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CUVÂNT ÎNAINTE / INTRODUCTION

Muzeul Municipiului București supune atenţiei un nou proiect editorial,
Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, având menirea de a valorifica
prin publicare, cercetarea în domeniul arheologiei și numismaticii cu precădere,
dar și a cercetărilor inter și pluridisciplinare care și-au făcut un loc din ce în ce
mai important, în cadrul studiilor arheologice în decursul ultimilor ani.
Publicaţia intenţionează a fi un spaţiu de dezbatere știinţifică la care să
participe specialiști din domeniile menţionate și este deschisă unui spectru larg
de abordări, metode și perspective, pentru studiile care valorifică cercetarea de
teren dar și pentru cele teoretice. Încercăm să oferim posibilitatea publicării
în paginile revistei noastre, a unor studii, articole, rapoarte de cercetare,
discuţii, note și recenzii asupra apariţiilor recente de literatură știinţifică de
specialitate, în limba română sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională
(engleză, franceză, germană), cadrul cronologic întinzându-se de la paleolitic
până la secolul XX. Pe lângă tipul de contribuţii amintite, revista își propune de
asemenea să găzduiască în paginile sale articole de sinteză sau studii de detaliu
privind diverse categorii de artefacte.
Muzeul Municipiului București are un trecut impresionant în ceea ce
privește preocuparea specialiștilor care de-a lungul timpului au lucrat în cadrul
instituţiei, pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor istorice. Astfel, în anul
1935, directorul din acea perioadă al Muzeului, pasionatul colecţionar de
antichităţi de profesie medic radiolog, George Severeanu punea bazele primei
publicaţii știinţifice unde au fost editate materiale care folosesc ca instrument de
lucru și în zilele noastre. Bucureştii, revista Muzeului și Pinacotecei Municipiului
București, apărută în perioada 1935-1937 reunește foarte multe contribuţii
care au servit la cunoașterea patrimoniului cultural al orașului.
Tradiţia începută în anul 1935, este reluată în anul 1964 când vede
lumina tiparului primul volum al seriei Materiale de Istorie şi Muzeografie,
redenumit ulterior Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie, titulatura
anuarului Muzeului Municipiului București care nu a încetat să apară nici în
zilele noastre, recuperând și valorificând patrimoniul istoric bucureștean.
Reprezentând în mod evident unul dintre cele mai importante repere în
materie de prezentare a rezultatelor cercetărilor arheologice din zona orașului
nostru, revista Cercetări Arheologice în Bucureşti este lansată în anul 1963 și a
continuat vreme de mai bine de cinci decenii să pună la dispoziţie, specialiștilor
și publicului interesat, o serie de rezultate ale cercetătorilor din cadrul Muzeului
și nu numai.
9
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Tot din domeniul arheologiei remarcăm apariţia celor două volume,
Izvoare arheologice bucureştene, din anii 1978 și 1985 care au condus la
răspândirea rezultatelor săpăturilor realizate în București și în împrejurimi.
În vederea lărgirii orizontului de abordare, pe de o parte prin neîngrădirea
publicării materialelor de specialitate editate de Muzeul Municipiului București,
despre zona Bucureștiului, dar și pentru extinderea spre domenii conexe
arheologiei și de ce nu istoriei, colectivul de specialiști din cadrul instituţiei
noastre a iniţiat acest nou proiect editorial, Revista de Cercetări Arheologice şi
Numismatice, a cărei abreviere va fi RCAN. Colegiul de redacţie al revistei este
format din tineri muzeografi ai Muzeului Municipiului București, care și-au
propus asigurarea ritmului de apariţie anual al publicaţiei și indexarea cât mai
curând în baze de date internaţionale.
Dan Pîrvulescu
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MONUMENTE FANTOMATICE.
TELL-URILE ENEOLITICE DIN PREAJMA BUCUREŞTILOR
Vasile Opriş*
Keywords: tell, eneolithic, monuments, Bucharest.
Cuvinte cheie: tell, eneolitic, monumente, Bucureşti.
Abstract: This study aims an update of the actual situation of the Eneolithic tell
sites situated in the proximity of Bucharest. There are five tells known in the archaeological
literature as Chitila Fermă, Măgurele Movila Filipescu, Măgura Jilavei, Vidra Tell (Măgura
Jidovilor) and Glina Tell (La Nuci). Intrusive archaeological research affected them to
different extents, but the resulted publications were decisive for the understanding of the
Neo-Eneolithic period of Bucharest and its neighboring areas. Except Măgura Jilavei, the
remaining four sites were classified as historical monuments of national and universal
value, and thus protected by national and international laws. But recent field surveys
on each of these sites suggest that the tells around Bucharest are actually „ghost-like
monuments”, almost invisible in the landscape: damaged, flattened, agriculturally worked
or covered by vegetation and/or garbage.
Rezumat: Acest studiu doreşte o aducere la zi a situației reale în care se află
tell-uri eneolitice din proximitatea municipiului Bucureşti. În număr de cinci, acestea sunt
cunoscute în literatura de specialitate cu următoarele denumiri: Chitila Fermă, Măgurele
Movila Filipescu, Măgura Jilavei, Vidra Tell (Măgura Jidovilor) şi Glina Tell (La Nuci). Toate
au beneficiat de cercetări arheologice intruzive care le-au afectat în proporții diferite, iar
studiile rezultate de-a lungul timpului au fost edificatoare pentru întelegerea perioadei
neo-eneolitice din zona Bucureştiului. Înafară de Măgura Jilavei, celelalte patru sunt declarate
monumente istorice de valoare națională şi universală, aflându-se sub incidența legislației
în vigoare. Însă o documentare de teren recentă a fiecărui tell ne-a condus la constatarea că
tell-urile din preajma Bucureştilor sunt de fapt „monumente fantomatice” aproape invizibile
în peisaj: distruse, aplatizate, cultivate, acoperite de natură şi/sau gunoaie.

Introducere
Ne propunem, prin prezentul studiu, o analiză/prezentare actualizată a
situaţiei reale din teren pentru cunoscutele tell-uri eneolitice din proximitatea
municipiului București. În număr de cinci, acestea se regăsesc în literatura de
specialitate cu următoarele denumiri: (1) Chitila Fermă1, (2) Măgurele Movila
Filipescu2, (3) Măgura Jilavei3, (4) Vidra Tell sau Măgura Jidovilor4, respectiv
Muzeul Municipiului București.
Boroneanţ 1983, 2000, 2002, 2005. Nicolae et alii 2003.
2
Roman 1962, 1963, 2012.
3
Rosetti 1929a, 1929b. Comșa 1976, 1981.
4
Rosetti 1934. Rosetti, Morintz 1961. Moldoveanu, Andreescu 2012.
11
*
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(5) Glina Tell sau La Nuci5. Din punct de vedere administrativ, toate aparţin de
localităţi din actualul judeţ Ilfov, însă „istoriile” orașului București le-au amintit
întodeauna ca fiind fundamentale în înţelegerea preistoriei locale6.
Analiza propusă în articolul de faţă a implicat studierea în teren a fiecărui
sit, cercetarea arhivelor documentare și bibliografice privitoare la cercetările
arheologice efectuate de-a lungul timpului, dar și cartarea GPS și fotografierea
fiecărui tell, dublată de înregistrarea stării de conservare din prezent.
Din cele cinci situri ce vor fi prezentate, așezarea eneolitică de pe Măgura
Jilavei este considerată complet distrusă și ca atare nu apare oficial înregistrată
ca sit arheologic sau monument istoric. Celelalte patru pot fi regăsite atât în
Registrul Arheologic Naţional (RAN)7, cât și în Lista Monumentelor Istorice
(LMI 2010), toate fiind clasate în grupa A, reprezentând monumente istorice de
valoare națională şi universală8.
Un tell reprezintă o movilă antropică creată printr-o locuire îndelungată
sau locuiri succesive pe același loc9. Acest tip de așezare devine specific pentru
Câmpia Română în perioada eneolitică (cca. 5000-3800 B.C.)10. Unele tell-uri
din această regiune au la bază niveluri de locuire datând din neoliticul mijlociu,
iar altele sunt suprapuse de așezări, structuri, necropole din perioade mai
recente. Un astfel de sit poate conserva urmele materiale ale câtorva generaţii,
ale uneia sau mai multor epoci, precum și amprenta omului modern. Cea din
urmă, indiferent de scop sau mijloace, este întotdeauna una distructivă.
„Vădastra la Chitila”, „aspectul Măgurele”, „faza Jilava”, „faza Vidra”,
„cultura Glina III”
Alăturarea de cuvinte din subtitlul de mai sus reprezintă expresii deja
bine împământenite în literatura de specialitate din România. Într-o vreme
când definirea culturilor arheologice era încă intens dezbătută (și din păcate,
încă mai este), descoperirile din aceste situri au fost de o importanţă deosebită
în trasarea arealelor, determinarea cronologiei relative și încadrarea culturală a
acestor popoare preistorice, fiecare dintre aceste entităţi fiind reprezentată de o
anumită producţie ceramică.
Astfel, Vasile Boroneanţ11 includea materialul ceramic din primul nivel
de la Chitila Fermă într-un context mai larg, și pe baza lui argumenta extinderea
culturii Vădastra până la Balta Ialomiţei, anulând astfel faza Bolintineanu a
Nestor 1928, 1933. Petrescu-Dîmboviţa 1944, 2013. Vintilă 2013.
Georgescu 1965, p. 22-30.
7
Accesibil online la adresa ran.cimec.ro (accesat 10.09.2015).
8
Conform Art. 8, alin. 1 (a) din Legea 422/2001 (republicată).
9
Bailey 1999.
10
Andreescu, Mirea 2008.
11
Boroneanţ 2005, p. 59-65.
12
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culturii Boian12, devenită mai recent cultură în accepţiunea altor cercetători13.
Coordonatorul săpăturilor arheologice din anii ’60 de la Măgurele
Movila Filipescu, Petre Roman, a definit „aspectul Măgurele” pe baza materialului
ceramic descoperit aici, considerându-l un orizont situat (din punct de vedere
crono-cultural) între culturile Boian și Gumelniţa, cu importuri și influenţe din
cultura Precucuteni14.
În 1976 Eugen Comșa analiza materialele descoperite anterior la
Măgura Jilavei de către DinuV. Rosetti, incluzându-le în propria cronologie a
culturii Gumelniţa și definind „faza Jilava”15- o a treia fază evolutivă, echivalentă
cu faza B1 din cronologia lui Vladimir Dumitrescu (1925).
Dinu V. Rosetti publica rezultatele săpăturilor din tell-ul de la Vidra în
anul 1934, ocazie de a sublinia asemănarea dintre materialele din primul strat
de aici cu cele descoperite un deceniu mai devreme în așezarea Boian A de către
Vasile Christescu16. Autorii săpăturilor ulterioare din așezări precum cele de la
Tangâru17, Glina18 sau Bogata19 au etichetat materialele din straturi bine delimitate
ca fiind de „tip Vidra”. Astfel, raportat la specificul materialului ceramic, a fost
definită „faza Vidra”, a treia etapă sau faza evoluată a culturii Boian20.
Urmând instrucţiunile lui Vasile Pârvan, Ion Nestor începe în anul
1926 săpăturile de la Glina La Nuci. Primele observaţii sunt publicate în limba
germană21, fiind pentru prima dată utilizate în același context termenii de
„cultura Boian” și „cultura Gumelniţa”22, precum și relaţia stratigrafică dintre
acestea. Stratul superior de la Glina, al treilea în succesiunea stratigrafică
definită de autor, a fost denumit Glina III, dând numele culturii eponime din
epoca timpurie a bronzului23.
Atunci şi acum
Cele cinci tell-uri care fac obiectul acestui studiu, au fost cercetate
în diferite proporţii din punct de vedere arheologic. Cei care le-au cercetat
au realizat, prin intermediul publicaţiilor, o istorie a acelor locuri pe care o
considerăm deosebit de importantă în încercarea noastră de a înţelege situaţia
actuală a acestor monumente. În cele ce urmează, vom parcurge o scurtă
Comșa 1974.
Neagu 2003.
14
Roman 1962, p. 269; 1963, p. 33-49.
15
Comșa 1993, p. 160.
16
Rosetti 1934, p. 7.
17
Berciu 1935, 1937, 1959, 1961.
18
Petrescu-Dîmboviţa 1944.
19
Comșa 1959, 1974.
20
Comşa 1954, 1974. Pandrea 2000.
21
Nestor 1928.
22
Comșa 1981, p. 19.
23
Nestor 1933, p. 237-251.
12
13
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biografie a fiecărui tell analizat, de la descoperire și până în prezent, urmată de
observaţii recente, rezultate în urma studiului în teren al fiecărui sit.
1. Chitila Fermă (sat Mogoșoaia, com. Mogoșoaia).
Cod RAN: 179294.01 (com. Mogoșoaia), respectiv 179472.03 (oraș Chitila);
Cod LMI: IF-I-s-A-15214.08/09;
Coordonate: 44° 52’ lat. N și 25° 97’ long. E;
Așezarea de tip tell situată pe malul drept al Colentinei a rămas
neobservată până la începutul anilor ’70 ai secolului trecut. Atunci, cu ocazia
amenajării malurilor râului în scopuri progresiste, aproape întreaga movilă a
fost „cercetată” cu buldozerul, pământul rezultat fiind întins pe o suprafaţă de
câteva hectare. Aristide Ştefănescu a fost cel care a constatat la acel moment
cele întâmplate, parte din materiale fiind colectate și trimise „Muzeului de Artă
şi Istorie al Oraşului”24.
Săpături de salvare au fost iniţiate zece ani mai târziu (între 1982 și
1985) și au fost conduse de către Vasile Boroneanţ25. La acel moment se mai
păstrau aproximativ 6 m din lungimea și 40 m din lăţimea movilei iniţiale,
aceasta fiind orientată nord-sud, cu o înălţime de 0,65-0,80 m26. Pe baza
informaţiilor primite de la buldozeristul care a distrus movila s-au putut
aproxima dimensiunile acesteia înainte de distrugere: 80 m lungime și 60 m
lăţime27. Rezultatele campaniilor de săpătură din anii ’8028, precum și cele mai
recente (2002-2004), având un caracter pluridisciplinar29 au pus în evidenţă
materiale de tip Boian (Bolintineanu30, Giulești, Spanţov) și Gumelniţa (A1 și
A2), stratigrafia exactă a sitului rămânând totuși incertă31.
După anul 2004 partea rămasă din tell nu a mai fost cercetată. Natura și-a
urmat cursul iar în prezent întreaga suprafaţă este acoperită cu arbuști ţepoși.
Gunoaiele sunt omniprezente și ajută la datarea epocii în care trăim (Pl.I/1).
Livezile din jur sunt neîngrijite și abandonate. Pe malul opus se zăresc case de
mărimea unor palate construite pe teren descărcat arheologic. Înafară de vechile
secţiuni arheologice, acum colmatate, nu se observă alte intervenţii intruzive
recente. Partea cea mai înaltă păstrată reprezintă fundaţia unui, cândva falnic,
stâlp de beton pentru transportul curentului electric. Stâlpul rupt și căzut cu
vârful spre apă arată ca un monument funerar al tell-ului de la Chitila (Pl.I/2).
„Ofrande” de cioburi pot fi încă observate în găurile ovale ale stâlpului (Pl.I/3).
Boroneanţ 2000, p. 49.
Boroneanţ 1983.
26
Boroneanţ 2000, p. 49.
27
Boroneanţ 2000, p. 49.
28
Boroneanţ 1983.
29
Nicolae et alii 2003.
30
După V. Boroneanţ etapa Bolintineanu nu aparţine acestei culturi, ci primei etape a culturii
Vădastra (Boroneanţ 2002, 2005).
31
Mănucu-Adameșteanu et alii 2004.
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2. Măgurele Movila Filipescu (sat Alunişu, oraş Măgurele).
Cod RAN: 179427.01;
Cod LMI: IF-I-m-A-15141.06;
Coordonate: 44°34’ lat. N și 26°05’ long. E;
Această așezare a fost cercetată pentru prima și ultima dată la începutul
anilor ’60 de către un colectiv32 condus de Petre Roman33, pe atunci profesor
la școala nr. 137 din Măgurele. Autorul săpăturilor descrie locaţia ca fiind „un
teren ridicat, de mici dimensiuni, denumit de localnici Movila Filipescu”, având
un diametru de circa 20 m34. Din punct de vedere geologic, movila reprezintă un
martor de eroziune ușor accesibil doar dinspre nord. La baza terasei, spre lunca
Ciorogârlei, au fost identificate izvoare35.
În urma celor 10 sondaje arheologice de pe movilă și din jurul ei au fost
observate urme antropice datând din paleolitic până în perioadă recentă36. În
tell, cea mai bine reprezentată este locuirea eneolitică prin faza finală a culturii
Boian (Spanţov) și prima etapă a culturii Gumelniţa (A1). Un șanţ datat în
perioada Gumelniţa a fost identificat în zona de legătură a movilei cu terasă (spre
nord și nord-est). Publicaţiile semnalează și o serie de importuri ceramice sau
ceramică de factură precucuteniană (aspectul Măgurele), precum și fragmente
ceramice de tip Boian-Bolintineanu37.
În prezent Movila Filipescu nu mai este deloc o movilă, iar numele
Filipescu nu le spunea nimic localnicilor cu care am discutat. Situl este aplatizat
și la același nivel cu terasa dinspre nord, fiind utilizat ca teren pentru cultivarea
diferitelor specii de zarzavaturi (Pl.II/1). Fragmentele ceramice eneolitice răsar
însă înaintea lor odată cu fiecare arătură (Pl.II/3). Dinspre vest și sud malurile
sunt încă abrupte, dar în mare parte terasate. Pentru a preveni degradarea
malului de sud, localnicii aruncă constant gunoaie, majoritar biodegradabile.
Sub acest mal cu arbuști mai pot fi zărite răzleţe materiale arheologice (Pl.
II/2), iar spre luncă există o zonă inaccesibilă din cauza vegetaţiei abundente și
izvoarelor, acum captate de un canal antropic utilizat la irigaţii.
În partea de nord-est, pe terenul vechii școli conform planurilor
publicate de P. Roman38, a fost construit recent un mare parc de joacă și un teren
sintetic pentru sport (Pl.II/1). Nu există nicio poartă de acces de la parc către
sit sau vreun semn care să amintească de monumentul de valoare naţională și
universală din imediata vecinătate. Poate copiii, și mai ales părinţii, ar fi mai
32
Colectiv din care a făcut parte, printre alţii, acad. Răzvan Theodorescu, fost Ministru al Culturii
între 2000 și 2004.
33
Roman 1962, 1963, 2012.
34
Roman 2012, p. 16.
35
Roman, fig. 8.
36
Roman, fig. 8.
37
Roman 1962, 1963
38
Roman 2012, fig. 8.
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puţin deranjaţi de murdăria de pe haine dacă ar ști că praful de pe topogane s-a
ridicat de pe vestigii eneolitice.
3. Măgura Jilavei (sat Jilava, com. Jilava).
Coordonate: 44°32’ lat. N şi 26°10’ long. E;
Tell-ul de la Jilava apărea ca staţiune preistorică certă pe harta întocmită
de către D. V. Rosetti în anul 192939. În același an, același arheolog realiza săpături
arheologice de salvare identificând un singur strat de cultură40 cu o grosime
de aproximativ 0,70 m. Între 1930 și 1931 au avut loc săpături sistematice41,
cercetându-se integral resturile păstrate din așezare, parţial afectată de cariera
unei cărămidării. Tot atunci se „descoperă primul șanţ de apărare gumelniţean”42.
Datele și materialele arheologice au fost reanalizate patru decenii mai târziu de
către E. Comșa, acestea fiind publicate într-un studiu extins, în limba franceză43.
Așa cum reiese din înregistrările oficiale (RAN, respectiv LMI) la Măgura
Jilavei nu mai există un sit arheologic eneolitic sau monument istoric, realitatea
din teren confirmând respectiva situaţie. Cuvântul care descrie întreaga zonă
este unul singur: gunoi. Mult pământ proaspăt cărat cu mașini de mare tonaj și
mii de ambalaje de culori diverse completează peisajul zonei. În acest context
- modern - se mai poate localiza doar o infimă parte din celebra movila de
altădată44 (Pl.III/1). Singurele urme arheologice observabile pe martorul de
eroziune ce se mai păstrează sunt resturile fostei cărămidării de la începutul
secolului al XX-lea. Un nivel consistent de pământ ars la roșu, surprins în malul
rupt din partea de nord, ne-a făcut iniţial să credem că ne aflăm în faţa unei
locuinţe eneolitice incendiate, însă entuziasmul a trecut odată cu observarea
unor bucăţi mari de cărămidă modernă. Nici în malul de sud, cel mai abrupt
și înalt de circa 2,5 m, nu am observat urme eneolitice, doar urme de arsură și
obiecte recente (Pl.III/2).
Chiar dacă așezarea eneolitică nu mai există, ceea ce se mai păstrează
din fosta carieră și probabil, resturile cărămidăriei din perioada interbelică45,
reprezintă un patrimoniu care ar trebui protejat sau, dacă prezintă interes
imediat, cercetat și pus în valoare. Oare câte clădiri pe lângă care trecem zilnic
în București au în pereţi cărămizi făurite cu lut extras din Măgura Jilavei?
Rosetti 1929 a.
Cultura Gumelniţa, faza B1 sau „faza Jilava”.
41
Rosetti 1929 b. Vintilă 2013, p. 198.
42
Comșa 1981, p. 20.
43
Comșa 1976.
44
Înainte de distrugere avea o formă ovală, cu o lungime maximă de 100 m și lăţime maximă de
60 m (Comșa 1976, p. 106).
45
După informaţiile lui D.V. Rosetti proprietarul cărămidăriei „Jilava” era, la începerea săpăturilor,
Tancu Marinescu. Prin intermediul acestuia unele piese au ajuns în colecţia Istrate-Capşa, păstrate
acum la Muzeul Regiunii „Porţilor de Fier”, din Drobeta-Turnu Severin (Rosetti 1929a, p. 13).
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4. Vidra Tell (Măgura Jidovilor) (sat Vidra, com. Vidra).
Cod RAN: 105945.02;
Cod LMI: IF-I-m-A-15255.05;
Coordonate: 44°25’ lat. N şi 26°18’ long. E;
Măgura de la Vidra a fost identificată de către Dinu V. Rosetti în anul
1929, odată cu „recunoașterile” din împrejurimile Măgurei de la Jilava46. În
numai trei ani, între 1931 și 1933, movila denumită Măgura Jidovilor, care pe
alocuri păstra peste 6 m de stratigrafie antropică, a fost în cea mai mare parte
cercetată47. Observaţiile rezultate au fost publicate într-un raport preliminar48,
rămas și final. Succesiunea stratigrafică a celor cinci straturi identificate începe
cu un nivel Boian-Vidra la bază, urmat de trei straturi - fiecare echivalent al
uneia din cele trei faze ale culturii Gumelniţa (A1, A2, respectiv B1), iar ultimul,
denumit de autorul săpăturilor Vidra IID, a fost ceva mai problematic de încadrat
cultural. Zeița de la Vidra sau toporul din cupru de tip Vidra se numără printre
vedetele artefactelor scoase la lumină din această așezare, ambele descoperite
în ultimul strat gumelniţean (adică Vidra IIC, echivalent cu Gumelniţa B1)49.
După 25 de ani de la primele săpături, în anul 1958, D.V. Rosetti reia
săpăturile împreună cu Sebastian Morintz pentru a verifica dacă așezarea a
avut șanţuri de apărare/delimitare. În cele patru sondaje săpate în partea de
nord a așezării au fost identificate două șanţuri. Cel mai clar evidenţiat pare să
fi fost săpat în prima fază a culturii Gumelniţa (A1)50.
Movila de la Vidra nu mai există, în principal din cauza cercetărilor
exhaustive conduse de către D.V. Rosetti51 (Pl.IV/1). Îndreptarea locului cu
buldozerul pentru amenajarea terenului în scopul lucrărilor agricole52 a ajutat,
desigur, la ștergerea completă din peisaj a acestui monument. Acum se poate
identifica locul vechiului tell doar pe baza coordonatelor GPS și având ca reper
un nuc grandios, pe jumătate uscat. Pe câmpul aproape plat, în mare parte
necultivat, a crescut un mohor înalt de peste un metru și jumătate (Pl.IV/2),
o erbacee al cărei nume ajută la definirea stării date de vizitarea locului unde
cândva a fost tell-ul de la Vidra.
5. Glina Tell (La Nuci) (sat Bălăceanca, com. Cernica).
Cod RAN: 101760.02;
Cod LMI: IF-I-m-A-15146.02;
Coordonate: 44°39’ lat. N și 26°26’ long. E;
Rosetti 1934, p. 6.
Rosetti 1934, pl. V. Rosetti, Morintz 1961, p. 71.
48
Rosetti 1934.
49
Rosetti 1934. Ambele artefacte sunt în prezent expuse în expoziţia permanentă a Muzeului
Municipiului București de la Palatul Suţu, în sala dedicată arheologiei.
50
Rosetti, Morintz 1961, p. 74.
51
Rosetti 1934. Rosetti, Morintz 1961, p. 71.
52
Moldoveanu, Andreescu 2012, p. 125.
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La hotarul dintre satele Glina și Bălăceanca, aproape de râul Dâmboviţa,
se află un tell observat pentru prima dată de către Radu Vulpe în anul 1923,
urmând ca în 1926 să fie „redescoperit” de către Ion Nestor53. Primele săpături
au fost realizate în perioada 1926-1927 sub conducerea lui I. Nestor, precizânduse pentru prima dată raporturile dintre culturile Boian, Gumelniţa și Glina54. O
nouă serie de săpături, de această dată coordonate de către Mircea PetrescuDîmboviţa, au avut loc în anii 1943, 1945-1948 și, mai apoi, între 1970-1971,
„confirmându-se rezultatele săpăturilor mai vechi și aducându-se multe date
noi”55. E. Comșa amintește într-o notă56 de săpăturile din 1969-1970 (?), prin
intermediul cărora s-a demonstrat că la Glina nu există nivel Boian-Giulești, ci
doar nivel Boian-Vidra.
Deși a fost cercetat în mare proporţie, cea mai recentă publicaţie despre
săpăturile din tell-ul de la Glina datează din timpul celui de-al Doilea Război
Mondial57... Stratigrafia acestei așezări cuprinde un nivel Boian-Vidra la bază,
urmat de două niveluri de locuire distincte, cu materiale de tip Gumelniţa (A1,
respectiv A2)58, și un nivel superior datat la începutul epocii bronzului, denumit
Glina III59.
Movila de „La Nuci” încă există și este ușor de reperat în peisaj (Pl.V/1).
Nucii în schimb au avut o soartă mai crudă și în timp au fost înlocuiţi de
gunoaie. Pe lângă săpăturile arheologice care au îndepărtat straturile antropice
din jumătatea vestică a așezării, mai pot fi observate și alte intervenţii. Astfel,
considerând că asfaltul autostrăzii ce duce spre mare ar fi mai stabil peste
resturi eneolitice, constructorii autostrăzii au decis să „împrumute” pământ
pentru terasament chiar din prelungirea spre nord a faimoasei movile60. Deși
excavatoarele au fost oprite înainte de a finaliza întreaga acţiune, partea afectată
a rămas instabilă și în fiecare an porţiuni din nivelele antropice sunt dislocate
din cauza alunecărilor de teren.
Spre sud, am identificat șanţ lung și arcuit, săpat în urmă cu ceva ani,
nu știm cât de arheologic, trasat la baza movilei și care acum provoacă surparea
malurilor sale dinspre nord. Tot la sud, aproape de zona de acces dinspre terasă
pe tell, o groapă recentă, de aproximativ un metru și jumătate adâncime și formă
trapezoidală în plan, a fost săpată cu un excavator ce a avut atașată pe braţ o cupă
cu dinţi (Pl.V/1). Scopul pentru care a fost săpată respectiva groapă rămâne un
mister, însă profilul de nord reprezintă un indicator elocvent privind stricăciunile
Comșa 1981, p. 19.
Nestor 1928, 1933.
55
Petrescu-Dîmboviţa 2013, p. 29.
56
Comșa 1974, nota 239.
57
Petrescu-Dîmboviţa 1944.
58
Vintilă 2013, p. 195
59
Nestor 1933. Petrescu-Dîmboviţa 1944.
60
Moldoveanu, Andreescu 2012, p. 125.
53

54
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produse: aproape un metru de strat plin cu materiale eneolitice, în principal
fragmente ceramice și oase, format cel mai probabil din aruncarea pământului
provenit din vechile săpături. Legislaţia în vigoare a fost invocată pentru rezolvarea
acestui caz. Cu ceea ce a mai rămas din el, la Glina mai există totuși un tell.

Discuţii şi propuneri
Așezările de tip tell au fost printre primele obiective preistorice
cercetate din Câmpia Română. Acest fapt se datorează în mare parte vizibilităţii
pe care o are în teren acest tip de așezare, anomalii ale reliefului specific zonei
de câmpie. Pericolele la care aceste monumente sunt expuse au fost amintite
și exemplificate și cu altă ocazie, totodată oferindu-se și soluţii de protejare
și conservare61. La acest moment, exceptând tell-ul de la Glina, celelalte patru
tell-uri din preajma Bucureștilor sunt doar „monumente fantomatice”, aproape
invizibile în peisaj: distruse, aplatizate, cultivate, acoperite de natură și/sau
gunoaie.
Nu este în intenţia noastră să îi acuzăm aici pe arheologii care au
desfășurat anterior cercetări în aceste situri pentru că au ales să cerceteze
exhaustiv unele tell-uri, nici să căutăm vinovaţi printre șoferii de buldozere
și nici printre oamenii locului care își cultivă grădinile sau care își aruncă
gunoaiele unde găsesc un mal surpat. Primii dintre ei, arheologii, au fost curioși,
au acţionat în maniera profesională a vremurilor și mare parte din rezultatele
muncii lor sunt în continuare actuale. Şoferii de buldozer au urmat indicaţiile
superiorilor și cu siguranţă au avut mici insomnii după ce au observat craniile
umane din pământul proaspăt săpat. Iar oamenii locului, majoritatea, nu știu că
în grădina lor, pe terenul vecinului sau la râpa din vale se află un tell eneolitic.
Una dintre convenţiile europene privind protejarea patrimoniului,
ratificată de România, este cea de la Valetta (16.I.1992), prin care se stipulează
că un sistem de protecţie a patrimoniului arheologic trebuie să prevadă, printre
altele, „the creation of archaeological reserves, even where there are no visible
remains on the ground or under water, for the preservation of material evidence
to be studied by later generations;” (Art. 2. ii). Protejarea unui sit arheologic
prin săparea și epuizarea urmelor antropice se aplică doar în cazul săpăturilor
de salvare. Siturile care nu necesită această etapă trebuiesc văzute ca „rezervaţii
arheologice” și protejate prin conservare, situaţie în care se află și resturile tellurilor amintite în acest studiu. Acestea au beneficiat de generoase cercetări
intruzive, astfel că strategiile de cercetare ale generaţiilor actuale și ale celor
viitoare, vor trebui rezumate exclusiv la metodele non-intruzive care și-au dovedit
deja utilitatea62, având mai ales obligaţia să aplice strategii de conservare.
61

62

Moldoveanu, Andreescu 2012.
Bem et alii 2012.
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Legislaţia românească actuală prevede protejarea acestor monumente63,
însă este prea puţin pusă în aplicare, iar blamarea autorităţilor (in)competente
nu ajută la nimic. Lipsa banilor și a personalului sunt motive invocate permanent,
și sunt întradevăr probleme reale în România zilelor noastre. În aceste condiţii,
care ar fi soluţiile pentru a proteja, conserva și pune în valoare ce a mai rămas
din tell-urile din preajma Bucureștilor? Există soluţii de conservare și integrare
într-un circuit turistic prin implementarea unor proiecte pe termen lung care să
implice participarea unor specialiști în domeniu și bugete în euro64, însă mult
prea greu de pus în aplicare în condiţiile actuale.
Arheologii uită uneori că oamenii prezentului nu sunt mai puţin
importanţi decât oamenii trecutului și că însăși arheologia studiază umanitatea
din trecut pentru a oferi cunoaștere umanităţii din prezent. În acest moment,
o metodă de protejare a ceea ce a mai rămas din aceste tell-uri, credem noi
că o reprezintă educarea populaţiei locale. Un început bun ar fi amplasarea
de însemne distinctive, care acum lipsesc cu desăvârșire din vecinătatea
monumentelor, cu toate că sunt consemnate în legislaţia de profil aflată în
vigoare65. Aceste marcaje ar trebui însoţite de o istorie a siturilor, principalele
descoperiri și însemnătatea în context local și universal. De asemenea, profesorii
de istorie de la școlile locale pot ajuta prin predarea preistoriei împrejurimilor
în timpul unor vizite cu elevii pe aceste situri, ocazie cu care se pot aplica și
necesarele acţiuni de ecologizare a respectivelor terenuri.
Mulţumiri:
Dorim să mulţumim pe această cale celor care pe parcursul documentării
pentru acest studiu și-au adus contribuţiile: în primul rând îl amintim aici pe
Mihai Florea care ne-a ajutat cu sfaturi și ne-a furnizat coordonatele exacte
ale tell-urilor de la Vidra și Măgura Jilavei, fără de care nu am fi putut să le
identificăm în teren; pe Theodor Ignat care a avut amabilitatea să ne conducă
până la așezarea de la Chitila Fermă, loc unde fobia de șerpi i-a fost greu pusă
la încercare. La deplasarea de la Jilava, Vidra și Glina au participat și Ionela
Crăciunescu, Ancuţa Mușină și Alexandru Onioi. De asemenea, adresăm
mulţumiri pentru discuţii, informaţii și sugestii lui Cătălin Lazăr și doamnelor
Vasilica Sandu-Cuculea și Carmen Bem.

Legea 422/2001 (republicată) și O.U.G. nr. 43/2000.
Moldoveanu, Andreescu 2012, p. 127.
65
Atribuţie a Ministerului Culturii și Cultelor conform Legii 422/2001 (republicată), Art. 26,
alin. (1).22.
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Planşa I. Chitila Fermă. 1. Vedere dinspre sud-vest; 2. Stâlp de beton peste partea cea
mai înaltă păstrată; 3. Fragmente ceramice preistorice într-una din găurile stâlpului.
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Planşa II. Măgurele Movila Filipescu. 1. Vedere dinspre vest nord-vest;
2. Fragment ceramic eneolitic și talpă de șlap din cauciuc pe panta dinspre sud;
3. Fragmente ceramice eneolitice pe suprafața cultivată.
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Planşa III. Măgura Jilavei. 1. Vedere dinspre nord nord-vest; 2. Profilul movilei în
partea de sud (straturile antropice conțin obiecte din metal de perioadă recentă).
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Planşa IV. Vidra Tell (Măgura Jidovilor). 1. Imagine din timpul săpăturilor din
1931-1933 (după Rosetti 1934); 2. Vedere actuală dinspre sud sud-est.
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Planşa V. Glina Tell (La Nuci). 1. Vedere de ansamblu dinspre sud; 2. Groapă
săpată de curând la baza tell-ului,în partea de sud.
28

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

UN ANSAMBLU DE PIESE LITICE
DESCOPERIT LA STRĂULEŞTI
Theodor Ignat*
Raluca Iuliana Popescu*
Keywords: Bucharest, Gumelnitsa culture, flint, superblades.
Cuvinte cheie: Bucureşti, cultura Gumelnița, silex, superlame.
Abstract: Rescue excavations conducted at Străuleşti, led to the discovery of a pit
feature containing four flint tools, characteristic for the Gumelnitsa culture. The present
paper aims to be a detailed presentation of these artefacts, in an attempt to supplement
our knowledge of the Eneolithic period in Bucharest and the surrounding areas.
Rezumat: Săpăturile de salvare din zona Străuleşti au condus la identificarea
unui complex de tip groapă, în care au fost descoperite patru unelte de silex, ale căror
caracteristici tipologice sunt specifice pentru Cultura Gumelnița. Articolul este mai mult
o prezentare de material menită să îmbogățească cunoştințele despre eneoliticul din
Bucureşti şi împrejurimi.

