintre acestea va fi biserica
"Li vedea Gospod"/"Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" (1785).
Astfel încetul cu încetul, plecând de la Podul Mogoşoaiei, după
Mahalaua Sf. Ioan cel Mare şi Mahalaua Sărindari, s-au întins Mahalaua
Podul de Pământ; Mahalaua Gorganului numită în sec. al XVII-lea şi
Mahalaua Călicească, urmată de Mahalaua Schitu Măgureanu sau Cişmigiu
şi Mahalaua Sf. Ştefan-Cuibu cu Barză.
Teritoriul acela era împărţit între parcele mari ocupate în mod
predominant cu grădini şi livezi, restul fiind rezervat locuirii deci casei cu
acareturile anexe. Popularea în zonă era slabă, fapt confirmat de catagrafia
din 1798 ce inventariază în mahalaua Podul de Pământ 73 de case, faţă de
116 case câte se găseau în mahalaua Gorganului.
Erau locuri le unde Dâmboviţa, după ce trecea de proprietăţi le
familiei Ghica, situate pe ambele maluri ale rftului, făcea un cot amplu spre
nord. Apoi la nord-vest, se situau, după mănăstirea Sărindari, bălţile lui
Dura Neguţătorul caracterizate de un călător astfel: "În nu)locul oraşului se
Mahalaua Tabacilor situat<i pe malul de nord al lXunboviţei pftn<i la proprietftţile
Cantacuzine s-a mutat la sfârşitul sec. al XVII-lea spre est dupft mănăstirea Radu Vouă. pe
locurile lor extinzfmdu-se zona rezidenţial<i modestă a caselor de meşteşugari.
1
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afla o baltă mocirloasă cu izvoare subterane care nu secau niciodată.
Trestie şi papură creştea în ea ... Pentru înlesnirea circulaţiei, de la o parte
la cealaltă a bălţii, erau construite nişte podişte de scânduri, prinse pe
2
taraci bătuţi în lac" • În continuare erau multe grădini, livezi şi pe zona de
pantă, vii. Dintre acestea cea mai cunoscută a fost HLivedea Gospod"!Livada
Domnească care se întindea până la bariera Podul de Pământ.
După toate acestea urma, în afara oraşului spre vest, moşia
"Belvedere" a boierului Dinicu Golescu (1777-1830), pe a cărui loc se va
ridica Cartierul Grant.
Circulaţia se făcea printr-un număr redus de uliţe care tăiau zona
fiind orientate în majoritate est-vest şi puţine pe direcţia sud-nord. Uliţa
principală era Podul de Pământ a cărei denumire caracteriza funcţional şi
constructiv artera, căci Podul de Pământ era un drum principal deoarece
prin el se făcea, în principal, alimentarea oraşului cu lemne, de aici venind şi
calificativul ce-i arată importanţa- "Pod"-, era un drum format parţial peste
digul de pământ ce separa Dâmboviţa de mahalalele situate pe malul ei stâng,
drum clădit din pământ bătut, mestecat cu pietriş şi moloz, practic deci nu era
construit după regulile acestui tip de străzi, nefiind podit cu lemn. Era
considerat între cele 6 poduri mari ale oraşului alături de: Podul Mogoşoaiei,
Pcdul Târgului de Afară, Podul Şerban Vodă, Podul Caliţei şi Podul (Calea)
Târgoviştei 3, dar celălalte intrau totuşi într-o categorie superioară fiind
considerate poduri domneşti şi deci fiind întreţinute din vistieria statului.
În sec. al XVIII-lea drumul Podul de Pământ începea la Podul
4
Mogoşoaiei ca o mică uliţă între biserica Sf. Ioan cel Mare aflată la sud şi
casele Damaris situate la nord, cobora spre sud până la Dâmboviţa, în
dreptul "Vadului Sacagiilor'' 5 acolo de unde, pe celălalt mal. pornea uliţa ce
ducea în sus Ia Mănăstirea Mihai Vodă. Trecea apoi pe lângă un gorgan formaţiune geologică apat1inând fostului podiş prin care de mult de tot îşi
tăiase albia râul Dâmboviţa - gorgan pe care fusese ridicată de breasla
cojocarilor Biserica Sf. Ilie Gorgani. Se orienta în continuare, de-a lungul
firului apei, deci spre nord- nord/vest până unde se afla limita Bucureştilor.
la capătul at1erei fiind aşezată una din barierele oraşului, Bariera Podului de
Apud POTRA. George ··Din Bucureştii de altădată··. Ed. Şti inţif. şi enciclopedică. 198 l.
Îpg._)-t.
· Denumirile sunt din sec. XVIII-XIX. Unele denumiri s-au schimbat pe parcursul sec. al
XIX-lea. altele in 1878 pentru omagierea Yictoriilor din războiul de independenţă. Noi 1~
nume pe care le-au păstrat până astăzi sunt: Calea Victoriei. Calea Moşilor. Cale:.1 Şerh·p1
Vodă. Calea RahtH'ei. Calea Griviţei.
-l Pe locul mănăstirii. ruinate. se ,.a ridica Pabllll Casei de El.·nnnmii şi Cnn~emnaţiuni.
5
Vadul celor ce duceau cu "sacaua .. apă care o Yindeau locuitorilor. în zonele lipsit~ i.k
c;urse suficiente.
2

~
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Pâmânt, a cărei loc se va muta tot n1ai spre vest după cum se va extinde
oraşul în direcţia aceasta.
La nord de Podul de Pamânt se formase pe direcţia est-vest un drum
scu11 care din sec. al XIX-lea va pu11a numele de Uliţa Sf Constantin 6 . Uliţa
mergea aproximativ paralel cu Podul de Pământ oprindu-se acolo unde-I
întâlnea. Ea servea de legătura între Podul de Pământ şi uliţa care s-a format
la vest de Balta Cişmigiului, viitoarea stradă Schitu Măgureanu, numită aşa
întrucât trecea pe lângă biserica omonimă. Şi mai era uliţa care din nord
cobora pe lângă biserica Sf. Ştefan-Cuibul cu Barză în direcţia sud-est, până
la întâlnirea cu uliţa Schitu Măgureanu. Numită uliţa/str. Berzei ea îşi va
schimba fundamental cea 2/3 din traseu în sec. al XX-lea.
Tramei stradale i se adăuga în aceeaşi epocă un alt drum aflat în sud,
drum ce pornea de la Dâmboviţa acolo unde se afla Moara Vlădica, traversa
Podul de Pământ şi ajungea la viitoarea uliţă Sf Constantin. Numele i-a rămas
necunoscut, căci în sec. al XIX-lea când toate străzile primesc denumiii, traseul
a jucat un rol cu totul nou, p1in înglobarea sa în parcursul unei mtere de ptimă
impOitanţă a oraşului, tăiate atunci în a doua jumătate a acelui veac.
La începutul noului secol, al XIX-lea, regulamentul p1ivind
Bucureştii, instituit în 1832, dedica un capitol special limitătii extinderii
oraşului: "Pentru poprirea întinderii oraşului şi lzotărâtele sale intrări şi
ieşiri", conf01m căruia spre vest limita Bucureştilor, era "pe la moara
Vlădichii din mahalaua Sf Elefterie până la Podul de Pământ", continuânduse apoi: "linie dreaptâ până fn grădina lui Pricopie (cunoscută mai mult
7
după numele soţiei sale Procopoaia), la streaja Podului de Pământ " .
Altă faptă impot1antă în zonă a fost cea din anii 1847-1852 când s-au
secat bălţile CeşmegjuJui şi, sub conducerea grădinarului peisagist Wilhelm
Mayer, s-a realizat a doua grădină publică a oraşului - Grădina Cişmigiu.
Prezenta ei va ridica în mod semnificativ standardul zonei, fiind semnul
'
interesului autorităţii locale pentru zona de vest a oraşului, considerată până
atunci peri feri că şi fără vii tor.
În continuare, cum se citeşte din cele două ediţii ale Planului redactat
de R. Bonokzyn (1847 şi 1852) traseul străzilor rămâne neschimbat dar
proprietăţile imp01tante printre care trec se modifică parţial. Mai cunoscute
au fost: "Grădina cu cai" cea amplasată de-a lungul ambelor părţi ale străzii,
a cărui nume a rămas necunoscut, apoi "Grădina lui Giafer" livadă situată pe
Podul de Pământ vizavi de biserica Sf. Constantin şi de asemeni, în
Hramul bisericii a fost --sr. Împăraţi Constantin ~i Elena" dar hiserica şi uliţa au purtat în
acte şi în vorhirca curentă numele de "Sf. Constantin".
7
i\pud GiurC\CU 196(L p. ~53. Referire eronată la PnlL'OPllaia care era fiica. llll :--1lţia.
rolcovnicul ui Procopie Canu.-,is.

6
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continuare, proprietăţile Procopoaiei inclusiv casa situată pe Podul de
Pământ în apropiere de uliţa ce se va numi strada Virgiliu.
Cat1ierul continua să păstreze funcţiunea rezidenţială dar popularea
zonei creşte, ceea ce conduce la ocuparea mai intensă a parcelelelor, în
special pe ambele laturi ale străzii Podul de Pământ şi a Uliţei din sud.
Totuşi Î_? cadrul unei parcele dominant a rămas teritoriul plantat.
In aceeaşi perioadă fiind afectate de trecerea vremii şi mai mult de
unele calamităţi naturale, între care cel mai grav a fost puternicul cutremur
de pământ din 1802, se impune reparaţia sau chiar reconstruirea multor
lăcaşuri de cult. În 1819 breasla cojocarilor reconstruia biserica Sf. Ilie
Gorgani~ s-au făcut repetate reparaţii ale bisericii Sf. Ştefan/Cuibu cu Barză
(1853, 1877, 1898) şi unele la biserica Sf. Constantin.
Apoi din deceniul 6 al secolului al XIX-lea începe marea perioadă în
care autorităţile orăşeneşti fac permanente efortmi pentru a îmbunătăţi
starea urbanistică a oraşului printr-o setie de măsuri edilitare între care se
află şi cele privind îmbunătăţirea circulaţiei, fie prin mai buna aliniere 8 a
străzilor, fie prin tăierea unor artere noi. Astfel de intervenţii se vor petrece
şi în zona mahala!elor Gcrgani, Sf. Ştefan-Cuibu cu Barză, Schitu
Măgureanu sau Sf. Constantin, determinând o nouă configuraţie a zonei.
Cel mai impo11ant gest urbanistic a fost tăierea Bulevardului
Elisabeta hotărâtă de către Consiliui Comunal în ianuarie 1865 şi confirmată
de Legea din 20 mm1. 1865, care, în a11. 4 prevedea" .. .deschiderea unei
strade pe locul din vale al Sărindarului, până în dreptul pompelor. cu
alimentare " 9 , stradă ce urma să aibă prospectul de 20 m, ceea ce întrecea cu
mult lărgimile străzilor şi podurilor existente la acea dată. Scopul realizării
era îmbunătăţirea circulaţiei între 2 puncte importante ale oraşului:
Universitatea 10 şi Palatul princiar de la Cotroceni. Trasarea Bulevardului
Elisabeta se va realiza între anii 1871-1885 până la str. Si(fidelor 11 care lega
g Alinierile

urmăreau realizarea unui traseu mai fluent al străzii, legături simplificate între zone

şi

unde era cazul mărirea prospectului conform succesivelor Regulamente de constructiuni şi
alinieri care s-au adoptat de Consiliul Comunal în anii 1848, 1856, 1878, 1890, 1897. Se
stabileşte şi raportul între înălţimea caselor şi lărgirea străzilor şi anume: la lăţ.11-20 m./ înălţ.
max. 14 m adică 3 niveluri şi la lăţ. peste 20 mi înălţ.max.17 m, adică 4 nivele.
9
AN.DMB.- Fond PMB- tehnic- Dosarul 13/ 1865; 158/1884,448/ 1898,
1
Clădirea Universităţii ( 1857-1864) proiect, arh. Alex. Orăscu, a fost numită iniţial. cf.
tradiţiei europene, Academie, ca formă de învăţământ superior. Prin faţa ei s-a tăiat primul
Bulevard al oraşului. Bd. Academiei/ Bd. Universităţii, între str. Colţei şi str. Academiei. El
a fost continuat spre vest de Bd. Elisabeta şi spre est de bd. Carol 1/bd. Ferinand+Bd.
Orientului/Pache Protopopescu.
11
Str. Silfidelor înainte de tăierea bd. Elisabeta pornea de la Podul de Pământ. la vest de
gorganul pe care se afla biserica SL Ilie. o lua spre nord, apoi spre nmd-vest pân{l cf111d se

°
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calea Plevnei prin faţa bise.[icii Sf. Ilie Gorgani cu str. Schitu Măgureanu.
Va urma în perioada 1885-1898 tăierea ultimei porţiuni până la podul peste
Dâmboviţa, pod ce ducea la drumul spre Cotroceni. Atunci era deja marcată
în teren viitoarea piaţă Kogălniceanu de unde traseul bulevardului va
îngloba, rectificându-i alinierea, Uliţa cu nume necunoscut existentă din sec.
al XVIII-lea. Dar o parte a acestui drum, respectiv aceea orientată în direcţia
sud-nord, s-a separat sub numele dat încă din 1871, de str. Progresului 12 •
Tăierea Bulevardului Elisabeta a impus modificări ale traseelor unor
străzi cu care el se intersecta. În 1885 se realizează sistematizarea tra.seului
străzii Schitul Măgureanu, mărindu-i-se prospectul prin exproprierea
proprietăţilor situate pe latura de vest şi înglobarea unei părţi din str.
Silfidelor. Strada primeşte statutul de bulevard care lega Bulevardul
Elisabeta de str. Ştirbei de-a lungul Grădinii Cişmigiu.
Strada Belvedere/Calea Plevnei trece de asemeni printr-un proces de
aliniere realizat însă în mai multe etape 13 datorită lungimii sale, impactului
cu alte străzi pe care le întâlneşte în drumul său şi în plus schimbării
concepţiei asupra acestor artere care străbăteau oraşul. Înainte de tăierea
Bulevardului un plan ce se ocupa de porţiunea străzii situată între Podul
Mogoşoaiei şi str. Sclzitu Măgureanu prevedea reducerea sinuozităţii
traseului iniţial şi amplificarea prospectului la 12 m. În anul 1875 noul plan
al Serviciului Tehnic al Primăriei se ocupa de îmbunătăţirea alinierii străzii
Belvedere. "Consiliul În şedinfa sa extraordinară de la 24 mai 1875 a
obsen'at acest plan şi l-a aprobat cu început de la Schitu Măgureanu până
la Ca:anna Malmeson ... şi modificarea introdusă ... de la str. Ştirbei Vodă la
nr. 173 " 14 . Suntem în etapa în care strada Belvedere nu se intersecta cu
strada Ber:ei. Unnează intervenţia din anii 1887-1888 când se realizeză un
nou plan ţinând cont de cele două modificări radicale produse în zonă şi
anume trasarea bulevardului Elisabeta până la Dâmboviţa şi regularizarea
traseului Dâmboviţei care elimină buclele ample pe care le făcea râul între
podul Şerban Vodă şi podul Cotrocenilor. Atunci fostei străzi Ee/vedere
devenită în 1878 Calea Ple1·nei i se modifică radical o pa11e a traseului, ea
capătând actuala direcţie. Confonn noii configurări strada p0111ea de la
Dîmboviţa, din dreptul Podului Izvor, spre nord-vest, se prelungea după
viitoarea Piaţă Kogălniceanu spre nord-vest pe vechiul traseu până la
termina la intâlnirea cu str. Schitu Măgureanu. Către ea ducea intrarea vestică în
Cişmigiu. După tăierea hule' ardului ea' a r{lrnfme în configuraţia de astăzi.
1
~ Str. Pr,)gresul ,.a fi numitfl dup~-t !970 str. Aurora iar după 1990 str. Ionel Perlea.
1
·' :\N.DMB. Fond PMB-:\IiniL.'rtl)! Cd [pl:lll nedatat!: pl. -1.)6/187.:"': pl. !0~/1887.
1

