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.
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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
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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
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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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Abstract
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
thc half of thc shcrds: no parts of thc rim wcrc rcnl\crcc.l). JucJging by thc
roundcd brcakagcs of thc shcrc..ls. thc ,·csscl must havc bccn hro"cn long
bcforc it was covercd wi th carth: il was probahl y lcft bch ind in an
ahandoncd scttlemcnt.
Its shapc, decoration - four pairs of knobs and lugs -- and. more
importantly, the outsidc hlack/insicJc light brown (rcducing/llight 1 ox.idizing.
rcspcctivcly) firing tcchniquc has parallcls in thc carly Hallst~ttt scttlcmcnt at
11
Popc)ti. Giurgiu County, and allo\\S thc vcsscl to bc datcd into tllL' 9'
ccntury BC.
~
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Plate 1. The location of the village (1); the position of the lot (2).
Plate 2. Ari al bordering plan of the lot.
Plate 3. Excavation plan.
Plate 4. Trench II, North view; Trench III, North view.
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Figure 1. Fragment of an early Hallstatt vessel.
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