Articolul de faţă are în vedere valorificarea cercetărilor cu caracter
preventiv întreprinse de colectivul de arheologi al Muzeului Municipiului
București și introducerea în circuitul știinţific a unor materiale importante pentru
cunoașterea trecutului preistoric al Bucureștiului și a împrejurimilor sale.
Astfel, în anul 2013, specialiștii Secţiei de Arheologie au fost solicitaţi
să acorde asistenţă de specialitate în cadrul proiectului ce vizează construcţia
magistralei 4 de metrou1. Zona afectată de investiţie se află sub trotuarul din
dreapta al bulevardului Bucureștii Noi, nr. 218 (Planșa I/1-2), la vest de gardul
cimitirului Străulești 1, fără a se afla în perimetrul vreunui sit arheologic
cunoscut, cel mai apropiat fiind cel de la ,,Străulești-Pod”, identificat în urma
cercetărilor realizate de Mioara Turcu în anul 19742. Acesta se află în partea
nordică a orașului București, pe malul lacului Străulești, între malul nordic
al lacului Griviţa și şos. Gh. Ionescu-Sisești, la cca. 150 m est de intersecţia
bulevardului Bucureștii Noi cu şoseaua București-Târgoviște și şoseaua Gh.
Ionescu-Sisești3.
Lacul Străulești este un element artificial relativ recent ce a apărut ca
rezultat al îndiguirii râului Colentina în anii ’30 ai secolului trecut. Micul râu
de câmpie (98 de km lungime) își are obârșia în zonele deluroase ale judeţului
Dâmboviţa în conul aluvionar al Ialomiţei, la o altitudine de 330 m, lângă satul
Bolovani. După ce traversează capitala, se varsă în râul Dâmboviţa, în perimetrul
Muzeul Municipiului Bucureşti.
Aflată pe traseul Magistralei 4. Racord 2, Parc Bazilescu - Străuleşti.
2
Turcu 1978, p. 6-12.
3
Lista Monumentelor Istorice 2010: B-I-s-B-17861.
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localităţii Poșta. Valea prezintă un profil longitudinal lin, cu numeroase meandre
și lacuri. Se desfășoară pe direcţia NV-SE, iar pe tot traseul său se observă o
asimetrie a malurilor. Pe partea stângă a văii terasa măsoară de 4-6 m, în faţa
acesteia dezvoltându-se și o terasă de luncă de 2-3 m. Între Pantelimon și Cernica
terasele dispar, ambele maluri devenind abrupte și dominând valea cu 15-17 m4.
Descoperirea unor oseminte umane în timpul desfășurării săpăturilor
mecanizate în punctul sus menţionat a necesitat prezenţa unei echipe de
arheologi din cadrul Muzeului Municipiului București5. Cercetările arheologice
au evidenţiat prezenţa a patru morminte de inhumaţie cu sicriu, în trei dintre
acestea fiind descoperite mai multe oase umane (fragmente de craniu, vertebre,
coaste, omoplat, maxilar, humerus, radius, ulnă și falange). Cota la care a fost
surprinsă partea superioară a sicrielor era -0,87/-0,95 m faţă de actualul nivel
de călcare. Acestea aveau o lăţime de cca. 0,70 m și o grosime păstrată de
0,14/0,20 m, lungimea lor nu a putut fi cercetată deoarece intrau în profilul de
vest al șanţului. Din considerente tehnice, mormintele nu au putut fi cercetate
dincolo de profil. Mormintele au putut fi datate pe baza inventarului a două
dintre schelete, mai exact prin prezenţa a două monede perforate emise în anii
1914, respectiv 1924, cel mai târziu în perioada interbelică (înainte de mutarea
limitei cimitirului spre est determinată de lărgirea Bulevardului Bucureştii
Noi). Deoarece mormintele nu prezentau importanţă arheologică, oasele au fost
reînhumate în cimitir, fără a se efectua analiza antropologică.
În apropierea gropilor de mormânt, la 2,45 m vest de gardul cimitirului
și la cca. 6 m nord de poarta pietonală de acces, în profilul estic al șanţului trasat
pentru construcţia zidului mulat a fost descoperit un complex de tip groapă.
Complexul fusese secţionat în timpul săpăturilor mecanizate de pe traseul
trotuarului. În momentul descoperirii, săpătura executată de investitor atinsese
deja cota de cca. 1,40 m faţă de actualul nivel de călcare. Acest fapt a împiedicat
surprinderea și cercetarea integrală a complexului.
Partea superioară a gropii a fost surprinsă la adâncimea de 0,57 m faţă
de actualul nivel de călcare, având dimensiuni surprinse de 0,97 m lungime
în plan și 0,60 m adâncime. Lăţimea păstrată era de cca 0,20 m. În secţiune,
groapa avea o formă rectangulară cu marginile rotunjite și din punct de vedere
stratigrafic, suprapunea solul galben, steril din punct de vedere arheologic. În
groapă au fost observate trei niveluri de umplere: la bază se afla un strat de
pământ galben lutos, compact, cu pigmenţi de cărbune; stratul intermediar avea
o grosime de cca. 0,20-0,25 m şi era compus din pământ negricios amestecat
cu foarte multe fragmente de cărbune și chirpici ars; stratul superior avea cca.
0,20 m grosime, fiind format din pământ cenușiu, afânat, amestecat cu puţine

Ghiţă 2009.
Asistenţa arheologică a fost efectuată de un colectiv de la Muzeul Municipiului București:
Gheorghe Mănucu-Adameșteanu (responsabil știinţific), Raluca Iuliana Popescu și Theodor Ignat.
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fragmente de chirpici ars (Planșa II/1-2). Pe fundul gropii, în primul dintre
nivelurile de umplutură, se aflau depuse patru lame de silex de culoare brună.
Din punct de vedere tipologic, acest ansamblu de piese litice era format
din două gratoare pe lamă și două lame simple (Planșa III, IV). Cele patru piese
prezintă caracteristici unitare ca mod de prelucrare, fiind extrase prin percuţie
indirectă6. Materia primă este un silex de culoare brună, cu o textură fină, dar
care are incluziuni de culoare albicioasă, cu dimensiuni cuprinse între 1 și 5 mm
și care apar cu o frecvenţă de 5-7%. Prezenţa acestora ne determină să credem
că toate cele patru piese au fost extrase din același tip de materie primă ce are
probabil aceeași sursă.
Acest tip de silex este în general considerat ca provenind din platforma
pre-balcanică7.
Cele două gratoare pe lamă, pe lângă amenajarea părţii active la capătul
distal, prezintă retușe directe și pe muchiile laterale, piesele fiind pregătite
pentru utilizare. De altfel una dintre ele (nr. inv. 177004) prezintă în zona
proximală un luciu de uzură, dar în lipsa unei analize traseologice nu putem
cunoaște acţiunile care au dus la apariţia acestui lustru. În schimb, lamele nu
prezintă urme de amenajare sau utilizare.
Dimensiunile relativ mari, tipologia pieselor, tehnicile de extragere și
retușare, dar și caracteristicile materiei prime sugerează (chiar și în lipsa unor
materiale arheologice care ar indica o apartenenţă culturală precisă, precum
ceramica) cultura Gumelniţa drept cea mai probabilă încadrare culturală, unde
grupa pieselor macrolitice este o caracteristică8.
În perimetrul oraşului Bucureşti şi în judeţul Ilfov cunoaştem cinci
tell-uri cu niveluri de locuire gumelniţeană: Chitila Fermă, Măgurele Movila
Filipescu, Măgura Jilavei, Vidra și Glina9, la care se adaugă alte câteva puncte cu
descoperiri atribuite aceleiași culturi, cele mai multe concentrându-se în jurul
tell-urilor de la Chitila și Glina. (Planșa VI)10.
Complexul de la „Străulești-Pod” marchează un nou punct pe harta
descoperirilor eneolitice din București11 (Planșa VI). La acest moment nu se
poate preciza dacă această descoperire semnalizează o așezare. Cel mai probabil,
prezenţa acestor materiale aici se leagă de locuirea de pe tell-ul de la ChitilaFermă. Distanţa pe malul apei, între cele două puncte este de aproximativ 8 km,
iar în linie dreaptă de doar 4,5 km, ceea ce face ca punctul de la Străuleşti-Pod să
fie în zona de hinterland a tell-ului de la Chitila, la fel ca și punctul de la BufteaAndreeva et alii 2014, p. 26
Bonsall 2010, p. 9.
8
Păunescu 1970, p. 230.
9
Vintilă 2013.
10
La întocmirea hărţii de la planşa VI, am folosit repertoriul aşezărilor neolitice publicat de Vintilă
Camelia Mirela (Vintilă 2013).
11
Vintilă 2013.
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Buciumeni şi poate chiar şi cel de la Băneasa-Lac12 (Planșa VI). În aşezarea de
la Chitila-Fermă au fost descoperite piese de silex asemănătoare cu cele din
ansamblul de la „Străulești-Pod”. În colecţiile Muzeului Municipiului București
am identificat trei piese de silex de dimensiuni mari, așa-numitele „superblades”
13
(Planșa V), care conform marcajelor provin din tell-ul de la Chitila. Cele trei
lame au fost descoperite în vatra unei locuinţe (nu se specifică exact care) și au
dimensiuni cuprinse între 17 și 22,7 cm, culoare brună, profil curbat. Lamele au
fost extrase prin percuţie indirectă sau presiune, prezentând retușe fine directe
și indirecte și urme de utilizare de slabă intensitate.
Cu excepţia densităţii de incluziuni de culoare albicioasă (sub 2%),
materia primă este relativ asemănătoare cu cea a pieselor de la Străulești.
Materia primă a lotului de materiale litice descoperite la Chitila-Fermă unde predomină lamele și gratoarele - este reprezentată de silex de bună calitate,
având cel mai probabil ca sursă de provenienţă tot platforma pre-balcanică14.
Aceeași provenienţă pre-balcanică a silexului este menţionată și pentru piesele
descoperite în așezarea de la Vidra15.
Prezenţa acestor artefacte în zona Străulești poate fi explicată prin
incursiuni ale locuitorilor tell-ului de la Chitila-Fermă în arealul pe care îl
exploatau, în căutare de resurse (Planșa VI). Importanţa acestei descoperiri
este cu atât mai mare cu cât, până în prezent, pe teritoriul actual al Municipiului
București, descoperirile materiale care să ateste prezenţa populaţiilor
Gumelniţa16 sunt extrem de rare. Cauza principală este, credem noi, Bucureștiul
în sine, prin gradul său ridicat de urbanizare. Pe harta descoperirilor gumelniţene
(Planșa VI), zona ocupată azi de Municipiul București este ca un con de umbră,
excepţie făcând doar semnalările din așezarea de la Băneasa-Lac17.
Anexă18
Piese descoperite la Străulești-Pod (Planșa III, IV).
1. Gratoar pe lamă (nr. inv. 177004) debitată dintr-un silex de culoare
brună. Piesă întreagă. Profil rectiliniu, secţiune trapezoidală. Talon diedru.
Prezintă bulb proeminent şi unde de percuţie. Retușe simple, subţiri, bilaterale,
alternante. Botul gratoarului a fost amenajat prin retușe directe, abrupte. Pe
latura dreaptă, în zona proximală, prezintă ușoare urme de utilizare. Botul
gratoarului este drept. Stigmatele de pe piesă sugerează debitarea prin percuţie
indirectă. Dimensiuni: L: 9,82 cm; l: 2,53 cm; grosime maximă: 0,57 cm.

Vintilă 2013.
Gurova 2012, p. 17
14
Nicolae et alii 2003, p. 77. Boroneanţ 2005, p. 55.
15
Rosetti 1934, p. 31.
16
Vintilă 2013, p. 191.
17
Vintilă 2013, p. 192.
18
Pentru descrierea pieselor şi terminologie am folosit lucrarea lui Marin Cârciumaru 2000.
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2. Gratoar pe lamă (nr. inv. 177005) debitată dintr-un silex de culoare
brună. Piesă întreagă. Profil curbat, secţiune trapezoidală. Piesa extrasă prin
percuţie indirectă. Talon neted. Prezintă bulb, așchie bulbară și unde de
percuţie. Muchia dreaptă prezintă retușe directe, late, abrupte, discontinue.
Muchia stângă prezintă retușe alternante, late, abrupte. Botul gratoarului a fost
făcut prin retușe directe, abrupte. Bot tip evantai. Dimensiuni: L: 7,79 cm; l: 3,12
cm; grosime maximă: 0,61 cm.
3. Lamă (nr. inv. 177006) debitată dintr-un silex de culoare brună.
Piesă întreagă. Profil curbat, secţiune triunghiulară. Piesa extrasă prin percuţie
indirectă. Talon faţetat. Prezintă bulb, așchie bulbară și unde de percuţie.
Piesă neretușată, nefolosită. Provine dintr-un nucleu cu planuri încrucișate.
Dimensiuni: L: 14,13 cm; l: 3,52 cm; grosime maximă: 0,89 cm.
4. Lamă (nr. inv. 177007) debitată dintr-un silex de culoare brună. Piesă
întreagă. Profil răsucit, secţiune trapezoidală. Piesa extrasă prin percuţie dură,
indirectă. Talon liniar. Prezintă bulb și slabe unde de percuţie. Prezintă cortex la
partea distală. Piesă neretușată, nefolosită. Dimensiuni: L: 12,91 cm; l: 1,44 cm;
grosime maximă: 0,42 cm.

Piese descoperite la Chitila-Fermă (Planșa V).
1. Super-lamă (nr. inv. 138241) din silex cioplit. Silex de culoare brună,
în concordanţă cu ceea ce este în genere denumit „silex balcanic”. Profil curbat,
secţiune triunghiulară. Piesa este aproape întreagă. Talon diedru, bulb și unde
de percuţie. Bulbul este ușor deteriorat. Extrasă prin percuţie indirectă sau
presiune. Retușe directe și indirecte, discontinue, pe ambele laturi. Prezintă
retușe fine rezultate în urma unei utilizări de slabă intensitate. În zona distală,
pe latura stângă, prezintă retușe directe fine, pe o lungime de cca. 3 cm, și tot
aici sunt prezente urme de utilizare până la lustruire. Dimensiuni: L: 17 cm; l:
2,73 cm; grosime maximă: 0,91 cm. Condiţii de descoperire: SV, carou 4, - 1,30
m, vatră locuinţă.
2. Super-lamă (nr. inv. 138242) din silex cioplit. Silex de culoare brună,
în concordanţă cu ceea ce este în genere denumit „silex balcanic”. Profil curbat,
secţiune trapezoidală. Piesa este întreagă. Talon neted, bulb și unde de percuţie.
Extrasă prin percuţie indirectă sau presiune. La partea distală prezintă cortex.
Retușe directe, discontinue pe ambele laturi. Prezintă retușe fine rezultate în
urma unei utilizări de slabă intensitate, fără lustru. Din același complex mai
sunt încă două lame, una dintre ele extrasă din același nucleu și de o manieră
similară ca tehnică de extracţie. Dimensiuni: L: 21,6 cm; l: 2,6 cm; grosime
maximă: 0,55 cm. Condiţii de descoperire: SV, carou 4, - 1,30 m, vatră locuinţă.
3. Super-lamă (nr. inv. 138244) din silex cioplit. Silex de culoare brună,
în concordanţă cu ceea ce este în genere denumit „silex balcanic”. Profil curbat,
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secţiune trapezoidală. Piesa este întreagă. Talon punctiform, bulb și unde de
percuţie. Extrasă prin percuţie indirectă sau presiune. La partea distală prezintă
cortex. Retușe directe și indirecte, discontinue, pe ambele laturi. Prezintă retușe
fine rezultate în urma unei utilizări de slabă intensitate. În zona proximală, pe
latura dreaptă, prezintă un encoche, și tot aici sunt prezente urme de utilizare
până la lustruire. Din același complex provin alte două lame, una dintre ele
extrasă probabil din același nucleu și de o manieră similară ca tehnică de
extracţie. Dimensiuni: L: 22,7 cm; l: 3 cm; grosime maximă: 0,7 cm. Condiţii de
descoperire: SI, carou 4, - 1,10 m, vatră locuinţă.
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Planşa I. Vedere satelit: detaliu cu zona investiţiei (1), detaliu cu Valea
Colentinei (2).
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Planşa II. Profilul gropii - foto (1), profilul gropii şi stratigrafia - desen (2).
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Planşa III. Piese descoperite la Străuleşti:
Gratoare pe lamă (177004, 177005), lame (177006, 177007).
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Planşa V. Piese descoperite la Chitila: superlame (138241, 138242, 138244).
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Planşa VI. Harta descoperirilor Gumelniţa din împrejurimile Bucureştiului.
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REPERTORIUL AŞEZĂRILOR CULTURII TEI
DIN BUCUREŞTI ŞI JUDEȚUL ILFOV

Elena Gavrilă*
Keywords: Bronze Age, Tei culture, settlement, Bucharest, Ilfov county.
Cuvinte cheie: Epoca Bronzului, cultura Tei, aşezare, Bucureşti, județul Ilfov.
Abstract: The Tei culture emerged and developed from the Middle Bronze until the
Late Bronze Age, being one of the most well-defined cultural manifestations in Wallachia
during this period. Bucharest and the Ilfov county fell within its area of development, -with
a large number of identified settlements. Since the 1990s, the archaeological research
intensified both in Bucharest and the Ilfov county, with most of the excavations having
had a rescue or survey character. This repertory includes 84 discoveries, many of them
identified following the the rescue excavations conducted in the last years.
Rezumat: Cultura Tei s-a conturat şi a evoluat din Bronzul Mijlociu până în cel
Târziu, fiind una dintre cele mai bine închegate manifestări culturale din Muntenia în
această perioadă. A evoluat inclusiv pe teritoriul municipiului Bucureşti şi al județului
Ilfov, fiind descoperite până în prezent un număr însemnat de aşezări ale culturii Tei în
arealul menționat. Începând cu anii 90 ai secolului trecut, atât teritoriul Bucureştiului cât
şi cel al județului Ilfov, beneficiază de o atenție sporită din partea arheologilor, majoritatea
săpăturilor fiind de salvare sau cercetări de suprafață. Repertoriul de față cuprinde 84
de puncte de înregistrări, cu multe semnalări din ultimii ani când, ca urmare a ritmului
construcțiilor, se remarcă o creştere a cercetărilor arheologice cu caracter preventiv.

Pe teritoriul municipiului București și al judeţului Ilfov au fost identificate
un număr semnificativ de așezări, datate în perioada mijlocie și târzie a epocii
bronzului. Articolul de faţă își propune alcătuirea unui repertoriu actualizat
al așezărilor de epoca bronzului din municipiul București și din judeţul Ilfov,
un instrument de lucru util în studierea fenomenelor economice, sociale și
culturale din intervalul cronologic menţionat. Informaţiile de care dispunem
până la ora actuală provin în mare măsură din săpături de salvare sau cercetări
de suprafaţă, mai puţin din cercetări sistematice. Cunoștinţele despre așezările
epocii bronzului din acest spaţiu sunt așadar incomplete.
În repertoriul de faţă sunt incluse nu doar așezările ci și toate punctele
în care au fost semnalate urme de locuire din epoca bronzului. Din punct de
vedere cronologic, deși titlul articolului de faţă se referă strict la cultura Tei,

*

Muzeul Municipiului București.
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sunt incluse și câteva puncte cu manifestări specifice grupului cultural Fundenii
Doamnei, întrucât până recent, aceasta a fost considerată drept ultima fază de
dezvoltare a culturii Tei. Am acoperit în acest fel, perioada mijlocie și cea târzie
a epocii bronzului, inclusiv segmentul cronologic de la finalul acestei epoci
(cultura Radovanu).
Metodologie
În funcţie de informaţia disponibilă în literatura de specialitate, am utilizat
în realizarea repertoriul de faţă, un model de fișă standard, după cum urmează:
Nr. Cat. Sit arheologic; 1. Unitatea administrativă (sat/comună/municipiu/
județ); 2. Cod RAN/ Cod LMI 2010; 3. Localizare/ coordonate geografice; 4. Tip de
sit; 5. Data primei cercetări a sitului/autorul cercetării; 6. Caracterul cercetării/
campanii de cercetare; 7. Scurtă descriere a situației arheologice; 8. Încadrare
cronologică; 9. Locul de păstrare al materialului arheologic; 10. Bibliografie.

Judeţul ILFOV:
1. AFUMAȚI
1. com. Afumaţi; 2. IF-I-s-B-15137; 3. 44o31’47.93’’N/26o15’13.72’’E, pe malul
stâng al lacului Pasărea; 4. așezare; 5. 1977 - Valeriu Leahu; 6. descoperire întâmplătoare urmată de cercetare de suprafaţă; 7. a fost descoperită o seceră din
bronz și fragmente de ceramică; 8. faza a IV-a/Fundeni; 10. Leahu 2003, 18, 78;
Schuster et alii 2005, 85.
2. BALOTEŞTI
a.1. Balotești sat, comuna Balotești - La est de sat; 2. IF-I-m-B-15143.05; 3.
44o37’00.00’’N/ 26o06’00.00’’E, pe malul stâng al Cociovaliștei, suprapus de
Prelungirea Broscari; 4. așezare; 6. cercetare; 7. fragmente de ceramică tipice
culturii Tei; 8. faza a IV-a; 10. Schuster et alii 2005, 85.
b.1. Balotești sat, comuna Balotești - La est de sat, între pădurea Paşcani şi
Cociovaliştea;
2. IF-I-s-B-15143.04; 3. 44o37’00.00’’N/26o06’00.00’’E; 4. așezare pe un bot
de terasă; 5. 1986 - Vasilica Sandu; 6. cercetare de suprafaţă/1986; 7. au
fost descoperite fragmente ceramice decorate cu măturica, brâuri alveolate,
triunghiuri hașurate și spirale executate prin împunsături succesive, etc; 8. faza
a III-a; 9. MMB; 10. Sandu-Cuculea 1992, 313-314.
c.1. Balotești sat, comuna Balotești - Sanatoriul TBC; 2. IF-I-s-B-15144.04; 3.
44o37’00.00’’N/ 26o06’00.00’’E, pe malul sudic al râului; 4. așezare pe o terasă
cu pantă domoală; 5. 1986 - Vasilica Sandu 6. cercetare de suprafaţă/1986; 7.
fragmente ceramice decorate cu măturica și brâu crestat oblic; 8. faza a III-a; 9.
MMB; 10. Sandu-Cuculea 1992, 307.
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d.1. Balotești sat, comuna Balotești - Marginea de nord-est a satului, la dreapta
Şoselei Balotești; 2. 100978.01/IF-I-m-B-15143.06; 3. 44o37’00.00’’N/
26o06’00.00’’E; 4. așezare; 5. 1986 - Vasilica Sandu; 6. cercetare de suprafaţă;
7. fragmente ceramice; 8. cultura Tei; 9. MMB; 10. Sandu-Cuculea 1992, 313;
Leahu 2003, 18; Schuster et alii 2005, 85.
3. BĂLĂCEANCA
1. comuna Cernica, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-A-15146; 3. 44°23’28.95”N/
26°16’2.60”E, în curtea spitalului de boli nervoase; 4. așezare; 5. 1923 - Radu
Vulpe; 6. cercetare de suprafaţă, 1923; cercetări sistematice, 1926-1927 - Ion
Nestor; 1943-1948 - Mircea Petrescu-Dîmboviţa, 1969-1970 - M. PetrescuDîmboviţa, Eugen Comșa; 7. au fost descoperite fragmente ceramice-material
inedit; cultura Tei; 10. Leahu 2003, 18; Schuster et alii 2005, 86.
4. BĂLTENI
1. comuna Periș, judeţul Ilfov; 2. IF-I-s-B-15149; 3. 44o42’52.95’’N/
26o02’005.84’’E, în partea de nord-est a satului, la confluent Văii Podișaru cu
Lacul Mănăstirea; 4. așezare pe un bot de terasă; 5. 1986 -1987 - Vasilica Sandu
Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. fragmente ceramice. 8. cultura Tei; 9. MMB;
10. Sandu-Cuculea 1992, 292; Schuster et alii 2005, 86.
5. BERCENI
1. comuna Berceni, judeţul Ilfov; 3. în partea de sud a acesteia, pe o suprafaţă
întinsă; 4. așezare Tei; 5. An necunoscut - V. Leahu; 6. cercetare de suprafaţă; 7.
fragmente ceramice - material inedit; 8. cultura Tei; 9. MMB (?); 10. Schuster et
alii 2005, 87.
6. BRĂNEŞTI
1. comuna Brănești, judeţul Ilfov; 3. 44o27’19.41’’N/26o21’25.38’’E, pe malul
lacului Pasărea; 4. așezare (distrusă, cu ocazia lucrărilor de construcţie a șoselei
București-Călărași); 5. 1963 - D. Berciu; 6. cercetare de suprafaţă; 7. fragmente
ceramice; 8. cultura Tei; 10. Leahu 2003, 36; Schuster et alii 2005, 87.
7. BUDA-CORNETU
1. comuna Bragadiru, judeţul Ilfov; 3. 44o21’21.48’’N-44o21’00.00’’N/
26o57’23.96’’E-25o57’00.00’’E, la est de șoseaua care traversează actualul baraj
peste Argeș; 4. așezare; 5. 1988 - Vasile Boroneanţ; 6. cercetare de suprafaţă;
7. fragmente de ceramică de epoca bronzului; 8. cultura Tei; 10. MănucuAdameșteanu 2005, 308-309; Schuster et alii 2005, 89.
8. BUFTEA
a.1. Mănești-Buftea, judeţul Ilfov; 2. IF-I-s-A-15135; 3. 44o34’12.00’’N/
25o57’00.00’’E; 4. așezare; 5. 1981 - Aristide Ştefănescu; 6. cercetare de teren;
7. ceramică foarte fragmentată; 8. cultura Tei; 10. Zănescu 1992, 364; Schuster
et alii 2005, 89.
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b.1. cartierul Flămânzi, oraș Buftea, judeţul Ilfov; 2. IF-I-s-A-15135; 3.
44o34’12.00’’N/25o57’00.00’’E, pe malul drept al pârâului Colentina; 4. așezare
pe o terasă medie, străbătută de viroage; 6. cercetare de suprafaţă; 7. fragmente
ceramice; 8. cultura Tei; 10. Ştefănescu 2005, 281.
9. BURIAŞ
1. comuna Periș, judeţul Ilfov; 2. IF-I-s-B-15157.02; 3. 44o44’03.00’’N/
25o58’56.60’’E, la 200 m E de șoseaua Buriaș-Ciocănari și 50 m nord-vest de
pădurea Buriaș; 4. așezare; 5. 1986-1987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6. cercetare
de suprafaţă; 7. fragmente ceramice de epoca bronzului, material foarte corodat; 8. perioada mijlocie (cultura Tei, fazele I-III) a epocii bronzului; 9. MMB; 10.
Sandu-Cuculea 1992, 290; Schuster et alii 2005, 90.
10. CĂCIULAȚI
a.1. comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-15158.01; 3. 44o37’44.16’’N/
26o10’10.35’’E, la stânga Cociovaliștei, de o parte și de alta a șoselei ce traversează rîul peste barajul 16; 4. așezare Tei pe malul înalt al râului; 5. 1986-1987
- Vasilica. Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. fragmente ceramice sporadice, decorate cu măturica și/sau brâu alveolat sau neted; 8. cultura Tei; 9.
MMB; 10. Sandu-Cuculea 1992, 315; Schuster et alii 2005, 90.
b.1. comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-15158.02; 3. 44o37’44.16’’N/
26o10’10.35’’E, la stânga Cociovaliștei, la nord de colţul nord vestic al satului, la
750 m spre E de Şoseaua; 4. așezare pe bot de terasă ce coboară spre o vale secată; 5. 1986-1987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. material
scos de arături: chirpici și ceramică decorată și nedecorată în cantitate mare;
8. grupul cultural Fundenii Doamnei; 9. MMB; 10. Sandu-Cuculea 1992, 315;
Schuster et alii 2005, 90.
c.1. comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-15158.06; 3. 44o37’44.16’’N/
26o10’10.35’’E, între pădurea Pașcani și calea ferată București-Snagov; 4. așezare pe o terasă înaltă; 5. 1986-1987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. material scos de arături: fragmente ceramice rare însoţite de o cantitatea mare de chirpici; 8. cultura Tei; 9. MMB; 10. Sandu-Cuculea 1992, 315;
Schuster et alii 2005, 90.
11. CĂLDĂRARU
1. comuna Cernica, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-15161.07; 3. 44°25’21.01”N/
26°16’2.11”E, pe malul lacului Cernica; 4. așezare Tei situată pe platou; 5. 1960
- Gheorghe Cantacuzino, Sebastian Morintz; 6. cercetări arheologice sistematice/1960-1974 - Gh. Cantacuzino și S. Morintz 1960-1967; E. Comșa; 8. cultura
Tei; 9. MNA, MMB și Muzeul Satului; 10. Leahu 2003, 19; Schuster et alii 2005, 90.
12. CIOFLICENI
1. La est de sat, comuna Snagov, judeţul Ilfov; 2. 105188.02, tarlaua 222, parcela
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807; 3. spre valea Orzarului la est și lacul Snagov spre nord; 4. așezare pe un
platou înalt; 5. 2010 - Gheorghe Mănucu-Adameșteanu; 6. Cercetări arheologice
preventive; 7. ceramică de epoca bronzului din strat; gropi și locuinţe hallstattiene și de sec. VI-VII p. Chr.; 8. cultura Tei (faza a IV-a) și grupul cultural Fundenii Doamnei; 9. MMB; 10. Gh. Mănucu-Adameșteanu et alii 2011, 174-176.
13. CHIAJNA
1. comuna Chiajna, judeţul Ilfov; 2. 179258.01/IF-I-m-B-15166.04; 3.
44°27’35.98”N/25°58’30.02”E/pe malul drept, înalt al Dâmboviţei, între conac
și cimitir; 4. așezare; 8. cultura Tei - probabil fazele I-III (?); 10. LMI 2010; OMCC
2010: 1434, poz. 154.
14. CHITILA
a.1. Cărămidărie (fosta fabrică „7 Noiembrie”), comuna Chitila, judeţul Ilfov; 2.
179294.04/IF-I-s-B-15168; 3. pe malul drept al lacului Chitila; 4. așezare; 5.
1977 - V. Boroneanţ; 6. cercetări arheologice preventive; 7. așezare cu mai multe
locuinţe, ceramică și piese din silex; 8. fazele I-IV ale culturii Tei; 9. MMB; 10.
Boroneanţ 1981, 195-225; Leahu 2003, 19.
b.1. Ferma Pomicolă, comuna Chitila, judeţul Ilfov; 2. 179294.04/IF-I-s-B-15168;
3. pe malul Colentinei; 4. așezare; 5. 1977 - V. Boroneanţ; 6. cercetări de suprafaţă; 10. Leahu 2003, 19.
c.1. Grădina de zarzavat, comuna Chitila, judeţul Ilfov; 2. 179294.04/IF-Is-B-15168; 3. pe malul Colentinei; 4. așezare; 5. 1977 - V. Boroneanţ; 6. cercetări arheologice preventive; 7. fragmente de chirpic, fragmente de vatră, oase de
animale și ceramică decorată cu măturica, brâuri în relief, simple sau alveolate,
amplasate imediat sub buza vaselor; 8. fazele I-II, IV ale culturii Tei; 9. MMB; 10.
Boroneanţ et alii 2007, 45-54.
15. COCIOC
a.1. Marginea estică a satului, comuna Periș, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-15178.02;
3. 44o40’03.95’’N/26o01’52.36’’E, pe malul sudic al lacului Snagov, la cca 100 m
sud-est de drumul ce traversează Snagovul; 4. așezare Tei pe un bot de terasă
5. 1986-1987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. fragmente
ceramice mărunte și corodate; 8. cultura Tei; 9. MMB; 10. Sandu-Cuculea 1992,
295; Schuster et alii 2005, 91.
b.1. La Clinceanu, comuna Periș, judeţul Ilfov, 2. IF-I-m-B-15178.04; 3.
44o40’03.95’’N/26o01’52.36’’E, la 500 m est de sat, pe malul sudic al Snagovului;
4. așezare Tei pe o terasă înaltă; 5. 1986-1987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6.
cercetare de suprafaţă; 7. material ceramic mărunţit, unele fragmente fiind
decorate cu măturica; 8. cultura Tei; 9. MMB; 10. Sandu-Cuculea 1992, 295.
c.1. comuna Periș, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-15178.02; 3. 44o40’03.95’’N/
26o01’52.36’’E, la 1000 m sud-est de calea ferată București Ploiești și 500 m
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V de drumul Periș-Ostratu, 4. așezare Tei pe terasa joasă de pe malul drept al
râului Vlăsia; 5. 1986-1987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă;
7. material ceramic decorat cu măturica și chirpici; 8. probabil Tei timpuriu;
Sandu-Cuculea 1992, 301; Schuster et alii 2005, 91.
16. DOMNEŞTI-ŞCOALA VECHE
1. comuna Domnești, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-A-15190.04; 3. 44o24’00.00’’N/
25o55’00.00’’E, pe malul de nord al râului Sabar, înainte de confluenţa sa cu
Ciorogârla; 4. așezare Tei pe terasa înaltă a râului; 5. sit cunoscut din 1985
dar cercetat în 1988 și anii următori - V. Boroneanţ; 6. cercetare preventivă; 7.
fragmente ceramice răzleţe, antrenate; 8. cultura Tei; 10. Zănescu 1992, 370;
Boroneanţ 2005, 26; Schuster et alii 2005, 93.
17. DUDU
1. comuna Chiajna, judeţul Ilfov, 3. 44°27′32″N/25°58′45″E, de pe teritoriul satului;
4. așezare; 6. cercetarea de suprafaţă (?); 7. vas cu două torţi supraînălţate - material
inedit; 8. faza a IV-a a culturii Tei; 10. Leahu 1966, 18-19; Leahu 2003, 21.
18. DUMBRĂVENI
1. La Nisipărie IV, comuna Balotești, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-20264.03; 3.
44o38’08.00’’N/26o06’58.77’’E, pe malul stâng al Cociovaliștei, la vest de
biserica cu cimitir; 4. așezare Tei pe o terasă medie; 5. 1986-1987 - Vasilica
Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. mai multe locuinţe și complexe
deranjate de arături; material ceramic abundent, cu decor variat; 8. cultura Tei;
10. Sandu-Cuculea 1992, 312; Leahu 2003, 21; Schuster et alii 2005, 93.
19. GHERMĂNEŞTI
1. comuna Snagov, 2. 3. 44o41’18.69’’N/ 26o08’37.32’’E, pe malul drept al râului
Vlăsia, la cca 200 m est de podul peste Vlăsia al căii ferate București-Snagov; 4
așezare pe un bot de terasă; 5. 1986-1987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6. cercetare
de suprafaţă; 7. fragmente ceramice răzleţe, unele decorate cu măturica; 8.
cultura Tei; 9. MMB; 10. Sandu-Cuculea 1992, 309; Schuster et alii 2005, 94.
20. GLINA
a.1.
Bobești
Valea
lui
Poleaşcă,
judeţul
Ilfov;
3.
o
o
44 23’00.08’’N/26 15’00.07’’E, la cca 500 de m nord-vest de foișorul de apă;
4. așezare Tei; 5. 1969-1970 - E. Comșa și M. Petrescu-Dîmboviţa; 6. cercetare
de suprafaţă; 7. fragmente ceramice din pastă fină, bine frământată, de culoare
galbenă-roșcată, atribuite culturii Tei; 8. cultura Tei; 10. Chirică, Popovici-Baltă,
1973, 356, fig. 6/8, 3/2, Leahu 2003, 21.
b.1. Glina, judeţul Ilfov; 3. 44o23’00.08’’N/26o15’00.07’’E, pe tell; 4. așezare Tei;
5. 1969-1970 - E. Comșa și M. Petrescu-Dîmboviţa; 6. săpături arheologice; 7.
fragmente ceramice atribuite culturii Tei; 8. cultura Tei; 10. Nestor 1927-1932,
272; Leahu 2003, 21; Schuster et alii 2005, 88.
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21. FUNDENI
a.1. comuna Dobroești, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-17881.05 (fost B-I-m-B17881.02); 3. 44o27’00.00’’N/26o11’00.00’’E, la est de biserica Fundenii
Doamnei, pe malul nordic al lacului Fundeni; 4. așezare Tei; 8. grupul cultural
Fundenii Doamnei.
b.1. comuna Dobroești, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-17881; 3. la 600 m nord de
staţiunea Fundenii Doamnei, pe malul estic al lacului Fundeni; 4. așezare; 5.
1957 - Panait I. Panait și V. Leahu; 6. cercetare de suprafaţă; 7. Puţină ceramică;
8. grupul cultural Fundenii Doamnei; 10. Leahu 2003, 20.
22. GRĂDIŞTEA
a.1. La nord de conacul Hagi Tudorache Constantin şi biserica Sf. Vineri, comuna
Grădiștea, judeţul Ilfov, 2. IF-I-m-B-15198.03; 3. 44o39’47.84’’N/26o18’02.01’’E,
pe malul sudic al lacului Căldărușani, între Valea Ceada spre vest și o vâlcea
secată spre est; 4. așezare; 5. 1986-1987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6. cercetare
de suprafaţă; 7. fragmente ceramice cu butoni și brâu alveolat, materialul fiind
răzleţ și corodat; 8. cultura Tei; 9. MMB; 10. Sandu-Cuculea 1992, 318; Schuster
et alii 2005, 95.
b.1. La nord-est de Primărie (Casa Greceanu), comuna Grădiștea, judeţul Ilfov;
2. IF-I-m-B-15199.02; 3. 44o39’47.84’’N/26o18’02.01’’E, pe malul sudic înalt al
lacului Căldărușani; 4. așezare Tei, pe un bot de terasă; 5. 1986-1987 - Vasilica
Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. material ceramic dintre care un
fragment decorat cu două brâuri alveolate paralele dispuse sub buză; 8. cultura
Tei; 9. MMB; 10. Sandu-Cuculea 1992, 318; Schuster et alii 2005, 95.
c.1. La Ceair, pe malul sudic al lacului Căldărușani; 2. 103452.01, IF-Im-B-15197.02; 3. pe malul sudic al lacului Căldărușani; 4. așezare Tei; 8. faza
a III-a; 10. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul
ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1595,
poz.279
23. JILAVA
1. comuna Jilava, judeţul Ilfov; 3. 44o20’01.82’’N/26o04’44.78’’E; 4. așezare Tei; 5. în
anii ’40 - D. V. Rosetti; 6. cercetare de suprafaţă; 7. material ceramic; 8. cultura Tei;
10. Leahu 2003, 22.
24. LIPIA
1. sat Lipia, comuna Gruiu, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-15203.02; 3. 44o42’35.13’’N/
26o15’32.27’’E, pe malul drept al râului Cociovalișea, la 750 de m sud-vest de
podul peste râu al șoselei Moara Vlăsiei-Lipia și 250 m est de graniţa dintre
comuna Moara Vlăsiei cu Gruia; 4. așezare Tei pe o terasă înaltă; 5. 1986-1987
- Vasilica Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. locuinţe Tei dispuse
paralel cu muchia terasei, având cca 15-20 de m între ele; materialul recoltat
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este reprezentat exclusiv de ceramică, cu decor variat; 8. cultura Tei; 10. SanduCuculea 1992, 316.
25. MĂGURELE
a.1. Movila Filipescu (la 200 m spre sud-est), oraș Măgurele, judeţul Ilfov; 2. IFI-m-A-15141.05; 3. pe malul nordic al râului Ciorogârla, pe panta terasei; 4.
așezare; 5. 1959-1962 - Petre Roman; 6. cercetare de suprafaţă; 7. fragmente
răzleţe de ceramică; 8. cultura Tei; 9. IAB (?); 10. Roman 2012, 75, punct 50c.
b.1. la 10 m sud de canalul Argeş-Ciorogârla-Dâmbovița, oraș Măgurele, judeţul
Ilfov; 2. IF-I-m-A-15141.05; 3. pe marginea terasei; 4. așezare; 5. 1959-1962 - P.
Roman; 6. cercetare de suprafaţă; 7. fragmente răzleţe de ceramică; 8. cultura
Tei; 9. IAB (?); 10. Roman 2012, 75, punct 51.
c. 1. la 120 m de marginea lizierei şi 50 m vest de drumul Bolintin-Dârvari, oraș
Măgurele, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-A-15141.05; 3. pe panta unei terase; 4. așezare;
5. 1959-1962 - P. Roman; 6. cercetare de suprafaţă; 7. fragmente răzleţe de
ceramică; 8. cultura Tei; 9. IAB (?); 10. Roman 2012, 75, punct 52a.
26. MECHEAUA
1. Fosta stație de pompare, sat Mecheaua, comuna Corbeanca, judeţul Ilfov, 2.
IF-I-m-B-15180.05; 3. 44o36’12.07’’N/26o03’16.15’’E, în partea de sud-est a
satului, la graniţa cu Săftica; 4. așezare Tei pe terasa înaltă; 5. 1986-1987 - Sandu
Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. fragmente ceramice recoltate din loturile
în folosinţa sătenilor din Mecheaua, o parte din ele decorate cu măturica, brâuri
alveolate și butoni; 8. cultura Tei; 10. Sandu-Cuculea 1992, 310.
27. OTOPENI
1. oraș Otopeni, judeţul Ilfov, 2. IF-I-m-B-15216.04; 3. 44o27’56.34’’N/
26o27’30.37’’E, pe malul pârâului Pasărea, la 800 m est de șoseaua BucureștiPloiești, în dreptul Km 16,250; 4. așezare; 5. 1966-1967 - V. Leahu; 6. cercetare
de suprafaţă; 7. fragmente ceramice; 8. faza a III-a/grupul cultural Fundenii
Doamnei; 9. MMB; 10. Leahu 1968a, 27-39; Leahu 2003, 23.
28. PANTELIMON
1. Eurial Invest S.A., oraș Pantelimon, judeţul Ilfov; 2. la nord de pădurea Pantelimon,
respectiv la est de lacul cu același nume; 3 44o27’13.51’’N/26o13’19.1’’E; 4.
așezare Tei; 5. sit cercetat în 1948 - E. Comșa; 6. cercetare preventivă din 2004;
7. material exclusiv ceramic, corodat, unele fragmente decorate; 8. Tei final; 9.
MMB (?); 10. Mănucu Adameșteanu et alii 2005, 94-96.
29. PASĂREA
1. La sud de sat, comuna Brănești, judeţul Ilfov; 2. RAN 101323.01; 3.
44o28’17.28’’N/26o19’19.27’’E-T 73, P269, Lot 2, pe malul stâng al văii Pasărea;
4. așezare; 5. cercetări de suprafaţă în 1999, 2004, 2007-2008; 6. cercetare
preventivă; 7. locuinţe Tei cu ceramică și unelte de silex; 8. grupul cultural
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Fundenii Doamnei; 9. MMB; 10. Sandu-Cuculea 2005, 37-38; CCA 2007 campania
2006, punct 137.
30. PERIŞ
1. Valea Pescăriei, comuna Periș, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-15220.06; 3.
44o40’40.50’’N/26o02’06.92’’E, pe malul drept al buclei văii Pescăriei, la 450 m
est de drumul Periș-Ostratu; 4. așezare Tei; 6. cercetare preventivă; 7. material
arheologic compus din ceramică, oase și chirpici, toate recoltate din stratul
negricios cu o grosime variabilă (20-30 cm); 8. cultura Tei; 9. MMB; 10. SanduCuculea 1992, 294; Schuster et alii 2005, 99.
31. PETRĂCHIOAIA
1. comuna Petrăchioaia, judeţul Ilfov; 2. IF-I-s-B-15223; 3. 44o34’22.40’’N/
26o18’57.53’’E, pe malul vestic al Mostiștei, în dreptul puţului de lângă podul de
pe șosea; 4. așezare; 5. 1972 - Done Şerbănescu, George Trohani; 6. cercetare de
suprafaţă; 7. fragmente ceramice specifice fazei I a culturii Tei; 8. faza a III-a; 9.
MMB; 10. Şerbănescu, Trohani, 1978, 39, fig. 4/2-3.
32. POPEŞTI-LEORDENI
1. Botul Malului/Borna Geodezică, oraș Popești-Leordeni, judeţul Ilfov; 2. IF-Im-B-15228.06; 3. 44o23’00.00’’N/26o10’00.00’’E, pe malul drept al Dâmboviţei,
în marginea nord-vest a fostului sat Leordeni; 4. așezare Tei; 5. 1989; 6. sondaj
arheologic; 7. două bordeie și o vatră; 8. cultura Tei; 10. Turcu, Ştefănescu 1992,
215; Leahu 2003, 24; Schuster et alii 2005, 100.
33. SĂFTICA
a.1. La Cimitir, comuna Balotești, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-15191.08; 3.
44o37’39.85’’N/26o04’06.36’’E; pe stânga confluenţei unei vâlcele cu un pârâiaș
paralel cu Şoseaua Săftica-Mecheaua; 4. așezare; 5. 1986-1987 - Vasilica Sandu
Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. fragmente de ceșcuţe din faza a III-a,
decorate cu motive geometrice prin tehnica împunsăturilor succesive; 8. faza a
III-a; 9. MMB; 10. Sandu-Cuculea 1992, 311; Schuster et alii 2005, 101.
b.1. La Nisipărie II, comuna Balotești, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-15191.12; 3.
44o37’39.85’’N/26o04’06.36’’E, la 500 de m de marginea satului, pe malul stâng
al Cociovaliștei, între valea Pâslari și o altă vale secată; 4. așezare Tei pe un bot
de terasă; 5. 1986-1987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7.
lame de silex și fragmente de ceșcuţe decorate cu motive romboidale hașurate,
prin împunsături succesive; 8. grupul cultural Fundenii Doamnei; 9. MMB, 10.
Sandu Cuculea 1992, 312, pl. II/12; Schuster et alii 2005, 101.
c.1. La Izlaz și Cimitir, comuna Balotești, judeţul Ilfov; 2. RAN 100996.03,
IF-I-m-B-15191.08; 3. 44o37’39.85’’N/26o04’06.36’’E, între malul stâng al
Cociovaliștei și marginea de vest a satului, lângă fermele de creștere a taurinelor
și construcţiile fostului C.A.P. de la est de șoseaua București-Ploiești; 4. așezare;
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6. cercetare de suprafaţă; 8. faza a III-a; 10. Lista Monumentelor Istorice, MO
nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004,
vol. II, București, 2004, p.1609, poz. 420.
d.1. în marginea de nord-est a satului, comuna Balotești, judeţul Ilfov; 2. IF-Im-B-20258.02; 3. 44o37’39.85’’N/26o04’07.16’’E, pe malul drept înalt al râului
Vlăsia, la cca 100 de m est de şoseaua București-Ploiești; 4. așezare; 5. 19861987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. cel puţin două
locuinţe de epoca bronzului; materialul recoltat este destul de abundent dar
corodat puternic (ceramică, chirpici etc); 8. cultura Tei; 9. MMB, 10. SanduCuculea 1992, 306; Schuster et alii 2005, 101.
e.1. comuna Balotești, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-15191.023; 3. 44o37’39.85’’N/
26o04’07.16’’E, la 250 de m sud de clădirile fermei avicole și 300 m vest de barajul
nr. 8; 4. așezare Tei pe platoul și panta unei terase înalte de pe malul stâng al
Cociovaliștei; 5. 1986-1987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă;
7. așezare deranjată de lucrări agricole, cu locuinţe de epoca bronzului, cel mai
probabil cultura Tei; material ceramic mărunţit, unele fragmente fiind decorate
cu măturica, cu butoni sau brâu alveolat; 8. cultura Tei; 9. MMB, 10. SanduCuculea 1992, 311; Schuster et alii 2005, 101.
f.1. comuna Balotești, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-20265.03; 3. 44o37’39.85’’N/
26o04’07.16’’E; la 750 m de colţul de nord-vest al pădurii Vlăsia; 4. așezare pe
un bot de terasă înaltă, între două văi secate, pe malul drept al râului Vlăsia;
5. 1986-1987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. fragmente
ceramice decorate cu brâu alveolat aplicat sau realizat prin segmentarea buzei;
8. cultura Tei; 9. MMB, 10. Sandu-Cuculea 1992, 302, Schuster et alii 2005, 101
34. SILIŞTEA-SNAGOVULUI
1. La Coşarnă, comuna Gruiu, judeţul Ifov, 2. IF-I-m-B-15236.02; 3.
44o44’25.12’’N/26o10’30.26’’E, între valea Ţigăncilor și valea Coadelor; 4. așezare
pe un bot de terasă și platoul aferent; 5 1986-1987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6.
cercetare de suprafaţă; 7. material ceramic cel mai probabil specific culturii Tei;
8. cultura Tei; 9. MMB, 10. Sandu-Cuculea 1992, 301, Schuster et alii 2005, 102.
35. SNAGOV
1. Coada Chiot, comuna Snagov, judeţul Ilfov; 2. cod RAN 105179.01; 3.
44o42’18.24’’N/26o10’16.95’’E, în câmpia Snagovului, pe malul drept al unei văi
afluente lacului Snagov; 4. așezare pe un bot de terasă; 5. sit descoperit 1999;
6. cercetare preventivă 2006; 7. unelte din piatră șlefuită și fragmente ceramice
sporadice, recuperate din strat, decorate cu măturica; 8. cultura Tei; 10. CCA
2007, campania 2006, punct 175.
36. TÂNCĂBEŞTI
a.1. La Ogresie, comuna Snagov, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-15240.04, 3.
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44o40’51.59’’N/26o04’25.85’’E; 4. așezare Tei pe un bot de terasă de mici
dimensiuni delimitat de două vâlcele; 5. 1986-1987 - Vasilica Sandu Cuculea;
6. cercetare de suprafaţă; 7. material ceramic abundent, scos la suprafaţă de
diverse lucrări agricole, predomină cel decorat cu măturica; 8. faza I; 9. MMB;
10. Sandu-Cuculea 1992, 299; Leahu 2003, 15; Schuster et alii 2005, 103.
b.1. În zona confluenţei văii Lacul Ciurii cu lacul Snagov, comuna Snagov, judeţul
Ilfov; 2. IF-I-m-B-15240.05; 3. 44o40’51.59’’N/26o04’25.85’’E , pe malul vestic;
4. așezare pe un bot de terasă medie; 5. 1986-1987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6.
cercetare de suprafaţă; 7. material ceramic mărunţit și corodat, decorat cu brâu
alveolat și butoni mici dimensiuni; 8. fazele fnale ale culturii Tei, probabil faza
a IV-a și grupul cultural Fundenii Doamnei; 9. MMB, 10. Sandu-Cuculea 1992,
299; Schuster et alii 2005, 103.
c.1. Gospodăria Mitu al lui Belu, comuna Snagov, judeţul Ilfov; 2. IF-Im-B-15240.02; 3. 44o40’51.59’’N/26o04’25.85’’E, pe malul drept al lacului
Snagov; 4. așezare pe o terasă medie situate între două vâlcele secate; 5. 19861987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. așezare cu trei
locuinţe identificate, datate în perioada târzie a epocii bronzului și o cantitate
foarte mare de ceramică provenind atât din umplutura locuinţei cât și de la o
vatră sau cuptor. Decorul este variat, la fel și formele vaselor; 8. faza a IV-a și
grupul cultural Fundenii Doamnei; 9. MMB, 10. Sandu-Cuculea 1992, 299 și pl.
III; Leahu 2003, 15; Schuster et alii 2005, 103.
d.1. Marginea estică a satului, comuna Snagov, judeţul Ilfov; 2. IF-I-m-B-15240.01;
3. 44o40’51.59’’N/26o04’25.85’’E, la confluenţa cu valea Mitu a lui Belu; 4.
așezare pe un bot de terasă, pe malul stâng al Snagovului; 5. 1986-1987 - Vasilica
Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. ceramică fragmentară, corodată, în
mare parte nedecorată; 8. perioada mijlocie a epocii bronzului (fazele I-III); 9.
MMB; 10. Sandu-Cuculea 1992, 300; Schuster et alii 2005, 103.
37. TÂNGANU
a.1. comuna Cernica, judeţul Ilfov; 3. 44o24’10.57’’N/26o18’53.62’’E, pe malul
stâng al Dâmboviţei, de-a lungul laturii vestice a unui bot de terasă afectat de
traseul autostrăzii București-Constanţa; 4. așezare Tei pe un bot de terasă; 5. 1992
- Vasilica Sandu-Cuculea; 6. cercetare preventivă; 7. s-au cercetat două locuinţe de
suprafaţă și o groapă menajeră; 8. faza III; 9. MMB; 10. CCA 1997, 116, punct 269.
b.1. comuna Cernica, judeţul Ilfov; 3. 44o24’10.57’’N/26o18’53.62’’E, în
apropiere de confluenţa râurilor Dâmboviţa și Colentina; 4. așezare Tei pe un
bot de terasă; 5. Vasilica Sandu-Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 8. fazele I-II;
9. MMB; 10. Schuster et alii 2005, 103.
39. VLĂDICEASCA
a.1. comuna Snagov, judeţul Ilfov; 2. IF-I-s-B-20266 (fost IF-I-s-B-20263); 3.
44o40’05.94’’N/26o05’04.74’’E, la 500 m nord de colţul nord vest al pădurii
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Vlăsia, în apropiere de graniţa cu Periș, pe un drum agricol, între două vâlcele
secate, iniţial afluente Vlăsiei; 4. așezare Tei; 5. 1986-1987 - Vasilica Sandu
Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. material scos de arături, ceramică friabilă,
nedecorată și chirpici; 8. cultura Tei; 9. MMB, 10. Sandu-Cuculea 1992, 303-304.
b.1. comuna Snagov, judeţul Ilfov; 2. IF-I-s-B-20266 (fost IF-I-s-B-20263);
3. 44o40’05.94’’N/26o05’04.74’’E, pe malul stâng al Vlăsiei, la 100 m est de
graniţa dintre Săftica și Cocioc; 4. așezare Tei pe un bot de terasă; 5. 19861987 - Vasilica Sandu Cuculea; 6. cercetare de suprafaţă; 7. ceramică de culoare
cenușie, nedecorată; 8. cultura Tei; 9. MMB; 10. Sandu-Cuculea 1992, 304-305.