~ Cf re~ulam~ntului. pl:1!11:i .·

't'

grădina
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întâlnirea cu str. Sf Constantin şi apoi în continuare trecea pe lângă cazarma
Malmeson şi Manutanţa Armatei pentru a ~e opri la Şoseaua Basarabilor
(azi Şos. Orhideelor).
În ce priveşte fosta poJ1iune de est dintre Calea Victoriei şi biserica
Sf. Ilie Gorgani modificările sunt radicale. Astfel din vechiul traseu rămâne
numai o scurtă porţiune păstrând chiar un timp şi vechia denumire de str.
Belvedere, transformată apoi în strada Domniţa Anastasia, nume purtat
şi astăzi. Restul străzii a fost înglobat străzilor Mihai Vodă şi
lmprimeriei/Gutemberg iar alte părţi au dispărut, terenul fiind ocupat de
noile clădiri care se realizează pentru popularea Bd. Elisabeta.
Altă arteră ce va trece prin prefaceri majore a fost strada Berzei.
Stradă cu lungime semnificativă ea iniţial pleca de la str. Occidentului spre
sud, până la întâlnirea cu str. Ştirbei Vodă şi cu biserica Sf. Ştefan-Cuibu cu
Barză iar de acolo cotea pe direcţia sud-est optindu-se la str. Schitu
Măgureanu. Efortul de îndreptare a traseului său s-a realizat prin planurile
din 1876 şi 1890, când se urmăreşte în principal alinierea. Apoi în perioada
1890-1898 se pun în discuţie două soluţii de prelungire sau modificare de
traseu. P1ima propunea schimbarea traseului respectiv orientarea străzii direct
spre sud de la întâlnirea cu str. Eroului, traversând Calea Plevnei şi apoi mai
departe până la Bd. Elisabeta. A doua soluţie, tot cu orientarea străzii direct
spre sud, modifica traseul străzii de la întâlnirea cu str. Şirbei Vodă.
Abia în anii 1906-1911 se hotărăşte noul parcurs al străzii Berzei,
fiind prevăzut ca drumul să coboare direct spre sud de la intersecţia cu str.
Ştirbei Vodă până când întâlnea Calea Plevnei. Traseul, ce corespunde celui
actual, s-a realizat până în anul 1923. În ce priveşte vechiul traseu de _la
strada Ştirbei Vodă până la Bd. Schitu Măgureanu acela devenea 6 stradă
nouă purtând numele savantului Gr. Cobălcescu.
În perioada interbelică trama stradală se completează prin tăierea
străzi lor Vasile Pân•w1 ce prelungeşte str. Ber:ei până la bd. Elisabeta şi a
străzi lor Menelas Ghermani/Th. Burada şi /. Bibices~·u y~ parcela di'ntre
Calea Plevnei şi str. V. Pân,an.
·
· ~ ·<': ··,- ·
. · ,..
Zona grădinilor şi a Podului de Pământ devenise- pe parcursul
ultimelor veacuri o zonă reprezentativă pentru evoluţia istorică a Bucureştilor
datorită prezenţei unor trasee istorice care amintesc etapele de dezvoltare
spontană ale oraşului de-a lungul cărora coexistă clădiri din sec. XVIIL XIX
şi începutul sec. XX. Ea a păstrat unitatea funcţională: car1ier rezidenţial
for111at din locuinţe unifamiliale şi n1ultifamiliale şi trasee. locuri. clădiri ce
amintesc de date din memoria colectivă a oraşului.
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II. Istoria construirji bisericei Sf. Împăraţi Constantin şi Elena 15
În secolul al XVIII-lea o parcelă situată în apropierea întâlnirii a
două uliţe din vestul oraşului, Podul de Pământ cu uliţa Sf. Constantin, a
fost considerată de mahalagii loc bun pentru a construi o biserică.
Proprietarul iniţial al locului este necunoscut, dar făcând parte din "Livedea
Gospod" probabil era loc domnesc dat în folosul noului lăcaş. După cum
spune tradiţia, s-a ridicat deci o biserică înainte de confluenţa străzilor. Data
exactă şi ctitotii acestei prime zidiri au rămas neştiuţi. Dar, mai mult ca sigur,
conform cutumei, biserica şi implicit terenul a devenit proprietatea parohiei.
De altfel, aproape un secol mai târziu, Cartea Funciară a Bucureştilor
din 1940 preciza: "dreptul de proprietate asupra imobilului [adică: "teren în
suprafaţă de 896 m.p. şi casă cu parter... aparţinând bisericii Sf Constantin
16
şi Elena-Cişmigiu]. .. pe baza posesiunii din vechime pentru teren ... " .
Apoi" .. . în zilele prea Înălţatului domn Mihail Suţu Voevod,
Mitropolit fiind Preasfinţia sa chir Grigorie, 1785 sept[embtie] . .. din
temelie zidit [ ăj ., a fost o nouă biserică ce a primit hramul "Sf. Impăraţi
17
Constantin şi Elena". Conform pisaniei ctitorii ce au contribuit "cu a lor
cheltuială ... spre a lor pomenire şi a celor ce au ajutat... [au fost]
Constantin cojocar beşleaga 18 , Constantin croitor Melcescu, Hagi Panait
şâlar ... au ajutat Pătraşco croitor, Ion Coica ".
După mutarea tabacilor, în zona de vest a oraşului se aşezaseră alţi
meseriaşi printre care mai numeroşi au fost cojocarii, fiind de altfel dintre
primii care se organizează profesional. Breasla cojocari lor a fost a doua
recunoscută prin hrisov de domnie în 1775 odată cu şalvaragii, pânzarii şi
abagiii, după cea a croitorilor recunoscută încă din 1760. Yoievodul
Alexandru Ipsilanti a acordat importanţă deosebită :1cestui mod de
15

Date asupra istoricului imobilului şi bisericii sunt extrem de puţine. Arhiva bisericii a ars.
Fiind o biserică mică. a unei parohii mărginaşe. referirile în alte documente sau în
e\'idenţele autorităţilor centrale (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice şi Ministerul de
Interne) şi cele locale (Primăria Municipiului Bucureşti) sunt limitate.
1
c' Procesul verbal nr. 60459 din Cartea funciară a municipiului Bucureşti. 1943 (Cf.
AN.DMB. Fond Cartea Funciară. Dos. 60459/1943).
17
TEXTUL PISANIEI: + Îmru mărirea celui ÎIITroi(ă 1111 D( umne)::.cu proslă1·ir- şi de noi
ÎIITr-o fiinţă mărturisit, acest - d(u)wn(ne)::.eescuu lăcaş. într-u acnpcrămlinrul sfii)nţilor
împăra{i Constantin şi Elena. s-a afierosir - de robii lui Dumne::eu. Constantin cojocar
beşleagii. - Consramin croitor Melec( s)c(u). hagi Panait şelar cu a fnsuş - cheltuială din
temelie ::.idir prea loru-ş pomenire şi a celor ce au ajurar: Părraşco croiTOr, Ion Coica, - ca
Î(n) ,·cei să fie pomeniţi ei şi tot neamul lor- şi s-a sărlirşir în ::ilclc prea înăl(f)arului nosrm
- Do1111111 Mihail S11{11 \'foic)l·(od). mirropo!itfi(i)nd -jJu·osf(i)n(ia sa chir Grignric.- liS5
.\Cfllc'll/1 rriei. t Cf. Elian. 196). p. :n 1 ).
1
' !k~lcar,:(i d1piwn ck b~~lii (in cpnc;1 Lmarint<'i). B<\'111 = ~-·,rp de ._·;1\;dcril' (:--upu~i a1 L-11i1
'<lll "tr:i1111 1 f;ic:lllcl . . en iciul de j;1ncl:tnni 1!11 lllterimult~-,rll 1 1C'f Buo.;ui:'c ~OOS. p ~ 1 ). 1
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organizare a meseriaşilor, breslele fiind reorganizate, stabilindu-se fiecăreia
statutul. Prin hrisovul din 1779 cojocarii ~rau împărţiţi în două categorii
respectiv: cojocarii "groşi" cei ce se ocupau de cojoacele obişnuite şi
cojocarii "subţiri" cei care prelucrau pieile fine, ultima categorie de
meseriaşi bucureşteni ajungând a fi recunoscută în Orient şi chiar în Apus.
Biserica construită din banii meseriaşilor, probabil locuitori ai zonei,
era amplasată în centrul penultimei parcele înainte de întâlnirea străzilor,
ultima parcelă fiind un teren plantat. Ea relua planul triconc tradiţional - dar
de dimensiuni Inici (19,5x7) cu pronaos supralărgit despărţit de naos ptintrun arc dublau sprijinit pe 2 semicoloane adosate şi cu abside poligonale,
turlă octogonală pe naos susţinută de 4 pandanti vi şi turn-clopotniţă peste
pronaos, turn la care se ajungea prin biserică. Pronaosul era acoperit cu o
cupolă turtită. Pridvorul deschis era susţinut cu 3 arce trilobate spre vest şi 2
arce spre sud şi nord. Arcele se sprijineau pe coloane masive din zidărie fără
capitele, totul susţinut de un parapet din zid înalt.
Zidăria cu o grosime de cea 90 cm. era din cărămidă arsă legată cu
mortar de var şi nisip şi era în exterior văruită. Suprafaţa faţadelor era
subliniată de soclu simplu, în relief marcat şi brâul format dintr-o mulură
rnasivă dispusă la 2/3 de sol. În partea superioară, sub cornişa subliniată de
succesiunea de retrageri erau plasate pe toate laturile un şir de medalioane
rotunde cu reprezentări de sfinţi, în total 22. Se adăugau pe faţada de vest
trei nişe având partea superioară polilobată din care cea din mijloc este
dublă, nişe despărţite de colonete adosate. În cele laterale erau reprezentaţi
Sfinţi (în prezent fiind necunoscută identitatea lor) iar în centru imaginea
tradiţională a Sfinţilor de hram respectiv Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.
Uşa de intrare era marcată de ancadramentul de piatră cioplită cu
decor floral de inspiraţie brâncovenească.
Sfântul lăcaş. după buna tradiţie a epocii, a fost tot atunci pictat în
interior în tehnica frescă. Compoziţia care stilistic aparţine şcolii post
brâncoveneşti a fost opera unui meşter cunoscător al tehnicii, ce realizează
compoziţii echilibrate în scene delimitate prin panotare. scene care umplu
suprafeţele. El încearcă să individualizeze personajele şi chiar să introducă
elemente de fundal tratate în perspectivă primitivă.
Prima mentionare cartografică a bisericii o găsim în Planul lui Franz
Er11st (1791) unde este notată la nr. 3 "Biserica Lh·ada Gospod". după nr. 2
"Biserica Gorgan".
În turnul clopotniţă s-au ridicat clopotele. unul pur1ând instripţia: "In
19
laudem Dci (usa a /o(han)n(e) Pauli Lh·ini an(n)o 17R6"
. Soat1a
potri vnicft duce la dispariţia lor. clopotele fiind luate de armata gennană în
~

~
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timpul ocupării oraşului Bucureşti în primul război mondial, drept care au
trebuit înlocuite. Clopotele noi sunt montate în perioada 1921-1926 în
clopotniţa ridicată probabil în secolul al XIX-lea după prăbuşirea turnului
clopotniţă. Construcţia a fost amplasată pe latura de sud a parcelei. Era
formată dintr-o structură de lemn cu acoperiş tip semicalotă, care reia forma
turlei bisericii, acoperişul având o streaşină largă.
Parcela situată la vest de terenul pe care se situa biserica, la mijlocul
secolului îşi pierduse funcţiunea de teren numai plantat, pe ea fiind
amplasate şi construcţii. Ulterior, în urma sistematizării succesive a Căii
Belvedere/Plevnei, s-a produs, faţă de situaţia existentă în deceniul 5 al sec.
al XIX-lea, o primă modificare în rezolvarea zonei de colţ acolo unde se
întîlnea această arteră cu strada Sf. Constantin. A fost eliminată parcela de
vest prin înglobarea ei în domeniul public, respectiv în piaţeta ce se
conturează. Urmarea a fost eliminarea oricărei distanţări între biserică şi
trotuar încât intrarea în Sfântul Lăcaş se făcea direct din stradă.
A doua modificare, produsă în secolul al XX-lea, schimbă această
situaţie defavorabilă biseticii prin amplificarea parcelei pe care se afla biserica
Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, amplificare datorată renunţării la forma în
acoladă a delimitării colţului. Astfel se marchează prin rotunjire limita de vest a
parcelei, ceea ce face ca bisetica să câştige un teren în faţa intrării.
Parcela constituie un cap de perspectivă, din direcţia vest spre est, a
traseului major Calea Plevnei şi a piaţetei care reprezintă un nod de circulaţie.
În ce priveşte poqiunea de răsărit a parcelei, la sfârşitul secolului
al XIX-lea, aceasta este separată formal, iar acolo preotul bisericii din acele
vremuri, Mihalache Niculescu, construieşte anterior anului 1895 o clădire de
formă dreptunghiulară, cu intrare din cut1e. Casa, care se prelungea cu un
corp retras şi o construcţie anexă lipită de ea, era situată la frontul străzii
Calea Plevnei, fiind lipită de latura de vest a noii delimitări a parcelei.
Prop1ietar era menţionat "preotul M. Nicu/eseu".
~
Apoi, anterior anului 1911, preotul Niculescu ridică o nouă casă. In
anul 1911 porţiunea de est a parcelei iniţiale era împărţită în două. O parcelă
mare avea acces din Calea Plevnei 36, pe acest teren aflându-se casa
construită anterior anului 1895, cu construcţii anexe adăugate. A doua
parcelă, mai n1ică continua spre nord parcela mare (în planul 1895 această
poqiune era neconstruită). La acesta accesul se făcea din str. Sf. Constantin
33 (fost 2). Parcela mică era ocupată de o clădire dispusă pe întregul fund de
lot, spre est şi continua cu o latură spre sud, rezultând o formă de L.
Proprietar pe ambele lotuti este menţionat "preotul .A1. Nicu/eseu" Această
ultimă clădire "m'fmd 3 camere, 1 sală. hucătărie. 1 H'C. 1 hae şi pil·ni{e
0
fimda(ia din cărămidă ... acoperit cu tahlâ ", preotul o \ indc::' în 1919 (fără
!O

Cf. AN. DM B f(lnd Cartea Funciare"!. do~. 6054)/ 19-U.
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acte) parohiei Sf. Constantin, ea devenind casă parohială. În anul 1980 din
cauze necunoscute casa parohială a suferit un incendiu, care a distrus latura
dinspre sud, construcţia păstrând numai două camere şi una de dimensiuni
reduse drept chicinetă.
Porţiunea de sud-est a parcelei, cam în aceeaşi perioadă, trece în
proprietatea altei persoane şi se separă total de terenul bisericii.
Starea clădirii bisericii supusă trecerii timpului şi marilor calamităţi
care au afectat oraşul: cutremurele din 1802 şi 1838, se agravase. Probabil în
această perioadă şi din cauzele amintite biserica a pierdut turnul clopotniţă de
pe pronaos iar turla Pantocrator iniţială, de zid, a fost înlocuită cu una mai
uşoară din lemn şi tablă. Toate aspectele privind starea bisericii şi modul în care
ea satisface nevoile enoriaşilor vor fi puse în petiţia 21 trimisă de mahalagii în
anul 1858, Ministerului Cultelor şi Instruc~unii Publice. Prin acest document 22
se cerea: "Construirea din nou a bisericei din mahalaua Sf-tului Constantin
numită şi Livadia Gospod după declaraţia enoriaşilor" "Anul 1861 luna
octombrie, ziua 2 ". Se tnotivează starea de ruină în care s-ar afla biserica"
câci i-a putre::.it şindrila învelitorii fiind foarte veche ceea ce s-a constatat din
\'Cchimea arhitecturii ei". În plus "fiind joa11e mică şi populaţia mahalalei
mare şi depane de bisen'cile altor mahalale" şi. motiv hotărâtor "fiindcă mare
pa11e [din mahalaua Sf. Constantin este] locuită de oameni fără existenţă şi
l'aduve ". Drept care se propune construirea unei noi biserici folosindu-se de
prevederea testamentară a păhămicesei Ecaterina Poenaru din 1858. Rezoluţia
cerea "advocatului de Ilfov ... să asiste ... tribunalul competinte ... când se l'a
regla chestiunea averii'' fiind recomandată şi cererea enoriaşilor "fn fal'Orul
bisericii mahalalei lor." Soluţia acceptată nu a fost pusă în practică.
Ulterior, la o dată necunoscută, clădirea bisericii probabil s-a reparat
întrucât, bătrâna biserică cu toate calamităţile prin care trecuse a servit în
continuare enoriaşilor.
Apoi, în anul 1880, Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena este
supusă unor intervenţii majore. Soluţiile constituiau un model al epocii de
modificare/modernizare a vechilor zidiri. Atunci s-a dărâmat zidul despăqitor
dintre pronaos şi naos, au fost lărgite ferestrele şi după modelul larg răspândit.
s-a închis ptidvorul prin acoperirea cu o structură din zidătie şi geamlâc. De
asemeni s-a realizat de către pictorul Gheorghe Ioanid repictarea inte1iorului în
ulei. peste frescă. În tonul compoziţiilor murale ale epocii acesta compune
scene mai n1mi, ample, tratate în expresie de influenţă academică.
Anul 1907, conform afitmaţiilor din Anuarul CMI, înseamnă
executarea altor reparaţii necesare c lăditi i bi seriei i Sf. Împăraţi Constantin şi
Elena.
1
·

\'oi :\ncxa 1: ·1 extul1ntegral al Memonului Clll'naşdor.