Municipiul BUCUREŞTI:
1. La Stejar, cartier Băneasa-sector 1, București; 2. B-I-s-B-17864, cod RAN
179132.07; 3. 44o40’12.00’’N/27o42’00.00’’E, pe malul nordic al lacului Griviţa,
respectiv pe malul stâng al Colentinei; 4. două așezări, localizate una în luncă,
cea de-a doua pe prima terasă a râului, cu patru locuinţe de suprafaţă identificate; 5. staţiune identificată de D. V. Rosetti - 1929; ulterior, au loc cercetări
de suprafaţă în 1960 iar în perioada 1962-1963, Margareta Constantiniu şi V.
Leahu, organizează alte două campanii de cercetări arheologice de salvare; 6.
cercetări arheologice de suprafaţă; 7. material ceramic abundent, unelte din
piatră și bronz; 8. fazele III-IV; 9. MMB, 10. Leahu 1965, 3-16; Leahu 2003, 26;
Schuster et alii 2005, 87.
2. Lunca Bârzești, cartier Berceni, sector 4, București; 2. B-I-s-B-17906/179132.47;
3. 44o23’20.84’’N/26o06’57.15’’E, pe terasa înaltă a Dâmboviţei, între str. Lunca
Bârzești și şoseaua Vitan-Bârzești; 4. așezări de epoca bronzului situate în mai
multe puncte, pe trei boturi de terasă ale malului sudic al râului Dâmboviţa; 5.
1988-1989 - Vasilica Sandu (cu ocazia lucrărilor de amenajare a Lacului Văcărești - București); 6. săpături de salvare; 7. bordeie, gropi și material ceramic
abundent; 8. faza II - cultura Tei și grupul cultural Fundenii Doamnei; 9. MMB;
10. Sandu-Cuculea 1992, 163-195, Situri 1996, 20, poz. 33C.
3. Bucureștii Noi, Fosta cărămidărie Bazilescu/Înfrăţirea Muncii; 3.
44o30’00.00’’N/26o02’00.00’’E, pe malul drept al Colentinei, pe o terasă înaltă
care domina zona de întâlnire a Colentinei cu lacul Tei; 4. așezare cu două niveluri de locuire; 5. D.V. Rosetti - 1928; 1929-1930 - D.V. Rosetti și I. Nestor; 6.
sondaje și cercetări de teren cu caracter preventiv; 7. gropi-cuptoare în formă
de sac, cu cenușă și pământ ars pe fund; 8. cultura Tei; 9. MMB, 10. Rosetti 1932,
10; Leahu 1966, 9; Leahu 2003, 26.
4. Căţelu Nou, municipiul București; 2. 179132.26/B-I-m-B-17883.05; 3.
44°26’15.95”N/26°12’5.30”E, pe malul drept al bălţii Colentina-Pantelimon, 4.
așezare, pe un bot de deal - prelungire a terasei înalte a Colentinei și pe terasa
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de la sud-vest; 5. 1959 - V. Leahu; 6. cercetare de suprafaţă/1959, cercetare arheologică/1960 (două campanii arheologice), 1961, 1963-1964; 7. așezare cu
mai multe locuinţe; 8. faza I, III; 9. MMB; 10. Leahu 1963, 15-43; Leahu 2003,
26; Schuster et alii 2005, 86.
5. Dealul Grozăvești, sector 6, București; 3. 44o26’17.89’’N/26o03’36.14’’E, în
partea de vest a orașului, pe malul drept al râului Dâmboviţa; 4. așezare pe o
terasă înaltă; 6. cercetare sistematică și de suprafaţă întreprinse de P. I. Panait
și A. Ştefănescu; 7. intervenţiile constructorilor au scos la iveală pe o suprafaţă
întinsă foarte multe fragmente ceramice, fără a se fi identificat apartenenţa lor
la un complex arheologic; 8. cultura Tei; 10. Ştefănescu 1981, 275.
6. Dealul Piscului, sector 4, București; 2. 179132.45/B-I-s-A-17904; 3.
44o24’20.72’’N/26o06’33.79’’E, pe malul drept al Dâmboviţei, în spatele cimitirului Bellu; 4. așezare pe un bot de deal, prelungire a terasei înalte a Dâmboviţei; 5. Margareta Constantiniu. 8. cultura Tei; material inedit; 9. MMB; 10.
Schuster et alii 2005, 88; Leahu 2003, 26.
7. Ferma Roşie, Pipera, București,; 3. 44o30’00.00’’N/26o08’00.00’’E, pe malul
estic al braţului sudic al bălţii Pipera; 4. așezare; 5. 1965 - V. Leahu; 6. sondaj
arheologic; 8. grupul cultural Fundenii Doamnei; 9. MMB (?); 10. Rosetti,
Morintz 1959, 27-28; Schuster et alii 2005, 27.
8. Fosta fabrică de bere Opler, Panduri, sector 6, în prezent Academia Militară;
3. 44o25’30.97’’N/26o04’18.98’’E, pe valea Dâmboviţei; 4. așezare; 6. cercetare
de suprafaţă; 7. fragmente ceramice fără complexe identificate cu ocazia unor
lucrări de construcţie; 10. Morintz, Rosetti 1959, 27; Leahu 2003, 27; Schuster
et alii 2005, 88.
9. Giulești Sârbi, București; 2. 179132.124, B-I-m-A-17884.05; 3. 44°28’38.43”N/
25°59’59.25”E, la stânga Dâmboviţei, în apropiere de cimitir și mănăstirea Chiajna; 4. așezare Tei pe terasa înaltă; 5. 1958 - P. I. Panait; 6. cercetare de suprafaţă/1958; cercetări arheologice/1958 - Margareta Constantiniu și V. Leahu; 7.
în profilul lutăriei s-au observat fragmente ceramice de factură Tei, gropi menajere, chirpici provenind de la o structură de locuire cu vatră neidentificată în
teren, unelte din piatră și oase de animale; 8. faza a IV-a - cultura Tei și grupul
Fundenii Doamnei; 9. MMB; 10. Leahu 1963a, 219-246; Leahu 1966, 18; Schuster et alii 2005, 88.
10. Intrarea Urcuşului, Parcul Tineretului, București-sector 4; 2.B-I-m-A-17904.05;
3. extremitatea estică a parcului, pe malul drept al Dâmboviţei, între Lacul
Tineretului la nord-vest și str. Dâmbului la sud; 4. așezare; 6. 1991-1992 - cercetări
arheologice care urmăreau surprinderea vestigiilor unei așezări rurale din sec. XIVXV; 6. cercetări de salvare în 1999, cu ocazia unor lucrări de canalizare; 8. epoca
bronzului târziu, cultura Tei (faza IV); 10. Situri 1996, 22, poz. 33I.
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11. Militari-Câmpul Boja, București; 2. 179132.29/B-I-m-A-17886.06; 3.
44°26’55.12”N/26°1’33.43”E, în partea de vest a municipiului București, în
cartierul Militari, pe malul sudic al lacului Dâmboviţa, între Aleea Lacul Morii la
nord și str. Dâmboviţei la sud, străpuns de canalul Argeș spre vest; 4. așezare; 5.
sondaj 1957, urmat de săpături arheologice sistematice în 1958 și 1960-1961
cu Gheorghe Cazimir, Vlad Zirra, Margareta Constantiniu, P. I. Panait, Suzana
Dolinescu, Mioara Zgîbea/Turcu; 1978-1985 - Mioara Turcu, Vasilica Lancuzov/
Sandu-Cuculea; 1994, 1996-1999 - Mircea Negru; 1997, 2003-2004 - M. Negru,
C. Schuster, A. Morintz; 2005 - M. Negru, Rodica Ursu, C. Schuster, Alexandra
Comșa, Alexandru Morintz, Cătălina Semuc, Eugen Teodor, Alexandru. Bădescu;
6. cercetare de suprafaţă 1922, cercetări arheologice sistematice începând cu
1958; 7. au fost identificate gropi menajere cu material aparţinând culturii Tei;
8. faza a IV-a; 9. MMB și Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” - Centrul de
Tracologie; 10. Zirra, Cazimir 1963, 49; Negru et alii 2000, 25-26; Negru et alii
2005, 85; Negru et alii 2006,104; Schuster, Negru 1999, 19-20.
12. Pantelimon, sector 2, București; 3. la periferia sud-est a Bucureștiului, pe
partea dreaptă a șoselei ce duce spre comuna Pantelimon; 4. așezare pe un
bot de deal; 5. 1959 - Gheorghe Bichir; 6. cercetare de suprafaţă; 7. fragmente
ceramice descoperite în urma distrugerii promontoriului; 8. cultura Tei; 10.
Leahu 2003, 27; Schuster et alii 2005, 88.
13. Pantelimon - Eurial Invest S.A., sector 2, București; 3 pe malul drept al
Colentinei; 4. așezare; 5. 1948 - E. Comșa; 7. fragmente ceramice de epoca
bonzului - Tei final. 8. așa numitul grup Fundeni-Govora (faza a IV-a a culturii
Tei și grupul cultural Fundenii Doamnei; 10. Mănucu-Adameșteanu et alii 2005,
94; Schuster et alii 2005, 88.
14. Pantelimon - Parc, sector 2, București; 3. pe malul drept al Colentinei; 4.
așezare; 5. 1948 - E. Comșa; 8. așa numitul grup Fundeni-Govora (faza a IV-a a
culturii Tei și grupul cultural Fundenii Doamnei; 10. Mănucu-Adameșteanu et
alii 2005, 85; Schuster et alii 2005, 88-89.
15. Plumbuita -Toboc, sector 2, București; 3. 4o28’20.57’’N/26o07’58.10’’E, pe
malul stâng al Colentinei; 4. așezare pe un pinten de terasă; 5. 1958 - Panait I.
Panait, V. Leahu; 6. cercetare de suprafaţă; 7. fragmente ceramice cu frecvenţă
relativ mare; 8. cultura Tei; 10. Leahu 2003, 27; Schuster et alii 2005, 89.
16. Strada Ziduri între Vii, sector 2 București; 2. 179132.23/B-I-s-B-17880; 3.
44o27’12.54’’N/26o09’09.79’’E, pe malul lacului Fundeni; 4. așezare pe terasa
înaltă de pe malul drept al Colentinei; 5. D. V. Rosetti, 7. depunere arheologică
pe mai multe niveluri, cu un strat datat în epoca bronzului târziu; 8. faza a IV-a
a culturii Tei; 10. Leahu 2003, 27.
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17. Străulești, sector 6, București; 3. 44o30’36.65’’N/26o01’25.89’’E, în
apropierea cimitirului Străulești; 4. așezare pe un bot de deal; 5. 1951; 6.
cercetare de suprafaţă cu prilejul unor lucrări rutiere; 7. fragmente ceramice
fără context; 8. cultura Tei; 10. Leahu 2003, 27; Schuster et alii 2005, 89.
18. Ştrandul Libertăţii, sector 6, București; 4. așezare pe un deal în apropiere
de ștrand; 5. D. V. Rosetti; 6. cercetare de suprafaţă; 7. fragmente ceramice fără
a fi identificat vreun complex în sine, materialul fiind inedit; 8. cultura Tei; 10.
Leahu 2003, 27; Schuster et alii 2005, 89.
19. Tei-cartier, sector 2, Bucureșt; 3. 44o27’35.30’’N/26o07’08.09’’E, pe terasa
înaltă din dreapta Colentinei, în zona de unire cu lacul Tei; 4. așezarea eponimă
a culturii, situată pe un platou; 5. 1927 - D. V. Rosetti; 8. cultura Tei; 9. MMB; 10.
Rosetti 1935, 155-176, Leahu 2003, 27; Schuster et alii 2005, 89.
20. Văcărești, sector 4, București; 3. 44o24’14.79’’N/26o06’53.95’’E; 4. așezare
pe un deal; 5. cercetare 1973-1977 - V. Zirra; 7. fragmente ceramice ce nu aparţin
unor complexe; 8. faza a III-a a culturii Tei; 9. MMB; 10. Ţico 1981, 251-252.
***
Numărul total de puncte cu descoperiri atribuite culturii Tei, respectiv
grupului cultural Fundenii Doamnei este de 84, dintre care 20 sunt localizate
în municipiul București (planșa I/1) și alte 64 în judeţul Ilfov (planșa I/2).
Analizând caracterul descoperirilor (figurile 1-2), se observă că așezările
culturii Tei sunt identificate preponderent în urma perieghezelor și într-o mai
mică măsură (17,54 %) în urma cercetărilor arheologice care ar putea, în mod
ideal, să furnizeze date cât mai complete privind diverse aspecte ale acestor
manifestări culturale.
Cercetărilor arheologice, atât preventive cât și sistematice - s-au
desfășurat diferenţiat pentru judeţul Ilfov (Figura 2) unde se constată un procent
de 31,03 %, în raport cu un procent de aproximativ 17,50% pentru municipiul
București. De asemenea, se observă și numărul mare a descoperirilor al căror
caracter nu s-a putut preciza.
Procentul ridicat al cercetărilor de suprafaţă reprezintă și principala
cauză a lipsei informaţiilor privind structurile de arhitectură și combustie ale
acestor manifestări culturale. Datele de care dispunem sunt puţine, limitate,
lacunare, fiind necesară utilizarea lor cu anumite rezerve.
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Răspândirea culturii Tei (planșele II-III) a depins în mare măsură de
condiţiile climatice și de caracteristicile geografice ale teritoriului, în perioada
târzie a epocii bronzului fiind exercitată și o presiune din partea triburilor
vecine, respectiv cele din aria culturilor Verbicioara, Coslogeni și PetrișoruRacoviţeni, Zimnicea-Plovdiv și Noua1.

1

Schuster 1994, p. 176.
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O simplă cartare pe hartă a punctelor cu descoperiri Tei, ţinând cont și de
încadrarea cronologică a descoperirilor, relevă o concentrare a așezărilor timpurii
ale culturii Tei în zona centrală a Munteniei - pe teritoriul orașului București,
zona sudică a Ilfovului și jud. Giurgiu, până la Dunăre. Acest areal este denumit de
Cristian Schuster drept teritoriul de bază al culturii Tei/Kerngebiet2 (planșa III/1).
Evidenţa așezărilor pe faze, din București și Ilfov indică, pe lângă
procentul mare de puncte neîncadrate cronologic, un număr ridicat de
descoperiri atribuie fazei a III/La Stejar și fazei a V-a/grupului cultural Fundenii
Doamnei (figurile 3-4). Având în vedere acest lucru, putem afirma că zona de
care ne ocupăm ar fi fost locuită de comunităţile culturii Tei în perioada sa de
maximă înflorire, la nivelul Bronzului Mijlociu, pentru ca spre finalul evoluţiei
sale, respectiv în timpul evoluţiei grupului Fundenii Doamnei, așezările Tei să se
răstrângă mult, luând în considerare și schimbările culturale din afara ariei, în
spaţiul culturilor vecine. Zona aceasta continuă să fie populată de comunităţile
Tei și ulterior, spre sfârșitul Bronzului Mijlociu și în Bronzul Târziu, inclusiv în
faza a IV-a, respectiv cea a grupului cultural Fundenii Doamnei3. De altfel, în
1978, având în vedere descoperirile de la vremea aceea, S. Morintz afirma că
locuirile Tei din Bronzul Târziu sunt limitate în aria judeţului Ilfov4, acest fapt
fiind pus pe seama presiunilor externe ale comunităţilor vecine, în special a
celor venite din est.
Limita nordică a culturii Tei o reprezintă Ţara Bârsei, în partea de
sud-est a Transilvaniei, unde elemente ale culturii Tei sunt sesizate dincolo
de Carpaţi încă din bronzului mijlociu, în special la nivelul fazelor II/I și III/La
Stejar, conform informaţiilor oferite de Cristian Schuster5. Afirmaţia domniei
sale s-a bazat pe stadiul cercetărilor de la vremea respectivă, ulterior fiind însă
documentată o descoperire la Sfântu Gheorghe-Piatra de Veghe, datând din
prima fază a culturii6. La nivelul Munteniei centrale, locuirile din fazele I-II sunt
relativ puţine la număr7, mult mai numeroase fiind așezările din etapele de final
ale acestei manifestări (figurile 2-3).
Deși descoperirile din sud-estul Transilvaniei par la prima vedere
izolate, considerăm că acest fapt se datorează unor particularităţi geografice,
ca atare zona de bază/Kerngebiet-ul culturii Tei poate include și acest teritoriu,
precum și zona de la sud de Carpaţi, având în vedere numeroasele descoperiri
din ultimii ani, atribuite culturii Tei (planșa III/2).
Schuster 1994, p. 171, fig. 1a.
Leahu 1966, p. 16-17.
4
Morintz 1978, p. 80.
5
Schuster 1994, p. 172.
6
Cavruc 1999, p. 1.
7
Băjenaru 2014, harta 7.
2
3
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Limita sudică a culturii Tei se conturează în spaţiul bulgăresc, între
Dunăre și Mariţa, unde comunităţile Tei ar fi ajuns în timpul fazei a III-a/La
Stejar a culturii. Se vorbește despre o variantă Tei III sud-dunăreană care ar fi
luat naștere prin preluarea unor elemente din fondul autohton din Bulgaria și
a unor componente macedonene, acest amestec cultural stând la baza formării
ulterioare a culturii Zimnicea Plovdiv8.
Limita vestică a culturii Tei se află în spaţiul cuprins între Vedea și
Olt. Linia Oltului, reprezentând graniţa aproximativă dintre comunităţile
Verbicioara și Tei, cele două manifestări fiind din punct de vedere cronologic,
contemporane. Se poate însă ca triburile Tei să fi ajuns şi mai departe spre vest,
înlăturând sau, dimpotrivă, conviețuind cu comunitățile Verbicioara9. Cea mai
vestică descoperire, publicată și atribuită culturii Tei este cea de la Nicolae
Titulescu, jud. Olt, datată în faza a IV-a10.
Limita estică, respectiv Valea Mostiștei, a fost ocupată de comunităţile
Tei doar în perioada mijlocie a epocii bronzului, așezările Tei cercetate în acest
spaţiu fiind datate în primele două faze ale culturii11, excepţie făcând poate
așezarea de la Lilieci, cu ceramică tip Fundenii Doamnei12. Există rezerve legate
de această descoperire, considerată a fi o manifestare de tip Tei-Coslogeni13,
asemeni celei de la Brănești - „Vadu Anei”14 etc.
Lipsa așezărilor Tei și-a găsit explicaţie, considerăm în mod plauzibil,
în particularităţile geografice de la est de Mostiștea, demonstrat fiind că aceste
comunităţi preferau stepei, zonele mai înalte, cu păduri și reţea hidrografică
bogată15.
În faza a III-a a culturii Tei, respectiv la începutul Bronzului Târziu,
din partea de est se exercită presiuni ale unor grupuri străine, în urma cărora
comunităţile Tei părăsesc Valea Mostiștei16.
Distribuţia așezărilor Tei și Fundenii Doamnei după criteriul cronologic,
indică însă o concentrare a locuirilor la sfârșitul Bronzului Mijlociu și începutul
Bronzului Târziu, comparativ cu perioadele anterioare, poate ca urmare a unui
aport al comunităţilor Tei dinspre vest, conform ipotezei lui Cristian Schuster17,
menţionate anterior. Trebuie avut în vedere faptul că multe dintre descoperirile
Alexandrescu 1973, p. 83.
Schuster 1994, p. 172.
10
Trohani, Zorzoliu 1982, p. 68.
11
Morintz 1978, p. 48. Schuster 1994, p. 173.
12
Leahu 2003, p. 20.
13
Schuster 1994, p. 178.
14
Schuster 1993; Schuster 1994, p. 178.
15
Leahu 1966, p. 25-28.
16
Schuster 1994, p. 176.
17
Schuster 1994, p. 176.
8
9
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p. 176.
Figura
4. Distribuția pe faze a așezărilor identificate în București.

din acest spaţiu nu au fost încadrate cronologic, ca atare, procentele ce reies din
figurile 3-4, trebuie tratate cu rezerve.
Ceea ce se poate afirma totuși cu siguranţă este că acest areal este
17
Schuster 1994, p. 176.
mai intens locuit în perioada târzie a epocii bronzului, descoperirile atribuite
primelor două faze ale culturii Tei fiind mai puţin numeroase.
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ALTE UND NEUE ARCHÄOLOGICHE FORSCHUNGEN IM GEBIET DER
GEMEINDE RADOVANU, BEZIRK CĂLĂRAŞI
Cristian Schuster*
Done Şerbănescu**
Alexandru S. Morintz*
Ion Tuţulescu***
Alexandra Comşa*
Schlüsselwörter: Gemeinde Radovanu, wichtigste archäologische und
historische Funde, Forschungsgeschichte.
Cuvinte cheie: comuna Radovanu, principalele descoperiri arheologice şi
istorice, istoricul cercetărilor.
Zusammenfassung: Es werden dem Leser in Kurzform die älteren und neusten
Forschungen im Gebiet der Gemeinde Radovanu vorgelegt. Dabei werden die Fundorte, die
Forschungsgeschichte und die nennenswertesten Ergebnisse erwähnt.
Rezumat: Sunt prezentate într-o formă sintetică investigaţiile mai vechi şi cele
noi efectuate în teritoriul comunei Radovanu. Este acordată atenţia necesară punctelor cu
descoperiri, istoricului cercetărilor şi celor mai importante rezultate ale acestora.

Die Gemeinde Radovanu1, Bezirk Călăraşi, bestehend aus dem
gleichnamigen Dorf und ein zweites, Valea Popii, ist ein Gebiet dem entlang
der Zeit seitens den Archäologen eine eingehende Aufmerksamkeit geschenkt
wurde. Aber trotzdessen fördern die neusten Forschungen immer wieder
weitere Beweise, die den Informationensatz hinsichtlich dem prähistorischen
und geschichtlichen Leben der Menschen in diesem Raum bereichern, ans
Tageslicht.
In unserem Aufsatz versuchen wir die wichtigsten archäologischhistorischen Fundorte in Radovanu und deren Forschungsgeschichte zu
erhellen. Unser Vorgehen ist nicht eine tiefgreifende Analyse, sondern stellt nur
eine schlichte, bündige Einführung dar.
Die zwei Dörfer der Gemeinde Radovanu liegen heute im ehemaligen
zurzeit ausgetrockneten Becken des Argeş-Fluβes2, Teil des Südostecks der
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București.
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa.
***
Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea.
1
Ghinea 1998, S. 7.
2
Zum Argeș sieh u.a. Posea, Ştefănescu 1984, S. 29f., 83-88. Ghinea 1996, S. 65. Schuster 1997, S.
16. Schuster, Popa 2000, S. 11f. Schuster, Popa 2008, S. 13f. Schuster, Popa 2010, S. 12. Schuster et
alii 2012, S. 11f. Şerbănescu et alii 2014, S. 277.
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Burnaz-Ebene3. Der Fluß ist in der Vorgeschichte bis sehr wahrscheinlich ins
frühe Mittelalter gleich am Fuβ der hochgelegenen Terrasse des rechten Ufers
gefloβen4. Mit der Zeit änderte er seinen Lauf, indem er immer stärker sein
Becken nach Osten schob. Ab 1987-1989 wurde sein Weg zur Donau durch
die Dämme, des was von der kommunistischen Regierung als „Schifffahrtkanal
Bukarest-Donau” gedacht wurde, gebändigt5. In den wasserreichen Jahreszeiten
liegt der phreatische Grundwasserspiegel der Erdoberfläche sehr hoch, deshalb
sind sumpfartige Landteile in den zwei Ortschaften keine Seltenheit.
Der Groβteil der archäologisch interessanten Zonen ist am rechten
Fluβufer, auf seiner Hochterrasse zu finden. Diese ist in vielen Stellen durch
Schluchten und ins Fluβbett eindringende Sporne gekennzeichnet. Aber nicht
alle Ansiedlungen liegen am Rande der Terrasse, einige davon wurden im
Hinterland dieser, an den Ufern von Nebentälern, die in den Argeş münden und
früher Wasser trugen, entdeckt.
Die ersten Geländebegehungen wurden auf der Hochterrasse im Jahre
1924 vom damaligen Student Gheorghe Ştefan durchgeführt6. Sein Interesse
galt zwei Terrassensporne, die in der jetzigen Fachliteratur unter den Namen
„Gorgana Întâi (Erste Gorgana)” und „Gorgana a Doua (Zweite Gorgana)” bekannt
sind. Dieser letzte Sporn wurde mittels kleinen Sondagen von Barbu Ionescu
und Expectatus Bujor in den 60. Jahren des vorigen Jahrhunderts erforscht7.
Barbu Ionescu war 1959 auch der Entdecker der äneolithischen
befestigten Siedlung im Punkt „La Muscalu” (Kode in der Liste der
Geschichtsmonumente CL-I-m-B-14571; Nationales Archäologisches Repertoire
104760.02.01-02). Diese liegt etwa 1,5 km östlich auβerhalb des Dorfes, am
südwestlichen Ende des Nebentals „Valea Coadelor (Tal der Schweife)” (Taf.
II/1). Von hier bis zum Argeş-Tal muβte in der Vorgeschichte eine Strecke von
über 1,5 km durchquert werden.
Ab 1960, erforschte hier Eugen Comşa über 25 Jahre sowohl die Siedlung
und dann auch die in der Nähe liegende Nekropole (Taf. I/A, II/1A). Ihm nach,
handelt es sich in „La Muscalu” (Taf. II/1A, 2-3) auf der hohen Terrasse um
eine befestigte Siedlung, am sanften Hang um eine offene Siedlung, auf der
benachbarten Terrasse die Nekropole und etwas abseits eine Weberwerkstatt.

Basarabeanu et alii 2005, S. 243-249.
Dafür sprachen wir uns öfters aus. Unsere Annahme wurde neulich bekräftigt: Minciună 2013.
5
Der Fluß liegt heute etwa 3 km östlich von der Hochterrasse des rechten Ufers entfernt:
Morintz, Şerbănescu 1985, S. 5. Schuster, Şerbănescu 2007, S. 245. Şerbănescu et alii 2012, S. 103.
Şerbănescu et alii 2014, S. 277. Schuster et alii 2014a, S. 335.
6
Şerbănescu 1998, S. 80. Şerbănescu et alii 2012, S. 102.
7
Bujor, Ionescu 1967, S. 42. Die Informationen hinsichtlich ihrer archäologischen Tätigkeit ist
leider lückenhaft und trügerisch. Ihre durchgeführten Kleinschnitte konnten von uns im Jahre
2008 in den Schnitten XXI-XXII und XXV und Grabungsoberflächen 1, O und Q geortet werden.
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Die gröβte Aufmerksamkeit wurde der befestigten Siedlung geschenkt8.
Die Befunde und Funde lassen von vier Etappen, die alle der Übergangsphase
von der Boian- zur Gumelniţa-Kultur angehörten, sprechen. Es konnte mehrere
Häuser und Gruben und ein reiches archäologisches Material (Keramik, Stein-,
Knochen-, Horn-, Ton- und Metallgegenstände) ausgegraben werden. Obwohl
sich der Ausgräber bemüht hat den gröβten Teil des ans Licht gefördeten
Materials zu bearbeiten, gibt es auch heute noch hinsichtlich diesem viele
Forschungsopportunitäten9.
Die Nekropole, die sich auf einer westlich benachbarten Terrasse
befindet, wurde beginnend mit dem Jahr 1962 mittels mehreren Schnitten
erforscht10. Es wurden 17 Gräber gefunden. Weitere Gräber sind in der befestigten
Siedlung und im Punkt „Neguleasa” (Taf. II/1B) entdeckt worden. Alle diese
Körpergräber (Taf. III/1-3)11 müssen, gemäβ Eugen Comşa, „ausschliesslich der
Übergangsphase von der Kultur Boian zur Kultur Gumelniţa”, zugeordnet werden12.
Es wurde festgestellt, dass in fast 50% der Gräber Kinderknochenüberreste
lagen, Tatsache die uns an eine hohe Kindersterblichkeit denken lässt13.
Auf derselben Terrasse wo sich die Punkte „La Muscalu” und „Neguleasa”
befinden, d.h. auf rechter Hand wenn man vom Argeş-Tal in die „Valea Coadelor”
vordringt, wurden die menschlichen Überreste eines Grabes gefunden (Taf. I/M,
II/1M)14. Dem Entdecker nach, war das Skelett in Hockerstellung, mit dem Kopf
nach Westnordwesten gerichtet. Der Fund wurde zuerst der frühen Hallstattzeit
zugeordnet. Wird aber das im Grab entdeckte Messer mit einem zweiten in der
spätbronzezeitlichen Siedlung von „Gorgana a Doua” verglichen, so ist es klar,
dass beide derselben Kultur, u.z. Radovanu, angehört haben15.
Comșa 1972. Comșa 1974. Comșa 1976. Comșa 1986. Comșa 1990.
Ştefan 2013. Ştefan 2014. Lazăr et alii 2013, S. 75, Abb. 9. Mărgărit et alii 2014.
10
Comșa 1974, S. 215. Comșa 1990, S. 9f. Comșa 1998a.
11
Hinsichtlich der Gräberanzahl gibt es einige Unreimheiten: 26 (Comșa 1990, S. 104), 23 („La
Muscalu”) + 2 („Neguleasa”) (Comșa 1998a, S. 267-274); 26 Gräber auch bei Lichter 2001, S. 421;
17 Gräber im Friedhof (Lazăr. Ignat 2012, S. 150) + sechs Bestattungen intra muros „La Muscalu”
+ zwei Gräber im Punkt „Neguleasa” (Lazăr, Opriș 2012, S. 91).
12
Comșa 1998a, S. 274. Comșa 1998b, S. 23. Nach Lazăr und Opriș (2012, S. 91) gehören die
Gräber aus der Siedlung und im Punkt „Neguleasa” zu der Boian-Kultur. Die anderen, jene der
Nekropole sind nach Lazăr und Ignat (2012, S. 151) Gumelniţa-Gräber.
13
Comșa A 2015. Leider konnte anthropologisch nur ein kleiner Teil der menschlichen
Knochenüberreste aus Radovanu-La Muscalu, welche ausschliesslich im Archäologischen
Institut in Bukarest aufbewart worden sind, analysiert werden (sieh auch Lazăr et alii 2013,
S. 75). Der andere Teil der Skelette wurden von Eugen Comșa nach Iassy, Olga Necrasov vom
Anthropologischen Institut geschickt. Anscheinend wurden sie nicht analysiert. Zurzeit sind sie
nicht mehr zu finden.
14
Comșa 1964.
15
Morintz, Şerbănescu 1985, 19, Abb. 15/3. Schuster et alii 2014b, S. 74. Ion Motzoi-Chicideanu
(2011, S. 563) ist der Meinung, dass Comșa’s Datierung korrekt ist.
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Beginnend mit den 60. bis in die späten 80. Jahren des vorigen
Jahrhunderts wurde die Zone zwischen den Punkten „Neguleasa” und „Valea
lui Petcu” von Maria Comşa archäologisch studiert (Taf. I/1B, II/B). Es konnten
Siedlungsspuren aus dem VI. bis ins X. Jahrhundert n. Chr. und aus dem späten
Mittelalter ausgegraben werden (Kode in der Liste der Geschichtsmonumente CLI-m-B-14570.01-02; Nationales Archäologisches Repertoire 104760.01.01-02)16.
Die Siedlung aus dem VI-VII Jh. lag in der Ebene, am Fuβ des Hanges. Hier hatte
auch die Gemeinschaft aus dem VIII-IX Jh. ihren Sitz. Die Siedlung aus dem X.
Jh. streckte sich am unteren Teil des Hanges aus, während die aus dem XV.-XVII.
Jh. auf dem Terrassensporn zu finden war. Das Gräberfeld der Verstorbenen des
späteren Mittelalters (XVII.-XVIII Jh.) überlappte teilweise die Siedlungen des
VI.-VII. bzw. VIII.-X. Jh.17.
Die Zeitspanne des VI.-VII. Jh. war durch zwei fast quadratische
Grubenhäuser belegt18. Beide der Bauten hatten in einem ihrer Ecken je einen
Backofen und beherbergten zahlreiche mit der Hand oder auf der Drehscheibe
angefertigte Keramik19.
Grubenwohnungen und Oberflächenhäuser waren dem IX.-X. Jh. eigen.
Die Grubenhäuser Nr. 1 (Taf. IV/2) und 3 (Taf. IV/1) waren fast quadratisch20.
Im ersten Bau wurde ein Backofen und zwei Feuerherde entdeckt. Im anderen
Haus gab es nur ein Herd. Die Grubenwohnung Nr. 2 überlappte teilweise das
erste Haus21. Das Vorhandensein einer Pfostengrube in der Mitte des Baus,
zeugt davon, dass dieser wahrscheinlich über ein Runddach verfügte.
Es konnten auch vier Oberflächenhäuser analysiert werden22.
Diese waren der Form nach rhombisch oder quadratisch und besassen alle
Feuereinrichtungen. Maria Comşa glaubt, dass diese Bauten die regelrechten
Wohnhäuser darstellten, während andere, in der Nähe dieser erforschten
Konstruktionen, als Nebenbauten benützt wurden. Anhand des im Grubenhaus
Nr. 3 (aus der ersten Hälfte des IX. Jh.) und in den Oberflächenhäuser Nr. 1-3
(Ende des IX. – Anfang des X. Jhs und X. Jh.) entdeckten Materials, sollen diese
von einer altrumänischen Gruppe bewohnt gwesen sein23. Grubenhäuser Nr.
1 und 2 und die Oberflächenbau Nr. 4 zeugen eher von Bewohnern, die von
nordpontischer Abstammung waren.
Comșa M 1975, S. 335.
Comșa M 1977, S. 310f.
18
Comșa M 1975, S. 335.
19
Comșa M 1975, S. 336f.
20
Comșa M 1989, S. 143-145, Abb. 1, 3.
21
Comșa M 1989, S. 144, Abb. 2a.
22
Comșa M 1989, S. 145f, Abb. 2b, 4.
23
Comșa M 1989, S. 146.
16
17
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Dem späten Mittelalter – Ende des XVII. – Anfang des XVIII. Jh. - gehören
mehrere Grubenhäuser und ein Oberflächenbau an24. Dieser letzte war mit
zwei Herden und einer Vorratsgrube ausgestattet (Taf. V/1)25. Unter anderen
wurden im Haus Keramik, Eisenwerkzeuge und zwei Steingussformen für
Schmuckstücke entdeckt (Taf. V/2)26.
Dieselbe Maria Comşa hat im Jahr 1967 im Punkt „La Fraţii Dincă” (Taf.
I/C, VI/1C, XI/1) die Überreste eines getischen Keramikofens aus der ersten
Hälfte des I. Jhs. v. Chr.27, so wie die gefundene Keramik zeugt (Taf. IV/3), im
Zuge einer Rettungsgrabung erforscht28. Der genannte Fundort befindet sich
nördlich von der Dava im Punkt „Gorgana a Doua”, zwischen den zwei befindet
sich ein Tal, dass den Sporn mit der Festung im Norden von der Terrasse
absondert. Trotzt der wenigen übriggebliebenen Spuren des Ofen, konnte
festgelegt werden, dass dieser fast rund gewesen war, in der Feuerkammer, die
eine kleine Trennwand hatte, auf sich welche ein durchlöcherter Tonrost stützte
(Taf. IV/4). Das Brennstoffzufurloch (Praefurnium) muss sehr wahrscheinlich
östlich gelegen haben.
Älteren Informationen nach, wurden nach Erdrutschen im Punkt „La
Fraţii Dincă” auch menschliche Knochen gefunden. In den Jahren 2007-2009
widmete das Forschungsteam in Radovanu dieser Zone, genauso wie der
Hochterrasse nördlich und westlich der „Gorgana a Doua”, seine Aufmerksamkeit.
Die Geländebegehungen und kleinen archäologischen Stichgrabungen erlaubten
aber nur das Entdecken von getischen und spätbronzezeitlichen Materialien,
ohne dabei eine regelrechte archäologische Schicht oder Komplexe zu finden29.
Zurzeit werden im Rahmen eines internationalen Projektes30
archäologische Grabungen auf den zwei Spornen mit den Dava „Gorgana Întâi”
und „Gorgana a Doua” und auf der hinter ihnen liegender Terrasse durchgeführt.
Der letztgenannte Hügel, der sich im südöstlichen Teil des Dorfes befindet, ist
ein am ehemaligen rechten Ufer des Argeş-Fluβes durch Erosion entstandener,
dreieckiger Sporn der Hochterrasse. Er erhebt sich cca 35-38 m über die
Ortschaft und nimmt eine Fläche von fast 4000 m ein31. Es ist anzunehmen, dass
diese in der Vergangenheit gröβer war, aber Erdrutsche auf der Seite dem Argeş
gegenüber legend und an ihrem Osthang führten zur Verringerung dieser.
Comșa M 1986b, S. 227-232.
Comșa M 1986b, S. 227f., Abb. 1.
26
Comșa M 1986b, S. 229-231, Abb. 2-4.
27
Şerbănescu et alii 2012, S. 102.
28
Comșa M 1986a.
29
Spätbronzezeitliche Radovanu-Keramik wurde auch von Maria Comșa (1986a, S. 144, Abb. 2/15) im Punkt „La Frații Dincă” gefunden.
30
Sieh Şerbănescu et alii 2012, S. 101 mit den Anm. 5-14.
31
Morintz, Şerbănescu 1985, S. 5. Schuster, Şerbănescu 2007, S. 245. Şerbănescu et alii 2012, S.
103. Schuster et alii 2014a, S. 336.
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Wie schon erwähnt, als wir über die Funde im Punkt „La Fraţii Dincă”
sprachen, ist der Sporn zurzeit an seiner nordwestlichen Seite durch ein breites
und tiefes Tal (10-22 m obere Öffnung und 10-12 m maximale Tiefe) von der
Terrasse abgeschnitten. Hier gab es in der Vorgeschichte eine natürliche Schlucht,
die von der bronzezeitlichen Gemeinschaft oder wahrscheinlicher durch die
Geten später vertieft und erweitert wurde. Eine natürliche breite Schlucht und
der steile Abhang erschwert den Zugang zum Sporn auf dessen Ostseite.
Die älteren Forschungen (mit einigen Unterbrechungen zwischen 19711985) konzentrieten sich hauptsächlich auf den südlichen Teil des Sporns.
Die Grabungsergebnisse in diesem Sektor A erlaubten die Feststellung, das
die Dava zwei (in manchen kleinen Oberflächen drei) getische Wohnniveaus
besaβ. Unter der getischen Schicht wurde eine bronzezeitliche entdeckt, die,
anhand der Befunde und Funde, den Entdeckern erlaubte von einer neuen
spätbronzezeitliche Erscheinung – die Radovanu-Kultur – zu sprechen.
Wir haben nicht vor langer Zeit über einen Teil der Forschungsresultate
geschrieben32. Daher wird im vorhandenen Beitrag weniger über die zwei
Dava „Gorgana a Doua” (Kode in der Liste der Geschichtsmonumente CL-Im-B-14572.03.01-05; Nationales Archäologisches Repertoire 104760.07.0102) und „Gorgana Întâi” (Kode in der Liste der Geschichtsmonumente CL-Im-B-14573.01-02; Nationales Archäologisches Repertoire 104760.06.01-02)
berichtet werden.
Die neuen Grabungen in der „Gorgana a Doua” (2004-2014) setzten
sich zum Ziel den Nordteil des Sporns (Sektor B) zu erforschen (Taf. I/D, VI/1D,
2, VII/1-2). Auch hier sind zwei klare getische Wohnniveaus entdeckt worden.
Die Existenz eines dritten wurde u.a. durch die Grabungsfläche I/2008 belegt.
Sowohl die alten, als auch die rezenten Grabungen ermöglichten die Spuren
des Abwehrsystems zu erkundigen33. Die Bauten, alle dem zweiten Wohniveau
angehörend, sind der Reihe der ebenerdigen Häuser (33 Stück; Taf. VIII/14) zuzuordnen34. Für beide Wohnschichten sind mehr als 120 Gruben35, von
denen die meisten Vorrats- und Abfall- und nur eine eine Kultgrube waren,
analysiert worden. Die Feuerherde hatten ihren Platz sowohl im Hausinneren
als auch im Freien, ein groβer Teil davon war undekoriert, anderen trugen
Linien und Kreise als Verzierung. Diese dekorierten Herde wurden als Altäre

Schuster et alii 2014a, S. 336-f.
Morintz, Şerbănescu 1985, S. 21f. Şerbănescu 1998, S. 84-86. Schuster et alii 2014a, S. 337.
34
Morintz, Şerbănescu 1985, S. 21. Şerbănescu 1998, S. 105-122. Şerbănescu et alii 2012, S.107109. Schuster et alii 2014a, S. 338. Morintz et alii 2015, S. 120f.
35
Morintz, Şerbănescu 1985, S. 22-23. Şerbănescu 1998, S.89-104, 122-126.
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oder Messinstrumente gedeutet (Taf. VIII/7-8)36. Weiter wurden Teile der
„Steinwege” in der Nähe des Nordwesteingangs und zwischen den Häusern
entdeckt (Taf. VIII/5-6).
Hinsichtlich den spätbronzezeitlichen Funden, muss im jetzigen
Forschungsstand gesagt werden, dass diese eine gröβere Fläche im Sektor A als
im Sektor B einnahmen. Im ganzen konnten bis jetzt elf ebenerdige Häuser37,
die sehr wahrscheinlich rechteckig waren und manchesmal eine Gröβe bis zu
8/8,50-6/7 m hatten, entdeckt werden. Im Inneren der Bauten sind Feuerherde
gefunden worden und neben den Häusern Gruben. Oft standen mehrere Gruben
einem einzigen Haus zur Verfügung. Zum archäologischen Material gehörten
hauptsächlich Keramik (Taf. IX/1-5, XV/1), aber auch Knochen/Horn-, Steinund Metallobjekte (Taf. XIV/1-2)38.
Die Dava auf der „Gorgana Întâi” (Taf. I/E, VI/1E, 2, X/1-2, XX/oberer
und unterer Teil) wurde leider stark durch Erdabtragungen und -rutsche
beschädigt. Eugen Comşa war der erste der 1988 hier eingehender grub39. Ab
dem Jahr 2006 widmete das internationale Archäologenteam sein Interesse
auch dieser Dava. Es wurde der Wall, das Festungsinnere und die äuβeren
Abwehrgraben angeschnitten. Die Stratigraphie und die Funde bewiesen, dass
die Dava bewohnt wurde40, also nicht nur als Zufluchtfestung benützt worden
ist. Unter der getischen Schicht wurden eine dünne Cernavodă I- und eine
dickere Gumelniţa A-Schicht entdeckt.
Der getische Wall kam mittels mehreren Erdschichtablagerungen
zustande41. Zurzeit kann der bogenförmige Wall auf der Westseite der Dava
in einer Länge von etwa 40 m erkannt werden. Unter ihm wurden zwei
frühbronzezeitliche Jamnaja-Gräber - Grab Nr. 1 (Taf. XVII/1) und Grab Nr.
3 (Taf. XVII/2 - höher gelegenes Skelett) - entdeckt42. Andere zwei Gräber
durchbohren den Wall. Es handelt sich um ein getisches Frauengrab - Grab Nr. 4
(Taf. XVII/3)43 - und ein sarmatisches - Grab Nr. 2 (Taf. XVII/2 - unteres Skelett).
Der Wall ist an seinem äuβeren Teil von zwei Graben begleitet. Diese ihrerseits
durchschneiden zwei andere, ein sicherer Gumeniţa- und ein möglicher
Cernavodă I-Graben.

Şerbănescu et alii 2009. Şerbănescu et alii 2014. Morintz 2014.
Schuster, Şerbănescu 2007, S. 245f.
38
Morintz, Şerbănescu 1985, S. 9-15, Abb. 4/1-12, 5/1-9, 6/1-9, 7/1-9, 8/13, 9, 10/1-2, 11/1-5,
12/1-2, 13/1-4, 14/5-9. Schuster, Şerbănescu 2007, S. 246, Abb. 3/1-7. Schuster et alii 2014b, S.
74, Taf. XI/6-7, XIII/3.
39
Comșa 1989.
40
Es wurden zwei ebenerdige Häuser und ein Backofen entdeckt: Schuster et alii 2014, S. 336.
41
Schuster et alii 2014, S. 335f, Taf. II/2.
42
Comșa et alli 2012. Comșa et alli 2013. Schuster et alii 2014, S. 336.
43
Schuster et alii 2014, Taf. III/1.
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Westlich der Gorgana, befindet sich die Hochterrasse, von der der
Sporn mittels einer natürlichen Schlucht und den erwähnten Abwehrgräben
getrennt wurde. Die im Punkt „Gorgana Întâi-Terrasse” unternommen
Grabungen, bewiesen nicht das Vorhandensein von archäologischen Schichten.
Interessant ist aber, dass mehrere Komplexe, der gröβte Teil vorgeschichtlich,
wenigere getische, ausgegraben werden konnten. So sind z.B. die Überreste
getischer, Cernavodă I- und Gumelniţa-Oberflächenbauten entdeckt worden
(Taf. XVIII/1-3). Dazu kommt auch eine wichtige Anzahl von Gruben (getische
- Taf. XII/1, 3; Cernavodă I - Taf. XII/4; Gumelniţa - Taf. XII/5) und ein getischer
Backofen (Taf. XII/1-2). Nicht zu vergessen sind auch die Tei-Gruben (Taf.
XII/6), die aber am Rande, nicht im Terrasseninneren gefunden wurden.
Auf der Terrasse, in den Cernavodă I-Häusern und Gruben, wurde ein
reiches Material - Keramik (Taf. XIII/5-6), Knochen- und Hornobjekte (Taf.
XIV/3-4) - gefunden. Die Keramik erlaubt uns von einer Spätphase (c, möglich
sogar d) dieser kulturellen äneolithischen Erscheinung zu sprechen.
Zahlenmässig geringer ist das auf der „Gorgana Întâi” und Terrasse
entdeckte Gumelniţa-Material (Taf. XIV/6-7). Trotztdessen ermöglicht dieses
von der Stufe Gumelniţa A zu reden, obwohl einige wenige der Scherben auch
auf eine Gumelniţa B hindeuten könnten.
Das in den zwei Dava ausgegrabene getische Material ist riesig. Die
Keramik (Taf. XIII/1-3, XV/2-6, XVII/4-5) nimmt den Hauptplatz ein. Es
wurden handgemachte oder an der Drehscheibe angefertigte lokale Gefäβe,
aber auch Importware oder Nachahmungen dieser ausgegraben44. Weiter
wurden verschiedene Objekte (landwirtschaftliche Werkzeuge, Pferdegeschirr,
Waffen, medizinische Instrumente, Gefäβe, Schmuckstücke, Guβmodelle und
Schmelztiegel, Webegewichte, Spindelwirtel u.a.) aus Metall (Taf. XIII/4, XIV/5,
XVI/1-2, 4, 7-8)45, Knochen und Horn46, Ton47, Stein48 und Glas49 gefunden.
Nicht zu vergessen sind auch die Münzen50. Alle diese Funde bekräftigen die
Einschätzung der wirtschaftlichen, politischen, religiösen Wichtigkeit dieser
zwei Dava am Argeş-Unterlauf. Es gab hier nicht nur zwei befestigte Siedlungen,
Trohani, Şerbănescu 1975, S. 281-284, Abb. 6/2-3, 7/1-4, 8/1-49/2-3. Şerbănescu 1998, S. 183187; Schuster et alii 2014, Taf. III/2, VI/1-2.
45
Trohani, Şerbănescu 1975, S. 284, 286, Abb. 9/1. Şerbănescu 1998, S. 172-182. Schuster et alii
2014, Taf. VI/4.
46
Schuster et alii 2014, Taf. VI/5.
47
Şerbănescu 1998, S.166-172. Schuster et alii 2014, Taf. VI/3.
48
Şerbănescu 1998, S. 165f
49
Şerbănescu 1998, S. 187f.
50
Trohani, Şerbănescu 1975, S. 286. Şerbănescu 1987, S. 155-157, Taf. I-III. Şerbănescu 1998, S.
188-194.
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sondern hinter diesen, auf der Hochterrasse, existierte im II-I. Jh. v. Chr. auch
eine groβe „zivile” Siedlung. Zwar kennen die Dava ihre Blüttezeitende im I. Jh. v.
Chr., aber es ist sehr möglich, dass das Leben einer kleinen Getengemeinschaft
hier bis ins I. Jh. n. Chr. erhalten geblieben ist.
In Radovanu, im Punkt „der Gorgana Întâi genenüber
liegender Sporn” wurde durch Zufall ein Gefäβ der Basarabi-Kultur
entdeckt51. Die neulich durchgeführten Geländebegehungen, gefolgt von
geomagnetischen Scanns (2011) und einige kleine Sondagen, brachten keine
zusätzlichen Informationen bezüglich der Existenz einer mittelhallstattzeitlichen
Ansiedlung auf diesem Terrassensporn (Taf. IV/2). Es fehlen auch jedwelche
einleuchtende getische Spuren.
Da wir diese letzten erwähnt haben, muss gesagt werden, dass wir uns
bemühten mehr über die Gräber der Geten zu erfahren. Einiges, aber recht wenig,
wurde durch die Forschungen und Entdeckungen in der Dava „Gorgana Întâi”
dokumentiert. Ein Zufallfund52 hatte 1937 zur Folge das Erlangen von „une cotte
de mailles entière, non pliée, un mors, un couteau courbe, deux pointes de lance et
un object à destination inconnue (peut-être une pièce provenant d’un char). Les
objects étaient déposés, avec des ossements calcinés, dans le remblai d’un tumulus,
non loin d’une „dava” gète, sur la rive droite de l’Argeş” (Taf. XVI/3-5-6, XIX/12)53. Da die Angaben hinsichtlich der Position im Gelände des Tumulus unklar
sind, versuchten wir seine möglichen Überreste zu finden. Es wurden kleine
pflanzenfreie Flächen der westlich von der „Gorgana a Doua” liegender Terrasse
im Jahr 2014 geomagnetisch gescannt und archäologisch angeschnitten (Taf.
I/I, VI/I). Trotz der Bemühungen blieb unser Vorgehen erfolglos. Westlich vom
Punkt I und der „Gorgana a Doua”, im Hinterland der Terrasse, wurden von
uns im Jahr 2012 die Überreste eines möglichen Tumulus gefunden (Taf. I/L,
VI/L). Leider konnte die Zone nicht geomagnetisch und durch archäologische
Grabungen untersucht werden. So dass, das Rätsel hinsichtlich dem Fundort
des Grabhügels weiter offen bleibt. Zu unterstreichen ist, dass dieses Grab
durch sein Inventar auf die sozial-militärische hohe Position des Verstorbenen
hinweist. Dieser war sehr wahrscheinlich einer der Herrscher (?) der Dava.
Im Norden des Dorfes Radovanu, auf derselben Hochterrasse des rechten
Argeş-Ufer, westlich von dem „Giroaia”-Tümpel, im Punkt „Jidovescu” (Kode in
der Liste der Geschichtsmonumente CL-I-s-B-14574; Nationales Archäologisches

Schuster 2013, Taf. I/Radovanu.
Velcu 1937.
53
Vulpe 1976, 208, Abb. 18/1-8. Borangic 2011a, S. 185f., Taf. XXVIII/1-3. Borangic 2013, Abb.
1/b. Ob das Kettenpanzerhemd getisch oder mittelalterlich ist, siehe die Diskussion bei Borangic
2011b, S. 128f.
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Repertoire 104760.02), wurde eine nicht befestigte getische Siedlung aus dem
II.-I. Jh. v. Chr. geortet54. Bis jetzt wurden hier keine archäologischen Grabungen
durchgeführt.
Im XVIII. Jh. verzichtete die Radovaner-Gemeinschaft auf ihr Dorf im
Punkt „Valea Coadelor-Neguleasa” und besiedelte ein anderes Gebiet, u.z. dort wo
sich zurzeit die Ortschaft befindet. Der Argeş hatte sein Fluβbett weiter östlich
gefunden, so dass sich dieser neue ausgetrocknete Raum für eine Ansiedlung
günstig erwies. Hier (Taf. I/K) befand sich auch das Gehöft der Familie Scarlat
Ghica („Palatul Ghica”; Kode in der Liste der Geschichtsmonumente CL-IIm-B-14714) und 1745 wurde die „Adormirea Maicii Domnului”-Kirche gebaut
(Kode in der Liste der Geschichtsmonumente CL-II-m-B-14715)55. Leider, wurde
die Kirche im Jahr 1810 durch die Türken in Ruinen gesetzt. 1835 wurde die
Kirche dann neu erhoben, aber zusammen mit dem „Ghica Palast” wurden sie
beide am Anfang des XX. Jh. abgetragen. Über den Ruinen des Palastes wurde
der Dorffriedhof angelegt und dort wurde 1911 die neue Kirche („Sf. Mare
Mucenic Gheorghe”) erichtet.
Unterhalb des „Gorgana Întâi”-Terrassensporns, in einem Landbereich
wohin sich vor den Abtragungsarbeiten im Rahmen des Bau des „Schifffahrtkanals
Bukarest-Donau”, dieser ausstreckte, ist heute der zweite Friedhof des Ortschaft
Radovanu zu finden. Dieser gehört zum Dorfwohviertel „Coadele”. Hier wurde
wahrscheinlich vor dem Jahr 1796, als „Coadele” noch ein selbständiges Dorf
war, eine Holzkirche erbaut (Taf. I/G). Diese wurde im demselben Jahr 1810 von
den Türken in Brand gesetzt56. 1833 wurde eine neue57, aus Ziegeln und Stein
gezimmerte Kirche, erichtet.
Das zweite Dorf der Gemeinde Radovanu, Valea Popii, ist nicht sehr reich an
archäologischen Spuren. Die Geländebegehungen und die in den 60. Jahren des
vorigen Jahrhunderts durchgeführten Sondagen, zeugten, dass im Punkt „Coada
Malului” (Kode in der Liste der Geschichtsmonumente CL-I-s-B-14587.01-02),
auf der Hochterrasse, nördlich dem Dorf, auf der rechten Seite des Weges nach
Olteniţa, vorgeschichtliche, getische und frühmittelalteriche (Dridu-Kultur)
Gemeinschaften angesiedelt waren (Taf. I/J). Es wurden bronzezeitliche (Tei?
und Radovanu-Kultur), mittelhallstattzeitliche (Basarabi-Komplex) Spuren,
eine getische Siedlung aus dem II.-I Jh. v. Chr. und getische Gräber (?) gefunden58.
Şerbănescu 2010, Nr. 14.
Popescu 1914, S. 19. Stoicescu 1970, S. 529. Şerbănescu 2013, S. 356-360, Anm. 155.
56
Popescu 1914, S. 19f.. Şerbănescu 2013, S. 359, Anm. 156.
57
Şerbănescu 2013, S. 359.
58
Şerbănescu 2010, Nr. 13. Schuster 2013, Taf. I/Valea Popii.
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Tafel I. Radovanu. Archäologisch-historische Fundorte (Satelittenansicht): A =
„La Muscalu”, B = „Neguleasa-Valea lui Petcu”, C = „La Fraţii Dincă”, D = „Gorgana
a Doua”, E = „Gorgana Întâi”, F = „der Gorgana Întâi gegenüber liegender Sporn”,
G = „Coadele”. Adormirea Maicii Domnului-Kirche, H = „Jidovescu”, I = „erste
Zone mit Tumuli (?)”, J = Valea Popii, K = Ruinen des „Ghica-Palastes” und
die Sf. Mare Mucenic Gheorghe-Kirche, L = „zweite Zone mit Tumuli (?)”, M =
spätbronzezeitliches Grab.
Planşa I. Radovanu. Descoperiri arheologice și istorice (vedere din satelit): A =
„La Muscalu”, B = „Neguleasa Valea lui Petcu”, C = „La Frații Dincă”, D = „Gorgana
a Doua”, E = „Gorgana Întâi”, F = „pintenul opus Gorganei Întâi ”, G = „Coadele”.
Biserica Adormirea Maicii Domnului, H = „Jidovescu”, I = „prima zonă cu tumuli
(?)” J = Valea Popii, K = ruinele „Palatului Ghica” și Biserica Sf. Mare Mucenic
Gheorghe, L = „a doua zonă cu tumuli (?)”, M = mormânt din perioada târzie a
epocii bronzului.
Tafel II. Radovanu. 1 = „Valea Coadelor” (A = „La Muscalu”, B = „NeguleasaValea lui Petcu”, M = spätbronzezeitliches Grab), 2 = „La Muscalu” - Luftbild mit
den Grabungen (nach Comşa 1990), 3 = „La Muscalu” - Ostansicht (Foto A. Morintz).
Planşa II. Radovanu. 1 = „Valea Coadelor” (A = „La Muscalu”, B = „NeguleasaValea lui Petcu”, M = mormânt din perioada târzie a epocii bronzului), 2 = „La
Muscalu” - Vedere aeriană a sitului (după Comșa 1990), 3 = „La Muscalu” - vedere
dinspre est (Foto A. Morintz).
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Tafel III. Radovanu. „La Muscalu”: 1 = Grab Nr. 2/1962 - Kinderknochen (Infans
I) und eine Silexklinge (Foto C. Schuster), 2 = Grab Nr. 15/1980 und 3 = Grab Nr.
14/1980 (beide nach Comşa 1998). Verschiedene Maβstäbe.
Planşa III. Radovanu. „La Muscalu”: 1 = Mormântul Nr. 2/1962 - oseminte de
copil (Infans I) și o lamă de silex (Foto C. Schuster), 2 = Mormântul Nr. 15/1980
și 3 = Mormântul Nr. 14/1980 (ambele după Comșa 1998). Scări diferite.
Tafel IV. Radovanu. „Valea lui Petcu”: 1 = Grubenhaus Nr. 3 und 2 = Grubenhaus Nr.
1 (beide nach Comşa M 1989); „La Fraţii Dincă”: 3 = im Keramikofen entdeckte
Scherben und 4 = Keramikofen (beide nach Comşa M 1986).
Planşa IV. Radovanu. „Valea lui Petcu”: 1 = Bordeiul Nr. 3 și 2 = Bordeiul Nr. 1
(ambele după Comșa M 1989); „La Frații Dincă”: 3 = fragmente ceramice din
cuptorul pentru ars ceramică și 4 = cuptorul pentru ars ceramică (ambele după
Comșa M 1986).
Tafel V. Radovanu. „Neguleasa”: 1 = Plan des ebenerdigen Hauses, 2 =
Steingussform (beide nach Comşa M 1986).
Planşa V. Radovanu. „Neguleasa”: 1 = Planul locuinţei, 2 = tipar din piatră
(ambele după Comșa M 1986).
Tafel VI. Radovanu. 1 = die zwei Dava (D = “Gorgana a Doua” und E = „Gorgana
Întâi”) und ihre Umgebung (C = „La Fraţii Dincă”, F = „der Gorgana Întâi
gegenüberliegende Sporn”, I = erste Zone mit Tumuli), 2 = südöstliches Luftbild
mit den zwei Dava (Foto C. Bem).
Planşa VI. Radovanu. 1 = Dava a doua (D = “Gorgana a Doua” și E = „Gorgana
Întâi”) și împrejurimile (C = „La Frații Dincă”, F = „pintenul opus Gorganei Întâi”,
I = prima zonă cu tumuli), 2 = vedere aeriană cu partea sud-estică a Davei (Foto
C. Bem).
Tafel VII. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1 = Nordwestluftbild (Foto C. Bem), 2 =
Nordostansicht (Foto Gh. Chemec).
Planşa VII. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1 = vedere aeriană dinspre nord-vest
(Foto C. Bem), 2 = vedere dinspre nord (Foto Gh. Chemec).
Tafel VIII. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1-4 = Erforschung der
Oberflächenhäusern, 5-6 = Teile von „Steinwege”, 7-8 = verzierte Herde. Fotos L.
Mecu, A. Morintz, A. Nălbitoru-Mărăcine, C. Semuc & I. Tuţulescu.
Planşa VIII. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1-4 = cercetarea locuinţelor de
suprafaţă, 5-6 = drum din bolovani de piatră, 7-8 = vetre decorate. Foto L. Mecu,
A. Morintz, A. Nălbitoru-Mărăcine, C. Semuc & I. Tuţulescu.
Tafel IX. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1-5 = Keramik der spätbronzezeitlichen
Radovanu-Kultur (Foto C. Schuster & B. Atanasov).
Planşa IX. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1-5 = Ceramică din perioada târzie a
epocii bronzului, cultura Radovanu (Foto C. Schuster & B. Atanasov).
Tafel X. Radovanu. „Gorgana Întâi”: 1 = südliches Luftbild (Foto C. Bem), 2 =
Südostansicht (Foto C. Schuster).
Planşa X. Radovanu. „Gorgana Întâi”: 1 = vedere aeriană dinspre sud (Foto C.
Bem), 2 = vedere dinspre sud-est (Foto C. Schuster).
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Tafel XI. Radovanu: 1 = Punkt „La Fraţii Dincă” - Südostansicht (Foto C.
Schuster), 2 = Punkt „gegenüber der Gorgana Întâi liegender Sporn” (Foto Gh.
Chelmec), 3-5 = geomagnetische Scannierung (Fotos J. Crary & Ch. Markussen).
Planşa XI. Radovanu: 1 = Punct „La Frații Dincă” - vedere dinspre sud-est
(Foto C. Schuster), 2 = Punct „pintenul opus Gorganei Întâi” (Foto Gh. Chelmec),
3-5 = prospecţiuni geomagnetice (Foto J. Crary & Ch. Markussen).
Tafel XII. Radovanu. „Gorgana Întâi-Terrasse”: 1 = Backofen Nr. 2 und Grube Nr.
9 (beide getisch), 2 = Backofen Nr. 2, 3 = Grube Nr. 9, 4 = Grube Nr. 11 (Cernavodă
I-Kultur), 5 = Grube Nr. 15 (Gumelniţa-Kultur). 6 = Grube Nr. 1 (Tei-Kultur).
Fotos I. Tuţulescu.
Planşa XII. Radovanu. „Gorgana Întâi-Terasă”: 1 = Cuptorul Nr. 2 și Groapa Nr. 9
(ambele getice), 2 = Cuptorul Nr. 2, 3 = Groapa Nr. 9, 4 = Groapa Nr. 11 (cultura
Cernavodă I), 5 = Groapa Nr. 15 (cultura Gumelniţa). 6 = Groapa Nr. 1 (cultura
Tei). Foto I. Tuţulescu.
Tafel XIII. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1-2 = verzierte Schalen, 3 = Tonsieb,
4 = hellenistische Bronzelampe. „Gorgana Întâi-Terrasse”: 5-6 = Tassen.1 und 4
nach Şerbănescu 2010, 2-3, 5-6 Fotos Gh. Chelmec & I. Tuţulescu. Verschiedene
Maβstäbe.
Planşa XIII. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1-2 = cupe deliene, 3 = sită din lut,
4 = opaiţ din bronz elenistic. „Gorgana Întâi-Terasă”: 5-6 = cești.1 și 4 după
Şerbănescu 2010, 2-3, 5-6 Foto Gh. Chelmec & I. Tuţulescu. Scări diferite.
Tafel XIV. Radovanu. „Gorgana a Doua”. Radovanu-Kultur: 1 = Tüllenbeil (nach
Morintz, Şerbănescu 1985) und 2 = Steinkeulenkopf. „Gorgana Întâi”: 3 =
Hornaxt, 4 = Knochenale, 5 = Pfeilspitze, 6 = Gumelniţa-Miniaturtischchen, 7 =
Gumelniţa-Miniaturstuhl. Foto Gh. Chelmec, L. Mecu & I. Tuţulescu. Verschiedene
Maβstäbe.
Planşa XIV. Radovanu. „Gorgana a Doua”. Cultura Radovanu: 1 = celt (după
Morintz, Şerbănescu 1985) și 2 = măciucă din piatră. „Gorgana Întâi”: 3 =
topor din corn, 4 = împungător din os, 5 = vârf săgeată, 6 = Gumelniţa - masă în
miniatură, 7 = Gumelniţa - scaun în miniatural. Foto Gh. Chelmec, L. Mecu & I.
Tuţulescu. Scări diferite.
Tafel XV. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1 = spätbronzezeitliches Doppelgefäβ,
2-6 = getische Keramik. Fotos Gh. Chelmec. Verschiedene Maβstäbe.
Planşa XV. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1 = ceașcă dublă, perioada târzie a
epocii bronzului, 2-6 = ceramică getică. Foto Gh. Chelmec. Scări diferite.
Tafel XVI. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1 = Bronzestempel, 2 = Pferdegeschirr, 4
= Ring, 7 = Meiβel, 8 = Armreif. Tumulus: 3 = Pferdegeschirr, 5-6 = Lanzenspitzen.
1-2, 4, 7-8 nach Şerbănescu 1998, 3, 5-6 nach Vulpe 1976. Verschiedene
Maβstäbe.
Planşa XVI. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1 = ștampilă din bronz, 2 = piesă de
harnașament, 4 = inel, 7 = daltă, 8 = brăţară. Tumul: 3 = piesă de harnașament,
5-6 = vârfuri de lance. 1-2,4, 7-8 după Şerbănescu 1998, 3, 5-6 după Vulpe 1976.
Scări diferite.
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Tafel XVII. Radovanu. „Gorgana Întâi”: 1 = Grab Nr. 1, 2 = Gräber Nr. 2-3, 3 =
Grab Nr. 4, 5 = Vorratsgefäβe; „Gorgana a Doua”: 4 = Vorratsgefäβ. Fotos D.
Şerbănescu, A. Morintz, A. Nălbitoru-Mărăcine & I. Tuţulescu.
Planşa XVII. Radovanu. „Gorgana Întâi”: 1 = Mormântul Nr. 1, 2 = Mormintele Nr.
2-3, 3 = Grab Nr. 4, 5 = chiup; „Gorgana a Doua”: 4 = chiup. Foto D. Şerbănescu,
A. Morintz, A. Nălbitoru-Mărăcine & I. Tuţulescu.
Tafel XVIII. Radovanu. „Gorgana Întâi-Terrasse”: 1-2 = Haus Nr. 6 (GumelniţaKultur), 3 = Haus Nr. 3 (Cernavodă I-Kultur). Fotos I. Tuţulescu.
Planşa XVIII. Radovanu. „Gorgana Întâi-Terasă”: 1-2 = Casa Nr. 6 (cultura
Gumelniţa), 3 = Casa Nr. 3 (cultura Cernavodă I). Foto I. Tuţulescu.
Tafel XIX. Radovanu. Tumulus: 1 = Sica (nach Borangic 2013), 2 =
Kettenpanzerhemd (nach Borangic 2011a).
Planşa XIX. Radovanu. Tumul: 1 = Sica (după Borangic 2013), 2 = cămașă de
zale (după Borangic 2011a).
Tafel XX. Radovanu: 1 = Südostansicht mit den zwei Dava-„Gorgana Întâi” und
„Gorgana a Doua” (oberer Teil), 2 = ein geringer Teil des in den zwei Gorgana
entdeckten Materials (mittler Teil), 3 = Schnitt Nr. 1 durch den Abwehrwall
und die -graben der Dava „Gorgana Întâi” und durch die im Norden liegende
Terrasse (unterer Abschnitt). Fotomontage von Gh. Chelmec.
Planşa XX. Radovanu: 1 = vedere dinspre sud-est cu cele două dava „Gorgana
Întâi” și „Gorgana a Doua” (partea de sus), 2 = o mică parte din materialele
descoperite pe cele două Gorgane (partea intermediară), 3 = Secţiunea Nr. 1
prin valul şi şanţarile de apărare ale Dava „Gorgana Întâi” şi terasei situată la
nord (partea inferioară). Fotomontaj de Gh. Chelmec.
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Tafel I. Radovanu. Archäologisch-historische Fundorte (Satelittenansicht): A = „La Muscalu”, B = „Neguleasa-Valea lui
Petcu”, C = „La Fraţii Dincă”, D = „Gorgana a Doua”, E = „Gorgana Întâi”, F = „der Gorgana Întâi gegenüberliegender
Sporn”, G = „Coadele”. Adormirea Maicii Domnului-Kirche, H = „Jidovescu”, I = „erste Zone mit Tumuli (?)”, J = Valea
Popii, K = Ruinen des „Ghica-Palastes” und die Sf. Mare Mucenic Gheorghe, L = „zweite Zone mit Tumuli (?)”,
M = spätbronzezeitliches Grab.