_' -\ !'\ hlnd !\1.C I.P. dos (ll7/l ~(d.
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Elena - monument

istoric
În secolul al XX-lea, odată cu schimbarea statutului bisericii prin
23
clasarea ei ca monument istoric , se modifică şi modul de tratare din punct
de vedere al întreţinerii şi realizării reparaţiilor, intervenţii care, conform
legii, trebuiau să se facă acum numai cu avizul C. M. I. şi sub îndrumarea
Serviciului tehnic al aceleiaşi instituţii.
Într-o primă perioadă 1920-1923 s-au efectuat o serie de lucrări Ia
clădirea bisericii având la bază hotărârea Comisiunii Monumentelor Istorice,
unele fiind solicitate de enoriaşi, sau de preotul paroh.
Astfel, în luna august a anului 1919 enoriaşii bisericii adresându-se
CMI comunică "am luat iniţiativa de a restaura ... biserica aşa cum a fost...
concepută la origină. În acest scop avem concursul d-lui arlz. Cerkez de la
Primărie şi a domnilor Becker artist sculptor, ... , pictor Henţia şi ... Ado(f
Silvestri antreprenor. Ca fonduri avem 10.000 lei şi material. Vă
rog ... ca ... lln delegat al CMI să-şi dea avi.::ul ... Rezoluţia arhitectului şef al
oraşului din 25 aug. 1919 preciza "Biserica pare a fi din veacul al XVIIIlea. dar a fost modificată şi reparată În urmă, are 2 turle de lemn, pridvorul
a fost zidit şi i s-a adăugat geamlâc, ferestrele au fost lărgite, profil ele de la
soclu, brâu şi cornişă au fost modificate. Se mai văd urme de zugrăvea/ă pe
fafada sub tencuiala şi spoiala nouă. În interior pictura este refnoită Îll
\'eacul al XIX-lea şi fnegrită, soclul este mâncat de umezeală atât afară cât
24
şi În interiorul bisericii " . Faţă de situaţia constatată în şedinţa CMI din 29
25
aug. a.c.se hotărăşte începerea lucrărilor sub supravegherea serviciului
tehnic. Dar, consemnează secretarul CMI. Virgil Drăghicescu, "pentru
lucrările de restaurare trebuie Însă înaintat proiect şi deviz".
Faptul se produce în mai 1921 când arhitectul Cristofi Cerchez
depune la CMI planuri şi măsurători precizând "cum scoaterea ei din
Biserica Sf Consramin şi Elena filiala parohici Cuilm cu Bar::.ă a fost declarată
monument istoric cf. prevederilor legale (art.6 din Lege pentru conser\'area şi restaurarea
Monumentelor Istorice. !\1. O. nr. 82/1919. 29 iulie 1919) ce stipulau ca toate lăcaşurile de
cult construite anterior anului 183-t să fie clasate M. I. tfapt confirmat în şedinţa C.MI din
~9 aug.1919). După desfiinţarea CMI în 19-tS se 'a face sub egida Academiei RPR o nouă
im·entariere a construcţiilor care urmau să fie protejate. În Lisw Monumcmelor de culwră
de pe teriroriul RPR [HCM 116011955]. Monumcmc de uriJilccrură-Bucurcşri, biserica. deşi
inventariată în 1953. numai figurează. Ea \'a fi reînscrisă în LMI-MB 1992 aprobat de
CNMASI şi apoi în L~11 1004-Bucureşti ( nr.1699 ). pl)Ziţia B-11-m-8-19395.
2
" Informaţii din Arh. D.MI. Fond CMI dos. 556/1919-1939: Fond DMI dos. 179111985. Fond
DMI 199l
2
"' CMI a hotărf1t in iunie 19.:?0: <<.\C 1·a dc.\focc J>ridnmt! ::.idil. tmnându-se În c1·idcn{â
coloanele .. \C 1·o rc::.idi ::.ulul .. drnrrc pronao.\ şi nao.\ .. ..H' I'O rc.\Toum comişa de pc n>chiul
tJrojil ....\rudii JJT. o ·.c J)fti/C În c1·id('n(â mcdolinonclt' cu Jlitllll ,i c.\Tci'IOliU' ... ))_
2
·'
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în care a fost îngropată acum câţva zeci de ani am făcut-o eu vara
trecută şi cum doresc ca această lucrare să o duc tot eu mai departe, sub
controlul serviciului de arlzitectură, ... nu înţeleg [să am] absolut nici un fel
de profit material din această restaurare."
Ulterior (iulie 1921) arhitectul Cristofi Cerkez precizând că ajutorul de
10.000 lei primit de la Cl\11 este insuficient cere "a admite ca să fac pe
socoteala mea turla bisericii din zidărie din nou, cum şi învelitoarea bisen"cii şi
o streaşină ... Aceasta se înţelege după indicaţiile d-lui arhitect al nwnwnentelor
istorice"
Solicitarea sa este acceptată şi se consemnează în procesul verbal al
şedinţei săi se transmită mulţumiri din partea CMI 26 .
Urn1ărindu-se restaurarea bisericii şi readucerii ei cât mai aproape de
forma arhitecturală originară, ceea ce de altfel îi conferea valoarea artistică şi
istorică, s-a refăcut turla din lemn, a fost tencuită şi i s-a pus învelitoare de tablă
nouă iar acoperişului i s-a refăcut învelitoarea, atât părţii de lemn cât şi celei de
tablă de asemeni şi ştreaşina. Între cele mai importante intervenţii a fost
scoaterea pe faţada vest, de sub tencuiala nouă~ a picturii în frescă din sec.
al XVIII-lea, pictură care reprezenta pe Sfinţii de hram: Sf. Constantin şi Sf.
Elena- operaţiune realizată de arhitectul Cristofi Cerchez personal.
Recepţionând, în martie 1923, lucrările realizate la biserica Sf. Împăraţi
Constantin şi Elena din Calea Plevnei, arhitectul Petre Demetrescu, delegat al
CMI, le aprecia "lucrările executare de dl. arhitect Cristofi Cerkez faţă fiind
preotul paroh Celuş Grigoriu am constatat că... s-au executat în bune
conditiuni".
Din lucrările cerute iniţial de CMI, în aceeaşi perioadă probabil, numai
ptidvorul a recăpătat forma iniţială de pridvor deschis înlăturându-se zidăria şi
geamurile adăugate. Nici următoarea modificare cerută de CMI mult mai târziu,
27
respectiv înlocuirea turlei de tablă prin refacerea celei de zid. nu se va realiza .
Concomitent cu aceste intervenţii favorabile punerii în valoare a
calitătilor artistice ale bisericii arhitectul I.D. Traianescu delegatul CMI
comunică în 15 iulie 1921 (referatul nr. 2118) "atrag atenţia ... că preotul
8
Celuş Grigoriu parolutl acestei biserici efectuea:_ă lucrări~ de -;ugritl·ealâ

.

~

Cf. Procesului Verbal din martie 1923 incheiat la recepţionarea lucrărilor suma de 31.900 lei
cât au costat lucrările provine de la: C.M.l.=15.000 lei+16.900 donaţia arh. Cristofi Cerchez.
27
În anul 1938 conform circularei nr. 3476 a CMI se cerea pentru bisericile care suferiseră
această modificare. înlocuirea turlelelor de lemn cu turle de zid. Pentru Biserica Sf.
Împăraţi Constantin şi Elena se solicită ajutorul ser\'iciului tehnic al CMI pentru realizarea
solicitării. PrPicctul este realizat de conductor arhitect \'asile Moisescu.
2
~ Lucrările ncclmforme indicate er~IU: zugrăvirea de ornamente peste pictura existentă
atunci (care urma sf1 se înlăture pentru punerea în 'alnare a frescei originale•: construirl':t
cafasului şi montarea de hccuri electrice ··cu 1111 utmncr emf(tll {n·ollunror ··.
26
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care, în mod evident, nu ţineau cont de
principiile restaurării. Se aaaugă observaţiile arhitectului Nicolae GhicaBudeşti adresate preşedintelui CMe 9 despre "lucrările greşite .. .În interior a
pus un pictor... să facă picturi modenze .. .În exterior unde cu 1nare greutate
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aviz"

lucrări

reuşise ... arhitectul

Crisatofi Cerekez să dea la lumină ... cu nzâna sa proprie
Hramul bisericii... ,pictură de valoare din veacul al XVIII-lea, preotul a
găsit de cuviinţă să dea jos această pictură spre a face o tencuială nouă.
Este de necrezut... să se poată face asemenea barbarie de către un preot cu
instrucţie, profesor de religie ... ".
În şedinţa din 28 iulie 1921 Comisiunea Monumentelor Istorice
hotărăşte "se va cere darea preotului în judecată ...w.
Alte lucrări eronate, fără aviz şi nerespectând principiile restaurării,
au fost: punerea unei pardoseli de marmoră şi realizarea de tencuieli
grosolane fără cercetarea prealabilă obligatorie pentru a putea stabili fonna
originară. În plus construirea cafasului, element inexistent în biserica
originară, a ignorat pictura existentă pe peretele de vest. În lipsa unei
abordări ştiinţifice noul element constructiv a tăiat scenele pictate de Gh.
loanid în sec. al XIX-lea şi, mai grav, cum se va dovedi la cercetările
ulteriore, au fost distruse parţial, la ni vei ul capetelor portretele voti ve pictate
în sec. al XVIII-lea, deci au fost afectate ambele straturi de pictură.
Pe peretele de sud al absidei altarului s-a deschis uşă şi s-a adăugat
diaconiconul.
Starea bisericii şi intervenţiile asupra ei intră într-un con de umbră
până în anii 1984-1995. Atunci se vor realiza lucrări de consolidare pe baza
proiectului conceput de inginerul Alexandru Cişmigiu, apoi reparaţii şi
îmbunătăţirea instalaţiilor. De asemeni s-a făcut repararea şi înlocuirea
pat1ială a acoperişului şi şarpantei; o instalaţie electrică nouă, introducerea
sistemului de încălzire centrală şi ventilare.
Un capitol aparte îl vor constitui intervenţiile la pictură.
Solicitarea preotului Celuş Grigoriu din mai 1924, de "refacere a
.~finţilor ce se află în medalioanele exterioare" cu precizarea "Nu vom
schimba nimic din caracterul picturii ci numai \'0111 rcinn·a culorile", dar
prevăzând şi posibilitatea unei repictăti acolo unde s-a şters figura sfântului,
este respinsă de CMI. Moti\'ul "Sfin{ii scăpa{i nedistruşi [la intervenţiile
29

Preşedintele C M 1 era Dimitrie Onciul (preşedinte 1919-1923 ).
~o Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (sub autoritatea caru1a funcţiona CMI)
comunică preşedintelui acestui organism ştiinţific (Nicolae Iorga preşedinte 1923-1940)
"prin adrc.w nr. 44096 din ]:; SCfJT. 19:!.5 0111 inainwr Parc!tcrtt!ui lf(m· plângere collfra
prcnrului Ccln~ Grigoriu··. rkmL·r:-,ul r{un[llle fără urm{lri. Prcntul Celuş Grigoriu 'a

continua
'" ,.-,.;le

~ă fie

preot parr)h ,,_·,"·in lq;:;q l.1 dece"
re:diz:llt' cin'-1c:1 (It-·· ,, .. ,·t:l hr:îu ''""-

~i primeşte de
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anterioare neautorizate] se menţin bine şi nu au nevoie de a fi reveniţi ceea

ce nu se admite în frescuri ".
Doi ani mai târziu, în mai 1926, parohul bisericii anunţă solicitarea
pictorului Costin Petrescu "ca să indice o soluţie potrivită pentru
restaurarea exterioară". Acesta, profesor la Şcoala de Belle Arte dar nu
pictor-restaurator, remarcă existenţa la data respectivă a unor medalioane ce
păstrau pictura dar deteriorată şi o friză, menţinută parţial, cu ornamente şi
propune copierea şi repictarea sfinţilor care sunt vizibili iar pentru cei ce nu
se mai citesc reconstituirea în manieră. Soluţia considerată oportună de
delegatul CMI, pictorul Artur Verona a fost menţinerea porţiunii vizibile din
friza originară (partea nordică, colţ) şi continuarea ei în frescă.
În spiritul intervenţiilor anterioare a primat soluţia C. Petrescu a
înnoirii, în dauna restaurării şi menţinerii autenticităţii. Se vor repicta în
tehnica frescă cele 30 de medalioane aflate în partea superioară a faţadelor
de către elevii pictorului Costin Petrescu sub îndrumarea şi controlul său.
Se realizează, în jurul bisericii, 25 de medalioane reprezentând sfinţi iar pe
faţada de apus 4 medalioane cu sfinţi şi un medalion cu sfinţii de hram
«Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena». În aceeaşi perioadă se face şi spălarea
picturii în ulei ca şi acoperirea ferestrelor cu vitralii.
În anul 1960 o nouă intervenţie asupra picturii interioare a fost
spălarea în mod primitiv şi defectuos cu cârpe şi săpun. distrugându-i
l'ernis-z~l, de către pictorul Gh. Stănescu.
Intr-o etapă ulterioară, sub îndrumarea arhitectului Adrian Pănoiu de
la Direcţia Monumentelor Istorice, se fac primele sondaje pentru
descoperirea frescelor iniţiale. Atunci au fost scoase la lumină în absida de
nord reprezentările sfinţilor Teodor Tiron. Teodor Stratilat şi Mercurie.
Feţele deteriorate au fost reconstituite de pictorul Busuioceanu fiind pictate
pe pânză şi lipite peste pictura în frescă.
Noi le intervenţii din anii 1992-1993 aparţin ca proiect şi execuţie
prof. pictor restaurator Nicolae Sa va. Acesta constatând starea de deteriorare
determinată de diferiţi factori 31 a propus şi a realizat restaurarea picturilor
murale din turla Pantocrator aparţinând fazei sec. al XIX-lea. pictor
Gh. Ioanid şi operaţiunile de decopenare a picturii interioare. Decaparea s-a
făcut pe toate suprafeţele în afară de turlă şi bolţile prid\'orului. Ulterior în
anii 1996-1997 s-a realizat ultimul proiect de restaurare a picturii interioare autor pictorul Silviu Petrescu - proiect ce pre,·edea: înlăturarea picturii în
~ Cauzele deteriorării stabilite de pictorul restaurator au fost: fumul de la lumânări (pe

1

suprafeţe

mari gudronat): fisuri din cauza cutremurelor reparate superficial: spălarea repetată
a pi~..·turii în speciJI cea din 1960 (cu săpun) ceea ce a dus la distrugerea stratului de \·ernis şi
1:.~ altcrJ.reJ unor culori; intencnţiile nmstru~..·tin~ cJ.re au deteriorat in mod accentuat sau total
ZllllCie în ctre s-a intenentt iar în unele spaţii a dus la dispariţia piclllrii llllna prid\orului).
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ulei ce nu fusese decopertată cu păstrarea unor martori; restaurarea picturii
în frescă din sec. al XVIII-fea; reconstituiri acolo unde pictura era complet
deteriorată. Proiectul primeşte avizul CNMASI şi a Comisiei de pictură a
Patriarhiei Române 1996-1997: se execută numai lucrările prevăzute la
ultimele puncte de către o echipă condusă de pictorul Claudiu Moldovan.

III. Istoria bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena din Calea
Plevnei
Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena era menită a servi nevoilor
de practicare a credinţei unei comunităţi restrânse dat fiind numărul redus al
populaţiei în zonă la sfârşitul sec. al XVIII-lea. În absenţa unor informaţii
lămuritoare situaţia ei administrativă la începutul funcţionării sale este
necunoscută.