1

2

3
Tafel II. Radovanu. 1 = „Valea Coadelor” (A = „La Muscalu”, B = „NeguleasaValea lui Petcu”, M = spätbronzezeitliches Grab), 2 = „La Muscalu” - Luftbild mit
den Grabungen (nach Comşa 1990), 3 = „La Muscalu” - Ostansicht (Foto A.
Morintz).
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Tafel III. Radovanu. „La Muscalu”: 1 = Grab Nr. 2/1962 - Kinderknochen (Infans
I) und eine Silexklinge (Foto C. Schuster), 2 = Grab Nr. 15/1980 und 3 = Grab Nr.
14/1980 (beide nach Comşa 1998). Verschiedene Maβstäbe.
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Tafel IV. Radovanu. „Valea lui Petcu”: 1 = Grubenhaus Nr. 3 und 2 = Grubenhaus
Nr. 1 (beide nach Comşa M 1989); „La Fraţii Dincă”: 3 = im Keramikofen
entdeckte Scherben und 4 = Keramikofen (beide nach Comşa M 1986).
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Tafel V. Radovanu. „Neguleasa”: 1 = Plan des ebenerdigen Hauses,
2 = Steingussform (beide nach Comşa M 1986).
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Tafel VI. Radovanu. 1 = die zwei Dava (D = “Gorgana a Doua” und E = „Gorgana
Întâi”) und ihre Umgebung (C = „La Fraţii Dincă”, F = „der Gorgana Întâi
gegenüberliegende Sporn”, I = erste Zone mit Tumuli), 2 = südöstliches Luftbild
mit den zwei Dava (Foto C. Bem).
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Tafel VII. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1 = Nordwestluftbild (Foto C. Bem),
2 = Nordostansicht (Foto Gh. Chemec).
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Tafel VIII. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1-4 = Erforschung der Oberflächenhäusern,
5-6 = Teile von „Steinwege”, 7-8 = verzierte Herde. Fotos L. Mecu, A. Morintz,
A. Nălbitoru-Mărăcine, C. Semuc & I. Tuţulescu.
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Tafel IX. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1-5 = Keramik der spätbronzezeitlichen
Radovanu-Kultur (Foto C. Schuster & B. Atanasov).
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Tafel X. Radovanu. „Gorgana Întâi”: 1 = südliches Luftbild (Foto C. Bem),
2 = Südostansicht (Foto C. Schuster).
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Tafel XI. Radovanu: 1 = Punkt „La Fraţii Dincă” - Südostansicht (Foto C. Schuster),
2 = Punkt „gegenüber der Gorgana Întâi liegender Sporn” (Foto Gh. Chelmec),
3-5 = geomagnetische Scannierung (Fotos J. Crary & Ch. Markussen).
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Tafel XII. Radovanu. „Gorgana Întâi-Terrasse”: 1 = Backofen Nr. 2 und Grube Nr.
9 (beide getisch), 2 = Backofen Nr. 2, 3 = Grube Nr. 9, 4 = Grube Nr. 11
(Cernavodă I-Kultur), 5 = Grube Nr. 15 (Gumelniţa-Kultur). 6 = Grube Nr. 1
(Tei-Kultur). Fotos I. Tuţulescu.
96

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

1

2

3

4

6
5

Tafel XIII. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1-2 = verzierte Schalen, 3 = Tonsieb,
4 = hellenistische Bronzelampe. „Gorgana Întâi-Terrasse”: 5-6 = Tassen.1 und 4
nach Şerbănescu 2010, 2-3, 5-6 Fotos Gh. Chelmec & I. Tuţulescu. Verschiedene
Maβstäbe.
97

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

1

3

2

4

5

7

6

Tafel XIV. Radovanu. „Gorgana a Doua”. Radovanu-Kultur: 1 = Tüllenbeil (nach
Morintz, Şerbănescu 1985) und 2 = Steinkeulenkopf. „Gorgana Întâi”: 3 = Hornaxt,
4 = Knochenale, 5 = Pfeilspitze, 6 = Gumelniţa-Miniaturtischchen, 7 = GumelniţaMiniaturstuhl. Fotoc Gh. Chelmec, L.Mecu & I. Tuţulescu. Verschiedene Maβstäbe.
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Tafel XV. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1 = spätbronzezeitliches Doppelgefäβ,
2-6 = getische Keramik. Fotos Gh. Chelmec. Verschiedene Maβstäbe.
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Tafel XVI. Radovanu. „Gorgana a Doua”: 1 = Bronzestempel, 2 = Pferdegeschirr,
4 = Ring, 7 = Meiβel, 8 = Armreif. Tumulus: 3 = Pferdegeschirr,
5-6 = Lanzenspitzen. 1-2,4, 7-8 nach Şerbănescu 1998, 3, 5-6 nach Vulpe 1976.
Verschiedene Maβstäbe.
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Tafel XVII. Radovanu. „Gorgana Întâi”: 1 = Grab Nr. 1, 2 = Gräber Nr. 2-3,
3 = Grab Nr. 4, 5 = Vorratsgefäβe; „Gorgana a Doua”: 4 = Vorratsgefäβ. Fotos D.
Şerbănescu, A. Morintz, A. Nălbitoru-Mărăcine & I. Tuţulescu.
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Tafel XVIII. Radovanu. „Gorgana Întâi-Terrasse”: 1-2 = Haus Nr. 6 (GumelniţaKultur), 3 = Haus Nr. 3 (Cernavodă I-Kultur). Fotos I. Tuţulescu.
102

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

1

2

Tafel XIX. Radovanu. Tumulus: 1 = Sica (nach Borangic 2013),
2 = Kettenpanzerhemd (nach Borangic 2011a).
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Tafel XX. Radovanu: 1 = Südostansicht mit den zwei Dava-„Gorgana Întâi” und „Gorgana a Doua” (oberer Teil),
2 = ein geringer Teil des in den zwei Gorgana entdecktem Material (mittler Teil), 3 = Schnitt Nr. 1 durch den Abwehrwall
und die –graben der Dava „Gorgana Întâi” und durch die im Norden liegende Terrasse (unterer Abschnitt). Fotomontage
von Gh. Chelmec.

LA TÉNE INHABITATION FEATURES DISCOVERED AT DĂMĂROAIA
ARCHAEOLOGICAL SITE IN BUCHAREST
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Cuvinte cheie: sit Dămăroaia, La Tène, Bucureşti,ceramică lucrată cu mâna,
ceramica lucrată pe roată.

Abstract: In this paper we will discuss about some La Tene features discovered
at Dămăroaia site, in northern Bucharest. Along with the stratigrafical and chronological
issues, we will address the findings, especially the pottery, in a statistical fashion. Our
findings reveal a relatively small-scale habitation on the banks of the Colentina River that
has a seasonal but repetitive character.
Rezumat: În această lucrare vom discuta despre o serie de complexe din a doua
jumătate a epocii fierului descoperite in situl de la Dămăroaia, în nordul Bucureştiului.
Pe lângă problemele de stratigrafie şi cronologie, vom prezenta artefactele, cu precădere
ceramica, într-o manieră statistică. Cercetarea noastră indică o locuire relativ redusă ca
importanţă, sezonieră, dar cu un caracter repetitiv.

Dămăroaia site is located in the northern part of Bucharest, having
as approximate limits Griviţa Lake to the north, Neajlovului St. to the south,
Elocinţei St. to the west and Dămăroaia cemetery to the east1.Griviţa Lake is a
recent natural feature, and it appeared as the result of a project of damming an
regulate the course of Colentina River in 1931-1933. This small plain river (98
km) has its origins in the hilly area of Dâmboviţa County, at 330 m altitude and
2 km north of Bolovani Village.
The rivers basin has a surface of 526 km2 and used to form in Bucharest
and around it, even before 1931, many ponds and marshlands. Currently, the
lakes on Colentina River, have a total surface of 2000 ha.
History of research
The first investigations of this site were made by Dinu V. Rosetti in 19301931, when he found Bronze Age materials, dacian cremation graves and other
features dated in 6th-7th centuries A.D. and 10th-11th century A.D.2.
Muzeul Municipiului București.
Mănucu Adameşteanu et alii 2006, p. 100-102.
2
Rosetti 1935, p. 61-64. Turcu 1969, p. 171-172.
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Later in the ‘70s, other excavations in this site have revealed several
dwellings dated to 2nd-1st century B.C3 and 1st century B.C-1st century A.D period4.
During 2005-2007 in the archaeological site of Dămăroaia took place
several rescue excavations with archaeologists from MMB, MNIR and INMI5.
Their research revealed finds from the Neolithic period (Boian culture),
and Bronze Age period (Tei and Glina cultures). Finds from Hallstatt and La
Tène Period were found only from the excavations from Aleea Scroviştea no.
60 and no. 90, consisting of residual potsherds discovered in archaeological
complex from other periods6.
Migration Period is also well represented. Archaeological excavations
uncovered 6 sunken-floored buildings and one oven in four sites (Aleea
Scroviştea no. 60, no. 83, no. 90 and Neajlovului no. 59 - 63) that can be dated
one at the end of 5th century (early 6th century ?), and the others -6th to 7th
century A.D.
Dămăroaia archeological site is one of many La Tène sites located on the
banks of Colentina River. From west to east we can mention Buftea, Străuleşti,
Dămăroaia, Herăstrău, Lacul Tei, Ziduri între Vii, Pantelimon, Căţelu Nou,
Tînganu, Căldăraru7.
The excavation from 2013 at Dămăroaia site, took place on Neajlov St.,
no. 87-95 (Plate I). It was a rescue excavation project determined by a real
estate private investment. The total surface of the property was 5963 m2, and
we have excavated almost 1774 m2, with an average digging depth of 1,5 m. We
have researched 9 trenches of various lengths, and widths between 2,00-2,50
m. The excavation was performed on stratigraphic levels but also on altimetric
units of 10 to 15 cm.
The excavation revealed features from different cultural periods as
following: a dwelling and two waste pits dating to Cernavodă culture, IInd phase;
two dwellings and 21 pits (20 waste pits and a storage pit), dating to La Tène
period and two dwellings, dating to the 6th-7th century A.D. Another 17 features
were uncovered but could not be assigned to any period due to the lack of
archaeological material.
The subject of this paper are seven La Tène features F.4, F. 11, F. 18, F. 19,
F. 23, F. 36 and F. 39. (Plate II).
The general stratigraphy of the site is limited to three major layers:
Mandache 1981, p. 291.
Stoia 1977, p. 359, punct 20/b.
5
Mănucu Adameşteanu et alii 2006, p. 100-102.
6
Mănucu Adameşteanu et alii 2008, p. 76-80.
7
Turcu 1972, p. 66.
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1. the first one is the top soil layer (0-0,20 m). This is characterized by a
black, homogenous and hard soil, in which modern materials such as bricks, tin
cans and plastic containers were found.
2. the second layer (-0,20-0,50 m) is characterized by a light brown,
homogenous and firm soil that contains frequent sub-angular and angular
inclusions such as pebbles, wattle-and-daub, pottery and bones fragments.
This is the layer in which evidence of ancient anthropic activity is present, and
is the starting point of all of the pit type features and dwellings that we have
discovered. The soil is severely degraded by climatic factors such as freezing
and thawing, and it was impossible to establish more detailed stratigraphic
observation between the different features in connection with this second layer.
3. the third layer is characterized by a yellow sandy, firm and homogenous
soil that contains calcareous sub angular inclusions and sub rounded and
rounded pebbles. This layer is free of any archeological evidence, except the
fact that most features are dug into it.

Feature no. 4, Dwelling no. 1 (Plates III-IV).
The dwelling was found in section 1, square 36-37 at approximately 0,80 m. Part of it was under the western profile of the section, and for this reason
an extension of 5,30 x 2,50 m was made. It was a semi-sunken dwelling (up to
-1,10 m) with a rectangular shape (3,20 m x 2,80 m) and rounded corners (Plate
IV). The filing material was a black friable soil, mixed with sub-rounded burnt
fragments of wattle and daub, small angular fragments of charcoal, pottery and
animal bones. In the south-western corner we have found fragments of a charred
piece of wood (10x10 cm), probably the remains of some kind of furniture. The
dwelling had no intentionally made floor, no fire installation or any other type of
structure inside. The inventory consists in 195 pottery fragments, a sharpening
sandy stone tool and a bronze ring (Plate V-VII) discovered in the south-western
part of the dwelling, in the upper part of its filling.
Out of the 195 pottery fragments, we have identified at least 46
vessels, the most common shape being hand crafted jars (67%) (Plate VI) and
wheel thrown storage vessels (11%) (Plate VII/113, 108) These are followed
statistically by hand made storage vessels (9%) (Plate VII/106), wheel thrown
cups (7%) and in a lower percentage (about 2%) fruit plates (Plate VI/127, 109,
116, 129) and biconical vessels. The ratio between handmade and wheel made
pottery is 91% to 9%.
From a typological point of view, this assemblage is composed of
handmade pottery (178 pottery fragments): 31 jars (big and small with different
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types of decoration) (Plate V), one biconical vessel (Plate VII/124), 4 large
storage vessels (Plate VII/106, VI/152); 17 wheel thrown (Plate VI/116), wheel
coiled (Plate VII/113) and wheel finished (Plate VII/124) pottery fragments:
8 fragments from 6 vessels fired in an oxidizing environment: 5 large storage
vessels and one biconical pot; 9 fragments from 4 vessels fired in an partly
reducing environment (3 mugs and one fruit bowl).
The handmade pottery is crafted mostly out of coarse paste, which is
mixed with high amount of sand, small pebbles and grog, which is a characteristic
of handmade dacian pottery8. The sand and pebbles are not necessarily to be
considered as temper, as this could be the natural matrix of the clay sources
available in the area. An argument in this respect could be the consistency of the
third layer on our general stratigraphy.
The firing of these pots is generally oxidized with colors ranging from
light to dark brown. Most of the pots are incompletely burnt, as the core of the
sherds is black.
The decoration is rare and simple, consisting mainly in incised vertical
lines and a wide range of plastic application such as alveolar bands around
the rim of the vessels, and different types of buttons. This type of decoration
is generally associated with the most common jar type vessels. Also we have
noticed that the jars show evidence of secondary burning, and giving the fact
that they come from an unburned dwelling, we could argue that this type of
vessel was commonly used for cooking.
The wheel made pottery is mostly made from fine untempered paste,
fired in a partly reducing environment which gives its distinctive greyish color.
In this case the decoration is also rare and simple. The most common decoration
technique is incision. The motifs are generally parallel horizontal lines and
wave-like bands.
In addition to the three different wheel making techniques, we have
observed that on the wheel, pots were spun in both direction (from left to
right and vice-versa). This variety of pottery making techniques could suggest
multiple potters, witch in this case (Dwelling no. 1), suggests economical
exchange between the inhabitants and other people.
The shape repertoire and decoration motifs, suggest that the most
probable chronological frame for this assemblage is the third classical phase, 1st
century B.C. - 1st century A.D9.
The sharpening tool (7 x 3 cm) is made of sandy stone and shows traces
of usage.
8
9

Crişan 1966, p. 40.
Crişan 1969, p. 151-216.
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The bronze ring (2,4 cm diameter) is a very complex piece of jewelry. It
is made out of only one bronze bar, bent in the shape of a ring, having the ends
overlapped, forming three coil spirals. The bar of the ring was decorated with
multiple fine transversal grooves along its entire surface. This operation was
conducted prior to bending.
As analogy, a recent finding made by a metal detectors in Târgu Mureş,
places this type of ring in the 1st century B.C. The hoard discovered in Târgu
Mureş, consisted in 14 silver jewelry pieces: 3 necklaces, 7 rings, and 2 earrings
and 2 wires10.
In Muntenia and Oltenia, two other similar rings are to be found in the
collections of County Museum in Argeş, Piteşti. One of the rings was discovered
at Bălăneşti-La Izvor, Olt County11 and the other one at Gliganu de Jos-Măgura,
Argeş County12. Both rings are made of silver and they are dated to the 1st century
B.C. The silver ring from Bălăneşti-La Izvor is mentioned by Aurel Rustoiu along
with another similar bronze item, one found at Bărboasa-Gălăneşti. The author
date these rings also to the 2nd century BC - 1st century AD.13 Also made of bronze
is the ring discovered at Hunedoara-Grădina Castelului, in deposit no. 3 dated to
1st century B.C. - 1st century A.D.14.
The silver rings that we have found as analogies are also made from just
one single bar and share the same manufacturing technique as the one found in
Dwelling no. 1.

Feature no. 18, Dwelling no. 2 (Plates VIII-IX).
The dwelling was found in section 2, square 33-34 at approximately
-0,50 m. Part of it was under the western profile of the section, and for this
reason an extension of 5,00 x 2,50 m was made. It is a semi-sunken dwelling (up
to -0,90 m) that had an oval shape (3,50 m x 2,80 m). The filing material was
a black friable soil, mixed with few subrounded burnt fragments of wattle and
daub, small angular fragments of charcoal, large fragments of stones, pottery
and animal bones. Beside its shape, Dwelling no. 2 is very similar to Dwelling
no. 1. It also had no intentionally made floor, no fire installation or any other
type of structure inside.
The difference between these two dwellings consist in the quantity of
the finds. The inventory means 831 pottery fragments with a ratio between
handmade and wheel made pottery of 85% to 15%.

http://hartacomorii.blogspot.ro/2014/09/comoara-dacica-descoperita-langa-targu.html
Măndescu, 2007.
12
Măndescu, 2007a.
13
Rustoiu 1996, p. 295, fig. 59/19,20.
14
Sârbu et alii, 2007, p. 162, fig. 13/21a- b.
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Out of this amount of ceramic fragments (Plates X-XII), we have identified
at least 146 vessels, the most common shape being hand crafted jars (49%)
(Plate X) then wheel thrown cups (12%) (Plate XI/144, 214, 215, 218, 224),
wheel made bowls (11%) (Plate XII), hand crafted cups (10%), hand crafted
dacian cups and wheel made dishes (both with 5%), and some other types of
vessels such as large storage vessels (4%) and amphorae (2%).
Having a larger number of pottery fragments, the diversity is of course
higher in comparison with the previous dwelling. The shape repertoire and
decoration motifs are slightly larger in both categories (handmade and wheel
made). Instead, the firing and paste composition is practically the same.
In terms of decoration we see more complex motifs of alveolar bands
displayed on the bodies of jars, sometimes combined with incised oblique
and wave like lines, and different types of knobs and handles (rounded, subrounded, squared, double). From technological point of view, we encounter the
same variability, which leads us to the same type of conclusions.
Next to the dwelling (no more than 2 m to the south-west) we have
identified Feature no. 23, which is a set of three contemporaneous pits, very
similar in size (60-70 cm diameter) and shape. Feature no. 23 was found at the
same stratigraphic and altimetric level with dwelling no. 2. In analogy with the
characteristics of Feature no. 19 (next to be presented), we believe that these
pits used to contain large storage vessels, and if so, we could link these two
features together. Feature no. 23 could have been a storage facility outside
house no. 2.
The analysis of the ceramic material, shape repertoire and decoration
motifs, suggest that the most probable chronological frame for this assemblage
is also the third classical phase, 1st century B.C. – 1st century A.D.
Feature no. 19 (Plates XIII-XV).
As we have previously suggested this feature represents a storage facility.
It is a large irregular shape pit (about 4,00 x 2,00 m),that holds five visible
smaller pits, three of them having a storage vessel inside. This feature was also
discovered in section 2, square 48-50, at a depth of -0,72 m and continued up to
-1,02 m. In order to completely uncover this feature we have made an extension
of 4,60 m (N-S) x 1,90 m (E-W).
The filling of this storage unit consists in a grayish-brown soil, mixed
with small fragments of wattle-and-daub (Plate XIII). The finds in this feature
consist in 3 large wheel coiled storage vessels. Two of them were sunk in pits
up to the point of their maximum diameter. These pits were slightly larger
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than the vessels. The third vessel was discovered at a different altimetric and
stratigraphic level than the other two vessels, directly on the bottom of Feature
no. 19. Excepting the three large storage vessels, we have found only a small
amount of potsherds, and no animal bones.
The first two large wheel coiled storage vessels were discovered close
to one another (around 10-15 cm apart), standing in an upright position
(Plate XIV/4, XV/2). These two are also similar in terms of typology, size, paste
composition, firing, and means of manufacture. They are made from a fine,
untempered clay and burnt in a partially reducing environment, which gives
them the characteristic grayish color.
The only decorating features present on both pots are two large grooves,
just below the thick splay rim.
The third vessel was discovered at approximately 1,5 m south to the
other two (Plate XIV/2-3, XV/1). Typological it is not that different from the
other two, but it is bigger, has no decoration and it is burnt in a fully oxidizing
environment. Just like the other two, it is a wheel coiled manufactured vessel.
Because it was not buried in a pit, it was very fragmented so the top part was
scattered in and closely around the lower half of the pot.
On the bottom of Feature no. 19, close to the two buried pots, we have
identified two other pits, similar in diameter and depth, with the ones holding
the vessels. Their filing is slightly different from one of the main feature (Feature
19), which suggests that they either were prepared for other similar vessels and
never got to be used or they used to hold vessels, which at some point were
removed. Either way, the fact that the filling of these pits is different from the
one of the main feature, is evidence that there is a time difference between the
abandonment of the smaller pits and Feature no. 19.
The closest analogy is an archeological context from Popești Novaci
where a similar square shaped storage area (5,00 x 5,00 m) was discovered.
Inside it, there were 5 pits spread around a central heart that held 5 large
storage vessels similar to the ones we have discovered15.
The two buried pots (but also pottery from other features) were
completely restored soon after the excavation16. Following the restoration
process we measured the storage capacity of the first two vessels at around 100
liters each. The third vessel seems to be larger, but at this point we are not able
to determine its capacity.
Turcu 1979, p. 116, Pl. XXI/5, XX/6, fig. 15/2. Crişan 1969, p. 185, fig. 99.
Restoration made within the Laboratory of the Museum of Bucharest by Mihaela Ciobanu and
Petronela Fotea. Due to some technical and logistic issues, the third storage vessel is still „under
reconstruction” at the Laboratory.
111
15
16

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

Waste pits
Feature no. 11 (Plate XVI-XVII).
Feature no. 11, discovered in Section 1, square 48 is a bell shaped waste
pit (-0,88-1,86 m). Its filling includes a large but incomplete mammal skeleton
(Plate XVI/1, XVII/1) and ceramic fragments from hand-crafted vessels (Plate
XVI/2, XVII/2). At -1,54 cm the diameter of the pit was 1,78 cm. Due to modern
interventions, we were not able to determine the stratigraphic level from which
the pit was dug. A layer of modern sand deposited on the bottom of a long
electricity cable trench covers the upper part of the pit.
The pit had three different layers of filling. First (layer 1) is a black soil,
with a soft consistency, mixed with small fragments of charcoal, numerous small
fragments of burnt wattle-and-daub and some large ones on the bottom of the
layer. The next one (layer 2) is a dark-yellowish layer, with a soft consistency,
mixed with a small amount of unburnt clay. No archeological materials were
found in this layer. The third layer consists in a black, hard, heterogeneous soil,
mixed with a very small amount of burnt and unburnt wattle-and-daub.
Digging into the pit, at the upper part of the third layer (-1,34 m) we first
discovered a large mammal cranium (probably horse or cow). Up to this point
no ceramic fragments were found. Continuing the research, between -1,49 and
-1,61 cm we have dug out the remains of 5 in situ broken vessels and some other
pottery fragments. We also uncovered a sharpening sandstone tool (17 x 3,666,80 cm) and also a millstone (21,50 x 8-20,5 cm).
The total number of pottery fragments is 257 out of which 236 are
handmade (92%) and 21 are wheel made (8%). Out of the 257 fragments, we
have identified at least 37 vessels, the most common shape being hand crafted
jars (59%), then wheel made storage vessels (14%), wheel thrown cups (8%),
handmade bowls (8%), hand crafted dacian cups (5%), handmade storage
vessels (3%) and wheel thrown bowls (3%).
Almost all of handmade vessels are made from coarse paste, mixed
with sand, pebbles and grog and the firing is predominantly incomplete in
an oxidizing environment. The breakage patterns observed on the large pots
suggest that the common manufacturing technique was coiling.
The decoration is to be observed only on the jar type vessels and it is
comprised of incised vertical lines, rounded knobs associated with vertical
and horizontal alveolar bands or incised lines. The dacian cups and the large
biconical vessel are not decorated.
The wheel thrown biconical cup, is made from fine paste, tempered
with fine sand and fired in an incomplete reducing environment. The cup lakes
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any kind of decoration and had at least one handle. Trace marks on the outside
surface of the vessel suggest a left to right spinning direction of the wheel.
However, most of the wheel made pottery from this feature was fired
in an oxidizing environment. The trace marks on the shards show evidence of
wheel coiling, especially for the large storage vessels and also wheel throwing
for the smaller ones. As in previous cases we have identified both left to right
and right to left wheel spinning directions.
The association of these types of vessels is typical for the third classical
phase of La Tène period (1st century B.C - 1st century A.D.)17.

Feature no. 36 (Plate XIX-XX).
This pit like feature, was discovered in Section VII, square 36-37, first
observed at -0,72 m and dug into the yellow geological clay, up to 2,00 m. It had
an almost circular section (1,84 x1,84 m) and it was cut by a dwelling dated
to the 6th-7th century A.D. (Feature no. 33) and cut into an older Cernavoda II
waste pit (Feature no. 37). 18The filing is quite similar with the other features
presented above and consists in a grayish-dark soil, with a clayish consistency
mixed with numerous fragments of burnt wattle-and-daub and charcoal.
The pottery was discovered in the upper part of the filing (-0,72-1,30 m),
almost centered on a line across the diameter of the pit (Plate XIX/3). At -1.36
m, towards the southern part of the pit, we have identified an almost complete
skeleton of a young Caprinae (Plate XIX/4). Underneath this level no other
artifacts were uncovered. This situation suggests that the pit could have had
two stages of filling, which we were not able to separate in stratigraphy.
The ceramic inventory consists in 212 pottery fragments out of which
197 are handmade and 15 are wheel made. From this point of view, the ratio
between handmade and wheel made is 93% to 7%.
From this batch of 212 fragments, we have identified at least 32 different
vessels. The shape distribution is quite similar with the other analyzed features.
Just like before we observe again the predominance of handmade jars (58%),
bowls (15%) bitruncated vessels (15%) and handmade storage vessels (3%).
Wheel made bowls, cups, and fruit plates follow these in smaller percentages
(3% each) (Plate XX).
Handmade pottery is fashioned from a coarse paste, heavily tempered
with sand, pebbles and grog. The firing was made in an incomplete oxidizing
environment, giving the pottery a reddish color both on inner and outer
17
18

Crişan 1969, p. 153-165.
Vintilă et alii 2014.
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surfaces, with back cores. The decoration is rare and present mainly on jar type
vessels consisting in rounded knobs and alveolar bands.
Wheel made pottery is made from fine, untempered paste fired both in
a reducing and oxidizing environment. Trace marks on the outside surface of
the vessels suggest left to right and right to left spinning direction of the wheel.
Alongside the wheel thrown technique we also observed wheel coiling.
The shape repertoire and decoration motifs place this feature along with
the others previously presented in the third classical phase of La Tène period
(1st century B.C - 1st century A.D.)19

Feature 39 (Plates XXI-XXIII).
Feature 39 is a large bell shape waste pit (1,96 x 1,52 m) discovered in
Section VIII, square 18-19, at a depth of - 0,70 m. It had multiple stages of filing
consisting in grayish compact soils, mixed with small fragments of charcoal and
burnt wattle-and-daub, alternated with yellowish layers of clay. The bottom of
the pit was reached at -2,05 m (Plate XXI/2, XXII/3). This is one of the most
isolated features discovered during the excavation and the farthermost one
from the lakes shore.
Almost to the bottom of the pit, a large number of pottery fragments
were found. In total, the ceramic inventory of this feature consists in 118 shards
out of which 89% represent handmade pottery fragments and 11% wheel made
(Plate XXIII). In this batch, we have identified a number of at least 24 vessels. As
in the previously presented cases, jar type handmade vessels are predominant
(67%). These are followed by handmade large storage vessels and bowls (8.5%
each), wheel thrown cups (8%), wheel made amphorae (4%) and handmade
biconical vessels (4%).
In terms of paste, tempering and also firing, both handmade and
wheel made pottery in this feature are similar to the ones presented above.
The decoration is present again only on jar type vessels and consists in knobs
sometime associated with horizontal alveolar bands, incised lines and barbotine.
The ceramic material places this feature between the second half of
nd
the 2 century BC and the first half of the 1st BC, as we have identified similar
types of vessels in the settlements of Vadu Anei20, Borduşani-Popină21 and
Cîrlomăneşti-Cetăţuia22.
Crişan 1969, p. 153-165.
Trohani 1998-2000, p. 375-400.
21
Trohani 2006, p. 41-72.
22
Babeş 1975, p. 125-139.
19
20
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Conclusions
The archaeological excavation from Dămăroaia completes the
information of La Tène discoveries known over the Bucharest Plain and on the
banks of Colentina River. In all seven features, the pottery batches are relatively
similar in terms of shape typology, decoration motifs, and technological choices
regarding the raw materials such as clay, temper, and firing conditions.
Feature
number

Batch size
No. of
fragments

Minimum
number of
vessels

Handmade
pottery (%)

Wheel made
pottery (%)

195

46

91%

9%

Feature no. 4
Dwelling no. 1
Feature no. 18
Dwelling no. 2

831

146

Feature no. 36

212

Feature no. 19

684

Feature no. 11

257

Feature no. 39

85%

15%

37

93%

7%

3

0%

100%

37

92%

8%

Table 1. The ratio between handmade and wheel made pottery
(performed on fragmented pottery)
Handmade pottery (%)

Feature
number

Jars

Storage
vessels

Biconical
vessesl

Bowls

Cups

Dacian cups

Feature no. 4
Dwelling no. 1

67%

9%

2%

-

-

-

Feature no. 11

49%

59%

1%

3%

1%

-

Feature no. 39

67%

3%

8,5%

15%

-

-

Feature no. 18
Dwelling no. 2

Feature no. 36

Feature no. 19

58%
-

4%

10%

8%

-

8,5%

-

15%
-

-

Table 2. Main shape categories for handmade pottery
(performed on the minimum number of individuals)
115

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

5%

5%
-

-

Wheel made pottery (%)
Feature number Storage
vessels

Biconical
vessesl

Bowls

Fruit
plates

Cups

Amphorae

-

2%

7%

-

Feature no. 4
Dwelling no. 1

11%

2%

Feature no. 11

14%

-

Feature no. 39

-

Feature no. 18
Dwelling no. 2
Feature no. 36

Feature no. 19

4%
-

100%

11%

-

3%

-

-

3%

3%

-

-

-

-

5%

-

12%

2%

3%

-

8%

8%
-

Table 3. Main shape categories for wheel made pottery
(performed on the minimum number of individuals)

-

4%
-

Coiling is the predominant manufacturing technique observed on
handmade pottery. In this respect, wheel made pottery is more complex, as
we have identified traces of wheel throwing especially on small size vessels,
wheel coiling on larger ones and to a minor extent, wheel finishing. In addition,
we have determined the usage of both left to right and right to left spinning
direction of the potter’s wheel.
Table no. 1 shows that in all features, handmade pottery is not only
predominant, but is predominant to the same extend (around 90%). The second
table shows almost the same kind of pattern when regarding the main shape
categories. Jar type vessels are not just the most predominant shape category in
any given feature but is present in more or less similar amounts in all of them.
The second most representative type is the large storage vessel, followed by
biconical vessels, bowls and then cups.
For the wheel made pottery, the most representative type is the
large storage vessel in terms of percentage. As a matter of fact, the numbers
indicate that wheel made pots were preferred for storage purposes, rather
than handmade pots. Large storage vessels along with the amphorae are the
predominant shape categories identified for the wheel made pottery and these
are indicators for long term storage. In terms of representativity, wheel made
cups are to be found in almost all analyzed features (five out of six). In this
respect, these are followed by bowls, fruit plates, and biconical vessels.
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The different types of vessels found in the analyzed features date back to
the second half of the Iron Age, more precisely to the 2nd century B.C. - 1st century
A.D. Analogies for the ceramic material discovered during 2013 campaign can
be found within the settlements from Bucureşti - Cățelu Nou, Băneasa - La Stejar,
Tei - Ziduri între Vii, Brănești - Vadu Anei.
The architecture of the identified dwellings is rather simple. For both
houses we have found no postholes and the quantity of burnt and unburned
wattle-and-daub is relatively small. Combined with the lack of almost any
internal structures especially kilns and hearts or even clay benches, and also
the relatively small size of the dwelling, we are led to the conclusion that these
were probably just some seasonal light shelters, made mostly out of wood,
used by shepherds of fishermen. These seasonal habitations must have had
a cyclical character. This is suggested by the relative high quantity of pottery.
Some scholars, state that in this third period of La Tene, the classical period,
the wheel made pottery production is increasing and the local potters copy
handmade designs and transfer them using the new technology, the wheel23.
The wheel made pottery, also called the fine pottery is said to be equal, if not
preponderant, in relation to the handmade pottery (common use pottery)24. Our
findings contradict this statement. The wheel made pottery represent less than
10% in all analyzed features (except one).
The quantity of pottery found inside the dwellings and in the waste
pits, the characteristic of these assemblages, the presence of a storage unit
containing large storage vessels, capable of storing up around 500 liters, comes
further to support the idea that we are dealing with a seasonal but repetitive
habitation in this area.
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Lacul Grivița
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2
Plate I. Satellite view of the researched area (1), frame plan of the area
(Bucharest PUZ) (2).
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Plate II. Excavation plan.
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Plate III. S I, Feature 4, Dwelling 1. Plan (1), profile (2).
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Plate IV. S I, Feature 4, Dwelling 1.
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Plate V. S I, Feature 4, Dwelling 1. Different types of jars, knobs, handles.
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129

152

127

116

109

121

Plate VI. S I, Feature 4, Dwelling 1. Handmade storage vessel (152), handmade
fruit plate (127), wheel made bowls (109, 116,129), wheel made cup (121).
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124

106

113

102

108

500
Plate VII. S I, Feature 4, Dwelling 1. Wheel finished biconical vessel (124); wheel
coiled storage vessel (106, 113, 108); sharpening sandstone tool (102).
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Plate VIII. S II, Feature 18, Dwelling 2. Plan (1), profile (2).
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Plate IX. S II, Feature 18, Dwelling 2 (1-2).
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159
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162
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170

171

158
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Plate X. S II, Feature 18, Dwelling 2. Different types of handmade jars.
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179

185

180
201
181

198
182
200
199

215
197

224
213

219
214

223
154
144
Plate XI. S II, Feature 18, Dwelling 2. Handmade pottery: biconical vessel (185);
bowls (179,180); fruit plates (181, 182); dacian cups (198, 199, 200, 201); cup
(197); wheel made pottery: fruit plates (213, 219, 223); cups (144, 214, 215, 218,
224), biconical vessel (154).
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Plate XII. S II, Feature 18, Dwelling 2. Wheel made bowls.
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- 1,34 m

S. I

Feature 11, Black soil with a soft consistency, mixed
with small fragments of charcoal, numerous small
fragments of burnt wattle-and-daub and animal bones;
area with wattle-and-daub and fragments of charcoal;
animal burrow;
animal skull;
wattle-and-daub and fragments;
1 myellow soil with no antropic interventions.
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- secondary burned pottery;
- animal bones;
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- yellow soil with no antropic interventions.
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241
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Plate XVIII. SII, Feature 19. Hand made pottery: jars (229, 233, 231, 237, 238,
228); biconical vessel (230); bowls (235,236); dacian cups (226,227); wheel made
pottery: cup (232); millstone (240); sharpening sandstone tool (241).
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Plate XIX. S VII, Feature 36. Details on different stages of excavation.
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321
320

326

325

318

322

324

323

319

327

328
Plate XX. S VII, Feature 36. Hand made pottery: jars (320, 321); bowls (318, 325,
326); biconical vessels (322, 323, 319, 324); wheel made pottery: cup (327);
fruit plate (328).
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Plate XXI. S VIII, Feature 39. Plan (1), profile (2).
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Plate XXII. S VIII, Feature 39. Excavation details.
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336

337

342
341

339

338
Plate XXIII. S VIII, Feature 39. Hand made pottery: biconical vessel (342); bowls
(336, 337); wheel made pottery: cups (338, 339); clay tool (341).
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A NEW WEIGHT FROM HISTRIA
Steluța Gramaticu*
Keywords: bronze weight, Histria, eighth of a mine, weight standard.
Cuvinte cheie: pond bronz, Histria, optime de mină, etalon ponderal.
Abstract: The author describes a bronze weight of one eighth of a mine (66,5
g) from Histria, present in the internet offer of an auction house. It seems to be produced
using the same mold as a weight present in the Ashmolean Museum’s collection. Both
pieces fall within the 580 g weight standard used in Histria between 330 to 300 B.C.
Rezumat: Autorul descrie un pond de bronz de o optime de mină (66,5 g) de
la Histria, prezent în oferta de pe internet a unei case de licitații. Acesta pare să fie
confecționat cu acelaşi tipar ca al unei greutăți din colecția Ashmolean Museum. Ambele
piese se încadrează în standardul de greutate de 580 g, folosit la Histria în perioada anilor
330 - spre 300 a.Chr.
Shortly after concluding an ample article on the metrology of the city of Istros
and the stages of its weight evolution, we have accidentally found on the internet a
new weight issued by this workshop. This convinced us once again that any attempt to
exhaustively cover a subject is destined to fail from the start. The bronze weight doesn’t
bring important changes to the attempt of weight ordering; on the contrary it confirms
the proposed evolution. Nevertheless, its presence must be highlighted in a few words.
The bronze piece, of triangular form with equal sides, was displayed on sale on the
site of an auction house, Malter Galleries Inc., along with two other objects of the same
type1. They are part of Paul Bessey’s private collection.
Obv. Head of a bearded male figure, facing.
Rv. IΣ / OΓΔ[O]. Eagle with folded wings standing on a dolphin, to the left.
AE  66,5 g ; 50,8 × 50,8 × 50,8 mm; in the bottom corner, a round perforation.
The edges are plain, without a border.

This weight is very similar, if not identical, to another piece found in
the collection of the Ashmolean Museum, Oxford2. The Bessey collection weight
is much better preserved, with clear details of the representations, but with
a much lighter weight than the one already published. Both weights seem to
have been made using the same mold. The piece from the Ashmolean Museum
although 71,24 g heavy, has much more reduced dimensions (45,5 × 46,5 ×
Muzeul Municipiului București.
Malter 2011, p. 127.
2
Meyer 2001/2003, p. 54, nr. 14.
*
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9,4 mm) and a missing corner where the initial perforation took place. The
first author claims that this corner was deliberately torn to correct the weight
following the perforation. Its features are worn, the flattening of the details being
obvious. The legend on the upper side of the reverse is incomplete and barely
distinguishable. Because of its wear, in the previous study we have proposed
a possible identification of the male figure on the obverse as Helios. However,
against this new piece, we can only attribute this representation to another
figure, usually shown bearded. This can be more probably the river god Istros,
which appears on a series of Histrian bronze issues. But this remains only a
hypothesis, as the local divinity is usually depicted with two horns between its
strands of hair, which are not visible on the figure on this weight. We can think
of Zeus, bearded and without corns, but he is not at all attested in the monetary
iconography of the autonomous period of Histria.
In either case, the obvious wear of the details and the absent corner
determine us to believe that the initial weight was greater than 71,24 g. The
appearance of the second weight, the one in the Bessey collection, lighter,
confirms that they fall in the same standard, of 580 g, used in Histria towards
the end of the 4th century B.C3. The weight difference between the two, probably
made using the same mold, indicates the lack of the workers’ concern about
respecting the standard.
Between 330 to 300 B. C., we find that the weight standard of 580 g is used
in the Milesian citadel. This is represented by a worn mine (506 g), discovered in
the 1980’s on the Histrian plateau4. Another piece, a triangular half mine, from
the Ashmolean Museum5, was probably made in the same period. It was in use for
a long time and its weight was adjusted in relation to the obvious and continuous
decrease of the city’s standard. Thus, its corners were cut, reaching the current
212,51 g, which means it was also used after the middle of the 3rd century B.C.,
when the Attic standard is adopted at Histria and in the whole Greek world. Other
pieces which fall within this weight standard are leads of one eighth of a mine:
another weight from the Ashmolean Museum, with the bust of Hermes on the
obverse6; and an extremely worn weight, which will be reused later, in the romanbyzantine period7. In an internet auction, a one eighth of a mine piece is being
sold; it presents a novel shape for the Histrian workshop, hexagonal8.
Gramaticu 2015.
Ocheșeanu 1992-1993, p. 244, nr. 3, pl. II.
5
Meyer 2001/2003, p. 55, nr. 18.
6
Meyer 2001/2003, p. 51, nr. 3.
7
Ocheșeanu 1992-1993, p. 244-245, nr. 4, pl. I-III.
8
Gorny, Mosch 2007, nr. 2854.
3
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This weight standard seems to be in use towards the end of the 4th
century B.C., when an exceptional situation takes place. In 313 B.C., Histria is
involved in the uprising of the West-Pontic Greek cities, led by Callatis against
the rule of Lysimachus. Its defeat shortly after the initiation of the conflict left
marks in the economic life of the city and it is not excluded to be one of the
causes for the decrease of the standard in the following period.
Bibliography
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List of illustrations / Lista ilustraţiilor
Plate I. Histrian weights of 1/8 mine, of 580 g standard: (1) Paul Bessey
Collection; (2) Ashmolean Museum.
Planşa I. Ponduri histriene de ⅛ mină, de etalon 580 g: (1) colecţia Paul Bessey;
(2) Ashmolean Museum.
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Plate I. Histrian weights of 1/8 mine, of 580 g standard:(1) Paul Bessey Collection;
(2) Ashmolean Museum.
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O MONEDĂ DACICĂ RARĂ DE TIP VÂRTEJU-BUCUREŞTI
DESCOPERITĂ ÎN BUCUREŞTI (CARTIER DĂMĂROAIA)
Emanuel Petac*
Migdonia Georgescu**
Keywords: Vârteju-Bucureşti, geto-dacians, metal analysis, Cârlomăneşti.
Cuvinte cheie: Vârteju-Bucureşti, geto-daci, analiză metal, Cârlomăneşti.
Abstract: The authors present a rare type of a Vârteju-Bucureşti Dacian coin.
It belongs to the same late variant of this type as the coins from Cârlomăneşti hoard
and it was discovered in a Geto-Dacian house from Bucharest (Dămăroaia) during the
archaeological excavations from 2013. The coin was struck; the XRF analysis shows a
quaternary structure based on silver, copper, tin and lead. It is one of the few samples of
this type coming as an isolated find from a Dacian settlement.
Rezumat: Autorii prezintă o monedă dacică rară, de tip Vârteju-Bucureşti.
Reprezintă aceeaşi variantă târzie a acestui tip, precum monedele din tezaurul de la
Cârlomăneşti şi a fost descoperit într-o locuință geto-dacică de la Bucureşti (Dămăroaia),
fiind descoperită în timpul săpăturilor arheologice din 2013. Piesa a fost bătută; analiza
XRF arătând o structură cuaternară bazată pe argint, cupru, staniu şi plumb. Aceasta este
unul dintre cele câteva exemplare de acest tip, fiind o descoperire izolată, găsită într-o
aşezare dacică.

Publicarea cu câţiva ani în urmă a unui important tezaur monetar
descoperit in situ în dava getică de la Cârlomănești, com. Vernești, jud. Buzău1,
în timpul săpăturilor arheologice din campaniile anilor 1973-1974, punea
pentru prima dată în evidenţă existenţa unei variante târzii, cu caracteristici
specifice, a tipului monetar numit după locul de descoperire al tezaurului
eponim Vârteju-București2. Era vorba, pe scurt, despre un design propriu (chiar
dacă elementele iconografice sunt aceleași cu cele aparţinând tipului general),
despre o reducere drastică a greutăţii (între 4 g și 5,62 g pentru piesele realizate
prin batere, și doar excepţional peste 6 g - două exemplare - faţă de o medie de
7-8 g aparţinând tipului clasic), de o reducere a dimensiunilor (20,5-22,5 mm
faţă de 21-23 mm) și o diminuare drastică a conţinutului de metal preţios (de
la mai puţin de 85% la 50-60% varianta târzie). Mai mult decât atât, tezaurul
de la Cârlomănești punea în evidenţă pentru prima dată utilizarea consistentă
a procedeului turnării, circa jumătate dintre piesele depozitului monetar fiind
realizate prin această tehnică. Prin consecinţă, analizele metalografice au
reflectat la rândul lor o diferenţă clară între compoziţia monedelor VârtejuBucurești târzii realizate prin batere respectiv prin turnare, primele având o
Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române.
Muzeul Naţional de Istorie a României, București.
1
Isvoranu et alii 2010, p. 7-34.
2
Preda1973, p. 215-246.
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structură ”cuaternară” bazată pe argint, cupru, staniu și plumb, iar celelalte o
compoziţie binară alcătuită doar din argint și cupru3.
Recentele săpături arheologice desfășurate în campania arheologică a
anului 2013 în cartierul Dămăroaia, din București (punctul Str. Neajlovului nr.
87-95, sector 14) s-au concentrat pe o mică peninsulă aflată pe malul sudic al
lacului Griviţa5 și au avut ca obiectiv completarea informaţiilor referitoare la
vestigiile dacice și de epoca bronzului puse în evidenţă de cercetările anterioare.
Pe suprafaţa cercetată, epoca geto-dacică este reprezentată de mai multe
locuinţe de suprafaţă, gropi menajere, gropi de cult. În locuinţa nr. 5 a fost găsită
o monedă dacică de argint6. Aceasta s-a dovedit a fi o emisiune de tip VârtejuBucurești târziu, din grupa A a exemplarelor realizate prin batere prezente în
tezaurul de la Cârlomănești7. Ea se prezintă după cum urmează:

Fig. 1

Avers
Cap uman foarte stilizat, având ca prototip îndepărtat efigia lui Zeus, din
profil, spre drepta. Fruntea este redată printr-o bandă lată, reliefată, în diagonală,
în spatele căreia părul este reprezentat prin șase linii scurte, paralele, înclinate
spre stânga. Nasul se prezintă sub forma unei linii oblice, greu observabilă
aici. Trei globule corespund ochiului, nării drepte și gurii, în cazul de faţă doar
cea corespunzătoare ochiului fiind slab vizibilă. Barba și buclele de la spate,
sunt reprezentate de două ovale suprapuse (aici inexistente), și de câteva linii
paralele sau în unghi care încadrează ovalul superior, ca niște ramificaţii (aici
pregnant conturate).
Revers
Cal schematizat spre stânga, în poziţie de trap, cu piciorul drept din faţă
ridicat. Corpul acestuia este redat prin două proeminenţe, despărţite de o linie
frântă reprezentând piciorul stâng al călăreţului, al cărui corp este redat prin

Isvoranu et alii 2010, p. 27.
Mănucu Adameșteanu et alii 2014, p. 177.
5
Mănucu Adameșteanu et alii 2006, p. 100-102.
6
Mănucu Adameșteanu et alii 2014, p. 177.
7
Isvoranu et alii 2010, p. 12.
3
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trei globule, în cazul de faţă extrem de slab imprimate și cu o altă formă decât
modelul clasic. Capul calului este aplecat, aplatizat, cu extremităţile rotunjite,
coada nu este vizibilă, picioarele se prezintă sub forma unor linii ale căror
articulaţii sunt semnalate prin globule. Globulele sunt situate la extremităţile
picioarelor, fără a fi unite cu acestea, și reprezintă copitele. În acest caz, globulele
copite sunt mult distanţate de terminaţiile picioarelor. Picioarele din spate ale
calului sunt în poziţie statică.
AR ax 3, 22 mm8 (fig. 1; 2x1).
Caseta IV, carourile 49-47, -0,98 m; 2013
Moneda întrunește toate caracteristicile specifice grupului din care face
parte. Aspectul său - un revers cu o aparenţă mult mai bună decât aversul părea să indice o diferenţă de calitate a metalului celor două feţe, generată de
modalitatea practică de obţinere a aliajului din care a fost realizată moneda, și
anume amalgamarea9. Analizele XRF efectuate au confirmat această supoziţie
(avers: Ag 63,9%; Cu 23,98%; Pb 5,36%; Sn 6,40%; Au 0,37%; urme de fier,
nichel și bismut; revers: Ag 82,5%; Cu 5,53%; Pb 3,50%; Sn 7,81%; Au 0,45%)10.
Ele au confirmat totodată structura cuaternară (întemeiată pe un amestec de
argint, cupru, staniu, plumb) specifică monedelor bătute de acest tip, pusă în
evidenţă de piesele bătute din tezaurul de la Cârlomănești care au fost supuse
unor analize de tip XRF. Aliajul rezultat prezenta avantajul unui punct de topire
scăzut și un aspect asemănător argintului de calitate. În același timp, constatăm
acum, aparent în premieră pentru acest tip monetar, asocierea normală a
argintului cu o cantitate mică de aur, care nu fusese detectată decât prin urme
vagi în cazul celor 20 de piese bătute, analizate din amintita descoperire și
constituia un motiv de surpriză11. În sfârșit, diferenţa semnificativă dintre titlul
argintului constatat pe cele două feţe ale monedei, de aproape 20%, reflectă o
tehnică relativ precară a amalgamării aliajului din care piesa a fost realizată,
lucru de altfel observat chiar în urma unor analize structurale12.
Considerăm că este prematur să propunem o discuţie despre aria de
răspândire a acestui tip târziu de emisiune Vârteju-București. Până la creșterea
numărului unor astfel de descoperiri, ne limităm doar să constatăm că, alături de
piesa provenind de la Izvoarele, com Lipniţa, jud. Constanţa13 este o deocamdată
încă rară atestare a unei astfel de monede în afara zonelor piemontane sau
Nu am avut posibilitatea de a cântări moneda.
Isvoranu et alii 2010, p. 27, nota 47.
10
Analizele au fost efectuate la laboratorul Muzeului Naţional de Istorie a României, de către colega Migdonia
Georgescu, pe data de 21 iunie 2013.
11
Isvoranu et alii 2010, p. 27.
12
Isvoranu et alii 2010, p. 27.
13
Talmațchi 2000, p. 394, nr. 1.
8
9
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subcarpatice unde fuseseră găsite până în prezent (vezi tezaurele de la Curtea
de Argeș, jud. Argeș14, Râfov, jud. Prahova15 și Cârlomănești, com. Vernești,
jud. Buzău16, dar și descoperirile izolate din dava de la Cârlomănești17), ceea
ce în această etapă a cunoașterii nu afectează ideea unei posibile restrângeri a
ariei de folosire a monedelor Vârteju-București dinspre zonele de câmpie către
regiunile de deal sau submontane, mai ferite18.
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MONEDE DESCOPERITE LA COCHIRLENI,
COMUNA RASOVA, JUDEȚUL CONSTANȚA
Steluța Gramaticu*
Mots-clés: monnaies géto-daces de type Inoteşti-Răcoasa, contremarques, Tibère,
Trajan, pièces romaines de bronze du IVe siècle, Justin I, Justin II.
Cuvinte cheie: monede geto-dacice tip Inoteşti-Răcoasa, contramărci, Tiberius,
Traian, monede romane din sec. IV p.Chr., Justin I, Justin II.
Résumé: En 1965, on a présenté pour acquisition au Cabinet Numismatique du
Musée de la Ville de Bucarest 16 monnaies antiques, qui avaient été découvertes dans la
localité Cochirleni, commune de Rasova, dép. de Constanţa. Parmi elles, il y a quatre pièces
de argent géto-daces qui proviennent d’un trésor découvert dans l’année 1940 sur la rive
du Danube, dans un pot noir, à la profondeur de 6 m. Elles sont de type Inoteşti-Răcoasa,
qui est daté à la fin du IIe siècle et au Ier siècle av. J.-C.
Toujours en 1940 furent trouvées deux pièces romaines impériales, deux sesterces
de Tibère et Trajan, mais sans aucun rapport avec le dépôt de pièces géto-daces. Celles-ci
sont suivies par un lot beaucoup plus compact de pièces de bronze du IVe siècle, à partir
de deux monnaies de Licinius de type IOVI CONSERVATORI, continuant avec des émissions
de Constance II, Valens et Flacilla et en terminant avec des bronzes d’Arcadius. Les deux
dernières pièces sont de l’époque byzantine, un demi-follis de Justin I et un pentanummion
de Justin II et Sofia. Ces pièces proviennent de découvertes isolées de cette localité, qui ont
été faites jusqu’au moment de l’offre.
Sur le sesterce de Tiberius ont été appliquées trois contremarques. La première
contremarque représente la tête d’un personnage féminin portant une couronne d’épis de
blé, qui pourrait être identifié avec Déméter / Cérès, et est datée au temps de Claudius I.
Le deuxième poinçon, avec
RCPP, date de la période de Nero et il a été plus rarement
utilisé. Le plus recent porte le nom de l’empereur GALBA, qui a été apliqué sur l’avers des
sesterces de Tibère et surtout à l’epoque de Claude et de Néron.
Rezumat: În anul 1965, Cabinetul Numismatic al Muzeului Municipiului Bucureşti
a achiziționat un număr de 16 monede antice ce au fost descoperite în localitatea Cochirleni,
com. Rasova, jud. Constanţa. Între acestea, sunt patru piese de argint geto-dacice ce provin
dintr-un tezaur descoperit în anul 1940, la adâncimea de 6 m pe malul Dunării. Ele sunt
de tip Inoteşti-Răcoasa, care datează de la sfârşitul sec. II - sec. I a.Chr. Tot în anul 1940
au mai fost aflate şi două monede romane imperiale, doi sesterţi de la Tiberius şi Traian,
care nu au nicio legătură cu depozitul de monede geto-dacice. Acestea sunt urmate de
un lot mai compact de piese de bronz din sec. IV p.Chr., începând cu două monede de la
Licinius de tip IOVI CONSERVATORI, continuând cu emisiuni de la Constantius II, Valens şi
Flacilla, şi încheindu-se cu bronzuri de la Arcadius. Ultimele două monede sunt exemplare
din epoca bizantină, o jumătate de follis de la Justin I şi un pentanummion de la Justin II
şi Sofia. Pe sesterțul de la Tiberius sunt prezente trei contramărci, ce au fost aplicate în
vremea succesorilor săi.
*

Muzeul Municipiului București.
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În anul 1965, au fost aduse la Cabinetul Numismatic al Muzeului
Municipiului București spre a fi achiziţionate, un număr de 16 monede antice ce
au fost descoperite în localitatea Cochirleni, com. Rasova, jud. Constanţa. Între
acestea, sunt patru piese de argint geto-dacice ce provin dintr-un tezaur descoperit
în anul 1940, într-o oală neagră, la adâncimea de 6 m pe malul Dunării. Iniţial au
fost mai multe monede asemănătoare, care s-au risipit, rămânând numai aceste
patru exemplare1. Tot în anul 1940, au mai fost aflate și două monede romane
imperiale, doi sesterţi de la Tiberius și Traian, dar care nu au nicio legătură cu
depozitul de monede geto-dacice. Restul pieselor provin din descoperiri izolate
în aceeași localitate, ce au fost realizate până în momentul ofertei.
Pe teritoriul așezării de la Cochirleni, s-au succedat mai multe civilizaţii,
din neolitic până în epoca medievală, fiind relevate aici urmele unei prime așezări
de tip tell încă din timpul culturii Gumelniţa2. Pentru perioada preromană, este
semnalată descoperirea unei amfore mici de Thasos, neștampilate, datată în
sec. IV-III a.Chr., care a fost folosită ca urnă funerară3. Tot aici s-a identificat
începutul valului mare de pământ însoţit de două șanţuri ce străbate Dobrogea
până la Constanţa4. Acesta ar fi fost întărit pe latura sudică de o serie de castre,
dintre care unul a fost atestat la Cochirleni. Denumit mai târziu „Cetatea
Pătulului”, acesta a fost construit pe malul drept al Dunării, cu ziduri din piatră
și mortar, ce închid o suprafaţă de circa 3 hectare. Deși până acum nu existau
prea multe dovezi ale unei locuiri constante în localitatea de pe malul Dunării,
aceste descoperiri monetare pledează pentru această ipoteză.
Tezaurul de monede geto-dacice de tip Inoteşti - Răcoasa, 1940

Av. Cap schematizat spre dreapta, cu șase linii ce redau părul și cu trei
globule în loc de ochi, gură și bărbie; pe cap, o rozetă cu șase petale.
deasupra calului;
sub cal. Cal schematizat spre stânga.
Rv.
În câmp stânga, pe piciorul ridicat al calului, o pasăre spre dreapta. Cerc perlat
discontinuu.
Preda 1973, p. 248, nr. 4, dar cu avers 5 – revers 4, pl. XLIX, 4 revers.
1. AR ã 6,26 g; 23,5 × 25,4 mm; formă concav-convexă; inv. 87701. Pl. I, 1.
Av. Cap schematizat spre dreapta, cu șase linii ce redau părul și cu trei
globule în loc de ochi, gură și bărbie; pe cap, o rozetă cu șase petale.

1
Informaţiile au fost consemnate în fișele monedelor, fiind furnizate în momentul achiziţiei de ofertantul
Iarca Oprișan.
2
Comșa 1977, p. 66, 69. Sîrbu 1983, p. 47. Florescu 1986, p. 173. Hasotti 1997, p. 85. CCA, Campania 2001,
București, 2002, p. 107, nr. 72.
3
Irimia 1973, p. 15 și 17.
4
Diaconu 1973-1975, p. 199-212. E. Comșa, P. Diaconu, EAIVR, I (A-C), s.v. Cochirleni.
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Rv.
deasupra calului; N sub cal. Cal schematizat spre stânga. În
câmp stânga, pe piciorul ridicat al calului, o pasăre spre dreapta. Cerc perlat
discontinuu.
Preda 1973, p. 248, nr. 6, avers 6 – revers 6 variantă, pl. XLIX, 6.
2. AR ß 5,84 g; 23,7 × 24,8 mm; formă concav-convexă; inv. 87698. Pl.
I, 2.
Av. Cap schematizat spre dreapta, cu șase linii ce redau părul (din care
sunt vizibile doar cinci) și cu trei globule în loc de ochi, gură și bărbie; pe cap, o
rozetă cu șase petale.
Rv. M deasupra calului; N sub cal. Cal schematizat spre stânga. În câmp
stânga, pe piciorul ridicat al calului, o pasăre spre dreapta, parţial vizibilă. Cerc
perlat discontinuu.
Preda, p. 249, nr. 14, avers 12 – revers 12, pl. XLIX, 14.
3. AR ã 6,44 g; 26 mm; formă concav-convexă; inv. 87700. Pl. I, 3.
Av. Cap schematizat spre dreapta, cu șase linii ce redau părul și cu trei
globule în loc de ochi, gură și bărbie; pe cap, o rozetă cu șase petale.
Rv. T, deasupra calului; / T, sub cal. Cal schematizat spre stânga.
În câmp stânga, pe piciorul ridicat al calului, o pasăre spre dreapta. Cerc perlat
discontinuu.
Preda, p. 251, nr. 27, avers 20 - revers 26, pl. L, 12.
4. AR ã 6,48 g; 23,5 × 24,9 mm; formă concav-convexă; inv. 87699. Pl. I, 4.
IMPERIUL ROMAN

Tiberius (14-37)
Av. Cvadrigă spre dreapta. Cerc perlat. Pe avers au fost aplicate trei
contramărci:
- ä o contramarcă ovală, de 9,7 × 12 mm, cu capul unui personaj feminin
ce poartă o cunună de spice (Demeter ?) spre stânga,
- å o contramarcă dreptunghiulară, de 5 × 14,4 mm, cu literele RCPP,
- ß o contramarcă dreptunghiulară, de 5,3 × 13,7 mm, cu literele GALBA.
TI • CAESAR • DI[VI • A]VG • [F • AVGVST • P • M • TR • POT •
Rv.
XXXVI •]. În centru, S C.
RIC, I, p. 109, nr. 37, pl. VI, 110 (av.), sesterţ Roma, anii 34-36 p.Chr.
RIC, I2, p. 98, nr. 54, sesterţ Roma, anii 34-35 p.Chr.
BMC, I, p. 134, nr. 103, pl. 24, 10, sesterţ Roma, anii 34-35 p.Chr.
5. AE  24,06 g; 34,6 × 35,2 mm; inv. 87703. Pl. I, 5.
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Traian (98-117)
Av. IMP • CAES • NER • TRAIANO • OPTIMO • AVG • GER • DAC • PARTHICO
• P • M • TR • P • COS • VI • P • P •. Bust laureat și drapat spre dreapta.
Rv. REX PARTHIS – DATVS. În exergă, S C.
Traian șezând pe un tron, pe o platformă spre stânga, însoţit de prefect,
prezintă regelui Parthamaspates pe Parthia învinsă.
RIC, II, p. 291, nr. 667, pl. XI, 194, sesterţ Roma, anii 114-117 p.Chr.
BMC, III, p. 223, nr. 1045 var. avers, sesterţ Roma, anii 116-117 p.Chr.
6. AE æ 22,48 g; 32,5 × 33,6 mm; inv. 87702. Pl. I, 8.

Licinius (308-324)
Av. IMP C VAL LICIN LICINIVS PF AVG. Cap laureat spre dreapta. Cerc perlat.
Rv. IOVI CONS – ERVATORI. În câmp dreapta, A; în exergă, SMN.
Jupiter stând spre stânga, cu chlamys pe umărul stâng, ţine în mâna dreaptă
pe un glob o Victorie înaripată și în mâna stângă un sceptru. În câmp stânga jos, un
vultur spre stânga, cu capul întors spre dreapta, ce ţine o cunună în cioc.
RIC, VII, p. 601, nr. 13, Nicomedia, officina A, anii 313-317.
7. AE å 1,82 g; 19,7 × 20,5 mm; inv. 87707. Pl. I, 9.

Av. […..] LICINIVS PF AVG. Bust laureat și cuirasat spre dreapta. Cerc perlat.
Rv. IOVI CONS – [ERVATORI]. Jupiter stând spre stânga, cu chlamys pe
umărul stâng, ţine în mâna dreaptă pe un glob o Victorie înaripată și în mâna
stângă un sceptru. În câmp stânga jos, un vultur spre stânga, cu capul întors spre
dreapta, ce ţine o cunună în cioc. Imagine parţial păstrată și monetărie ilizibilă.
RIC, VII, tip IOVI CONSERVATORI, varianta fără captiv, anii 313-317.
8. AE ã 1,22 g; 15,2 × 17 mm; piesă uzată; pe revers, monetărie ștearsă;
inv. 87710. Pl. I, 10.

Constantius II Caesar (337-361)
Av. [FL] IVL CONSTANTIVS NOB C. Bust laureat, cuirasat, în paludamentum,
spre dreapta. Cerc perlat.
Rv. GLOR – IA EXERC – ITVS (3). În exergă, SMKA. Doi soldaţi stând din
faţă, fiecare ţine o suliţă și câte un scut. Între ei, un stindard. Cerc perlat.
LRBC, I, p. 29, nr. 1265, Cyzicus, perioada IIIa, anii 335-337.
9. AE å 1,31 g; 15,8 mm; inv. 87706. Pl. I, 11.
Constantius II (337-361)
Av. DN CON[STAN – TIVS] PF AVG. Bust diademat (cu perle) și drapat
spre dreapta.
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Rv. [FEL TEMP RE – PARATIO] (FH 3). Virtus spre stânga, cu un scut
pe braţul stâng, străpunge cu lancea un călăreţ ce cade, prinzându-se de gâtul
calului. Monetărie ilizibilă.
LRBC, II, tip FEL TEMP REPARATIO (FH 3), anii 351-361 (AE 3).
10. AE ã 1,20 g; 14,6 × 16,1 mm; deteriorată; inv. 87711. Pl. I, 12.

Valens (364-378)
Av. DN VA[LENS] – PF AVG. Bust diademat și drapat spre dreapta. Cerc perlat.
Rv. [GLORIA RO] – MANOR[VM]. Împăratul stând spre dreapta, ţine
captivul în mâna dreaptă și un stindard în mâna stângă. Monetărie ilizibilă.
LRBC, II, tip GLORIA ROMANORVM (8), anii 364-378.
11. AE â 2,22 g; 15,8 × 16,8 mm; deteriorată; inv. 87704. Pl. I, 13.
perlat.

Flacilla (379 – 386)
Av. AEL FLAC – C[ILLA AV]G. Bust diademat și drapat spre dreapta. Cerc

Rv. SALVS REI – PVBLICAE. În câmp stânga, . În exergă, CON – Є.
LRBC, II, p. 89, nr. 2167 variantă, Constantinopolis, officina Є, anii 383386 (AE 2).
12. AE â 4,84 g; 21,7 × 24 mm; inv. 87705. Pl. I, 14.
Arcadius (383-408)
Av. DN ARCADIVS PF AVG. Bust diademat și drapat spre dreapta. Cerc perlat.
Rv. VOT / V în cunună. În exergă, • SMHA.
LRBC, II, p. 84, nr. 1969, Heraclea Thracica, officina A, anul 383 (AE 4).
13. AE  1,18 g; 13,3 × 14,1 mm; inv. 87708. Pl. I, 15.

Av. DN ARCADIVS [PF AVG]. Bust diademat și drapat spre dreapta. Cerc perlat.
Rv. SALVS REI – [PVBLICAE]. În exergă, CONS[A].
LRBC, II, p. 89, nr. 2185, Constantinopolis, officina [A], anii 383-392 (AE 4).
14. AE â 0,81 g; 12,4 × 13,4 mm; inv. 87709. Pl. I, 16.
IMPERIUL BIZANTIN

Justin I (518-527)
Av. [……..] – AS PP AVG. Bust laureat și drapat spre dreapta. Cerc perlat.
Rv. K în centru. În câmp stânga, o cruce între literele N – I. În câmp
dreapta, B.
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DOW, I, p. 50, nr. 34b.I, variantă legendă avers, Nicomedia, ½ follis, anii
518-527.
15. AE â 8,42 g; 23 × 24,1 mm; inv. 87712. Pl. I, 17.
Justin II şi Sofia (565-578)
. Cerc perlat.
Av.
Rv. Є. În câmp dreapta, N. Cerc perlat.
DOW, I, p. 234, nr. 116.2, Nicomedia, pentanummion, anii 565-578.
16. AE 1,50 g; 13,1 × 15 mm; inv. 87713. Pl. I, 18.

Micul depozit de la Cochirleni descoperit în 1940 este alcătuit din patru
monede de argint de tip Inoteşti-Răcoasa. Acestea, cu o formă accentuată concavconvexă şi greutăţi ce se situează între 5,84 - 6,48 g, sunt imprimate cu siglele
/ ;
/ N; M / N;
/ /T. Monedele geto-dacice de tip Inotești-Răcoasa
sunt emisiuni târzii derivate stilistic din cele de tip Adâncata-Mănăstirea și
Vârteju-București. Cea mai mare parte a descoperirilor se situează în stânga
Dunării, în Câmpia Română, concentrându-se în două mari zone, una între
râurile Argeș și Ialomiţa, și cealaltă în zona Buzăului până la cursul inferior al
Siretului. Cu toate acestea, astfel de monede încep să fie semnalate din ce în
ce mai des în regiunea din dreapta Dunării, în așezările de pe malul fluviului.
Mai multe descoperiri de tip Inotești-Răcoasa sunt menţionate în zona de sudvest a Dobrogei, unde o piesă în stare fragmentară a fost aflată la Izvoarele,
com. Lipniţa, jud. Constanţa alături de o emisiune de tip Vârteju-București în
punctul „La tablă”, pe malul Dunării, în vecinătatea așezării geto-dacice5. O altă
monedă mult mai bine păstrată provine din localitatea alăturată Dunăreni, com.
Aliman, ce a fost aflată într-o mică fortificaţie de lângă castrul roman6. În cadrul
săpăturilor arheologice de la Ostrov, jud. Constanţa, a fost găsită în pământul de
umplutură o piesă fragmentară de tip Inotești-Răcoasa7. De asemenea, în cadrul
cercetărilor arheologice din 2007 de la Ulmetum - Pantelimonul de Sus, com.
Pantelimon, a fost descoperit un exemplar fragmentar. La aceste semnalări se
adaugă o piesă găsită passim în Dobrogea, care ar putea proveni din sud-vest,
tot de pe malul Dunării8.
Cu toate acestea, monedele de tip Inotești-Răcoasa apar și în nord, în
compoziţia unui tezaur aflat recent în 2006, la Somova, jud. Tulcea în număr
de 13 exemplare, alături de emisiuni geto-dacice de tip Vârteju-București (24
Talmaţchi 2000, p. 394, nr. 1-2.
Talmaţchi 2000, p. 394, nr. 3.
7
Talmaţchi 2008, p. 498.
8
Talmaţchi 2008, p. 487 și p. 492-493.
5
6

157

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

ex.) și Măcin (16 ex.), dar și împreună cu trei exemplare de la regele traco-getic
Moskon9. Depozitul de la Cochirleni se înscrie în seria descoperirilor de astfel de
emisiuni din așezările dobrogene, descoperiri ce schiţează o arie de circulaţie în
zona de sud-vest la sfârșitul sec. II - I a.Chr.
Următoarea monedă din catalog este o emisiune romană de la Tiberius,
pe care am identificat-o cu destulă dificultate datorită stării slabe de conservare.
Piesa, bătută la Roma în anii 34-36, este interesantă mai ales datorită celor trei
contramărci aplicate pe avers. Prima care a fost imprimată pare să fie cea cu
capul unui personaj feminin spre stânga, ce poartă o cunună de spice de grâu
și care ar putea fi identificată cu Demeter / Ceres. A doua aplicare datează din
vremea lui Nero și este unul dintre cele mai rare poansoane folosite. Cea mai
târzie este cea cu numele împăratului GALBA, care a fost aplicată pe aversul
unor sesterţi începând de la Tiberius și mai ales din epoca lui Claudius și Nero,
așa cum reiese din catalogul realizat de R. Martini în 200210.
În ceea ce privește prima contramarcă, am preferat să o identificăm
cu Demeter / Ceres, deoarece am găsit un chip asemănător stilistic pe aversul
unui denar roman republican atribuit acestei divinităţi11. Ca datare, s-ar putea
presupune ca ea să fi fost aplicată în vremea lui Claudius, pentru că în această
perioadă încep să se bată emisiuni de bronz cu CERES AVGVSTA pe revers sau
ca împărătesele Antonia și Agrippina să fie redate pe avers cu cunună de spice
de grâu. Toate aceste manifestări fac aluzie la grija constantă a împăratului de a
asigura necesarul de grâne Romei, grijă consemnată și în izvoare12.
Contramarca cu iniţialele
RCPP a fost citită ca semnificând titulatura
imperială NERO CAESAR PATER PATRIAE. Împăratul a preluat titlul de Pater
Patriae spre sfârșitul anului 55 p.Chr. sau la începutul lui 5613, ea fiind aplicată
după acest moment. Contramarca este mai puţin cunoscută, fiind semnalată
până acum doar pe două piese din vremea lui Claudius. Una a fost menţionată
de numismatul italian în lucrarea sa, ca fiind o emisiune în numele Agrippinei,
de tip RIC 102, din colecţia Ashmolean Museum, Oxford14. A doua piesă provine
de pe internet, de pe un site specializat în contramărci romane imperiale15. În
virtutea rarităţii acestui poanson, am identificat aici această ultimă monedă,
lipsită însă de date tehnice, pe care am şi ilustrat-o pentru a evidenţia mai bine
o comparaţie între contramărcile imprimate.
Talmaţchi 2008, p. 476-479.
Martini 2002, p. 32, nr. 2.3.2.B.2 și p. 201-202, nr. 1.4006-1.4011.
11
Crawford, 378 / 1c.
12
RIC, I, p. 119.
13
RIC, I2, p. 149, nr. 3 și p. 151, nr. 8-9 (Roma, decembrie 55 – decembrie 56).
14
Martini 2002, p. 202, nota 2397.
15
Piesa a fost afișată pe internet, pe site-ul www.romancoins.info, ce conţine Museum of Countermarks on
Roman Coins, nr. 7.
9

10
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Imp. Roman – Claudius I (41-54)
TI • CLAVDIVS • CAESAR • AVG • P M • TR • P • IMP • P P •.
Av.
Cap laureat spre dreapta. C. p. Pe avers au fost aplicate trei contramărci:
- ä o contramarcă ovală, cu capul unui personaj feminin ce poartă o
cunună de spice (Demeter ?) spre stânga,
- ã o contramarcă dreptunghiulară, cu literele
RCPP,
- å o contramarcă dreptunghiulară, cu literele GALBA.
Rv. SPES – AVGVSTA. În exergă, S C.
Speranţa mergând spre dreapta, ţine în mâna dreaptă o floare.
RIC, I, p. 129, nr. 64, pl. VIII, 125, sesterţ Roma, anii 41-54 p.Chr.
RIC, I2, p. 130, nr. 115, sesterţ Roma, anii 50-54 p.Chr.
BMC-Roman, I, p. 191, nr. 192, pl. 36, 3, sesterţ Roma, anul 43 p.Chr.
AE fără date tehnice. Pl. I, 6.

Este interesant faptul că pe aversul acestei emisiuni, mult mai bine
păstrată, au fost imprimate toate cele trei contramărci care apar şi pe moneda
din catalogul nostru.
Un poanson foarte asemănător, poate chiar acelaşi, dar citit altfel este
menţionat şi de R. Martini: (NE)R•C•(MP)16. Acesta, aplicat pe un sesterţ din
vremea împăratului Claudius, a fost citit cu o oarecare rezervă ca fiind NERO
CAESAR IMPERATOR, autorul exprimându-şi îndoiala în nota 2397. Tot aici,
autorul consideră că este foarte posibil ca atât pe moneda din catalogul său, cât
şi pe piesa de la Oxford să fi fost imprimate variante neîngrijite, greşit redate ale
celei mai des întâlnite contramărci din vremea lui Nero, cea cu iniţialele NCAPR
(NERO CAESAR AUGUSTUS PROBAVIT)17. Aşa cum reiese din pl. II, în care am
expus alături de sesterţul de la Tiberius descoperit la Cochirleni şi piesa de la
Claudius de pe internet, şi fotografia aversului monedei lui R. Martini (pl. I, 7),
RCPP.
pare să fie vorba de o singură contramarcă, şi anume cea cu iniţialele
Comparaţia celor trei fotografii indică faptul că şi cea din urmă, citită impropriu
ca (NE)R•C•(MP) să fie de fapt un alt poanson al aceleiaşi contramărci cu
RCPP, alta şi mult diferită decât cea cu NCAPR.
În catalogul nostru, o altă piesă interesantă, ce a fost descoperită în 1940 ca
și piesa de la Tiberius, este un sesterţ de la Traian foarte bine păstrat, emis la Roma
în anii 114-117. Acesta este urmat de un lot mai compact de piese de bronz din sec.
IV, începând cu două monede de la Licinius de tip IOVI CONSERVATORI, continuând
cu emisiuni de la Constantius II, Valens și Flacilla, și încheindu-se cu bronzuri de la
16
17

Martini 2002, p. 202, nr. 1.4012.
BMC, I, p. xxxi, 3.
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Arcadius. Ultimele două monede sunt exemplare din epoca bizantină, o jumătate de
follis de la Justin I și un pentanummion de la Justin II și Sofia.
Mai mult sau mai puţin importante, aceste monede completează lista
descoperirilor monetare dobrogene, pledând pentru continuitatea locuirii
civile de la Cochirleni, com. Rasova, jud. Constanţa.
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Planşa I. Tezaurul de monede geto-dacice de tip Inotești-Răcoasa de la Cochirleni,
com. Rasova, jud. Constanţa din 1940 (1-4); sesterţi romani contramarcaţi (5-7).
Contramărcile sunt mărite de 1,5 - 2 ori.
Planche I. Trésor des monnaies géto-daces de type Inotești-Răcoasa découvert
à Cochirleni, com. Rasova, dép. de Constanţa en 1940 (1-4); sesterces roumains
contremarques (5-7). Les contremarqués sont agrandies par 1,5 - 2 fois.
Planşa II. Monede de bronz descoperite la Cochirleni, com. Rasova, jud.
Constanţa.
Planche II. Monnaies de bronze découvertes à Cochirleni, com. Rasova, dép. de
Constanţa.
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Planșa I. Tezaurul de monede geto-dacice de tip Inoteşti-Răcoasa de la Cochirleni,
com. Rasova, jud. Constanţa din 1940 (1-4); sesterţi romani contramarcaţi (5-7).
Contramărcile sunt mărite de 1,5 – 2 ori.
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Planșa II. Monede de bronz descoperite la Cochirleni, com. Rasova, jud. Constanţa.
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COMEMORAREA BĂTRÂNILOR ÎN NORD ESTUL MOESIEI INFERIOR
(SCYTHIA MINOR) ÎN SECOLELE I-IV P. CHR.
Raluca Iuliana Popescu*
Keywords: commemoration, elderly people, Roman society, Moesia Inferior.
Cuvinte cheie: comemorare, vârstnici, societatea romană, Moesia Inferior.
Abstract: This study aims to discuss a number of issues regarding the
commemoration of elderly people in the north-eastern part of Moesia Inferior. Epitaph
frequency varies from region to region, depending on the cultural background,
gender, social status and age. Such information enables us to discover and explore the
characteristics of Roman provincial society’s attitudes towards the elderly.
Rezumat: Articolul urmăreşte să discute o serie de aspecte referitoare la procesul
comemorării persoanelor vârstnice în nord-estul provinciei Moesia Inferior1. Frecvența
epitafurilor diferă de la regiune la regiune în funcție de apartenența culturală, sex, stare
socială şi grupă de vârstă. Aceste informații ne permit să descoperim caracteristici specifice
şi să explorăm atitudinile societății provinciale romane față de persoanele vârstnice.