În sec. al XIX-lea, actele o mentionează ca biserică filială a unei
32
bisetici de parohie . Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena a fost în sec.
al XIX-lea f!liala biseticii Sf. Ilie Gorgani împreună cu biserica Schitu
Măgureanu. In sec. al XX-lea devine filiala bisericii Sf. Ştefan-Cuibu cu
Barză. Cauza acestei situaţii a fost în special venitul redus, fiind fonnat din
conttibuţia enoriaşilor în majOiitate cu stare materială modestă şi puţinătatea
donaţiilor care constituind avere să aducă venit, ca în cazul altor biserici.
Rezulta incapacitatea de a-şi acoperi singură cheltuielile.
Actele arată în pennanenţă existenţa unui buget redus al bisericii faţă
de altele, el provenind în mod concret numai din: chiria unor prăvălii pe care
le avea în proprietate, încasări (puţine) în biserică şi suma principală din
subvenţia acordată de Primărie, dar care nu sosea regulat depinzând de
celelalte cheltuieli şi priorităţi.
Bugetul bisericii Sf. Constantin pe anul financiar 1886-1887 era:
Venituri: l. excedentul anului expirat: 2. prăvălia de la Hristea 260 lei~
cu contract; 3. prăvălia de la Ştefan Popescu - 213.30 lei cu contract: 4. prăvălia
de la Pascale Gheorghe - 240 lei cu contract; 5. camerele [în] care se locuieşte
de Eftimie preoteasa şi Dobre E.: 6. camere în care se locuieşte de preot:
7. camera bătrânei don1nişoare zisă odaia paracliserului - 120 lei; 8. idem de la
:~ 2 Din a doua jumătate a sec. al XIX-lea bisericile din Bucureşti. funcţionau conform cu

"Rcgulamemul municipal asupra epitropiilor bisericii". regulament a cărui aplicare se
făcea în temeiul art. 66 din Legea Comunală. Prin acesta de bunul mers al treburilor unei
biserici de parohie se ocupa: 1 [preotj paroh. 1 epitrop ales de comunitate. 1epitrop din
partea guvernului. Bisericile administrativ erau grupate în 4 categorii: A. Biserici-parohii
~ub auwritatea direclă a Ministerului Cultelor ~i lmtn11.:1iunii PuhliL·e. Aşa erau bi~eriL·ik:
Curtea \'cehe. Dnamnei. Antim ... : B. hi:--enL·i - parohii ct Bi~enca Pl1pa Tatu.
C. hisc-rici filiale aşa cum era biserica lldricani fili~tla \i'-.ericii Luc.tei: D bi~erici paraclisc ~~unor famdit hlltere~ti care k întrctine:tll ~~ pe rk ~~ ,Juitt''''' J,,r
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Tudoriţa

Ecob (?) venitul Pangarului - 176 lei; 9. cu ale Mucurilor - 120 lei;
10. yenitul casei discului - 92lei; 11. subven~e Primărie 400 lei.
[TOTAL] 1781,30 lei
Cheltuieli anul 1886. 1. Salariul preotului M. Niculescu, pe lună 480 lei; 2. Idem al cântăreţului, pe lună - 540 lei; 3. Al defteriului şi
paracliserului, pe lună- 360 lei; 4. Tămâierea bisericii- 120 lei; 5. Cheltuieli
de (?) - 82 Iei; 6. Cheltuieli de Hramul bisericii - 80 lei; 7. cheltuieli cu
reparaţii - 30 lei; 8. una sobă - 30 Iei; 9. lemne şi cărbuni - 20 lei;
10 lumânări şi untdelemn pt. Biserică 20 Iei; 11. cheltuieli de cancelarie 10 lei.
[TOT AL] 1780 lei.
Semnează preot Mihalache Niculescu.
Se precizează "Consiliul [Comunal al oraşului Bucureşti] a aprobat
acest buget la venit în cifra de treisuteoptzeci suprimând subvenţia de 400
lei ce primea biserica de la Casa Comunală, iar la cheltuieli în sumă de una
mie treisute şaptezeci făcându-se spre echilibru şi suprimarea ... : lei 150 de
la leafa preotului, lei 70 de la leafa cântăreţului, lei 32 de la
difteriul ... Secretarul General [al P. C.B}.
La sfârşitul sec. al XIX-lea venitul bisericilor din zonă se prezenta
astfel într-o evidenţă a MCIP, poziţia bisericii Sf. Constantin continuând să
fie cea mai modestă.
" ... parohiile din capitală cu ... situaţiei lor financiare după bugetele
exerciţiului financiar 1894/1895 ":
Biserica
Parohia Gor~ani
.._
(Sf.Ilie)
Filiala Schitu

Resurse
Venit.propr. Subv.
3676

TOTAL
3676

Salarii
2580

Sarcini
Altele TOTAL
1233
3515

3660

-

3660

2160

1290

3450

250

1480

1730

1440

290

1730

Mă~ure~mu

Filiala Sf.
Constantin
Preoţii

slujitori ai Sfântului lăcaş aşa cum au fost aflaţi din documente
au fost: preot Ion Duhovnic (1874) care, împreună cu proprietari şi mahalagii
În suburbia S.f Constantin, str. Beh·edere "(AN. Fond M.C.I.P. dos.
2733/1874) confirmă situatia grea în care se găseşte o enotiaşă care cere un
ajutor de la guven1; preot .Mihalache Niculescu ( 1886-1919):;:; ce semnează
.•.~ l\1enţinnând în anul 1899 pe preotului Mihalache Popescu ca slujind la biserica Sf.
llllht~tntin. filiala bi~eric1i Sf. llie Gorgani (Cf. Dumitre~cu 1899) autlH'tll a ffKut o

nmfuzit:. Preotul bi~ericii era tot Mihalache (Mihail) Nictdescu. menţionat ca proprietar al
L';1:-.e1 ~itu~tlt1 la eq de bi~cril.'ă atât in Planul cada~tral din 1~95 d\1 şi în cel din 1911.
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bugetul bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena pe anul financiar 188611887
(AN. Fond M.I. dos.142/1886) şi îşi vinde în 1919 parohiei casa; preot Cel~
SJrigoriu (1887-1959) a fost hirotonit în mai 1919 pe seama bisericii Sfinţii
Impăraţi Constantin şi Elena. El a solicitat în repetate rânduri fonduri sau
aprobări pentru reparaţii (în anii 1921, 1924, 1938). A semnat Procesul
Verbal al Cărţii Funciare a Municipiului Bucureşti ca reprezentant al parohiei;
preot Leonida Mateescu (1959- 1960);_nreot Ion Gti2:orescu (1960- 1982);
preot David Popescu (1982 - 1983 ); preotul Mihai Colibă (1983- ) s-a ocupat
de lucrăiile de reparaţie, restaurare şi remobilare.
In perioada interbelică biserica a fost susţinută de comitetul parohial
format din personalităţi ale epocii care locuiau în apropiere de biserică. Din
acesta a făcut parte: dr. Ştefan Atanasiu, Gh. Enescu proprietarul
cunoscutului, în epocă, restaurant Enescu, arhitecţii Borneanu, E. Viecelli,
C. Ciogole; medicii: dr. Vintilescu, dr. Nanu Ionescu, dr. Dem. Teodorescu,
dr. Costantiniu, dr. Max Popovici; moşieri şi industriaşi: Boldur-Voinescu,
Stan Rizescu, attişti cunoscuţi: Valentina Creţoiu, Şerban Tassian,
Niculescu Basu, Alfred Alexandrescu, miniştri: C. Ditnitriu şi arh. 1. D.
Enescu sau generalii Ciupercă, Petalla, Cerkez, Condeescu.

***
Biserica Sf. Îtnpăraţi Constantin şi Elena face parte dintre puţinele
biserici rămase în picioare din categotia celor construite în secolul al XVIII-lea
fiind ctitorite de meşteşugati. Ea servea o mahala cu populaţie redusă. Acestui
tip îi mai apm1ine doar bisetica Manea Bt1Jtar, din strada G-rai Budişteanu.
Planimetric, volun1et1ic şi decorativ lăcaşul aparţine tipului constt1Jit
frecvent la sfârşitul sec. al XVIII-lea. Iniţial un detaliu planimetric o deosebea
de celelalte clădiri din acelaşi program. Atunci, deşi de proporţii reduse, avea
accesul la turla- clopotniţă prin biserică, pe o scară intetioară. Aspectul s-a
pierdut odată cu dispariţia celei de a doua turle. Pictura intetioară din secolul al
XVIII-lea, expresie a pictutii post brâncoveneşti, contribuie de asemeni la
conturarea sa valorică. Se adaugă pictura din secolul al XIX-lea plasată în tur1a
de pe naos inclusiv pe cupola Pantocrator de expresie academică.
La aceste elemente de valoare se adaugă, într-un context urbanistic
frământat, păstrarea parcelei iniţiale cu amplificările din sec. al XIX-lea care
au dispus-o ca un cap de perspectivă pentru Calea Plevnei pe direcţia vest-est.
Clopotniţa, deşi construită mult mai târziu, s-a integrat spaţiului, prin
proporţiile reduse şi forma acoperişului apropiată de aceea a turlei
Pantocrator. Casa parohială. a rămas o prezenţă neutră. din t!pul de locuinţă
comun al sfârşitului sec. al XIX-lea.
Ţesutul urban vecin în care este amplasată s-a schimbat prin îniocui rea
fondului constructi,· ,·cehi cu clăditi. cele m~ti multe din pctioada intcrhclică.
https://biblioteca-digitala.ro

346

Cezara Mucenic

Dar, indiferent de schimbările arhitecturale din zonă, amplasarea
bisericii la întretăierea Căii Plevnei cu str. Sf. Constantin, deci Ia o
intersecţie şi un capăt de perspectivă, a determinat un grad de izolare
contribuind la păstrarea valorii sale.
Anexa 1: Memoriului depus de enonaşt la Ministerul Cultelor şi
Instructiunii Publice.
'
Domnule Ministru,
Biserica cu hramul Sf. Constantin numită din vechime Livedea Gospod
situată în faţa stradei Belvedere din Culoarea Verde şi pe care numai o mahala
o desparte de centrul capitalei... i-a putrezit şindrila învelitorii fiind foarte
veche ceea ce s-a constatat din vechimea arhitecturii ei. Între noi mahalagii
deşi se găsesc câţiva ce are poziţie mni bune de a contn'bui... [la] cheltuiala ce
s-ar face cu aceasta, ar fi cheltuială zadnnzică din pricină că ... este şi foarte
mică (ca proporţie) cu adăugirea populaţiei acestei mahalale ...fiind foarte
mică şi populaţia mahalalei mare şi departe de bisericile altor mahalale ... ,
.fiind mare parte locuită de oameni fără existenţă şi văduve. [Ca] Să aibă şi
mahalaua noastră o biserică bună după trebuin{ă, găsirăm un mijloc care fără
l'ătămare .... Împacă această trebuin{ă şi care este cel următor.
Răposata păhăn1iceasă Ecaterina Poenaru. pe când se afla În viaţă şi
Îl; deplină sănătate şi-a făcut la anul 1858 ian. testamentul. După ce declară că
mt are ntde nici de jos, nici de sus, apoi numind de epitropă pe Mănăstirea
Cen1ica o încredinţeaz.ă că din propria s-a avere mişcătoare şi nemişcătoare
Între ca reface parte şi moşia ... să se Împa11ă pe la rudele de alături şi alte feţe
precum şi pe la bisericile acolo anume Însemnate .... şi că de nu va apuca să
facă Însăşi cât l'a mai fi În viată o bise1ică după \'Oinţa sa şi a iubitului ei so{
apoi ... biserica să o facă acea sfântă mănăstire ca epitropă, o1iunde va lTOi
aici În capitală sau la moşia ... , bine clădită, Îl~(nunuseţată cu toate podoabele
curiincioase ţinându-se totdeauna spre săvârşirea sfintelor slujbe 2 preoţi şi un
dascăl cu le.file lor, făcându-se şi odaie pentru locuinţa preoţilor ..... .
Venitul ce va rămâne după Împărţirea legatului şi după facerea
bisericii epitropia să se Îngrijească ... să fie În bună stare acea biserică
căreia să se dea hramul S.f Nicolae iar prisosul să rămâie pe seama
mănăstirii Cernichii pentru pomenire.
Această biserică nu s-a făcut până acum şi nici de către răposata
care după pu{in timp a şi-ncetat din viaţă, nici de către mănăstirea Cernica
care n-a \'Oii a se însărcina cu executarea acestui testament ...
După lepădarea mănăstirii Cen1icii al·erea sa s-a cm~fiat administrati1•
domnului Nicu Lahol·ari carele ... s-a retras şi deşi '\-a dat la obştesca
cpirropic d{' unde acum. după cum (~flâm dupâ cererea domnului Lahol·ari
este a se Întoarce iarâşi la Dumnealui fârâ (·u pânâ antiii sâ se .fi f 11tS În
111 c rar c 1c s 1m 11 c nlu 1 Î 11 c c ca c c p r iH' ş 1c el â d i rcli u cel ci hi sc rici.
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Considerând că această mahala se află depărtată de bisericile
celorlalte învecinate 1nahalale şi că biserica noastră care este veche şi
ruinată nu se găseşte înzestrată aici cu cel m.ai mic fond sau venit.
Considerând că un asemenea vechi şi ruinat edificiu religios aproape de
centrul capitalei şi în faţa uneia din cele mai însemnate strade înfăţişează o
desfigurare a capitalei şi o lipsă de preocupaţie pentru religie.
Având în vedere că scopul testamentarei după râvna man~festată în
testament a fost de a se construi acea biserică acolo unde să-şi poată găsi o
menwrabilă recunoştinţă căci punând pe mănăstirea Cenzichii cu executarea
testamentului numai cât i-a păstrat voinţa de a alege locul cel mai nimerit.
Considerând că locul cel mai nimerit de a construi acea biserică nu
poate fi altul decât în 1nahalaua noastră ca să corespundă scopului
testamentarei. Având iaraş1 în vedere că executarea dispoziţiei
testamentului în ceea ce priveşte clădirea bisericii este o chestiune publică
care formează obiectul preocupaţiei guvernului şi care priveşte pe oricine
este întrebuintat
de dânsa.
,
Pe aceste baze păşind subscrişii \'ă rugăm domnule ministru ca
reprez.entant al chestiunilor religioase de interes public să binevoi(i a lua
dispo:.iţie să se pue În executare dispoziţia din acel testament privitoare la
clădirea bisericii în locul descris acolo, chiar în mahalaua noastră care
precum v-aţi convins are atâta necesitate de un edificiu religios a căruia
construc{ie are mare relaţie cu interesul general al înfrumuse(ării capitalei.
S.S.Indescifrabil (o serie de semnături ale mahalagiilor).
REZOLUŢIA: Se va înainta în copie testamentul advocatului de
l({ol' cu invitare ca să asiste pe lângă tribunalul competinte pentru. aducerea
lui l-a îndeplinire câ11d va regla chestiunea averii. Deodată i se va
recomanda şi cererea locuitorilor enoriaşi ai biserici Sf. Constantin care În
\'irtutea testamentului reclamă dispoz.i(iunea facerii biseiicii În fa,·orul
hisericii mahalalei lor. Primit 3 octombrie 1861.
Act existent la Arhive le Nationale
Fond l\1.C.I.P. dos. 6171:1861
{act
,
.
scris cu litere chirilice).
,.,
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LIVEDEA GOSPOD SF. EMPERORS CONSTANTIN & ELENA
CHURCH
\Vest zone of Bucharest was full of ochards and vineyards for a long
time. The town enlarged in XVIII 1h century such as the development of
street tran1 proves it.
In 1785, on a land of the reign - Livedea Gospod - the
handicraftsmen of zone, as founders, built a church. The building is a sn1all
one and belongs to a style specific for post Brancoveanu epoch. The church
was painted inside at the same period.
The difficult and tumultuous historv of the church was strai~ht
connected to the evolution of tenitory, the relationship bet\veen the priests
and the parishioners and last but not least the Commission of Historical
Monuments.
J
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DOUĂ TEZAURE DE DINARI UNGUREŞTI

DESCOPERITE LA GIURGIU
Katiuşa PÂRVAN

Cabinetul Nutnistnatic al l\1uzeului National de Istorie a României
'
păstrează două descoperiri de dinari tnaghiari, a1nbele din zona oraşului
Giurgiu. Tezaurele au ca terminus post quem anul 1512 (pri1nul tezaur,
descoperit în 1974) şi anul 1601 (al doilea tezaur, descoperit în 193 7). Deşi
nu ridică probletne deosebite din punct de vedere nu1nisn1atic, fiind alcătuite
din tipuri 1nonetare con1une, tezaurele ni s-au părut interesante deoarece
reprezintă două acu1nulări diferite, reprezentative pentru spaţiul din care
provin. Le von1 prezenta pe rând.