Un aspect important în studierea societăţilor antice este evoluţia
statutului individului în cadrul comunităţii de-a lungul vieţii sale. Cercetările
anterioare indică o preocupare a specialiștilor mai degrabă către persoanele
mature - cu o carieră sau meserie - în detrimentul celor de vârsta a treia.
Această situaţie a fost parţial determinată de puţinele informaţii păstrate
despre modul de viaţă al bătrânilor în antichitate. Majoritatea autorilor antici
polemizau pe tema degradărilor fizice și psihice aduse de bătrâneţe2. Biografiile
prezintă în mod predilect viaţa unor bărbaţi din straturile superioare ale
societăţii, pornind de la primii ani de viaţă, continuând apoi cu educaţia, intrarea
în viaţa publică, căsătoria și nașterea descendenţilor, mai apoi cu ascensiunea pe
scara politică sau în afaceri și încheindu-se odată cu decesul și înmormântarea3.
Perioada de dinainte de momentul morţii era în general trecută cu vederea sau
în cel mai bun caz prezentată succint.
Lipsa unor astfel de informaţii în izvoarele scrise nu trebuie însă
interpretată ca un indicator al numărului mic de persoane care atingeau vârste
înaintate, ci mai degrabă ca o diminuare a vizibilităţii lor în cadrul societăţii, fapt
confirmat de existenţa a numeroase monumente funerare ridicate în amintirea
unor persoane longevive. Un studiu detaliat al acestui tip de monumente
Muzeul Municipiului București.
Teritoriul actual al Dobrogei.
2
Juvenal, Satire, IV, 10, 198-204, 241-5.
3
Parkin 2003a, p. 19.
*

1
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furnizează date importante legate de statutul și imaginea persoanelor în vârstă
în cadrul familiei și societăţii.
În societatea contemporană, trecerea la vârsta a treia este marcată în
general de încheierea activităţii profesionale, într-o perioadă de timp cuprinsă
între 59 și 65 ani. În antichitate, un astfel de moment sau o anumită vârstă care
să delimiteze trecerea la această etapă a vieţii nu exista. În cazul femeilor acest
punct de turnură ar putea fi legat de menopauză, probabil între 40 și 50 de ani4.
În cazul bărbaţilor însă momentul este greu de determinat.
În lumea romană un indiciu ar fi faptul că după vârsta de 46 de ani,
soldaţii erau consideraţi seniores5, iar după 50 de ani erau lăsaţi la vatră,
excepţii făcându-se doar în momentele de criză6. În perioada republicană, la 60
de ani cetăţenii nu mai erau eligibili pentru îndeplinirea serviciului militar, iar
în cea imperială, senatorii nu mai erau obligaţi să ia parte la ședinţele senatului.
Lex Papia Poppaea7 introdusă de Augustus, scutea femeile de peste 50 de ani și
bărbaţii de peste 60 de ani de la penalităţile aplicate celor necăsătoriţi.
Ar fi inexact să considerăm că în lumea antică bătrâneţea era legată
numai de vârsta cronologică a individului, fiind mai degrabă dată de declinul
fizic sau mental. Referirile la bărbaţii (senex) sau femeile (anus)8 în vârstă
erau subiective, dictate de anumite circumstanţe și mai ales de modul în care
respectivele persoane se simţeau sau de modul în care erau privite în societate9.
Astfel, un filosof putea să se considere mai bătrân decât anii pe care-i avea sau
(într-un epitaf) un bărbat să fie considerat în floarea tinereţii la 45 de ani. Două
epitafuri de la Tomis menţionează bărbaţii consideraţi tineri de către soţiile lor,
deși aveau 4210, respectiv 4511 de ani în momentul decesului.
Dacă începutul bătrâneţii nu poate fi definit de împlinirea unei anumite
vârste, trebuie găsite alte criterii de identificare a persoanelor (din perioada
studiată) cărora li se putea aplica termenul de bătrâni. Vom încerca astfel să
analizăm obiceiul comemorării persoanelor de peste 60 de ani, în nord-estul
provinciei Moesia Inferior, dar fără a considera a priori că aceasta era vârsta la
care se refereau sursele când se menţiona bătrâneţea. Eșantionul la care facem

Amundsen, Diers 1970.
Aulus Gellius, Noctes Atticae, X, 28.
6
Generalul Lucius Aemilius Paullus în 168 a.Chr. a condus la vârsta de 64 de ani armata romană spre victorie în
bătălia de la Pydna.
7
Harlow, Laurence 2005, p. 127.
8
Rosivach 1994.
9
Parkin 2003a, p. 21.
10
ISM II, p. 310-311, nr. 346(182): […] fecit / stipendia <annis> XXIIII et vi/xit annis XLII et spi/ritum naturae
suae / reddedit. Aurelia / Claudia coniux bene/merente virginio / suo et pare […].
11
ISM II, p. 329-330, nr. 373(209): D(is) M(anibus) / Val(erius) Felix princeps offi/ci(i) pr(a)esidis vixit an(nos)
XLV / Aurel(ia) Aemilia bene meri/to conpari(!) virginio posuit / vale viator //.
4
5
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Număr defuncți

referinţă conţine 58 de inscripţii funerare12 în limbile greacă sau latină, care
datorită dedicaţiilor comune fac referire la 64 de persoane decedate. Cel mai
vârstnic bărbat comemorat avea 90 de ani13, iar cea mai în vârstă femeie 80 de
ani14.
25

barbati

20

femei

15

neprecizat

10
5
0

Comemorarea pe grupe de vârstă în epitafurile descoperite în nord estul
Moesiei Inferior (secolele I-IV p.Chr.).
Unul dintre aspectele de interes în literatura de specialitate este
utilizarea vârstei defuncţilor în realizarea unor modele demografice. Punctul
slab al acestor modele este faptul că nu toţi defuncţii beneficiau de un
monument funerar din piatră, sau care să reziste trecerii anilor, diminuând
astfel aplicabilitatea și acurateţea metodei.
Datele obţinute din analiza epitafurilor sunt extrem de utile în
determinarea unor caracteristici locale ale procesului de comemorare, diferit
de la regiune la regiune, în funcţie de apartenenţă culturală, sex, stare socială
și grupă de vârstă. Un exemplu sugestiv îl reprezintă comparaţia între nivelul
scăzut de reprezentare în inscripţiile funerare a persoanelor trecute de 70 de
ani la Roma (de numai 1%), faţă de cel din provincia Africa (24,8%)15.
Peste un sfert din inscripţiile funerare descoperite în aria noastră de
interes ce aveau trecută vârsta defuncţilor, aparţin unor indivizi de peste 60
de ani. Procentul este mai mare pentru monumentele funerare construite în

12
ISM I, nr. 271. ISM I, nr. 276. ISM I, nr. 278. ISM I, nr. 336. ISM I, nr. 339. ISM I, nr. 356. ISM I, nr. 373. ISM II,
nr. 172(8). ISM II, nr. 203(39). ISM II, nr. 252(88). ISM II, nr. 225(61). ISM II, nr. 249(85). ISM II, nr. 296(132).
ISM II, nr. 338(174). ISM III, nr. 144. ISM III, nr. 182. ISM III, nr. 187. ISM III, nr. 189. ISM IV, nr. 48. ISM IV, nr.
56. ISM IV, nr. 59. ISM IV, nr. 60. ISM IV, nr. 63. ISM IV, nr. 65. ISM IV, nr. 66. ISM IV, nr. 67. ISM IV, nr. 115. ISM
IV, nr. 117. ISM IV, nr. 122. ISM IV, nr. 127. ISM IV, nr. 181. ISM IV, nr. 191. ISM IV, nr. 215. ISM IV, nr. 224. ISM V,
nr. 7. ISM V, nr. 24. ISM V, nr. 26. ISM V, nr. 27. ISM V, nr. 42. ISM V, nr. 78. ISM V, nr. 104. ISM V, nr. 107. ISM V, nr.
117. ISM V, nr. 118. ISM V, nr. 121. ISM V, nr. 184. ISM V, nr. 191. ISM V, nr. 194. ISM V, nr. 196. ISM V, nr. 225.
ISM V, nr. 226. ISM V, nr. 250. ISM V, nr. 302. Bărbulescu, Buzoianu 2010, nr. 1. Popescu 1976 nr. 208 și 271.
Suceveanu et alii 2003, nr. 17 și 18.
13
CIL III, 14444. Doruţiu-Boilă 1964, p. 132, nr. 6. ISM V, p. 246, nr. 226.
14
Florescu 1938, p. 368-370, nr. 2. Florescu et alii 1958, p. 83-85. ISM V, p. 52-53, nr. 26.
15
Hopkins 1966, p. 248-249.
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amintirea unor persoane cu vârste între 60 și 75 de ani, dar numărul este foarte
mic pentru cele ridicate în memoria persoanelor ce depășiseră această vârstă.
Din punct de vedere al reprezentării pe sexe există o diferenţă semnificativă,
bărbaţii fiind comemoraţi de cinci ori mai des decât femeile. Această situaţie
poate fi legată de natura patriarhală a societăţii antice, unde bărbaţii aveau
o poziţie privilegiată, iar femeile ocupau un loc marginal. În mod paradoxal,
acestea după menopauză se bucurau de mai multă libertate nemaiputând
produce moștenitori legitimi și astfel nemaifiind obligate de familie să
urmeze cu stricteţe convenţiile societăţii16. O parte dintre ele se bucurau și de
independenţă economică putând controla după moartea tatălui și a soţului o
parte din bunurile obţinute prin dotă sau moștenire. Este cazul Valeriei Crispina
care menţiona în epitaful scris în amintirea soţului său (la Durostorum), decedat
la vârsta de 60 de ani, că a ridicat monumentul funerar al acestuia în calitatea de
soţie și moștenitoare: „…coniux et haeres posuit”17.
Era îngrijirea și comemorarea vârstnicilor în antichitate o acţiune
benevolă sau una impusă de legislaţie? În perioada clasică, la Atena obligaţia
era atât de natură morală, cât si legală18. Legile lui Solon stabileau că cel care
nu avea grijă de părinţi, cu câteva excepţii19, era privat de drepturi cetăţenești20.
Societatea romană însă nu avea legi clare care să stabilească modul de îngrijire
a rudelor în vârstă. Bărbatul cel mai vârstnic din familie - tatăl, bunicul sau
străbunicul - era pater familias și deţinea până la moarte patria potestas21,
mai precis avea autoritate asupra tuturor rudelor. Cu toate acestea, legile sau
obiceiurile nu erau întotdeauna respectate și cu trecerea timpului, severitatea
lor s-a diminuat22. Existau pe de altă parte și persoane fără descendenţi direcţi
sau rude vârstnice ce nu erau protejate prin aceste cutume.
O viaţă longevivă nu garanta însă o poziţie importantă în cadrul familiei
sau al societăţii. În lipsa unui „sistem de pensii”, persoanele ajunse la vârste
înaintate erau dependente de statutul și bunurile acumulate până în acel
moment, de ajutorul rudelor sau al altor persoane. Societatea romană încuraja
pietas23 - datoria faţă de părinţi, cărora trebuia să le asiguri adăpostul, hrana,
îngrijirea, înmormântarea și comemorarea. Aceasta reprezenta o motivaţie
pentru procreare, iar nașterea mai multor generaţii de descendenţi asigurau
Parkin 2003a, p. 37.
Conrad 2004, p. 207, nr.301, pl. 83/3. Petolescu 2003-2005, p. 389-340, nr. 1083. ISM IV, p, 249-251, nr. 117.
18
Plutarch, Βίοι Παράλληλοι, I, Solon, 22.
19
Copii rezultaţi în afara căsătoriei.
20
Diogenes Laertius, Βίοι καὶ γνῶµαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιµησάντων, I, 55.
21
Saller 2004, p. 102-132.
22
Frier et alii 2004, p. 199.
23
Saller 2004, p.102-132.
16
17
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o bătrâneţe liniștită, o continuitate a numelui familiei și păstrarea memoriei
defuncţilor.
Datoria de a avea grijă de respectarea memoriei înaintașilor se observă
în epitafurile în care sunt comemoraţi bunicii. Un exemplu în acest sens
provine de la Tomis, unde din ordinul Ampliatei, nepotul Homerichos, fiul lui
Hermaphilos, s-a ocupat de ridicarea monumentului funerar pentru tatăl și
bunicii săi24. În inscripţie sunt trecute pe lângă numele bunicilor Ampliata și
Hermes, și cele ale străbunicilor Gennais din Sidon și Socrates, permiţându-ne
astfel să cunoaștem succesiunea a patru generaţii din aceeași familie. Interesant
este că Ampliata, decedată la vârsta de 77 de ani, le-a supravieţuit atât soţului
mort la 63 de ani, cât și fiului Hermaphilos care a trăit doar 25 de ani.
Nu numai datoria îi motiva pe cei care se ocupau de comemorarea unor
rude vârstnice, ci și afecţiunea, așa cum reiese și din epitaful lui Sextus de la
Histria: „…lăsatu-mi-am suflarea pe buzele soaţei iubite”25. Dovezi de dragoste
din partea familiei reprezintă și înregistrarea cu o precizie remarcabilă a vârstei
defunctului („...a trăit 63 de ani, 6 luni și 16 zile...”26; „...a trăit 70 de ani și 11
zile și ...a trăit 60 de ani, 2 luni și 7 zile...”27) sau construirea unui monument
comemorativ la o perioadă îndelungată de la deces („...a trăit 61 de ani, 5 luni și
6 zile și 6 (?) ore.....și cea care la 15 ani după moarte i-a împodobit mormântul
este soţia Eutucis”28).
Inscripţiile funerare puse în amintirea bătrânilor se deosebesc de cele
ale altor grupe de vârstă prin sobrietate și acceptarea inevitabilă a sfârșitului
vieţii fizice: „…să cinstiţi pe Mani cu tămâie, fiindcă și voi aveţi să veniţi la noi…
”29. Din epitafuri nu mai răzbate pregnant durerea celor rămași în urmă, ci mai
degrabă îndeplinirea datoriei faţă de defuncţi: „...copiii preapioși au pus [acest
mormânt] celor ce au binemeritat”30; „...a pus [piatra de mormânt] soţului care
a binemeritat31 etc.
O caracteristică comună între epitafurile vârtsnicilor și cele ale
persoanelor mature o reprezintă sublinierea carierelor defuncţilor, în special ale
ISM II, p. 278-279, nr. 290(126).
ISM I, p. 393, nr. 271: […] φίλης ἀλόχου ἐνὶ χείλεσι κάλ/λιπον ἦτορ.
26
ISM IV, p.315-317, nr. 181: […]vix(it)/ ann(os) LXIII me(n)s(es) /VI d(ies) XVI […].
27
CIL III, 12478. Florescu et alii 1958, p. 109-110, nr. 31. ISM V, p. 67-69, nr. 42: […] vixit annis LXX dies XI et[…]
vixit annis LX menses duobus (sic) dies VII […].
28
Aricescu 1974, p. 263-270, nr. 2, fig. 2. Popescu 1976, p. 201-203, nr. 191, fig. 191. ISM IV, p. 350-351, nr. 215:
Fl(avius) Tatianus vix(it) / ann(is) LXI m(ensibus) V d(iebus) VI / (h)or(is) VI et q(uae) an(nis) XV et / pos(t)
morte(m) decora/(vi)sti (h)onore et E[u]/[t]ucis ? co(n)iux.
29
Popescu 1976, p. 218-220, nr. 208: Valeates / vos qui superis / setis et co-/letes manes t[u]-/res quia vos /ad
nos veni-/turi setis[…].
30
CIL III, 12478. Florescu et alii 1958, p. 109-110, nr. 31. ISM V, p. 67-69, nr. 42: […]bene merentibus p[i]/entissimi nati mem[o]/-riam posuerunt.
31
CIL III, 12480. Aricescu 1977, p. 62. ISM V, p. 141, nr. 118: […]po[sui]t[m]ar-/[ito bene mer(enti)].
24
25
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celor din cadrul armatei sau din administraţia urbană. Aproximativ o treime din
monumentele funerare incluse în acest studiu au fost ridicate în amintirea unor
veterani, în ele fiind menţionate unitatea militară, gradul și perioada petrecută
de aceștia sub arme: „...veteran al cohortei I Ubiorum32, signifer (ofiţer de rang
inferior) a trăit 70 de ani, a servit în armată 28 de ani...”33, „...veteran al cohortei
Lusitanorum34, fost pedes (soldat pedestru) a servit în armată 28 de ani, a trăit
70 de ani...”35, „...subofiţer veteran al escadronului de Asturi36,, a trăit 64 de ani, a
servit în armată 32 de ani...”37 etc. Din rândurile administraţiei proveneau Titus
Manius Bassianus38 - membru al Sfatului Histriei precum și Lucius Pompeius
Valens39 care a îndeplinit sarcinile de arhonte, agoranom și preot al lui Dionysos
în același oraș și un consilier al tomitanilor, rămas anonim40. Un alt personaj în
al cărui epitaf este trecută ocupaţia este negustorul Menophilos Bassus, originar
din Nicomedia și decedat la Histria41.
În cazul monumentelor construite în amintirea unor femei longevive
sunt scoase în evidenţă calităţile de soţie și mamă: „...trăit-a cu al său -bărbatcu demnitate vreme de 60 de ani”42 și „…care a trăit 70 de ani și a convieţuit cu
mine 46 de ani. Din ea mi s-au născut fii, care trăiesc, 7…”43.
Majoritatea inscripţiilor din eșantionul studiat consemnează relaţia
dintre defunct și comemorator. Cele mai multe monumente funerare au fost
ridicate de partenerul de viaţă și de copii, împreună sau separat. În situaţia în
care aceștia ar fi fost deja decedaţi, de comemorare se puteau ocupa nepoţii
sau alte rude apropiate. Se cuvine amintit cazul lui Homerichos de la Tomis care
s-a ocupat de înmormântarea bunicilor și a tatălui44. Rudele care se îngrijesc
de îndeplinirea ritualurilor de comemorare nu fac această acţiune singure, ci
împreună cu copiii defunctului. Astfel, Menophilos Bassus45 a fost comemorat
la Histria de fratele Asclepiades și fiul său numit după unchi tot Asclepiades, iar
Matei-Popescu 2004, p. 229-230.
Florescu et alii 1958, p. 73-74, nr. 1. Aricescu 1977, p. 64. ISM V p. 50-51, nr. 24: […]vet(eranus) co[h(ortis) I]
/ Ubio(rum) sig(nifer) vix(it) ann(is) LXX mili(tavit) ann(is) XXVIII […].
34
Matei-Popescu 2004, p. 217-219.
35
CIL III, 12480. Aricescu 1977, p. 62. ISM V, p. 141, nr. 118: […] vet(erano) coh(ortis) Lusit(anorum) / ex
p(edite?) mil(itavit) annis / XXVIII vix[it] / an(nis) LXXX[II] […].
36
Matei-Popescu 2004, p. 175-177.
37
Stoian 1962, p. 204-205; Aricescu 1977, p. 222, nr. 7. ISM II, p. 199-200, nr. 172(8): […] duplic(arius)
vet(eranus) alae Astur(um) vixit an(nis) LXIIII, mil(itavit)/ an(nis) XXXII […].
38
CIL III 7525 și 14449. ISM I, p. 453, nr. 339.
39
CIL III 12489. ISM I, p. 485-487, nr. 373.
40
Stoian 1962, p. 132, nr. 36. ISM II, p. 249, nr. 249(85).
41
ISM I, p. 469, nr. 356.
42
Avram, Bărbulescu, 1992, p. 191-193, nr. 14, fig. 14. ISM III, p. 477, nr. 144: […] βι]-/ ώσαντ’ ἐπ̣ι̣-/τιμῶς ἑξή-/
κοντ’ ἐνι-/αυτούς.)
43
ISM II, p. 226, nr. 203(39): […] ζήσασα ἔτη] /οʹ, συνοικήσασα / μοι ἔτη μϛʹ ἐξ ἧς / μοι ἐγένοντο / τέκνα
ζῶντα ζ· / ζῶν φρονῶν[…].
44
ISM II, p. 278-279, nr. 290(126).
45
ISM I, p. 469, nr. 356.
32
33
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Titus Manius Bassianus46 a fost înmormântat de fiul său Vitalianus Bassianus și
de nora sa Scapullia Gemella.
Un anumit procent din populaţie, în special din rândul celor în vârstă,
era preocupat de ridicarea unor monumente comemorative încă din timpul
vieţii. Accentul cade în acest caz pe sănătatea mentală a maturităţii, pe raţiune,
bătrâneţea fiind asociată cu senilitatea. La Callatis, Caius, fiul lui Philodespotos,
„...încă în viaţă și în deplinătatea facultăţilor, a făcut pentru el (mormântul) la
vârsta de 60 de ani...”47. Într-un alt epitaf, provenind de la Tomis, un consilier
al tomitanilor și-a pus statuie când avea 65 de ani, lăsând inscripţia în seama
moștenitorilor48. De remarcat este stela funerară a unei familii descoperită la
Troesmis, din care aflăm că epitaful a fost pus de defuncţi: doi fraţi de 65 și 62
de ani și soţiile lor de 60 și 50 de ani49.
Bătrânii care nu aveau copii sau rude apropiate care să se ocupe de
ritualurile de înmormântare și comemorare delegau această sarcină încă
din timpul vieţii unei alte persoane, care putea să-i devină și moștenitor. De
multe ori, individul desemnat să îndeplinească această datorie era libertul
defunctului. Un astfel de exemplu provine de la Sacidava unde monumentul
funerar al lui Marcus Valerius, veteran din Cohors IV Gallorvm50, a fost ridicat,
potrivit dispoziţiilor testamentare, de către libertul și moștenitorul său51. Întrun alt caz, libertul Marcus s-a ocupat doar de inscripţionarea altarului funerar
pregătit la Histria de Lucius Pompeius Valens pentru el, soţia sa Mansueta și fiul
lor Donatus în ziua de 19 septembrie 157 p. Chr.52
***

Analizând epitafurile din secolele I-IV p. Chr. descoperite în nord-estul
Moesiei Inferior, constatăm existenţa unor caracteristici regionale în cadrul
procesului de comemorare. În ciuda speranţei mici de viaţă la naștere53, numărul
celor decedaţi la vârste înaintate nu este nesemnificativ. Din punct de vedere al

ISM I, p. 453, nr. 339.
Alexandrescu-Vianu, 1970, p. 290, nr. 16. Popescu, 1970, p. 322-323, nr. 16. ISM III, p. 504-505, nr. 182: […]
ζήσας ἔτη ἑξήκοντα/ζῶν καὶ φρενῶν ἐποί-/ησα ἐμαυτῷ[…].
48
Stoian 1962, p. 132, nr. 36. ISM II, p. 249, nr. 249(85): […] sta-/tuam v(ivus) s(ibi) p(osuit). secun-/d[um]
pietatem / [heredes t]it[u]-/[lum b(ene) m(erenti) inscripserunt.
49
Doruţiu-Boilă 1980, p. 216, nr. 184.
50
Matei-Popescu 2004, p. 208-210.
51
Aricescu 1974, p. 259-263, nr. 1, fig. 1. ISM IV, 325-326, nr. 191: […]lib(erti?) e[t? heredes?] /ex t[est(amento)
f(aciendum)? c(uraverunt)?].
52
ISM I, p. 485-487, nr. 373: […]et sepul/crum se vivo / ipse sibi fecit et ara(m) / posuit, cum fuit ann(orum) /
LXXVI […] M(arcus) ma/io(rarius) rerum supr[a] s(cripti) e[t] supra [scrip]-/ te p{u}osuit quem com(m)e(n)do
[…]-/tus cum libert<i>s me<i>s. scrip/[tum] XIII Octob(ribus) Barbaro co(n)s(ule).
53
Scheidel 2001.
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reprezentării pe sexe, epitafurile femeilor sunt de cinci ori mai puţine decât ale
bărbaţilor, situaţie ce poate fi legată de rolul lor marginal în cadrul societăţii
romane. Majoritatea comemoratorilor erau persoane apropiate defuncţilor,
în general partenerul de viaţă și copii, mai rar alte rude sau liberţii. În lipsa
familiei, monumentele funerare erau ridicate încă din timpul vieţii, fapt precizat
în inscripţie. Diferenţa faţă de epitafurile altor categorii de vârstă este dată de
sobrietatea stilului și de acceptarea inevitabilă a sfârșitului vieţii fizice.
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NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE ÎN SITUL
VÂRTEJU, CĂTUNUL CHIRCA, ORAŞUL MĂGURELE, JUDEŢUL ILFOV
(AŞEZĂRI DIN EPOCA NEOLITICĂ, HALLSTATT, SEC. II-I î. Hr., II-III ŞI
III d. Hr., SEC. IX-X)
Vasilica Sandu*
Mots-clés: la topographie du site, parcelles cherchées archéologique; la
diffusion des établissements sur la surface du site; complexes d’habitation; matérielles
archéologiques mobiles.
Cuvinte cheie: topografia sitului, loturi cercetate arheologic, răspândirea
aşezărilor pe suprafaţa sitului; complexe de locuire; materiale arheologice mobile.

Resumé: Nouvelles découvertes archéologiques dans le site Vârteju Cătunul
Chirca, la ville Măgurele, dép. Ilfov (les habitats le l’âge néolithique, Hallstatt, des IIe-Ie
siècles av. J. Chr, IIe-III e et IXe-Xe siècles ap. J. Chr.)
Le site arhéologique Vârteju Cătunul Chirca est situé dans la pleine bucarestoise
méridionale, sur la rive nordique du rivière Ciorogârla.
Les recherches préventives et les surveillances archéologiques pendant des fouilles des
sections pour fondations et sous-sols des maisons, commencées dans l’année 2007, ont
été continuées dans la période 2008-2011 sur 7 parcelles de terre situées sur la rue Unirii
aux no 37, 69, 83 A, 97, 103, 134 et Sabarului, no 2. Aussi dans le 5 septembre 2012 sur le
bord gauche haut du rivière Ciorogârla, ont été effectuées recherches de surface dans la
rue Văii, no 2-12 et Chirca, no 3 et 93, pour vérifier si existe des vestiges archéologiques à
l’ouest, jusque la rue Bucarest. Sur la surface du site qui s’éntend sur une bande environ de
2 km, à ouest de constructions de l’ancienne coopérative agricole de production, en partie
orientale où est voisin avec le site Vârteju Grajdurile fostului CAP, jusque la intersection
des rues Chirca, Bucureşti et Sârbilor, dans la partie occidentale, ont été découverts
des matériaux mobiles et complexes d’habitation appartenant des habitats de l’époque
néolithique, Hallstatt, des IIe-Ie siècles av. J. Chr., des IIe-IIIe et IXe-Xe siècles ap. J. Chr.
Rezumat: Situl arheologic Vârteju „Cătunul Chirca” este situat în câmpia
bucureşteană sudică, pe malul nordic al râului Ciorogârla.
Cercetările preventive şi supravegherile arheologice în timpul săpării şanţurilor pentru
fundaţiile şi subsolurile caselor, începute în anul 2007, au fost continuate în perioada
2008-2011 pe 7 loturi situate în strada Unirii la nr. 37, 69, 83 A, 97, 103, 134 şi Sabarului,
nr. 2. De asemenea, la 5 septembrie 2012, pe malul stâng, înalt al râului Ciorogârla au
fost efectuate cercetări de suprafaţă în strada Văii, nr. 2-12 şi strada Chirca, nr. 3 şi 93
pentru verificarea existenţei vestigiilor arheologice spre vest, până la strada Bucureşti. Pe
suprafaţa sitului, care se întinde pe o fâşie de circa 2 km lungime, de la vest de construcţiile
vechiului CAP, în partea răsăriteană unde se învecinează cu situl Vârteju Grajdurile fostului
CAP, până la intersecţia străzilor Chirca, Bucureşti şi Sârbilor, în partea vestică, au fost
descoperite materiale mobile şi complexe de locuire aparţinând unor aşezări din epoca
neolitică, Hallstatt, secolele II-I î. Hr., II-III d. Hr. şi IX-X.
*

Muzeul Municipiului Bucureşti.
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Situl arheologic Vârteju Cătunul Chirca1 se află pe malul nordic, înalt al
râului Ciorogârla, de-a lungul străzilor Unirii, Văii şi Chirca (Fig. 2) din oraşul
Măgurele, judeţul Ilfov.

Istoricul cercetărilor
Primele descoperiri de materiale datând din prima epocă a fierului,
secolele IV și X d. Hr. au fost făcute în anul 1962, în mai multe puncte de pe
teritoriul satelor Nefliu și Vârteju2, de către prof. dr. Petre Roman, pe vremea
când era încă profesor de istorie la școala generală nr. 137 din comuna Măgurele.
Pentru redactarea unui studiu de fezabilitate necesar avizării proiectului
„Regularizarea cursurilor râurilor Ciorogârla şi Sabar”, regretatul arheolog dr
Aristide Ştefănescu a efectuat în vara anului 1987 cercetări de suprafaţă, cu
care ocazie a semnalat şi localizat la sud-vest de strada Sabarului aşezarea din
secolele IX-X d. Hr.3.
Cu ocazia actualizarea PUG-ului oraşului Măgurele în anul 2006, am
localizat pe teren vestigiile identificate de A. Ştefănescu şi am continuat
cercetarea arheologică de suprafaţă spre vest, până la strada Văii, prilej cu care
am constatat şi prezenţa resturilor unei aşezări din secolul III d. Hr.4. În anul
2007, am făcut cercetări arheologice preventive pentru fundaţii de case, pe
două amplasamente de pe str. Unirii, la nr. 85 și 87 A5.
În această lucrare am prezentat rezultatele descoperirilor arheologice
efectuate de autorul acestui articol în anii 2008-2009 şi 2011, pe încă 7 loturi, în
timpul supravegherii săpării şanţurilor pentru fundaţiile unor case particulare
şi al cercetării loturilor agricole aferente (Fig. 1), precum şi rezultatele unei
modeste cercetări de suprafaţă6 efectuate în 5 septembrie 2012, pe câteva loturi
situate la sud de străzile Văii şi Chirca, unde am putut pătrunde dinspre lunca
inundabilă. Această cercetare era necesară deoarece până la intersecţia străzilor
Chirca, Bucureşti şi Sârbilor, nu existau date despre potenţialul arheologic al
acelui sector al malului înalt al Ciorogârlei.
Situl Vârteju Cătunul Chirca se întinde pe o fâşie de teren de aproximativ
2 km lungime, de la malul vestic al unei vâlcele care-l separă de situl Vârteju Grajdurile fostului CAP, acolo unde strada Unirii face un cot spre sud - în partea
răsăriteană, până la intersecţia mai sus menţionată - în extremitatea vestică
(Fig. 2). Situl are 50, 100 sau 150 m lăţime, în funcţie de configuraţia naturală

cod LMI IF-I-s-B-15252, IF-I-m-B-15252.01-02.
Roman 2012, p. 26, 31, 38-39.
3
Ştefănescu 1989, p. 55, nr. 10.
4
Lucrare efectuată de Vasilica Sandu-Cuculea.
5
Vasilica Sandu-Cuculea 2007, p. 302-305.
6
Pentru redactarea unui Raport de evaluare de teren necesar avizării proiectului „Sistem centralizat de
canalizare cu staţie de epurare, în oraşul Măgurele, localitatea Vârteju, judeţul Ilfov“.
1
2
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a pantei şi a platoului terasei în raport cu lunca inundabilă, fiind o fâşie situată
pe panta domoală şi prelungă, ori mediu înclinată sau abruptă în câteva locuri
şi mai mult sau mai puţin pe platoul malului nordic înalt al râului Ciorogârla.

Descrierea săpăturilor
1. Strada Unirii 1. nr. 37, proprietate Marin Petre, contract cu MMB nr.
222/29.01.2008, Autorizaţie MCC nr. 42/2008. Supravegherea arheologică a
fost efectuată în data de 16 mai 2008, în zona de protecţie a sitului (Fig. 1/1a).
Din suprafaţa de 126,48 m2, afectată de construcţia casei, au fost cercetaţi
58 m2, în șase secţiuni de 0,60 m lăţime şi 0,80 m adâncime.
Pe circa 2/3 din amplasamentul noii construcţii, spre strada Unirii s-au
descoperit resturile a două case: una veche ridicată în perioada interbelică, din
care o mică parte a fost dărâmată prin anii ’60 ai secolului XX, pentru a se construi
alta (demolată înainte de începerea săpării şanţurilor pentru fundaţiile clădirii
actuale). Cu resturile lor lăsate pe loc, având aspectul unor lentile orizontale, s-a
înălţat terenul curţii cu până la 0,50 m.
În aceeaşi zi am efectuat o cercetare a terenului arabil al proprietăţii
familiei Petre, cu care ocazie am constatat că începând de la circa 100 m de
amplasamentul noii case, pe suprafaţa cultivată cu legume erau fragmente
ceramice din secolele II-I î. Hr şi III d. Hr. În extremitatea sud-estică a terenului
este o vâlcea, care separă situl Vârteju Cătunul Chirca, aflat la vest de vâlcea,
de situl Vârteju Grajdurile fostului CAP, situat pe malul răsăritean al acesteia.
Vestigiile de pe terenul lui Marin Petre se află în extremitatea nord-estică a
sitului Vârteju Cătunul Chirca (Fig. 1/1b).
2. Strada Sabarului, nr. 2, proprietate Marin Neagu, vizavi de biserica
Nefliu. Supraveghere arheologică în 24.09.2011 pentru șanţurile de fundaţie ale
unui garaj, amplasat între casă și gardul dinspre strada Sabarului (Fig. 1/2a).
Pe suprafaţa de 31,24 m2 au fost săpate patru secţiuni cu lăţimea de 0,45 m și
adâncimea de 0,60 m.
Stratigrafic, până la 0,40-0,45 m adâncime de la nivelul de călcare al
curţii, era un pământ amestecat cu mult moloz, balast, granule de var, fragmente
de cărămizi, sticlă și folie din plastic, provenite de la lucrările de renovare ale
casei existente și întins în urmă cu câţiva ani pentru înălţarea nivelului curţii.
Sub acest strat recent, până la baza șanţurilor era un pământ negricios-cenușiu,
amestecat cu pietricele, nisip și fragmente de la vase smălţuite și nesmălţuite
din secolul XX. Partea superioară a acestui strat, folosit ca arabil până în primii
ani ai secolului XXI, reprezenta nivelul de călcare al curţii înaintea înălţării
menţionate mai sus. În el s-au găsit numai două fragmente de dimensiuni mici
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din secolul III d. Hr, prezenţa lor acolo arătând că locul săpăturii se situează în
vatra aşezării antice.
La cercetarea arheologică de suprafaţă efectuată în acea zi pe terenul
arabil al proprietăţii (situat la sud de casă şi de anexele gospodăreşti - localizat
puţin pe platou, restul pe pantă și în lunca inundabilă a unei gârle, afluentă
râului Ciorogârla) folosit pentru cultivarea legumelor, au fost găsite numeroase
fragmente din lipitură arsă de la pereţii unor locuinţe și fragmente ceramice din
secolele II-III şi X d. Hr. La această adresă lăţimea sitului Vârteju Cătunul Chirca
este de circa 150 m (Fig. 1/2b).
3. Strada Unirii, nr. 69, proprietate Constantin Marian. Contract cu
MMB nr. 2749/23.07.2008, Autorizaţie de cercetare arheologică preventivă nr.
355/2008 emisă de MCC.
Săpătura pentru casă, efectuată în data de 20.08.2008, la 28 m sud-vest
de la gardul dinspre strada Unirii, a afectat o suprafaţă de 85,85 m2 (Fig. 1/3a).
Au fost cercetate manual șapte secţiuni cu lăţimea de 0,50 m și adâncimea de
0,70-0,80 m. Suprafaţa cercetată a însumat 32,71 m2.
Stratigrafia în săpătura pentru casă: 1. strat de 0,25-0,30 m, format
recent din lentile orizontale care conţineau moloz, fragmente de cărămizi, de
vase din lut smălţuit și nesmălţuit, balast și resturi menajere, depuse pentru
a umple suprafaţa albiată, rezultată în urma folosirii acestui loc pentru
răsadniţe. Prin această activitate a fost afectată cea mai mare parte a fostului
strat arabil, în care s-au mai găsit câteva fragmente de oale din secolele IX-X
d. Hr., decorate cu striuri orizontale; 2. strat din pământ negricios, de 0,15 m
grosime cu rare oase de animale, bucăţi de cărbune, chirpici, bucăţi de lipitură
arsă de perete de locuinţă și fragmente de vase dacice din secolele II-III d. Hr.;
3. strat castaniu-negricios, gros de circa 0,15 m; conţinea pământ ars, cărbuni și
rare fragmente de la vase din lut din prima epocă a fierului (Hallstatt); 4. strat
castaniu până la baza săpăturii; nu a fost observat nici un complex de locuire,
dar densitatea materialului arheologic mobil găsit în nivelele culturale a arătat
că amplasamentul acestei case se află pe suprafaţa vetrelor fostelor așezări
identificate până în prezent în acest sit.
Imediat la sud de gardul dinspre strada Unirii, pentru fundaţiile unui
garaj cu suprafaţa de 24 m2, au fost săpate patru secţiuni de 0,45 m lăţime
și 0,60-0,70 m adâncime şi însumând o suprafaţă cercetată de 8,145 m2.
Stratigrafic, până pe la -0,40 m solul este amestecat cu balast, cărămizi, moloz și
resturi menajere, fiind depus după anul 1947 pentru înălţarea nivelului curţii.
Până la baza săpăturii era fostul strat arabil al zonei, tăiat de gropi menajere cu
fragmente de vase din secolele XIX-XX. În acest strat am găsit un fragment de vas
lucrat cu mâna, din pastă cu cioburi pisate, lustruit la exterior.
176