1. Tezaurul de dinari descoperit la Giurgiu în anul 1974
Acest tezaur. alcătuit din 13 n1onede, a fost achiziţionat de Muzeul
Naţional de Istorie a R01nâniei în anul 1974, de la Paraschiv Marian.
Ofertantul a relatat că a găsit piesele "aproape de Dunăre, lângă port, spre
cetate·~. Deoarece nu deţinen1 alte infonnaţii, an1 considerat anul 1974 ca
dată a descoperirii.
Cele tnai vechi exetnplare sunt patru dinari etnişi de Mathias Corvin
( 1458-1490) după refonna din 1468, prin care a fost introdus tipul cu
i\1adona pe revers, neschitnbat de aici înainte. Dinarii etnişi după această
dată aveau titlul de peste 500%o şi greutatea 0,58 g, valori ce s-au tnenţinut,
fără modificări itnpot1ante, până în titnpul dotnniei lui Ludovic al II-lea
( 1516-1526). Acesta a en1is, între 1521-1525, dinari devalorizaţi cunoscuţi
sub numele de maneta noFa. După 1525 dinarul şi-a revenit, păstrând stabil
titlul (500-438%o) şi greutatea (0,58-0.55 g)- uşoare scăderi înregistrându-se
doar între 1574-1582. Abia din anul 1607 a început o perioadă de
i nstabi li tate (care a durat aproape 20 de ani), titnp în care dinarul a suferit
1
deprecieri succesi\·c, ajungând 13 156%o argint • l\1edia greutăţii celor patru
dinari de la ~1athias Corvin este 0.55 2:. iar tnediana. 0,53 Q.
Toate tnonede1e de la acest emitent sunt bătute in atelierul Kretnnitz,
de monetarii lan os Constorffer ( 1468-1481 ), Vi tus M i.ihlstein (14 71-1481 ),
Peck Pal (1482-1486) şi Peter Schneider ( 1489-1490), perioada activităţii
lor in acest atelier datând piesele, pe care nu este înscris anul de batere.
'

~-

l.a.tP~ Jll/l}. p. 13-I·L \"iku

~

~

2002. p . .3~2-3-U: ~1ănucu-Adameşteanu. Ana Maria Velter.
1-\.:tl!u::<l 1\ir' an. A. \'ilcu ~00:'. r. Il ~-113.
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Faptul că fiecare din cei patru dinari de la Mathias Corvin sunt bătuţi de
monetari diferiţi, poate fi un argument pentru cantitatea mare de monede
etnise de acest rege tnaghiar, precutn şi· pentru intensitatea activităţii
atelierului de la Kretnnitz (de observat suprapunerea funcţionării unor
tnonetari, care lucrează sitnultan, în acelaşi atelier, timp de aproape 1O ani 1468-1481, Ioan Constorffer şi 1471-1481, Vitus Mtihlstein).
Celelalte nouă piese sunt emise de Vladislav al II-lea ( 1490-1516),
tot la Kretnnitz, între 1500 şi 1512, tnonetari fiind fraţii Hans şi Georgius
Thurzo: şapte exetnplare executate de Hans Thurzo (patru între 1500-1502,
două în 1505, unul în 1508) şi două de Gregorius lburzo (în 151 O şi 1512).
Greutatea tnedie a acestor nouă dinari este 0,52 g, iar mediana 0,54 g;
valorile se apropie de cele de mai sus, stabilite pentru dinarii lui Mathias
Corvin (0,55 g şi 0,53 g); coroborând valorile, putem aprecia greutatea
standar~ a atelierului Kretnnitz în perioada la care ne referim- cea. 0,54 g.
In ceea ce priveşte starea de conservare, cele 13 n1onede nu prezintă
urme apreciabile de uzură; fac excepţie piesa nr. 1 (dinar Mathias Corvin),
ştearsă Av/R v ca unnare a procedeului de batere şi tnonedele nr. 7 şi nr. 13
(dinari Yladislav al II-lea). Din cele 13 tnonede, patru sunt tăiate neglijent
(nr. 3, 7, 8, 10), trei prezentând şi uşoară dublă batere (nr. 3, 7, 8). Restul
dinari lor sunt executaţi cu îngrijire; legendele sunt corecte, iar reprezentările
Madonei cu pruncul şi cele ale stetnei Ungariei, trasate precis (foarte
frmnoase nr. 9-13, 5-6, ca de altfel şi nr. 2 şi 4, la care, aspectul tnai puţin
elegant datorându-se n1odelului ales, de o tnanieră tnai puţin grosieră).
Gradul diferit de uzură al pieselor din acest mic tezaur este relevant
pentru aspecte legate de specificul circulaţiei dinarului în Ţara R01nânească răn1ânerii tnultă vren1e în circulatie a etnisiunilor tnai
cutn ar fi tendinta
'
vechi (aşa cun1 s-a întâtnplat cu dinarii lui Mathias Corvin, din argint de
calitate). Astfel, o uzură n1ai accentuată se observă la dinarul Mathias
Corvin datat 1468-1481 (nr. 1) şi la dinarii emişi de Vladislav al II-lea unul în 1500-1502 (nr. 7) şi unul în 1512 (nr. 13 ). Prin unnare, faptul că cea
mai recentă tnonedă (datată 1512), este tnai uzată decât piesele tnai vechi, în
stare de conservare foat1e bună (nr. 2-4 ), indică ascunderea tezaurului după
o anumită perioadă de timp faţă de data celei mai recente monede din tezaur.
Totodată se observă acumularea dispersată a n1onedelor faţă de
nlotnentul lansării pe piaţă, pentru aceasta pledând gradul diferit de uzură şi
perioada de acun1ulare - peste 40 de ani, tnult prea tnare pentru doar 13
piese. Puten1 aprecia că este vorba de "c01noara"' unui localnic cu venituri
tnodeste, care, în rnomente diferite, îşi valorific ase produse le gospodăriei pe
piaţa din apropierea cetăţii. printre soldaţii cantonaţi în taberele n1ilitare Je
l{mg[l cetatea Giurgiu, punând apoi bine tnicile sutne 0bţinute. Gradul diferit
de uzur[l al monedelor poate sugera şi faptul c[t deţinem doar un fragn1cnt

.
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dintr-un tezaur tnai 1nare, djn care descoperitorul a oferit muzeului doar o
tnică pa_!te.
In ceea ce priveşte 1n01nentul ascunderii, poate fi legat de perioada
instabilă politic şi militar de la începutul secolului al XVI-lea, creată de luptele
pentru tron iniţiate de marea boieritne, ce căuta sprijin fie la regele tnaghiar
(în acel tnotnent Vladislav al II-lea), fie la turcii sud-dunăreni, conduşi de
~1eh1ned paşa. În perioada la care ne referin1, partida boierească a fost
dotninată de fatnilia Craioveştilor. Nemulţmniţi de domnia autoritară a lui
Mihnea şi a fiului său, aceşti puternici feudali, având sprijinul lui Mehmed, au
reuşit să-I înscăuneze pe Vlăduţ, fiul lui Vlad Călugărul (în 151 0). În
tnotnentul în care preferatul lor, tnanifestând clare tendinţe antiototnane,
a depus jurătnânt de credinţă regelui Ungariei Vladislav al II-lea ( 1511 ),
Craioveştii au solicitat din nou ajutor lui Mehmed paşa. Î1nprew1ă cu partizanii
Craioveştilor, acesta a trecut Dunărea în 1512 (desigur, pe la Giurgiu, poarta de
intrare a otmnanilor în Ţara Rmnânească) şi 1-a biruit pe Vlăduţ la Văcăreşti,
decapitându-1. În acest context agitat este foarte probabilă ascunderea "tnicului
tezaur", după cu1n este posibilă pierderea lui din cauza dezastrelor naturale
(inundaţii, ani de secetă unnată de epide1nii de cimnă) care s-au succedat între
1508-1512 în toate cele trei ţări rotnâne 2 . La fel de bine poate fi vorba de banale
cauze particulare, deoarece, după 1512, în unna ocupării tronului de Neagoe
Basarab (ruda Craioveştilor), a unnat o perioadă de stabilitate politică (gradul
di fe1it de uzură al pieselor, an1 văzut 1nai sus, indică ascunderea lor la o dată
1nai depărtată de 1512, data en1iterii celei mai recente piese).

II. Tezaurul de dinari descoperit la Giurgiu în 1937 3
Al doilea tezaur n1onetar descoperit la Giurgiu este alcătuit din
278 piese, toate dinari itnperiali etnişi pentru Ungaria în atelierul Krenmitz,
între anii 1530-1601. Tezaurul face parte din colecţia vechiului Cabinet
Nmnismatic al Bibliotecii Acaden1iei Române, transferat in 1984 la
Cabinetul Nun1isn1atic al Muzeului Naţional de Istorie a Rmnâniei. In
evidenţele CNBAR nu se n1enţionează decât data descoperirii pieselor (anul
1937) şi locul descoperirii (Giurgiu).
Cele 1nai vechi piese sunt dinarii emişi de F erdinand I (1526-1566 ).
108 exetnplare, acun1ulate în 29 ani (1530-1564 ): 1530/2, 1534/2, 153615,
1537/3, 1538/4, 1540/1, 1541/5, 1543/2, 1544/3, 1545/l, 154611, 1547/L
1548/7, 1549/4, 1550/4, 1551/5, 1552/6, 1553/9, 1554/7, 1555/3, 1556/3,
1557/3, 1558/5, 1559/2, 1560/l, 1561/5, 1562/5, 1563/6, 1564/3. Prin
A

~ Cerno,·oJeanu. P. Binder 199.3, p. -l6, 235.
·' Piesele au fost identificate de colega noastră Cristina Anton l\1anea. cu dţi,·a ani in urmă.

\'ni le-am ,·erificat. am corect;tt unele erori si am intPrrnit CltalnL'Id
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unnare, acumularea a început în 1530; în anii 1531-1533, 1535, 1539 şi
1542 nu a intrat nici o tnonedă, după care alitnentarea a devenit regulată
(fără a se depăşi 9 ex./an).
Unnează lotultnonedelor emise de Maxitnilian al II-lea ( 1566-1576) 72 piese, acmnulate în 14 ani succesivi, fără nici o întrerupere (1565-1578):
1565/6, 1566/7' 1567/5, 1568/2, 1569/7' 1570/2, 157114, 1572/5, 1573/3,
1574/4, 1575/6, 1576/7, 1577/9, 1578/5. Monedele emise de Maxitnilian al II-

lea au alimentat regulat tezaurul, nutnărul 1naxin1 de piese intrate fiind tot 9
ex./an. Cele 72 piese ale sale reprezintă cea. 2/3 din totalul monedelor de la
Ferdinand I, care au fost acumulate însă într-un interval dublu de timp.
Ultimele monede sunt emisiuni Rudolfal II-lea (1576-1608)- 98 piese,
care au alin1entat tezaurul timp de 18 ani (1580-1601): 1580/14, 1581110,
1582/3, 1583/5, 1584/12, 1585/14, 1586/6, 1587/4, 1588/5, 1589/3, 1590/5,
159116, 1592/1, 1593/4, 1595/2, 1596/1, 1597/2, 1601/1. Alitnentarea a fost
regulată, aproape neîntreruptă, deoarece 92 piese au intrat între 1580-1593 şi
nmnai cinci după această dată - patru după un an (între 1595-1597) şi, ultima,
peste patru ani (în 1601 ). În cazul acestui en1itent acun1ularea este mai intensă,
cu o frecvenţă de 10-14 ex. titnp de 4 ani (1580/14, 1581110, 1584/12, 1585/14,
tnaxin1a fiind de 14 ex./an în 1580 şi 1585), apoi câte 4-6 ex./an.
Frecvenţa ridicată

a acutnulării dinarilor în tin1pul lui Rudolf al IIlea faţă de etnitenţii anteriori, curgerea neîntreruptă a anilor de etnisie şi
repartiţia egală pe ani, indică succesiunea rapidă a fonnării pachetului
tnonetar, a acutnulării întregului lot, precun1 şi ascunderea lui, toate
petrecute la o dată foarte apropiată de data ultitnei piese. Deoarece între anii
15 80-15 85 a intrat cea tnai n1are cantitate de tnonede, după acest interval
nutnărul pieselor/an devenind tot tnai n1ic, puten1 considera acutnularea
încheiată în jurul anului 1593. Faptul că alitnentarea n1asivă se încheie,
practic, în acest an (poate 1597), cele n1ai tnulte n1onede fiind cele emise între
1580-1585, întăreşte convingerea noastră că tezaurul reprezintă o plată
tnercenarială pentru participarea la lupta antiot01nană susţinută de itnperiali.
Pachetul compact, practic fără întreruperi, indică o cantitate de tnonedă aflată
în Vistierie la un n1on1ent dat, expediată pentru plata oştenilor, gradul redus
de uzură, acelaşi la toate tnonedele, fiind un argmnent puten1ic în acest sens.
Cele 278 tnonede reprezintă o acmnulare ce se întinde pe 71 ani.
Această perioadă poate fi uşor restrânsă la n1ai puţin de 57 de ani, dacă
ţinen1 cont de faptul că în pritnii patru ani au intrat doar 24 piese, tnonedele
începând s[t alitnenteze regulat şi fără întreruperi tezaurul abia după 15 j -+.
Anul coincide cu perioada imediat unnătoare tnorţii principelui h'.ln
Zapolya, perioadă ce a pus capăt conflictului pentru stăpânirea Transilvaniei
dintre acesta şi Ferdinand I de Habsburg. Conflictul a stânjenit intJ-l)
https://biblioteca-digitala.ro

DOUĂ TEZAURE DE DINARI UNGUREŞTI DESCOPERITE LA GIURGIU

361

oarecare măsură circulaţia dinarilor imperiali în spaţiul intracarpatic,
precum şi dincoace de munţi, îl'l Ţara Românească. În acest context, este
evidentă pătrunderea n1asivă şi regulată a dinarilor din spaţiul transilvan în
zona Giurgiu, după anul 1544. Lotul compact (ca notninal şi ani de emisie)
indică sosirea pachetului tnonetar direct din Vistierie, impritnând un
caracter tnilitar/mercenarial acumulării de faţă. Un alt argument în acest
sens îl constituie gradul scăzut de uzură al pieselor, ce exprimă o circulaţie
foarte redusă, precutn şi ascunderea 1nonedelor la scurt timp după lansarea
pe piaţă, pentru o plată de interes politic şi militar.
Momentul ascunderii este legat de declanşarea luptelor antiotomane
conduse de Mihai Viteazul, marcate de conflictul de la Călugăreni (1593).
Locul vestitei bătălii se afla în apropierea localităţii Giurgiu, pe traseul
drutnului spre Bucureşti şi ascunderea tezaurului poate fi cauzată de starea
de insecuritate ce a unnat luptelor şi domniei lui Mihai Viteazul. În armata
sa au luptat unguri, secui, in1periali, deci soldaţi din zona de circulaţie a
dinarului, iar principele Mihai a pritnit ajutoare băneşti de la habsburgi, pe
care le-a folosit pentru plata regulată a soldaţilor, care intrau rapid în posesia
banilor, sosiţi la scurt tin1p după ieşirea lor din monetărie 4 .
Faptul că tezaurul nu conţine şi dinari 1nai vechi, de la Mathias
Corvin (şi nici de la Vladislav al II-lea sau Ludovic al II-lea), piese care au
rătnas tnultă vren1e în circulatia tărilor rotnâne datorită calitătii lor intrinsece
'
'
'
şi cotnerţului de graniţă cu zona transilvăneană, indică un pachet n1onetar
unitar, aproape cotnpact, constituit în afara Ţării R01nâneşti. Acesta a fost
expediat în zonă unde a ajuns fără nici o contatninare la posesorul care 1-a
pritnit ca plată (de război) şi 1-a ascuns itnediat. Valoarea tezaurului
reprezintă aproxitnativ 2 taleri, sun1ă cu care erau plătiţi localnicii înrolaţi
pentru una-două luni, fapt confinnat de surse docu1nentare 5 . Pentru plata
unor astfel de soldaţi săraci şi fără pregătire tnilitară deosebită, dinarii
reprezentau o 1nonedă care îi tnulţutnea, taierii fiind piese forte, pentru
n1ercenarii de profesie 6 .
O privire cuprinzătoare asupra e\·oluţiei implicării o~tenilor străini in armatele ţărilor
române la Rezachievici 198 L p. 37-73.

4

~Ibidem.

Caracterul de acumulare rapidă, compactă ca perioadă de emisie. este observat la mai
multe tezaure îngropate in acest interval şi în zone apropiate, care s-au aflat in pennanent
conflict cu trupele otomane. imperiale sau poloneze. Amintim tezaurele Gâşteşti, com.
Buturugeni. jud. Giurgiu. tezaur alcătuit din 882 aspri otomani, terminus post quem 1566.
vezi şi Mănucu-Adameşteanu. Ana Maria Velter, Katiuşa Pân·an, A. Vilcu 2005; p. 107:
Chimpaţi. jud. Giurgiu. tezaur alcătuit din Il ducaţi de aur (Ungaria, Veneţia. Ţările de
Jos). îngropat în unna e\·enimentelor din 1595. Velter 19g2. p. 133-139; Stăncşti, localitate
actualmente înglobată oraşului Giurgiu. alcătuit din 13 triplii groşi. ascuns in jurul anului

6
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Prezentarea celor două tezaure descoperite la Giurgiu completează
repertoriul descoperirilor 1nonetare din Ţara Rotnânească din secolele XVIXVII şi conturează câteva caracteristici ale circulaţiei dinarului în acest
interval de tilnp în zona Giurgiu.

CATALOG
1. Tezaur Giurgiu/1974
UNGARIA

Dinar
Kremnitz
l\fathias Corvin (1458- 1490)
1468-1481
1. Av. +l\f·M[-]HIE·R·VNGAR
Rv. PATRONA- HVNGAR; dreapta-stânga K- P
Madona spre dreapta,

încoronată şi nitnbată, ţine

pruncul în dreapta

Ioan Constorffer monetar (K- ~)
AR, 0,622 g, O, 16 1111n, ~
HL 717
inv. MNIR 52.585

1471 - 1481
2. Av. +l\IONETA l\1ATHIE·R·VNG
Rv. •PATRON- VNGAR•; dreapta-stânga K- V
Madona spre dreapta, cu

văi, ţine

pruncul în dreapta

Vitus l\1iihlstein monetar (K- V)
AR, 0,50 g, 16x 15 Inin, It:::
inv. MNIR 52.584
HL 718

1482- 1486
3. Av. +l\1·l\1ATHIE·R·VNGAR
Rv. PATRONA- D·VNGA; dreapta-stânga K- P
Madona spre stânga, cu plete,

încoronată, ţine

pruncul în stânga

160 l. Pârvan 2002. p. 203-208; ~icolae Bălcescu. alcătuit din 46 triplii groşi polonezi de
secol XVII. menţionat de Ursu. Adina Berciu-Drăghicescu. 19~9. p. 152. nr. 1O1. De altfeL
pe teritoriul Ţării Româneşti s-au descoperit mai multe kzaure îngwpate in jurul anilor
1595-1601. ascunderea lor fiind legată de mai sus amintita situ:qie instahilf1 politic şi militar
din \Temea domniei lui Mihai Viteazul şi imediaturm:1t(.)are.
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Peck Pal monetar (K - P) ...
AR, 0,65 g, 16x 15 tntn, ~
HL 719
inv. MNIR 52.583

1489-1490
4. Av. +M·MATHIE·D·VNGAR
Rv. PA TRON A- HVNGARIE; dreapta-stânga K- P
Madona spre dreapta, încoronată şi nimbată, la fel şi pruncul pe care îl
în dreapta
Peter Schneider monetar (K - P)
AR, 0,42 g, 16x 15 tnn1, .J,t, dublă frapă pe avers
HL 722
inv. MNIR 52.586
Vladislav al II-lea (1490- 1516)
1500- 1502
5. Av. M•WLADISLAI•R•VNGAR•
Rv. PA TRON- HVNGARIE~ dreapta-stânga K- h
Madona din faţă, încoronată, ţine pruncul în dreapta
Hans Thurzo tnonetar (K - h)
AR, 0,519 g, 17xl5,5 mtn, ~
inv. MNIR 52.582
HL 805
C.tn.s .. var. legendă revers
6. AR, 0,4 75 g, 15x 14 1n111, .J,t
inv. MNIR 52.581
HL 805
C.111.s., tăiată defectuos
7. AR, 0,552 g, 17x 15 n1111, 1'
inv. :N1NIR 52.580
HL 807
C.111.s. dublă frapă, tăiată defectuos
8. AR, 0,496 g, 15x 14,5 111111, 1'
inv. MNIR 52.579
HL 807
1505
9. AY. *\\'LADISLAI*R*\'NGARI*t505
Rv. *PATRONA*- *VNGARIE dreapta-stânga K- H
Madona din faţă. incoronată. cu plete. ţine pnmcul in dreapta
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Hans Thurzo (K - H)
AR,_0,660 g, 16x15 tntn, 1'
inv. MNIR 52.575
HL 811
C.tn.s., tăiată defectuos
10. AR, 0,418 g, 15,5 m1n, -7
inv. MNIR 52.576
HL 811

1508
C.tn.s., dar anul 1508
11. AR, 0,506 g, 15,5x 15 1nm, r\:
inv. MNIR 52.578
HL 811
1510
C.1n.s., dar anul 151 O şi dreapta- stânga K - G
Georgius Thurzo (K - G)
12. AR, 0,504 g, 15 1111n, ~
inv. l\1NIR 52.574
HL 811
1512
C.tn.s., dar anul 1512
13. AR, 0,528 g, 15 1111n, 7!
inv. MNIR 52.577
HL 811
II. Tezaur Giurgiu/1937
UNGARIA
Dinar
Kremnitz
Ferdinand 1 (1526- 1566)
HL 934 Av; 949 Rv.
1530/2 ex.
1. AR, 0,44 g, 15,8 111111, ~, inv. 200.074: 2. AR,
200.075.
1534/2 ex.
3. AR, 0,52 g, 16,7
inv. 200.077.

111111,

0~51

g, 15,3 tnn1. -7, inv.

-.J,., inv. 200.076; 4. AR, 0,43 g, l6x 14,5 tnnl, Il,
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1536/5 ex.
HL 948 Av; 936 Rv.
5. AR, 0,45 g, 15,6 tnm, 71, inv. 200.078
HL 934 Av; 936 Rv.
6. AR, 0,48 g, 15,5 mtn, ~, inv. 200.079
HL 935
7. AR, 0,51 g, 15,4 tnm,
HL936
8. AR, 0,48 g, 15,8 tntn,
inv. 200.082

w, inv. 200.080

w, inv. 200.081; 9. AR, 0,32 g, 15,7 tntn, 71, uzată,

1537/3 ex.
HL935

10. AR, 0,30 g, 14,2 tnn1, ~,uzată, inv. 200.083
HL 935 Av.; 936 Rv.
11. AR, O, 52 g, 15,1 m1n, ~' inv. 200.084; 12. AR, 0,35 g, 14 n11n, 1\
fragtnentară, inv. 200.085.
1538/4 ex.
HL 937

13. AR~ 0,399 g, 15,7 tntn, 1', deteriorată, inv. 200.086; 14. AR, 0,48 g, 16
1n111, ~, deteriorată, inv. 200.087; 15. AR, 0,54 g, 14,8 tnn1, ~, inv.
200.089
HL 935 var legendă Av; 936 Rv.
16. AR, 0,44 g, 15,5 111111, !'\:, inv. 200.088.

1540/1 ex.
HL 937 var legendă Av.
17. AR, 0,68 g, 14,8 1n111, 71, inv. 200.090
1541/5 ex.
HL 935 Av: 942 Rv.
18. AR, 0,48 g, 15,3 111111~ w, inv. 200.091.
HL 950 Av; 935 Rv. Var legendă
19. AR, 0,60 g, 15,3 ITI111, 1', inv. 200.092.
HL 935 Av var legendă; 939 Rv.
20. 0,40 g. 15,6 ITIITI, 1', inv. 200.099.
HL 941 Av; 939 Rv. var legendă
21. AR, 0,40 g, 13.9mm. w, uzată. inv. 200.094.
HL 937
22. 0.39 g. 15 mm. 71. uzată. inv. 200.095.
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1543/2 ex.
HL 940 Av; 946 Rv. Var legendă
23. AR, 0,40 g, 15,5x14,2 rntn, 71, inv. 200.096
HL 937 var legendă Rv.
24. AR) 0,54 g, 16 tntn, f-, inv. 200.097.

1544/3 ex.
HL 941 Av.; 939 Rv. Var.
25. AR, 0,51 g, 15,8 Intn, 71, inv. 200.099.
HL939
26. AR, 0,41 g, 15,5 mm, 71, inv. 200.100.
HL 940
27. AR, 0,49 g, 16 1n1n, 71, inv. 200.101
1545/1 ex.
28. AR, 0,57 g, 16 1111n, 71,

uzată,

inv. 200.102.

1546/1 ex.
HL 935 Av; 950 Rv.
29. AR, 0,48 g, 15,5 1n1n, "'' inv. 200.103
1547/1 ex.
30. AR, 0,47 g, 15,5111111, !'\:, inv. 200.098.
1548/7 ex.
HL 937 Av; 936 Rv
31. AR, 0,46 g, 15,8111111, !'\:, inv. 200.104
HL 937 Av; 958 Rv.
32. 0,44 g, 15,4 1nn1,
inv. 200.1 05; 33. AR, 0,3 7 g, 15,5 1111n, 1',
fragtnentară, inv. 200.11 O.
HL 937 Av.; 949 Rv.
34. AR, 0,48 g, 15,2 1n111, f-, inv. 200.1 06; 35. AR, 0,57 g, 15, 1 111111. -7.
inv. 200.107; 36. AR, 0,52 g, 15,8111111, !'\:, perforată, inv. 200.108.
HL. 950 Av.; 939 Rv.
37. AR, 0,48 g, 15) 111111,
inv. 200.109.

w,

w,

1549/4 ex.
HL 937
38. AR, 0,60 g, 15J 111111,
HL 937 Av.: 949 Rv.

w, inv. 200.111.
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39. AR, 0,48 g, 15,8 mm, ~., inv. 200.112; 40. AR, 0,54 g, 15,2 mtn, f-,
inv. 200.113; 41. AR, 0,36 g, 15tnm, Il, inv. 200.114.
1550/4 ex.
42. AR, 0,29 g, 15,7 tntn,

w, fragment, inv. 200.115; 43. AR, 0,30 g, 14,9

tmn, 71, uzată, inv. 200.116; 44. AR, 0,50 g, 16 tntn,
AR, 0,52 g, 15 1nm, L!, inv. 200.118.

~'

inv. 200.117; 45.

1551/5 ex.
HL 934 Av, var; 949 Rv.
46. AR, 0,53 g, 14,8tntn, f-, inv. 200.120; 47. AR, 0,65 g, 15tntn, 71, inv.
200.121; 48. AR, 0,48 g, 14,8 1111n, ~, deteriorată, inv. 200.122; 49. AR,
0,51 g, 15,4 tntn, 1\ inv. 200.123; 50. AR, 0,45 g, 15 1111n,
inv. 200.124.

w,

1552/6 ex.
HL937
51. AR, 0,43 g, 14,8 tntn, 1\ inv. 200.125; 52. AR, 0,45 g, 14,4 tntn,
inv. 200.126; 53. AR, 0,45 g, 14,8 tntn,
inv. 200.127; 54. AR, 0,40 g,
14,5 tntn, ~, inv. 200.128; 55. AR, 0,46 g, 14,7 1n1n, ~, inv. 200.129; 56.
AR, 0,51 g, 14,6 mm, f-, inv. 200.130.

w,

w,

1553/9 ex.
57. AR, 0,43 g, 14,6 tntn, Il,

perforată,

inv. 200.131; 58. AR, 0,39 g, 15,2
1nn1, 71, îndoită, inv. 200.133; 59. AR, 0,47 g, 15,2 1n1n, ~,uzată, inv.
200.133; 60. AR, 0,4 7 g, 16,1 111111, "'' perforată, inv. 200.134; 61. AR, 0,41
g, 14,9111111, 71, inv. 200.135; 62. AR, 0,48 g, 15,2111111,
inv. 200.136; 63.
AR, 0,55 g, 15111111,
depozit de tnurdărie, inv. 200.137; 64. AR, 0,51 g,
15,2111111, ~' inv. 200.138; 65. AR, 0,52 g, 15,2111111, ~' inv. 200.139

w,

w,

1554/7 ex.
66. AR, 0,49 g, 15111111, ~' inv. 200.140; 67. AR, 0,49 g, 15,2 1n111, "'' inv.
200.141; 68. AR, 0,46 g, 14,8111111,
inv. 200.142; 69. AR, 0,43 g, 15111111,

w,

"', inv. 200.143; 70. AR, 0,4 7 g, 14,8 111111, 71, inv. 200.144; 71. AR, 0,39 g,
15,2 111111, 1\ inv. 200.145; 72. AR, 0,33 g, 15,8 111111, 1', inv. 200.152.

1555/3 ex.
73. AR, 0,51 g, 15,3111111,71, inv. 200.146; 74. AR, 0,54 g, 15,7111111, "'· inv.
200.147; 75. AR, 0,43 g, 14 111111, ~' inv. 200.148.
1556/3 ex.
76. AR, 0,49 g, 16 111111, Il, inv. 200.149; 77. AR, 0,43 g, 16 111111. ~, inv.
200.150; 78.
0.54 g, 15.8 mm . .J.., depozit de murdărie, inv. 200.1) 1.

AR.

.

'--
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1557/3 ex.
HL 937 Av; 945 Rv.
79. AR, 0,32 g, 15,2 tnm, 1\ rupt în dre,ptul unei foste perforaţii, inv.
200.153; 80. AR, 0,45 g, 15,3 mtn, 1\ inv. 200.154.
HL 937 Av; 936 Rv
81. AR, 0,43 g, 16 tntn, ~, inv. 200.155.
1558/5 ex.
HL 937 Av; 949 Rv.
82. AR, 0,48 g, 15,5 tnm, 71, inv. 200.119.
HL937
83. AR, 0,44 g, 15x 14,4 tntn, 71, inv. 200.156; 84. AR, 0,33 g, 16,2 tntn, 71,
fragtnent, inv. 200.157; 85. AR, 0,50 g, 15,3 tntn, ~, inv. 200.158; 86. AR,
0,37 g, 14,9tntn, ~, inv. 200.159.
1559/2 ex.
HL 936
87. AR, 0,39 g, 15,3 1111n, 1':,
15,7x14,3 ITIITI, r\:, inv. 200.161.

perforată,

tnv. 200.160; 88. AR, 0,51 g,

1560/1 ex.

89. AR, 0,46 g, 14,6 tnn1, 1\ inv. 200.166.
156115 ex.

90. AR, 0,38 g, 15,6 111111, ~, inv. 200.167~ 91. AR, 0.49 g, 15,2 tntn, 1'.
inv. 200.169; 92. AR, 0,29 g, 15 tnn1, -j, inv. 200.170; 93. AR, O, 36 g, 17,3
mn1,
inv. 200.171; 94. AR, 0,35 g, 15,7 111111,
rupt în dreptul unei
foste perforaţii, inv. 200.172.

w,

w,

1562/5 ex.

w,

95. AR, 0,50 g, 14,7111111, 1', inv. 200.173; 96. AR, 0,32 g, 14,5 tntn,
inv.
200.174~ 97. AR, 0,53 g, 15 ITII11,
inv. 200.175: 98. AR, 0,43 g, 15,2 nun, ~,
rupturi pe tnargine, inv. 200.176; 99. AR, 0,33 g, 15,7 tnn1, 71, fragtnentară,
greu lizibil anul, inv. 200.168.

w,

1563/6 ex.
100. AR, 0.46 g, 15,5 111111,

1', rupturi pe n1argine, inv.

200.177~

101. AR,

028 g, 14.5 111111. r\:, descentrată. inv. 200.178: 102. AR, 0,38 g, 14,1 111111,
inv. 200.179; 103. AR. 0.51 g.. 15 111111. 1'. inv. 200.180: 104. AR, 0,44 g.
15.3 mn1, 1', inv. 200.181~ 105. AR. 0.38 g. 15.5111111,-7. perforată, inv.
200.182.

w,
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1564/3 ex.
106. 0,47 g, 15,2 tnn1, 71, inv. 200.183; 107. AR, 0,23 g, 14,4 tn, ~,
perforată, inv. 200.184; 108. AR, 0,44 g, 14,7 mm, ~, inv. 200.185.

l\1aximilian al II-lea (1566- 1576)
1565/6 ex.
109. AR, 0,45 g, 15,5 111111, ~'uzată, inv. 200.186; 110. AR, 0,35 g, 15,5
111111, 1\ rupturi pe 111argine, inv. 200.187; 111. AR, 0,44 g, 14,7 mm, 1',
rupturi pe 111argine, inv. 200.188; 112. AR, 0,46 g, 14,6 111111, 71, inv.
200.189; 113. AR, 0,45 g, 15,3 111111, 71, două perforaţii, inv. 200.190; 114.
AR, 0,48 g, 15,3 m111, ~, inv. 200.191.
1566/7 ex.
115. AR, 0,49 g, 15,8 111m, 1\ inv. 200.192; 116. AR, 0,31 g, 15,3 mm, ~,
frag1nentară; inv. 200.193; 117. AR, 0,32 g,15 111111, 1', inv. 200.194; 118.
AR, 0,48 g, 14,8 111111, 71, ruptă în dreptul unei foste perforaţii, inv. 200.195.
HL 992
119. AR, 0,41 g, 15,8111111, 1', inv. 200.162; 120 AR, 0,37 g, 15,1 111111, ~'
inv. 200.163: 121 AR, 0,45 g, 16,3 111111, ~, inv. 200. 165.
1567/5 ex.
122. AR, O, 41 g, 15,5 111111, ~, perforată, inv. 200.196; 123. AR, 0,26 g,
15,5111111, ~. fragn1ent, inv. 200.197; 124. AR, 0,46 g, 15,6111111,-7, inv.
200.198; 125. AR, 0,46 g, 16 111111, 71, inv. 200.199; 126. AR, 0,42 g, 16
111111, 1', perforată, inv. 200.200.
1568/2 ex.
127. AR, 0,40 g, 15.5 1111i1, 71, inv. 200.201; 128. AR, 0,46 g, 16,5 111m,
inv. 200.202.
1569/7 ex.
129. AR, 0,4-1 g. 15,6 111111, 1', inv. 200.164:
inv. 200.203: 131. AR, O. 49 g. 15.8 mm. ~15,8 111111, 1'. inv. 200.205: 133. AR. 0.49 g.
inv. 200.206: 134. AR, 0.42 g. 15.4 111111. ~.
16,2 111111, ~' inv. 200.208.
1570/2 ex.
136. AR, 0,41 ....g, 16,4 111111.
~. inv. 200.21 O.

~, tăiată,

~.

130. AR, 0,43 g, 16.5 111111, ~,
inv. 200.204; 132. AR, 0,34 g.
15 111111, 1\ rupturi pe 1nargine.
inv. 200.207; 135. AR, 0.40 g,

inv. 200.209: 13 7. AR, 0.51 g. 16 mm .
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1571/4 ex.
138. AR, OA1 g, 16,5 tntn, 1', rupturi pe margine, inv. 200.211; 139. AR,
0,48 g, 16 mtn,
inv. 200.212; 140. AR, 0,36 g, 13,4 Intn, 1\ rupturi pe
tnargtne, inv. 200.213; 141. AR, 0,48 g, 16,2 1nm~
perforată, inv.
200.214.

w,

w,

1572/5 ex.
142. AR, 0,42 g, 15,8 1n1n, w, inv. 200.215; 143. AR, 0,43 g, 16,5 m1n, ~'
inv. 200.216; 144. AR, 0,35 g, 14,8tntn, w, inv. 200.217; 145. AR, 0,31 g,
14,3 mm,
inv. 200.218; 146. AR, 0,46 g, 15,8 mtn, -7, inv. 200.219.

w,

1573/3 ex.
147. AR, 0,36 g, 14,6 1n1n, 1\ întregit din două frag1nente, inv. 200.220;
148. AR, 0,58 g, 16,6 tntn,
inv. 200.221; 149. AR, 0,41 g, 16,5 mn1, -7,
inv. 200.222.

w,

1574/4 ex.
150. AR, 0,46 g, 15,4 1111n, ~' inv. 200.223; 151. AR, 0,41 g, 16,2 tntn, "'
inv. 200.224; 152. AR, 0,43 g, 15,2 1n111, 71, perforată, inv. 200.225; 153.
AR, 0,50 g, 16 111111, 1', inv. 200.226.
1575/6 ex.
154. AR, 0,42 g, 17 111111, 1', inv. 200.22 7; 155. AR, 0,42 g, 15,4 111111,
inv. 200.228; 156. AR, 0.43 g, 15.7 111111, -7, inv. 200.229; 157. AR, 0,34 g,
15,7111111, "· inv. 200.230; 158. AR, 0,40 g, 16,4 1111n, w, inv. 200.23 L 159.
AR, 0,42 g, 14,7 In In, ~, frag111entară, inv. 200.232.

w,

1576/7 ex.
160. AR, 0,45 g, 16,3 111111,
var. legendă Rv, inv. 200.233; 161. AR, 0,60
g, 15,9 111111, -7, inv. 200.234; 162. AR, 0,45 g, 17x 14,7 1111n,
var.
legendă Rv, inv. 200.235: 163. AR. 0,57 g, 16.2 111111. 71, inv. 200.236: 164.
AR, 0,44 g, 15,6 111111. 1'. inv. 200.237; 165. AR. 0,41 g, 14,6 111111, ~.in\.
200.238: 166. AR. 0.30 e. 14J mm. ~. fra~111entară. inv. 200.239.

w.

~

w,

~

1577/9ex.
167. AR. 0.38 g. 14,5 111111, ~. in\·. 200.240; 168. AR, 0,3 7 g, 15,8 111111. w,
inv. 200.241; 169. AR. 0.45 g. 15.2 111111, 1', inv. 200.242; 170. AR, 0,49 g,
15,4 111111, ~, inv. 200.243; 171. AR, 0,42 g, 14,5 111111, ~, inv. 200.244;
172. AR. 0,41 g, 15.3111111, ~. i11v. 200.245; 173. AR, 0.45 g, 16111111.
inv. 200.246; 174. AR, 0.53 g, 15.2 111111, ~, inv. 200.24 7; 175. AR, 0,61 g,
16 111111,
i11v. 200.248.

w,

w.
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1578/5 ex.
176. AR, 0,42 g, 16 mrri, 1':, inv. 200.249; 177. AR, 0,44 g, 15 nun, 7, inv.
200.250; 178. AR, 0,39 g, 16 tntn, 71, întregit din fragmente, inv. 200.251;
179. AR, 0,51 g, 16,3 mm,
inv. 200.252; 180. AR, 0,51 g, 14,8 mtn,
inv. 200.253.

w,

w,

Rudolf al II-lea (1576- 1608)
1580/14 ex.
HL 1059
181. AR, 0,50 g, 15,7 mm, ~, inv. 200.254; 182. AR, 0,38 g, 14,8 mtn, ~,
tăiată, inv. 200.255; 183. AR, 0,34 g, 15 tntn, 1', rupturi pe margine, inv.
200.256; 184. AR, 0,32 g, 14 mtn,
fragmentară, inv. 200.257; 185. AR,
0,32 g, 14 mtn, ~' rupturi pe margine, inv. 200.258; 186. AR, 0,55 g, 14,5
tntn, -7, inv. 200.259; 187. AR, 0,47 g, 14,5 tnm, 1':, descentrată, inv.
200.260; 188. AR, 0,37 g, 15,3 tntn, 1', fragtnentară, inv. 200.261; 189. AR,
0,45 g, 14,9 111111, 1', inv. 200.262; 190. AR, 0,44 g, 15,9 tntn, 1', inv.
200.263; 191. AR, 0,63 g, 15 tntn,
inv. 200.264; 192. AR, 0,61 g, 14,7
111111, ~, descentrată, inv. 200.265; 193. AR, 0,49 g, 15,2 mm, -7, inv.
200.266; 194. AR, 0,4 7 g, 15,5 tntn, ~, inv. 200.267.

w,

w,

1581110 ex.
195. AR, 0,49 g, 15,8tntn, ~' i11v. 200.268; 196. AR, 0,46 g, 15,2 1n111, ~'
inv. 200.269; 197. AR, 0,46 g, 14,5 tnm, 1', inv. 200.270; 198. AR, 0,50 g,
15x12,5 mtn, ~' perforată, inv. 200.271; 199. AR, 0,56 g, 15,3 tnm, ~'
perforată, inv. 200.272; 200. AR, 0,31 g, 15,4 tntn, ~, rupt mic fragtnent
din flan, inv. 200.273; 201. AR, 0,49 g, 14,8 111111, "' inv. 200.274; 202. AR,
0,44 g, 15,7 tntn, -7, inv. 200.275; 203. AR, 0,51 g, 14,8x 13,3 mm, ~, inv.
200.276; 204. AR, 0,43 g, 15 111111, ~, perforată, inv. 200.277.
1582/3 ex.
205. AR, 0,55 g, 153 tntn, ~, inv. 200.278; 206. AR, 0,42 g, 13,8 111111. -7 ~
inv. 200.279; 207. AR, 0,41 g, 15 tntn, -7, uşor îndoită, inv. 200.280.
1583/5 ex.
208. AR, O, 50 g, 14,5 111111, 71, inv. 200.281; 209. AR, 0,43 g, 15,5 111111, ~.
inv. 200.282; 210. AR, 0,41 g, 15,2 tnn1,
inv. 200.283; 211. AR, 0,51 g,
15.2 111111, ~, inv. 200.284; 212. AR, 0,53 g, 14,6 111111, 1', inv. 200.285.

w,

1584/12 ex.
213. AR, 0.51 g. 15x14.5 mm. ~- perforată, inv. 200.286:214. AR, 0,50 g.
15.5x14.2 mm~ ~- inv . .200.2S7; 215. AR, 0,49 g, 15,3 mm. 71, inv.
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200.288; 216. AR, 0,36 g, 14,8 mm, ~' inv. 200.289; 217. AR, 0,36 g, 16
mm, 1\ inv. 200.290; 218. AR, 0,47 g, 15,6 mm, ~, inv. 200.291; 219. AR,
0,50 g, 13,8 mm,
inv. 200.292; 220. AR, 0,55 g, 15 m1n, 1\ inv.
200.293; 221. AR, 0,47 g, 15 mm, 1', descentrată, inv. 200.294; 222. AR,
0,52 g, 14,4 tntn, 71, inv. 200.295; 223. AR, 0,47 g, 15,3 mm, -7, inv.
200.296; 224. AR, 0,40 g, 14,5 m1n, ~, inv. 200.297.

w,

1585/14 ex.
225. AR, 0,41 g, 15,4 1nm, ~, inv. 200.298; 226. AR, 0,45 g, 15 1n1n, r\:,
inv. 200.299; 227. AR, 0,42 g, 15 mm, 1', rupturi pe margine, inv. 200.300;
228. AR, 0,45 g, 14,8 m1n, ~' inv. 200.301; 229. AR, 0,53 g, 15,4 m1n, 71,
inv. 200.302; 230. AR, 0,45 g, 15,2 m1n, ~, inv. 200.303; 231. AR, 0,49 g,
15,2 m1n~ ~, inv. 200.304; 232. AR, 0,40 g, 14,2 mtn, -7, inv. 200.305; 233.
AR, 0,48 g, 15,4 mtn, ~' inv. 200.306; 234. AR, 0,51 g, 15,2 mm, 71, inv.
200.307; 235. AR, 0,59 g, 14,7x13,3 Intn, 1', rupturi pe tnargine, inv.
200.308; 236. AR, 0,39 g, 15 1111n, ~, inv. 200.309~ 237. AR, 0,40 g, 15,6 111111,
71, inv. 200.31 O; 238. AR, 0,55 g, 14,4 mtn, r\:, perforată, inv. 200.311.
1586/6 ex.
239. AR, 0,38 g, 14,8 1n1n, 71, inv. 200.312; 240. AR, 0,48 g, 15 111111, ~'
inv. 200.313; 241. AR, 0,55 g, 15,2 1n111, 1', inv. 200.314; 242. AR, 0,44 g,
15 1n1n, ~' inv. 200.315; 243. AR, 0,43 g, 14,5 tntn, ~, inv. 200.316; 244.
AR, 0,51 g, 15,7 1111n,
inv. 200.317.

w,

1587/4 ex.
245. AR, 0,51 g, 15 111111, ~, inv. 200.318; 246. AR, 0,57 g, 15 111111, -7, inv.
200.319; 247. AR, 0,42 g, 14,5 111111, -7, inv. 200.320; 248. AR, 0,55 g,
14,3 111111, 1\ inv. 200.321.
1588/5 ex.
249. AR, 0,44 g, 13,6 111111, r\:, inv. 200.322; 250. AR, 0,34 g, 15,8 111111, f'::,
fragn1entară, inv. 200.323; 251. AR, 0,48 g, 15,5111111,
inv. 200.324; 252.
AR. 0,44 g, 15,2 111111, f'::, inv. 200.325: 253. AR. 0,42 g, 14,9 111111, ~' inv.
200.326.

w,

1589/3 ex.
254. AR, 0,46 g, 14,7111111,1\ inv. 200.327; 255. AR, 0,53 g, 15,7111111, f'::,
inv. 200.328: 256. AR, 0,42 g, 15,4 nun,
inv. 200.329.

w,

1590/5 ex.
257. AR, 0,31 g, 14,8 111111, 1', perforată. ruptă în dreptul unei foste
perforaţii. inv. 200.330~ 258. AR. 0.66 g. 15 mm. 71, inv. 200.331: 259. AR.
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0,50 g, 16 mm, 1\ inv. 200~332; 260. AR, 0,36 g, 15 mm, 1', perforată, inv.
200.333; 261. AR, 0,42 g, 15,5 mtn, 1', rupturi pe tnargine, inv. 200.334.
159116 ex.
262. AR, 0,44 g, 15,8 tmn, ~, perforată, inv. 200.335; 263. AR, 0,53 g,
15,8 tntn, 1', inv. 200.336; 264. AR, 0,53 g, 15,5 1nm, (-, inv. 200.33 7;
265. AR, 0,44 g, 15 tnn1, 71, inv. 200.338; 266. AR, 0,52 g, 15,2 mm, ~'
inv. 200.339; 267. AR, 0,50 g, 15,8 mtn, 71, inv. 200.340.
1592/1 ex.
268. AR, 0,41 g, 16,2 tntn, ~, inv. 200.341.
1593/4 ex.
269. AR, 0,57 g, 14,6 trun, 7!, inv. 200.342; 270. AR, 0,51 g, 15,5xl4,5, nun,
1', inv. 200.343; 271. AR, 0,49 g, 15,1 tntn, ~' inv. 200.344; 272. AR,
0,45 g, 13,8 m1n,
inv. 200.345.

w,

1595/2 ex.
273. AR, 0,42 g, 16 111111, -7, inv. 200.346; 274. AR, 0,35 g, 15,3 1n1n, 1',
inv. 200.347.
1596/1 ex.
275. AR, 0,49 g, 16,3x 15,9 tntn, ~, inv. 200.348.
1597/2 ex.
276. AR, 0,51 g, 15x 14,1
~' inv. 200.350.

1n111,

W, inv. 200.349; 277.

AR, 0,50 g, 15,5

111111,

160111 ex.
278. AR, 0,40 g, 16,5 tntn, -7, inv. 200.341.
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Resume

a

[auteur present deux tn!sors des dinars hongrois decouverts
Giurgiu. Le prernier (terminus post quem - 1512), decouvert en 1974 au
bord de Danube, a câte du port, vers le cite. Paraschiv Marian a vendu les
13 pieces de ce petit tresor au Musee National d'Histoire de Roun1anie. Ces
n1onnaies sont: quatre dinars frappes de Mathias Corvin (1458-1490) dans
!'atelier Kren1nitz par les tnonnetaires suivants: lan os Constorffer ( 14681481), Vitus ~1uhlstein (1471-1481), Peck Pal (1482-1486) et Peter
Schneider ( 1489-1490). Les autre pieces sont des etnissions de Vladislav IIC
( 1490-1516), frappees aussi dans !'atelier Kren1nitz par les freres n1onetaires
Thurzo: Hans Thurzo, sept exetnplaires ( quatre entre 1500-1502, deux en
1505, un piece en 1508) et Georgius Thurzo, deux exetnplaires (en 151 O et
en 1512 ). Toutes les pieces sont bien travai llees, sans des traces de
circulations intensive. Elles representent un accutnulation con11nerciale, un
petit tresor d'un indigene qui a vendu ses produits aux soldats de la cite
Giurgiu.
Le deuxien1e tresor a ete decouvert en 193 7 aGiurgiu. Il a appartenu
au Cabinet NUinistnatique de la Bibliotheque de [acadetnie RoUJnaine et a
ete transfere en 1984 au Musee National d'Histoire de RoUinanie. Le tresor
se compose de 2 7 R dinars hongrois, frappes entre 1530-1601.
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Les pretnieres emissions sont les din ars frappes de Ferdinand le
( 1526-1566), 108 exetnplaires accumulees presquc regulieretnent, entre
1530 et 1564 (on n'existe pas aucune monnaie des annees 1531-1533, 1535,
1539 et 1542).
Les tnonnaies suivantes sont les dinars de Maximilian IIe ( 15661576) - 72 pieces accumulees pendant 14 annees, sans aucune intenuption
( 1565-1578).
Les demieres tnonnaies sont les dinars de Rudolf ne (1576-1608) 98 pieces qui ont ete accutnuh!es pendant 18 annees (1580-1601), avec des
petites interruptions (1593-1594, 1598-1600).
Les tnonnaies de tresar-ci, tres bien conservees, constituent un
paquet n1onnetaire compact. Le tresar represente un accutnulation de type
tnerceneriel, un payement vers un des soldats qui ont lutte dans l'annee de
Michelle Brave contre les ottomans, entre 1593-1601.
Les deux tresors pn!sentes con1pletent le repertoire des decouverts
n1onnetaires de Valachie pendant XVlc -XVIIe siecle et nous donnent des
infonnations sur la circulation des dinars hongrois dans la cite Giurgiu au
Moyen Age.

Liste des illustrations
Pl. 1. Des dinars hongrois de tresor decouvert a Giurgiu en 1974: ftg. 1-4
des etnissions de Mathias Corvin, fig. 5-8 des etnissions de Vladislav IIe.
Pl. 2. Des dinars hongrois de tresor decouvert a Giurgiu en 1974: fig. 9-13
des etnissions de Vladislav IIC.
Pl. 3. Des dinars hongrois de tresar decouvert a Giurgiu en 1937: des
en1issions Ferdinand le.
Pl. 4. Des din ars hongrois de tresor decouvert a Giurgiu en 193 7: cat. 88 des
etnission F erdinand 1, cat. 117-128 des etnissions de Maxitnilian IIC.
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Plan şa 1. Tezaurul de la Giurgiu ( 1974 ).
Dinari ~1athias Corvin (cat. 1-4 ), dinari Vladislav II (cat. 5-8).
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2. Tezaurul de la Giurgiu ( 1974).
Dinari Vladislav II (cat. 9-13 ).
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3. Tezaurul de la Giurgiu (1937) .
Dinari Ferdinand I.
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4. Tezaurul de la Giurgiu ( 193 7).
Dinar Ferdinand I (88): dinari f\~a x itnilian al II-lea ( 117- 12 8).
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Ştefan

Olteanu, Nina Grigore, Victor Nicolae,
Cotnunitatea sătească de la Şirna, judeţul Prahova
(secolele II-X d. Hr) înlunz.ina izvoarelor arheologice
În ultin1a parte a anului 2007 a văzut lumina tiparului, sub auspiciile
Academiei Române, Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan",
Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", Facultăţii de Istorie, Consiliului
Judeţean Prahova şi Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
monografia "Comunitatea sătească de la Şima, judeţul Prahova (secolele IIX d. h), în lumina izvoarelor arheologice". Cartea era aşteptată în cercurile
de specialitate, având în vedere rezultatele deosebite, anunţate pe diverse
canale, de către şeful de şantier, prof. Univ. Dr. Ştefan Olteanu, apreciat
istotic şi arheolog medievist român şi colaboratorii săi. Tratatul de "Istotia
Românilor", apărut în anii de început ai mileniului III, studiile şi rapoartele
incluse în paginile publicaţiilor academice din ţară sau de peste hotare au
atras atenţia asupra acestui sit arheologic prahovean. Monografia venea. aşa
cum se practică în această rmnură a ştiinţei istorice, cu concluziile finale, în
acest n1on1ent, ale demersului celor trei aut01i care au antrenat de-a lungul
tirnpului şi alţi prestigioşi cercetători, cadre didactice universitare,
muzeografi, studenţi ş.a. Şantierul Şima fiind o micro-şcoală de formare a
celor ce aveau să se consacre cercetării mileniului I e.n. Săpăturile
arheologice, practicate în perioada 1977-1995, arătau o locui re datând din
sec. 11 e.n. până Ia începutul sec. XI pe care autorii au denmnit-o
"Comunitatea sătească de la Şin1a", titlu ce sugerează o locuire pctmanentă,
autohtonă, în aceeaşi vatră, pe parcursul a nouă veacuri, o situaţie anevoios
de identificat şi în alte păqi pentru petioada respectivă. Aşa cum se
consetnnează în pasajele dedicate istoriografiei, "fenomenul Şirna" fusese
receptat de Cezar Bolliac, Al. Odobescu, ca şi de alţi istorici loca!i, în
special datorită unor mari cantităţi de zgură şi lupe de fier, care se prăvăleau
de pe platoul din marginea localităţii Şi111a, antrenate în timpul alunecărilor
de teren provocate de şiroirea apelor pluviale, dar şi prin descoperirea unor
monede antice. Prof. V. Nicolae, un intelectual al locului, care a cules multe
n1atetiale, s-a consultat cu muzeograful Şt. Burada care 1-a prezentat dr.
Ştefan Olteanu, director Ştiinţific al Muzeului Naţional de Istorie a
României, preocupat şi de investigarea unor aşezări legate de obţinerea şi
prelucrarea metalelor de pe teritoriul patriei noastre.
Perieghezele întrep1inse de membrii viitorului colectiv de şantier au
permis localizarea sitului arheologic antic cu valenţele lui incontestabile şi,
totodat[L descoperirea celor mai vechi măt1urii ale satului medieval Şitlla~
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începând cu sec. XV, care se plasează în vecinatatea staţiunii, vetrele lor
nesuprapunându-se. Ca atare, la începutul veacului XI, cum dovedesc
izvoarele arheologice, s-a încheiat faza primului mileniu şi, patru secole mai
târziu, s-a înfiripat vatra medievală atestată documentar abia în 1616. Şima
de de astăzi este atribuită, de cercetători, unei colecti vită ti rurale, coborâtă
'
din zona piemontană şi stabilită la câmpie, unde oamenii locului se
îndeletniceau cu ocupaţii agricol-pastorale. Monografia "Comunitatea
sătească de la Şirna, judeţul Prahova (secolele II-X d. h), în lumina
izvoarelor arheologice", aici discutată, se ocupă în exclusivitate de vestigiile
rămase pe platoul ce domină valea pârâului "Pribeagul", populat în sec. IIXI. Făcând o fugară privire asupra rezultatelor cercetării zonei subcarpatine
se poate constata existenţa unui bogat lot de situri dacice, daco-romane,
vechi-româneşti în care se încadrează şi cele de la Şirna. Unele dintre ele se
plasează pe aliniamentul joncţiunii dealurilor cu Câmpia R01nână, cum este
cunoscut complexul Budureasca, dar şi în părţile şesului, investigate
îndelung la Târgşor, Dulceanca, Bucureşti şi împrejurimi (Militari-Câmpul
Boja, Străuleşti-Maicăneşti, Fundenii Doamnei), pe traseul canalului
Dunăre-Bucureşti, pe Olt etc. Perioada lor de înfiripare diferă şi tot aşa
dăinuirile lor, cu hiatusuri fireşti, unele dintre ele prelungite câteva secole,
alte vetre fiind repopulate de aceeaşi con1uniune după scurte refugii. În zona
Bucureştilor, atari întreruperi locale sunt attibuite unor incendieri provocate
de năvăliri străine, revărsări de ape, abandonări detetminate de epidemii etc,
evenimente care s-au petrecut şi în tot Evul l\.1ediu. Foarte multe dintre
locuinţele din sec. III-IV de la Străuleşti-Măicăneşti, de exemplu, au fost
distruse prin foc: dintre cele din sec. IX-XI, unele au fost reluate, prilej cu
care s-au efectuat modificări ale instalatii
, lor de încălzire. Plasându-se într-o
perioadă de mari bulversări, provocate de migratOii, de conflicte militare,
este notmal ca şi habitatul, potenţialul demografic, modul de viaţă să
urmeze evoluţii apat1e, unele dintre acestea mai greu de sesizat astăzi. Şitna
prezintă, de exemplu, avataruri datorate procesului de şiroire provocat de
apele pluviale, efecte ale acţiunii umane, aşa cun1 s-a petrecut în 1950, când
plugurile de mare adâncime ,.Kirov''. au răscolit platoul pe o adâncime de
0.50 m, afectând şi depuneri le stratigrafiei superioare.
Toate locuinţele desctise, corect, de arheologii şimeni indică
adâncin1i de 0.40-0,60 m Ia gropile de bordeie. indiferent de epocă, iar cât
priveşte casele la suprafaţă despre care ştim sigur că se construi au în sec.IIIIV. IX-X în câ1npie, nu se poate spune nimic sigur, fiind complet rase.
Excepţiile privind adâncimea bordeielor sunt puţine şi ele pot fi
datorate şi uşoarelor văluriri ale terenului. În aceste condiţii s-au obţinut.
după afirn1aţia celor trei autori, dintre care arheologul Şt. Olteanu este un
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veritabil veteran, mărturii ale unei " vieţuiri neîntrerupte ale comunităţii
săteşti de la Şima" (p. 142). "'Această concluzie poate fi pusă în discuţie dacă
se ţine seama de cunoştinţele actuale, dar şi de ceea ce se presupune că se
mai află sub glie. În momentul de faţă situl Şirna prezintă 124 de locuinţe
descoperite pe parcursul celor 19 campanii organizate, an de an, în perioada
1977-1995. Ele au fost grupate cronologic în cinci etape: sec. II-III (3540 de locuinţe), sec. IV- mijlocul secolului V (45 de locuinţe), sec. V-VI
(16 locuinţe), sec. VI-VII (11 locuinţe) şi sec. VIII-XI (17 locuinţe). Ele sunt
risipite pe întregul platou. Onestitatea îi obligă pe autori să atragă atenţia că
această partajare "rămâne totuşi relativă" şi o minoră eroare transpare chiar
în nesincronizarea afirmaţiilor din text (p. 17) cu legenda Planului general.
Primele două etape (sec. II-III şi sec. IV- V) sunt cele mai populate,
următoarele, cum se afirmă şi în text sunt în cădere. Cu 11 locuinţe nu se pot
justifica secolele VI-VII, cel mult deceniile de confluenţă a acestor veacuri.
Aceleaşi dubii planează şi pentru grupul următor care coincide cu o etapă de
înflorire demografică pe plan local şi continentaL În atare situaţie se poate
evoca numai o dezvelire paqială a potenţialului arheologic sau o apreciere
prea generoasă a cercetătilor. Studiind Planul general cu deosebit interes,
considerăm că ptinla variantă este mai aproape de realitate. Planul dezvăluie
strategia cercetării în condiţiile speciale de acolo. S-a purces, de la bun
început, cu abordarea clasică a progran1ă1ii secţiunilor. Azi s-a ajuns la
30 de şanţuri, paralele, perpendiculare pe panta majoră a platoului în funcţie
de obţinerea terenului, devenit proptietate individuală conform legislaţiei
agrare de azi. În aceste condiţii "săpătura în reţea se excude de la sine".
Acolo unde secţiunile, respectiv casetele, au fost mai apropiate se constată o
mai mare densitate a obiectivelor de interes arheolo2:ic. Un atare sit cerea o
dezvelire completă în suprafaţă, greu de executat Ia Şima, dar cu rezultate
excepţionale privind o petioadă de timp interesantă nu numai pentru
istOiiografia română ci pentru ştiinţa universală. Cert este faptul că suprafaţa
de cea 5000 mp brăzdată de secţiuni este numai o bună patte din situl Şima.
Partea de est, cum reiese din Planul general, este o zonă de intensă Iocuire,
pe care şeful de şantier să o fi rezervat pentru controlul de rutină al
viitotimi. Au fost descoperite locuinţe, cuptoare de uz casnic sau
meşteşugăreşti, câteva gropi de provizii, instalaţii industriale care dau una
aflale în studiu, un variat inventar
din trăsăturile definitorii ale comunitătii
,
cu obiecte de interes naţional, dar şi cu piese obişnuite, utile însă ptin
tipologia lor, Ia stabilirea plasării lor în timp. Cea mai impot1antă atare piesă
este un follis bizantin , din bronz. monedă emisă de împăratul
constantinopolitan Ni ehi for 1 (803-811 ). Este. deocamdată singura moned[l
descoperită într-o aşezăre medieval timpurie din spaţiul nord-dunărean.
'-'
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în stratul respectiv într-o alveolare, strat care conţinea
şi ceramică dridoidă, pe baza căreia a fost precizată etapa finală a locuirii
respective care corespunde, după aprecierea 'dr. St. Olteanu, secolelor VIIIXI. Dacă datarea acestei culturi vechi româneşti ce poartă numele
şantierului de la Dridu era întrevăzută de praf. Ion Nestor, Şima confirmă şi
precizează etapele ei de început care vin, în mod cert, din veacul VIII, aşa
cum s-a mai presupus, pe baza altor categorii de dovezi secundare,
descoperite la Izvoru, jud. Giurgiu şi Alexandria. Tot în categoria
descoperirilor de excepţie se încadrează şi cercetarea cuptoarelor de redus
minereul de fier într-o zonă sud-piemontană, ruptă de marile depuneri
geologice de acest gen. Şima a dezvăluit existenţa a peste 15 cuptoare de
"siderurgie" practicată la câmpie. Cuptoare izolate s-au mai găsit şi în alte
părţi, şi chiar aglomerări de atari instalaţii, precum cea de pe Valea
Budureasca, cercetate de dr. Victor Teodorescu, arheolog prahovean, care le
plasează în sec. V-VII. Tipul de atare cuptor a fost semnalat, cu o datare
aflată încă în discuţie, pe Valea caselor de la Ghelari (jud. Hunedoara), zonă
cu puternice depuneri feruginoase. Contribuţia colectivului condus de
St. Olteanu, de mare interes ştiinţific, constă în dovedirea menţinerii tipului
de atare instalaţie tehnică din sec. II e.n. până la sfârşitul mileniului I. Era în
e[.enţă o amenajare la suprafaţa solului, de formă tubulară, care se adâncea
în pământ. Ca atare, o cuvă ce se umple cu cărbune, depunere mineralogică
feruginoasă, alte concreţiuni ajutătoare de calcar şi pa11ea infetioară cu
fundul albiat, un creuzet în care se colecta materia rezultată care, prin răcire,
devenea un bulgăre de zgură. Repus la tcmperaturi de peste 1000°· din acest
conglomerat rezultă lupa de fier, care prin f01jare devenea obiectul dorit. St.
Olteanu apreciază, pe drept, că acelaşi meşteşugar procura matetia primă,
provoca topirea şi apoi modelarea piesei care putea fi, în cazul Şima, un otic
de plug, lamă de cuţit, catarame, belciuge, vârfuri de săgeţi ş.a.
În timpul săpăturilor de la Străuleşti-Măicăneşti a fost cercetat, pe
malul Colentinei, un cuptor de redus minereul de fier, în formă de cupolă,
deci nu tubular, care păstra, în creuzet, lupa de fier. iar la gura cuptorului o
nico\'ală puternică, cu baza de susţinere circulară şi piciorul în patru muchii.
Descoperirea bucureşteană, care făcea să iasă la iveală o instalaţie
.. siderurgică"
din sec. IX-X, confitma concluzia dr. St. Olteanu ce arăta că
...
în centrul Câmpiei Române era folosit şi un alt tip de cuptor. Şirna se
prezintă însă cu un meşteşug tradiţional care. dacă datările acestor cuptoare
sunt ferme, s-a menţinut la acelaşi tip de instalaţie tehnică pe parcursul a opt
\'eacuri. Arheologii şi111eni s-au străduit. cu toată hărnicia, să surprindă
do\'ezi le de datare, ţi nând seama de i recuperabi la situaţie provocată de
arătura din 1950, dar Şi de mari'le etape de locuire. care prin amenjările de
Moneda a fost

găsită
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habitat au perforat depunerile stratigrafice. Este cazul L 28 din sec. IV-V, ce
păstra "în imediata apropiere a laturii estice ... un complex de trei cuptoare"
care au funcţionat succesiv, în cursul sec. IV (p. 30-31 ). Într-adevăr,
fotografia 4b/2 (p. 155) prezintă aceste goluri tubulare, dar ele nu puteau fi
contemporane cu locuinţa în care s-a găsit lamă d~ cuţit, dom, ureche de
căldare, ceramică din sec. IV, multă zgură ş.a. Este greu de admis, dacă unul
din cele trei cuptoare apropiate de casă, fiind în funcţiune, nu ameninţa
acopetişul făcut din materialele folosite atunci.
Cu toate discuţiile care se vor stârni monografia "Comunitatea
sătească de la Şima, judeţul Prahova (secolele II-X d. h), în lumina izvoarelor
arheologice" dezvăluie realităţi de care va trebui să se ţină seama în
arheologia românească. Observaţiile privind locuinţa şi stabilitatea ei în
trăsătmile tradiţionale, instalaţiile tehnice, ceramica, în prezentarea căreia
distingem pregătirea Ninei Grigore, ocupaţiile trăitorilor în mileniul I acolo,
inventarul de tot felul inclusiv cel al podoabclor, circulaţia monetară la care
şi-a adus ef01tul reputatul numismat dr. E. Oberlănder- Tâmoveanu îşi găsesc
o interesantă oglindire în Cap. 1-III, în timp ce Cap. IV-V au fost rezervate
aşten1e1ii concluziilor de interes larg, teoretic istoric, accentul punându-se pe
cunoaşterea procesului de continuitate, a potenţialului demografic şi cultural,
etnic etc. Aceste ultime capitole şi surptinzător de sun1arele concluzii finale
sunt citite ca un valoros exerciţiu ştiinţific tipic Prof. Univ. Dr. St. Olteanu,
consacrat ef01tului de integrare a izvorului arheologic în categoria celorlalte
surse de cercetare a istoriei în general şi în special a mileniului 1.
O bogată ilustraţie alcătuită din desene arheologice, fotografii albnegru şi color de şantier şi de laborator, ocupă un generos spaţiu petmiţând
cititorului posibilitatea de a se convinge asupra celor aştemute în text.
Legendele ilustraţiilor sunt în limba română şi limba franceză, succint, dar
clar compuse.
Monografia ştiinţifică "Comunitatea sătească de la Şirna, judetul
Prahova (secolele II-X d. Hr.), în lumina izvoarelor arheologice" este un util
şi valoros dar, pe care cei trei autori şi susţinătorii lor. I-au făcut societăţii
româneşti la acest sfârşit de an 2007.
Dr. Panait 1. Panait
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