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

A fost cercetat şi terenul arabil al proprietăţii (Fig. 1/3b), pe suprafaţa
căruia erau bucăţi mari de pământ ars şi fragmente de vase din epocile
identificate în săpăturile pentru fundaţii, precum şi din secolul X d. Hr.
4. Strada Unirii, nr. 83 A, proprietate Alexandru Stănescu. Contract cu
MMB, nr. 2466/03.07.2008 şi Autorizaţie nr. 321/2008, emisă de MCC. Cercetare
arheologică preventivă efectuată în data de 29.07.2008.
Pe suprafaţa afectată de 70 m2, situată pe platoul terasei, au fost săpate
manual șase secţiuni cu lăţimea de 0,40 m şi adâncimea de 0,60 m. Suprafaţa
cercetată arheologic a însumat 17,44 m2 (Fig. 1/4).
Stratigrafia: 1. strat arabil de 0,20 m grosime, din pământ cenuşiunegricios, cu fragmente de cărămizi, oale şi străchini smălţuite din secolul XX,
împreună cu rare bucăţi de pământ ars şi de fragmente de la vase dacice; 2. strat
din pământ negricios, măzăros, bine delimitat, între 0,20 şi 0,40 m adâncime
cu oase de animale, cărbuni, bucăţi de pământ ars şi de lipitură din pereţi de
locuinţe, precum şi majoritatea fragmentelor de vase dacice; 3. strat castaniunegricios până la baza şanţurilor, cu rare bucăţi de pământ ars, cărbuni şi
fragmente de vase dacice şi hallstattiene. În partea sudică a amplasamentului
casei a fost interceptată groapa unui bordei din secolele II-III d. Hr.
5. Str. Unirii, nr. 97, teren proprietate Dumitru Gheorghe.
Contract cu MMB nr. 1034/08.04.2009, Autorizaţie eliberată de MCPN,
nr. 105/2009. Săpătură efectuată la 12-13 mai 2009.
Amplasamentul săpăturii pentru fundaţiile casei a fost la 24,40 m sud de
gardul dinspre strada Unirii, pe platoul ușor înclinat, la limita acestuia cu panta
mediu povârnită.
Pe suprafaţa afectată de 143,42 m2, au fost săpate 10 secţiuni cu lăţimea
de 0,80 m și adâncimea cuprinsă între 1,00 m în jumătatea nordică și 0,90 m în
șanţul sudic, precum și o casetă pentru pivniţă, de 8,40x4,50 m, până la 2,00 m
adâncime. Suprafaţa cercetată arheologic a însumat 78,41 m2.
În săpătură am constatat că pe cea mai mare parte a amplasamentului
viitoarei case, nivelele culturale au fost distruse până la stratul castaniu de
numeroase gropi săpate mai ales în secolul XX, datorită folosirii terenului pentru
răsadniţe, pivniţe și grajduri de animale, acestea fiind apoi umplute apoi cu
resturi menajere sau provenite de la demolările anterioare. Umplutura gropilor
conţinea fragmente de la vase smălţuite şi nesmălţuite, din a doua jumătate
a secolului XIX şi din secolul XX, unele având în interior resturi de substanţe
organice carbonizate. Numai în șanţurile exterioare de pe laturile sudică și
estică, stratigrafia naturală a terenului nu a fost total deranjată de intervenţiile
antropice recente.
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Stratigrafia în șanţul sudic: 1. strat arabil de 0,25-0,30 m grosime, din
pământ cenușiu-negricios, cu rare bucăţi de cărămizi și fragmente de la oale și
străchini smălţuite din secolele XIX-XX; 2. strat negricios, măzăros, de 0,15-0,20
m grosime, în care erau rare bucăţi de cărbuni, pământ ars, lipitură de perete
de la o locuinţă incendiată și fragmente de vase din secolele II-III d. Hr.; 3. strat
castaniu-negricios, până la 0,65 m adâncime, cu câteva granule de pământ ars și
cărbuni; 4. strat castaniu, până la baza săpăturii.
Nu a fost observat niciun complex antic de locuire. Din pământul scos din
secţiuni și din caseta pentru pivniţă, au fost recuperate numai cinci fragmente
de la vase antice.
În schimb, pe suprafaţa arată a terenului de pe panta terasei, erau multe
fragmente de lipitură din pereţii unor locuinţe arse, de la vase geto-dacice
(secolele II-I î. Hr.) din secolele II-III d. Hr., IX-X și XIX-XX.
6. Str. Unirii, nr. 103, proprietate SC LINE GROUP SRL (patron Cătălin
Ion). Contract cu MMB nr. 903/19.03.2009 şi Autorizaţie MCPN nr. 90/2009.
Cercetare arheologică preventivă în 10-11 aprilie 2009.
Terenul este situat pe malul răsăritean al unei vâlcele de eroziune,
colmatate în prezent, iar amplasamentul casei a fost stabilit în partea superioară
a pantei terasei, colţul nord-estic al acesteia fiind la 23 m sud de gardul spre
strada Unirii. Pe suprafaţa de 98 m2 afectată de lucrările de construcţie au fost
săpate șapte secţiuni cu lăţimea de 0,80 m şi adâncimea cuprinsă între 1,101,30 m în S I şi 0,40-0,60 m în extremitatea sudică a S II. Suprafaţa cercetată
arheologic a însumat 44,60 m2.
Stratigrafia în S I săpată în partea superioară a pantei, spre str. Unirii,
a fost următoarea: 1. strat arabil de 0,20-0,25 m grosime, din pământ cenuşiunegricios în care erau bucăţi de cărămizi şi fragmente de la oale şi străchini
smălţuite din secolul XX, bucăţi rare de pământ ars și fragmente de la vase
dacice antrenate. Ceramica aparţine epocilor dacică, medievală, modernă
şi contemporană; 2. strat negricios foarte bine evidenţiat, până la 0,45 m
adâncime, în care s-au găsit oase de animale, bucăţi rare de cărbune, pământ
ars, lipitură din pereţi de locuinţe, precum şi majoritatea fragmentelor din
secolele II-I î. Hr. şi II-III d. Hr.; 3. strat castaniu-negricios până la 0,60-0,65 m
adâncime, cu fragmente de vase, pământ ars şi cărbuni; 4. strat castaniu până
0,80 m adâncime; 5. loess, până la baza săpăturii.
În capătul sudic al S II, în partea de jos a pantei, respectiv a săpăturii, la
17 m sud de peretele nordic al S I, descris mai sus, nivelele 2-4 sunt mai subţiri
iar stratul de loess se află la 0,60 m adâncime. Nu a fost găsit niciun fragment
ceramic al aşezării din secolele IX-X d. Hr.
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Complexe de locuire, în număr de cinci, au fost interceptate numai în S I
și S II (Fig. 3/A). Acestea aparţin așezărilor din secolele II-I î. Hr. şi II-III d. Hr.7
7. Str. Unirii, nr. 134 , proprietate Elena și Fănuţ-Virgiliu Bunea.
Contract cu MMB nr. 1110/04.05.2011, autorizaţie de supraveghere
arheologică nr. 53/2011, eliberată de MCPN. Supraveghere efectuată în 31 mai 2011.
Pe suprafaţa afectată de 95,03 m2, au fost săpate 11 secţiuni, de 0,45 m
lăţime până la adâncimea de 0,65 m în partea nordică și 0,90 m în partea sudică.
Suprafaţa cercetată arheologic a fost de 30,74 m2.
Terenul este mai înalt în partea sudică, spre strada Unirii din cauza
depunerilor antropice, făcute mai ales în epocile modernă și contemporană.
Stratigrafia: 1. strat arabil de 0,25 m grosime, negricios-cenușiu, măzăros,
în care sunt rare fragmente de cărămizi și de vase din secolul XX, din lut smălţuit;
2. strat negricios-castaniu, gros de 0,25 m în care s-au găsit câteva fragmente de
cărămizi, oase de animale domestice consumate în gospodărie și de vase din lut
smălţuit, databile în a doua jumătate a secolului XIX și la începutul secolului XX;
3. strat castaniu-negricios, până la baza săpăturii. În săpătura efectuată, nu au
fost găsite resturi arheologice antice.
În schimb, în pereţii unei gropi săpate în jurul fântânii aflată în exteriorul
colţului sud-estic al viitoarei case, am găsit un fragment maroniu de oală lucrată
la roată din pastă zgrunţuroasă, și altul cenușiu din pastă fină, ambele databile
în secolele II-III d. Hr. Lipsa resturilor arheologice antice în săpătura efectuată
la circa 30 m nord de axul străzii Unirii și slabele indicii materiale găsite lângă
amplasamentul casei în construcţie, arată că suprafaţa cercetată arheologic se
află dincolo de marginea nordică a vetrelor așezărilor din secolele II-I î. Hr. și IIIII d. Hr., documentate cu complexe de locuire vizavi, în str. Unirii, nr 103.
8. Str. Unirii nr. 87 A, proprietate Valentin Baciu.
Săpătura arheologică preventivă pentru fundaţiile casei (Fig. 1/8a) a fost
efectuată în aprilie 20078 şi tot atunci, la cercetarea de suprafaţă a terenului arabil
am constatat că situl are acolo, pe platou şi pantă, circa 125 m lăţime (Fig. 1/8b).
9. Str Unirii, nr. 85, proprietate Mihăiţă şi Ştefania Gabriela Niţu.
Cercetare arheologică preventivă efectuată în septembrie 2007,
publicată9.
10. Strada Văii, nr. 2-12, cercetare arheologică de suprafaţă la 5
septembrie 2012.
La nr. 2-10, cercetarea s-a făcut numai pe terenul arabil de pe panta şi de
la baza terasei, unde pe solul nisipos, de culoare cenuşie-gălbuie au fost găsite
numai fragmente de vase din secolele XVIII-XX.
Sandu-Cuculea 2010, p. 318-319.
Sandu-Cuculea 2007, p. 303-304.
9
Sandu-Cuculea 2007, p. 304-305.
7
8
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Pe terenul arat recent de la nr. 12 (proprietar Florea Vasile), situat pe
platoul terasei care avansează mult spre sud-est până la gârla care curge la baza
pantei, erau la suprafaţa solului fragmente de vase din epoca neolitică, getodacă (secolele II-I î. Hr.), secolele IX-X d. Hr. şi XVIII-XIX, împreună cu multe
bucăţi de pământ ars din pereţii unor locuinţe.
11. Strada Chirca, nr. 3, proprietate Titu Sarău.
La vest de drumul de acces de la intersecţia străzilor Chirca şi Văii, spre
lunca inundabilă a râului Ciorogârla, platoul terasei are panta abruptă, aspect
datorat unor intervenţii antropice moderne, la baza ei funcţionând astăzi un
teren de sport. Cercetarea de suprafaţă s-a făcut pe platoul terasei, în grădina de
legume şi în curtea proprietăţii, unde s-au găsit fragmente de vase din aceleaşi
epoci istorice ca şi în str. Văii, la nr. 2- 12.
12. Strada Chirca, nr. 93.
Cercetarea s-a făcut în malurile unui drum care cobora în debleu spre
lunca inundabilă şi pe panta cu înclinaţie medie a unui teren cultivat cu viţă de
vie, situat imediat la est. La suprafaţa solului am găsit fragmente de vase getodacice (secolele II-I î. Hr.).
***
În cercetările de suprafaţă şi săpăturile efectuate pe strada Sabarului şi
pe cele 12 loturi descrise mai sus, pe suprafaţa acestui sit au fost identificate
resturile unor aşezări din epocile neolitică, Hallstatt, geto-dacică, daco-romană,
din secolele IX-X d. Hr. şi XVIII-XIX.
O parte din suprafaţa pe care se află resturile vetrelor aşezărilor antice,
este suprapusă astăzi de curţile şi construcţiile locuitorilor oraşului Măgurele,
unde - așa cum s-a constatat în urma cercetării- au fost depuse (mai ales în
secolul XX) straturi groase de balast, resturi menajere şi de la reparaţiile sau
demolările caselor precedente. Din imposibilitatea de a pătrunde în fiecare
curte şi pe fiecare lot arabil, suprafaţa acestui sit nu a fost cercetată sistematic.
Descoperirile prezentate au valoare de semnalare, datele despre
locuirile antice trebuind să fie completate în viitor, prin continuarea cercetărilor
arheologice.
Aşezarea din epoca neolitică, cultura Boian
Descoperită numai prin cercetare de suprafaţă, această aşezare este
documentată de câteva fragmente de vase, dintre care unul din pastă cu pleavă
şi nisip, miezul negru şi pereţii exteriori maronii, găsit în strada Văii, nr. 12. Pe
terenul din strada Chirca, nr. 3, la suprafaţa solului erau: un fragment din corpul
unui vas cu miezul negru şi pereţii exteriori maronii, modelat îngrijit cu mâna din
180

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

pastă cu puţin nisip şi pleavă, având aspect fin şi barbotina netezită în interiorul
vasului cu o paletă; un fragment de culoare neagră, cu suprafaţa erodată, din
buza unui vas din pastă cu nisip şi multă pleavă, care seamănă cu exemplare
din subspecia ceramică 1b, descoperite în aşezarea fazei Bolintineanu a culturii
Boian, de la Bucureşti-Băneasa Lac10.

Aşezarea hallstattiană
Este documentată prin fragmente de vase găsite la suprafaţa solului şi în
săpătură, între strada Sabarului şi nr. 83 A din strada Unirii.
Pe un teren cultivat cu legume situat la est de biserica Nefliu şi la circa 25
m vest de strada Sabarului, la o cercetare de suprafaţă efectuată în 18.05.2006
am găsit mai multe fragmente de vase dintre care menţionăm un fragment de
vas cu pereţii verticali şi buza teşită orizontal pe care sunt crestături adânci,
dispuse oblic. Un fragment asemănător a fost găsit în aşezarea hallstattiană din
situl Vârteju Grajdurile fostului CAP11, situată pe acelaşi mal al râului Ciorogârla,
la circa 1 km, spre est, menţionăm deasemenea o buză de strachină invazată şi
polifaţetată cu caneluri oblice la exterior (Pl. I/1)12, modelată cu mâna din pastă
fină cu rare boabe de nisip şi pietricele, arsă maroniu, cu analogii în aceeaşi
aşezare13.
În săpătura pentru casa lui Marian Constantin şi pe terenul cultivat cu
legume am găsit fragmente de vase din pastă fină, gălbui-cenuşie-maronie,
lustruite pe ambele feţe care provin de la: un bol (Pl. I/5), un vas pe care se
păstrează un buton alungit orizontal şi o parte dintr-un şir de impresiuni
semicirculare (Pl. I/7 ), partea superioară a unei străchini cu buza invazată,
exteriorul polifaţetat cu caneluri orizontale şi decorat cu un şir orizontal de
linii paralele arcuite în formă de paranteză, realizat prin imprimare adâncă cu
o ştanţă (Pl. I/2). Motive decorative asemănătoare realizate în aceeaşi tehnică,
au fost descoperite pe fragmente de străchini polifaţetate în aşezarea de la
Popeşti pe Argeş14 şi pe căni în aşezările de la Vârteju Grajdurile fostului CAP15 şi
Măgurele Pe malul nordic al Ciorogârlei16.
Din şanţurile pentru fundaţiile casei lui Alexandru Stănescu au fost
scoase mai multe fragmente de la străchini din pastă cu nisip (între care una cu
buza teşită orizontal şi cu un brâu sub buză în exterior (Pl. I/3)), un bol (Pl. I/4),
Sandu-Cuculea 2011, p. 22.
Sandu 2013, p. 77 şi 106, Fig. 12/1.
12
Ilustraţia acestei lucrări (desene în creion/hârtie, tuş/calc şi prelucrare digitală) a fost realizată de Vasilica
Sandu.
13
Sandu 2013, p. 78, Fig. 11/5.
14
Vulpe 1962, p. 364, Fig. 5/4.
15
Sandu 2013, p. 78, Fig. 11/4.
16
Sandu-Cuculea 2007, p. 310-312, Fig. 11/2.
10
11
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vase cu buza teşită orizontal şi pereţii aproape verticali (Pl. I/9, 11) databile în
secolul VI î. Hr.17, un vas decorat cu brâu alveolat (Pl. I/10) şi fragmente de vase
decorate cu brâu crestat (Pl. I/6, 8).
Străchinile cu profilele invazate şi exteriorul polifaţetat cu caneluri
orizontale sau oblice şi decorul realizat prin ştanţare datează această aşezare în
faza Hallstatt D, corespunzătoare necropolei de la Ferigile18.

Aşezarea geto-dacică (secolele II-I î. Hr.)
În extremitatea nord-estică a sitului, pe terenul din str. Unirii, nr.
37 au fost găsite puţine fragmente, între care unul din buza şi toarta puţin
supraînălţată a unei căni lucrată la roată din pastă fină, arsă cenuşiu (Pl. V/43)
din secolele II-I î. Hr.19Acestea provin din aşezarea geto-dacică a cărei vatră se
află pe malul răsăritean al vâlcelei, în situl Vârteju Grajdurile fostului CAP. Spre
sud-vest, în situl Vârteju Cătunul Chirca, primele resturi din secolele II-I î. Hr. au
fost identificate începând din str. Unirii, nr. 83 A. Erau formate din fragmente
lucrate cu mâna de la vase-borcan, unele decorate cu brâu alveolat (Pl. III/24,
27), de la o tipsie decorată în exteriorul buzei cu brâu alveolat (Pl. III/23) şi de
la suportul inelar scund al unei cupe lucrată la roată din pastă fină, arsă cenuşiu
(Pl. V/53).
Fragmente de la vase borcan lucrate cu mâna, decorate cu brâu alveolat,
unul în săpătură şi mai multe pe arătură, precum şi fragmente cenuşii de la
fructiere din pastă fină lucrată la roată, au fost găsite şi în str. Unirii, nr 97.
Complexe de locuire au fost identificate numai în str. Unirii, nr. 103 (Fig.
3/A): o locuinţă de suprafaţă (L 1), un bordei (B 1) şi două gropi (Gr 1 și Gr 2).
Stratul de cultură din pământ negricios, măzăros în care apar fragmente de vase
şi din care coboară complexele de locuire se află între 0,25 şi 0,45 m de la nivelul
de călcare al curţii în anul 2009.
Locuinţa de suprafaţă (L 1) - apărută în extremitatea sudică a S II, pe
2,90 m lungime - avea podeaua adâncită cu 0,15 m în loess.
Dintre resturile materiale recuperate menţionăm numeroase bucăţi de
dimensiuni mari de lipitură arsă, obţinută din lut amestecat cu paie și pleavă
(unele păstrau pe suprafaţa lor şi amprentele nuielelor din care fuseseră ridicaţi
pereţii acestei locuinţe) oase de animale între care și un fragment dintr-un corn
de cerb, o gresie şi o greutate fragmentară din lut ars (Pl. VIII/61).
Dintre fragmentele de vase lucrate cu mâna menţionăm un fragment de
la un pahar din pastă fină cu puţin nisip, cenușie (Pl. VIII/62), fragmente de la
căţui (Pl. VIII/64-65, 68), un fragment de la o strachină, fragmente de la vase

Moscalu 1983, p. 424, Pl. XXXII/10-11.
Vulpe 1967, Pl. I/13.
19
Leahu 1965, p. 63, Fig. 41/4.
17
18
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borcan (Pl. VIII/67, Pl. IX/72) - dintre care unul decorat cu brâu puţin oblic,
alveolat (Pl. IX/71), altul decorat cu buton cilindric având o impresiune rotundă
în mijloc și brâu alveolat, arcuit (Pl. IX/70), cu analogii în aşezarea geto-dacică
de la Bucureşti Colonia Băncii20, la Poiana21, etc.
Fragmentele lucrate la roată din pastă fină, cenușie provin de la o
strachină cu buza lată (Pl. XII/85), o strachină bitronconică de mici dimensiuni,
o toartă de cană, buza unei fructiere (Pl. XII/84), corpul unei fructiere decorată
în interior prin lustruire cu linii curbe (Pl. XII/87).
Groapa bordeiului nr. 1 (B 1)22 a fost observat în S II numai colţul estic.
A avut podeaua 1,05 m adâncime, fiind adâncită 0,25 m în stratul de loess. În
pământul cenușiu-negricios, măzăros din umplutura gropii s-au găsit puţine
materiale arheologice mobile: câteva bucăţi de pământ ars cu amprente de paie,
oase de animale, un fragment de la o amforă cu exteriorul gălbui, fragmente de
la vase borcan modelate cu mâna - unele decorate cu brâu alveolat, mai multe
fragmente cenușii-negricioase din corpul și buza lată ale unei fructiere lucrată
cu mâna din pastă fină (Pl. XI/76), lustruită atât în interior cât și la exterior.
Groapa nr. 1 (Gr 1) descoperită în S I, era ovală în plan (1,20x1,65 m în
reconstituire) cu pereţii oblici în partea superioară și aproape verticali în cea
inferioară și fundul plat la 1,20 m adâncime (Fig. 3/A). Până la 0,30-0,35 m de la
bază avea umplutura formată din cenușă, câţiva cărbuni, concreţiuni calcaroase,
oase de animale și fragmente de vatră și de vase. Printre aceste resturi, între
1,00 și 1,10 m adâncime, s-au găsit mai multe fragmente de pietre dure de
culoare cenușie, aplatizate prin clivare și trei fragmente din piatră calcaroasă
având una din feţe aproape netedă, cealaltă ciobită, de 0,09 m grosime şi de
0,38x0,25 m, respectiv 0,46x0,25 m. A treia piatră de 0,29x0,20 era perforată
și avea pe faţa netedă gravat un șanţ de o parte și de alta a orificiului perforat.
Fragmentul acesta, spart din vechime, păstrează pe feţele laterale lungi câte un
şanţ (Pl. VII/60a-d). O piatră fragmentară de râșniţă de tip elenistic, perforată
și cu aceleași șănţuiri a fost descoperită la Popești23. În cenuşa de deasupra şi
dedesubtul pietrelor erau fragmente de vase modelate cu mâna și la roată.
Ceramica lucrată cu mâna era din pastă obţinută din lut amestecat cu
cioburi pisate, uneori cu nisip sau cu rare pietricele, arsă în general la maroniu
sau cenușiu-negricios. Dintre fragmente au fost identificate următoarele forme:
un borcan (Pl. IX/69) decorat cu butoni cilindrici și bastonașe puţin oblice,
triunghiulare în secţiune; un borcan decorat cu butoni cilindrici, brâu alveolat
arcuit şi fascicole oblice de striuri superficiale, realizate cu un instrument de
Sandu 2014, p. 29, Fig. 9/3, 8.
Crişan I. H. 1969, p. 167, Fig. 75/5.
22
B 2 la Sandu-Cuculea, 2010, p. 318.
23
Vulpe 1959, p. 314, Fig. 8.
20
21
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tipul unui pieptene (Pl. X/73); fragmente de la un borcan decorat cu butoni
cilindrici și linii incizate superficial în cruce pe buton și oblice pe corp (Pl. X/74)
cu analogii în aşezările de la Vlădiceasca Ghergălăul Mare24, Bucureşti Colonia
Băncii25; fragmente din corpul unor borcane decorate cu butoni tronconici
(Pl. XI/82) sau alungiţi orizontal; un borcan de dimensiuni mari (Pl. X/75)
cu gura profilată în exterior, buza teșită oblic și corpul arcuit care are profilul
asemănător cu un exemplar recuperat din resturile umpluturii B 2 din aşezarea
de la Bucureşti Colonia Băncii26 şi un vas de provizii din pastă cu rare pietricele
cu exteriorul cărămiziu și miezul cenușiu.
Ceramica lucrată la roată din pastă fină, cantitativ mai puţină, este
formată din fragmente de căni, străchini sau fructiere.
Au fost găsite mai multe fragmente care provin de la un crater elenistic
(Pl. XII/86), din pastă fină, cărămizie, având vopsea brună-negricioasă și resturi
de substanţe organice carbonizate în interior.
Groapa nr. 2 (Gr 2), interceptată în S II pe 1,65 m, cu baza la 1,30 m
adâncime, avea umplutura formată din foarte multă cenușă, bucăţi rare de
cărbuni, oase de animale și puţine fragmente de vase. Dintre cele modelate cu
mâna menţionăm: o strachină (Pl. XI/77), partea superioară a unui vas borcan
cu buza teșită orizontal (Pl. XI/78) şi de la alte două borcane decorate cu brâu
alveolat. Din pastă fină lucrată la roată provine un fragment din toarta și corpul
unei căni cenușii și altul din corpul unei străchini maronii.
Din stratul de cultură negricios am recuperat fragmente de la vetre de
foc și de la vase lucrate cu mâna: o căţuie (Pl. VIII/66); o strachină (Pl. XII/88);
partea superioară a unui borcan cu gura evazată şi buza teşită oblic (Pl. XI/79);
baza unui vas borcan din pastă cu puţin nisip și cioburi pisate mărunt (Pl.
XI/83); vase de provizii. Dintre cele lucrate la roată remarcăm un fragment de
la o strachină cenușie-negricioasă (Pl. XV/89).
Fragmente de vase borcan geto-dacice lucrate cu mâna din pastă cu
cioburi pisate au fost adunate de la suprafaţa solului în strada Văii, nr. 12 şi str.
Chirca, nr. 3 şi 93.
La nr. 93, aflat spre marginea vestică a sitului Vârteju Cătunul Chirca,
printre materialele găsite semnalăm: un fragment lucrat cu mâna din corpul
unui vas borcan pe care se păstrează un buton alungit orizontal şi puţin din
brâul alveolat, precum şi două fragmente lucrate la roată din pastă fină, cenuşie
(unul din buza unei străchini sau fructiere, altul din corpul unei căni decorate
cu o bandă orizontală din striuri), databile în secolele II-I î. Hr. Distanţa dintre
acest teren şi lotul de la nr. 3 este de aproape 650 m. Din lipsă de cercetări
Trohani 1976, p. 122, Fig. 26/2.
Sandu 2014, p. 29, Fig. 9/4.
26
Sandu 2014, p. 15 şi 27, Fig. 7/4.
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sistematice nu ne putem pronunţa acum dacă este vorba de aceeaşi aşezare,
ori sunt două aşezări diferite, pe fâşia care se întinde pe aproximativ 1,5 km
lungime între Str. Unirii, nr. 83 A şi strada Chirca, nr. 93.
Vestigiile geto-dacice din situl Vârteju Cătunul Chirca, identificate pe malul
nordic al râului Ciorogârla se află la aproximativ 4-4,5 km distanţă de locul27 unde
la 22 octombrie 1953 o echipă de lucrători şi topometri, a descoperit întâmplător
un tezaur compus din 299 de monede geto-dacice din argint, depuse într-o cană
cu toarta supraînălţată lucrată la roată, din pastă cenuşie, fină28. Monedele din
acest tezaur aparţin unui tip monetar bătut de triburile dacice în perioada de
maximă dezvoltare a monetăriilor locale din centrul Munteniei29 şi este cunoscut
în literatura de specialitate sub denumirea de tipul monetar Vârteju. Ele se
remarcă prin gradul foarte mare de schematizare a reprezentărilor de pe avers
şi revers şi au avut ca model tipul de imitaţii dacice Adâncata, inspirate după
prototipul macedonean al tetradrahmelor lui Filip al II-lea30.
Aşezarea din secolele II-III şi III d. Hr.
Resturile ei materiale au fost descoperite pe toată fâșia cercetată până
în prezent la suprafaţa solului sau în săpătură de pe malul drept al vâlcelei care
desparte situl Vârteju Cătunul Chirca de situl Vârteju Grajdurile fostului CAP, în
partea nord-estică, până în apropierea intersecţiei străzii Unirii cu strada Văii.
În zonele care nu au fost erodate natural sau nu au suferit intervenţii antropice
stratul de cultură al aşezării se află imediat sub stratul arabil între -0,20-0,40 m
adâncime. Pământul este negricios, măzăros şi conţine multe granule de pământ
ars şi de lipitură din pereţii locuinţelor, cărbuni, oase de animale şi fragmente
de vase din lut ars. Săpăturile efectuate pe platoul terasei şi cercetările de
suprafaţă arată că vatra acestei aşezări s-a întins atât pe platou cât şi panta
terasei până în lunca inundabilă.
Pe lotul Petre Marin au fost găsite fragmente de vase cenușii, lucrate la
roată din pastă fină și zgrunţuroasă (Pl. V/51).
Pe terenul familiei Marin Neagu, resturile aşezării constând din bucăţi
de pământ cu urme de nuiele din pereţii arşi ai locuinţelor, fragmente lucrate la
roată din pastă fină şi zgrunţuroasă de la străchini, oale şi căni au fost observate,
la suprafaţa solului şi în săpătură pe circa 150 m lăţime, din lunca inundabilă
până la marginea sudică a străzii Sabarului. Dar aspectul pământului de la baza
săpăturii pentru fundaţii şi cele două mici fragmente (unul lucrat cu mâna,

27
Situat la circa 1,5 km nord de calea ferată de centură a orașului București, la hotarul de atunci, dintre
comunele suburbane Vârteju și Bragadiru.
28
Mitrea 1954, p. 291-298.
29
Mitrea 1954, p. 235.
30
Preda 1973, p. 215.
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celălalt la roată), antrenate din stratul profund, arată că vestigiile ei s-ar putea
să fie şi sub carosabilul străzii Sabarului şi probabil în curtea bisericii Nefliu,
aflată la intersecţia străzilor Unirii şi Sabarului, deci aici vatra aşezării este
posibil să aibă o lăţime mai mare.
Fragmente de vase cenuşii, lucrate la roată printre care se numără baza
inelară a unei căni din pastă fină (Pl. V/42) şi baza plată a unui castron din pastă
zgrunţuroasă (Pl. V/52), precum şi câteva fragmente de la amfore romane au
fost găsite în str. Unirii, nr. 69.
În săpătura din strada Unirii, nr. 97, au fost găsite numai patru fragmente
lucrate la roată: baza plată a unei căni şi baza inelară a unei străchini (Pl. V/45)
din pastă fină, iar din pastă zgrunţuroasă două fragmente cenușii de la oale. Mai
multe fragmente din pastă zgrunţuroasă erau pe suprafaţa terenului în pantă, la
sud de amplasamentul casei. Reamintim materialele arheologice descoperite pe
loturile din str. Unirii, nr 85 şi 87.
Complexe de locuire au fost identificate în săpătură numai în strada
Unirii, la nr. 83 A şi nr. 103.
Bordeiul nr. 1 (B 1) a apărut în colţul sud-estic al săpăturii din strada
Unirii, nr. 83 A, la casa Alexandru Stănescu, pe 1,80 m în S II şi 4,65 m în S III.
Groapa lui se adânceşte sub baza săpată a şanţurilor. În pământul de umplutură
al gropii erau bucăţi mari de pământ ars, unele cu urme de nuiele, cărbuni, oase
de animale, multe fragmente de la vase autohtone şi importuri din Imperiul
roman şi două fragmente care proveneau dintr-o vatră- arsă la alburiu pe circa
1 cm grosime, restul la cărămiziu- realizată prin aşternerea unui strat de circa
5 cm grosime de lipitură obţinută din lut amestecat cu cioburi pisate, pe un
pământ bătătorit.
Ceramica lucrată cu mâna, maronie prin ardere, are în pastă cioburi
pisate şi rare pietricele. Câteva fragmente provin de la căţui (Pl. II/14, 16), una
dintre ele a păstrat un ciot de la toartă şi o impresiune în exteriorul bazei (Pl.
II/15). Căţui cu impresiuni au mai fost descoperite în Muntenia în aşezările de
la Vârteju Grajdurile fostului CAP31, Bucureşti Militari - Câmpul Boja32, Târgşor33,
Udeni34 şi la Mătăsaru35, în nivelul III2, datat în secolul III şi în primele decenii
ale secolului IV d. Hr.36. Majoritatea fragmentelor provin de la vase borcan cu
baza groasă şi adesea puţin profilată în exterior (Pl. III/29-30), buzele evazate
(Pl. II/19-20), cu pereţii verticali arcuiţi şi decoraţi uneori cu brâu triunghiular
Sandu 2013, p. 81, 117 şi 128, Fig. 23/8 şi 35/4.
Negru, Schuster, Moise 2000, p. 324, Pl. 82/10.
33
Diaconu 1965, p. 158, Pl. VIII/2; p. 269, Pl. CXIX/2.
34
Bichir 1984, p. 148, Pl. XXVII/5.
35
Bichir 1984, p. 131, Pl. X/7-8.
36
Bichir 1984, p. 87.
31
32
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în secţiune (Pl. III/25), având analogii la Mătăsaru37, în nivelul III1, datat între
primul sfert al secolului II şi începutul secolului III d. Hr.38.
Ceramica lucrată la roată are mai multe fragmente din pastă fină şi
numai unul de la o oală din pastă zgrunţuroasă.
Vasele din pastă fină sunt din lut curat, dar câteva au în pastă şi nisip rar.
Fragmentele provin de la două castroane negricioase cu buza lată, orizontală,
unul fiind o imitaţie (Pl. IV/40) asemănătoare în privinţa profilului cu un
exemplar roman de la Histria39; un castron cenuşiu (Pl. IV/41) cu analogii la
Militari-Câmpul Boja40; o bază inelară de la o strachină neagră (Pl. V/50); mai
multe căni (toartă, corp), dintre care unul cu decor lustruit (Pl. IV/33); baza
inelară a unui urcior maroniu (Pl. V/48); din corpul unui vas de provizii.
Importuri romane: în colţul de la intersecţia S II cu S III a apărut la -0,40
m un fragment din gâtul şi toarta unui urcior (Pl. VI/55) din pastă fină cărămizie
cu resturi de vopsea roşie în exteriorul toartei, peste care sunt resturi organice
carbonizate. Urcioare cu profilul asemănător au fost descoperite în aşezarea din
secolul III d. Hr. de la Militari-Câmpul Boja41 şi aceea din secolele II-III d. Hr. de
la Străuleşti-Măicăneşti42. În acelaşi colţ s-a găsit şi un fragment din pastă fină,
cărămizie, acoperit în exterior cu vopsea roşie, din buza cu profilul canelat al
unei căni (Pl. VI/58). Cănile romane cu buza canelată au fost imitate în secolele
II-III d. Hr. şi de dacii din aşezarea de la Mătăsaru III143.
La nord de groapa B 1, pe restul suprafeţei săpate, s-au găsit fragmente
din partea superioară a unei greutăţi din lut în formă de trunchi de piramidă
având pe baza mică o impresiune adâncă. În jurul acestei impresiuni şi al celor
două orificii ale perforaţiei transversale, aflate pe faţetele laterale sunt cercuri
concentrice incizate (Pl. II/12), probabil cu rol magic. Motivele incizate aplicate
pe obiecte au ca origine lumea sarmatică. La Poieneşti Transformator44 au fost
descoperite semne incizate pe un suport pentru frigărui. Prezenţa semnelor
incizate acolo se explică prin relaţiile pe care carpii le-au avut cu sarmaţii. Printre
vasele lucrate cu mâna se disting o căţuie fragmentară cu toartă alveolată (Pl.
II/13), un buton de la un capac (Pl. II/22) cu analogii la Bucov45 şi fragmente de
la borcane.
Dintre vasele lucrate la roată din pastă fină menţionăm: fragmente de la
căni cenuşii-negricioase decorate prin lustruire cu fascicole (Pl. IV/32) sau cu
Bichir 1984, p. 133, Pl. XII/6-7.
Bichir 1984, p. 86-87.
39
Suceveanu 2000, tipul XII/1, p. 46-48, Pl, 13.
40
Negru, Schuster, Moise, 2000, p. 336, Pl. 94/1.
41
Negru, Schuster, Moise, 2000, p. 342, Pl. 100/3.
42
Constantiniu 1968, p. 47, Fig. 2/1.
43
Bichir 1984, Pl. XXI/12.
44
Bichir 1973, p. 95 şi p. 368, Pl. CLII/5.
45
Bichir 1984, p. 144, Pl. XXIII/12.
37
38
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linii drepte şi în val combinate cu striuri (Pl. IV/34, 37); un fragment din buza
orizontală, ciobită a unei oale cu decor lustruit oblic (Pl. IV/38), cu asemănări
în privinţa profilului în str. Unirii, nr. 103 (Fig. 16/5); un fragment dintr-un
castron (Pl. IV/39) al cărui profil seamănă cu un exemplar descoperit în 2007
pe strada Unirii, nr. 8546, databil în secolul III d. Hr., cu analogii în aşezările de la
Străuleşti-Măicăneşti47 (secolele II-III d. Hr.) şi Mătăsaru48, atât în faza III1 cât
şi în III2; un fragment dintr-un vas de provizii cu miezul cărămiziu şi angobă
galben-cărămizie, decorat cu striuri orizontale şi în val (Pl. VI/59).
Au fost găsite câteva fragmente de vase importate din Imperiul Roman:
un fragment cărămiziu de cană cu caneluri orizontale, din pastă fină cu nisip
rar (Pl. VI/56) cu analogii la Barboşi (secolele II-III d. Hr.)49; un fragment «cu
coaste» cu miezul cărămiziu şi angoba gălbuie de la o amforă (Pl. VI/57); două
fragmente din pastă fină galben-rozalie de la o cană; mai multe fragmente de
la amfore din pastă cu puţin nisip, având peretele interior şi miezul cărămiziu
şi angoba galben-cărămizie sau alburiu-gălbuie, databile în secolele II-III d. Hr.
Bordeiul nr 2 (B 2)50, a fost interceptat pe S II, din str. Unirii, nr. 103.
Groapa lui, cercetată pe o suprafaţă de 0,80x3,20 m, cobora până la 1,20 m
adâncime de la nivelul de călcare al curţii, din care 0,50 m erau în loess. Nu a
avut podeaua amenajată prin bătătorire. În pământul de umplutură de culoare
negricioasă s-au găsit oase de animale, fragmente de la o vatră, bucăţi de pământ
ars din pereţii unei locuinţe care păstrează amprente de pleavă, paie și nuiele și
fragmente de vase.
Fragmentele de vase lucrate cu mâna din pastă cu cioburi pisate provin
de la o bază de vas cu un ciot de toartă (Pl. XII/90) şi o toartă (Pl. XII/91) de la
căţui, vase borcan - unul având buza teșită oblic în exterior (Pl. XII/92).
Din pastă fină lucrată la roată, arsă cenușiu sau cenușiu-negricios au
fost identificate: un fragment de la buza rotunjită în exterior și gâtul cilindric al
unei căni cu exteriorul lustruit (Pl. XIII/94); un fragment din corpul unei căni
decorată prin lustruire cu fascicole late și linii puţin adâncite dispuse în reţea
(Pl. XIII/95); fragmente de la oale cu buza lată orizontală și peretele exterior
lustruit, una cenușie are pe umăr o nervură (Pl. XIII/93), cu analogii în nivelul
III2 al așezării de la Mătăsaru51, cealaltă cărămizie la exterior și cu miezul
cenușiu (Pl. XIII/97), cu analogii în necropola carpică de la Poienești52; baze
inelare de la străchini (Pl. XIII/96); fragmente din pastă fină cu puţin nisip și
Sandu-Cuculea 2007, p. 305, Fig. 8/2.
Constantiniu 1969, p. 17, Fig. 2/2.
48
Bichir 1984, Pl. XXVIII/5, 11.
49
Sanie 1981, Pl. 23/7.
50
B1 la Sandu-Cuculea, 2010, p. 319.
51
Bichir 1984, Pl. XV/4.
52
Bichir 1973, Pl. LXXXIII/4.
46
47
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rare pietricele, cărămizii de la un vas de provizii cu buza lată orizontală și cu
nervuri pe umăr (Pl. XIII/102).
Din pastă zgrunţuroasă am găsit mai multe fragmente de la oale cu fundul
plat (Pl. XIII/99) sau ușor concav (Pl. XIII/101-102) sau din buza și umărul
alteia care are pe umăr niște incizii rezultate în timpul modelării pe roată (Pl.
XIII/98), aceasta din urmă cu analogii la Militari-Câmpul Boja53, Mătăsaru atât
în faza III1 dar mai ales în faza III254 și la Colonești-Mărunţei55.
Au fost găsite mai multe fragmente dintr-o amforă romană din pastă
fină, gălbuie, unul dintre ele având resturi de vopsea brună (tituli picti ?).
Majoritatea fragmentelor de vase de producţie autohtonă dacică sau
importate din Imperiul roman descoperite până acum în cercetările efectuate
în această aşezare au asemănări formale cu recipiente descoperite în aşezări
datate în secolele II-III şi III d. Hr.
Decorul realizat prin lustruire pe unele vase din pastă fină, lucrate la
roată, de tradiţie geto-dacică Latène, indică o prezenţă carpică în această
aşezare. Carpii au fost o populaţie dacică liberă din Moldova, care au conservat
şi perpetuat tradiţiile geto-dacilor de dinainte de cucerirea romană. Grupuri
războinice din rândul acestora au pătruns în Muntenia la sfârşitul secolului II şi
în prima jumătate a secolului III d. Hr., unde au convieţuit în aceleaşi aşezări cu
autohtonii daci aflaţi în curs de romanizare şi de unde întreprindeau expediţii
de pradă în teritoriile romane de la vest de limes-ul transalutan şi la sud de
Dunăre. Pe acelaşi mal al râului Ciorogârla, la est de aşezarea din situl Vârteju
Cătunul Chirca, pe teritoriul oraşului Măgurele prezenţe daco-carpice au fost
identificate în situl Vârteju Grajdurile fostului CAP56 şi la est de strada Călugăreni,
unde în curtea Institutului de Fizică Atomică au fost descoperite urne funerare
carpice cu capac57.

Aşezarea din secolele IX-X d. Hr.
Resturi materiale din această așezare am găsit în săpătură numai în str.
Unirii, nr. 69 și 85: un fragment de la o oală din pastă fină, cenușie și alte două
de la oale din pastă cu nisip, maronie, decorate cu striuri orizontale58.
În săpăturile din strada Sabarului, nr. 2, Unirii, nr. 83 A, 87 A, 97 și 103
situate pe platoul terasei, nu am găsit niciun fragment ceramic din această
așezare. În schimb, fragmente maronii de la oale lucrate la roată din pastă cu

Negru, Schuster, Moise, 2000, p. 331, Pl. 89/5.
Bichir 1984, p. 37, Pl. XXIII/5-6 și Pl. LX/3.
55
Bichir 1984, Pl. XXV/1, 4.
56
Sandu 2013, p. 85.
57
Roman 2012, p. 30 şi nota 16.
58
Sandu-Cuculea 2007, p. 304.
53
54
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nisip, decorate cu striuri orizontale și în val, pe umăr, au apărut la cercetările de
suprafaţă efectuate pe panta terasei, pe câteva terenuri începând de la strada
Sabarului în partea răsăriteană, până în strada Unirii, nr. 97, precum și în strada
Văii, nr. 12 și Chirca, nr. 3. Nu știm până unde se întind spre vest resturile acestei
așezări, deoarece pe mica bucată de teren cercetată în strada Chirca, nr. 93, ele
nu s-au mai găsit la suprafaţa solului.
Pe lotul Marin Neagu, str Sabarului, nr. 2, fragmente de vase sunt pe
panta terasei până în lunca inundabilă a unei gârle, afluent al Ciorogârlei, a cărei
apă este folosită de localnici pentru irigarea culturilor de legume.
Pe terenul agricol de pe panta terasei al familiei Marian Constantin am
găsit numai două fragmente de mici dimensiuni cu striuri de la oale.
În Str. Unirii, nr. 97, pe panta terasei am găsit un fragment din buza
şi gâtul unei oale maronii, lucrată la roată din pastă cu nisip (Pl. V/54) și alte
câteva mici fragmente.
Pe strada Văii, între intersecţia acesteia cu strada Unirii până la nr. 12, nu
a putut fi cercetată fâșia din sit suprapusă de curţi și construcţii. Fragmentele
de oale specifice epocii care au fost găsite la nr. 12, precum și în str. Chirca, nr.
3 arată că este posibil ca și între intersecţie și lotul de la nr. 12 să fie vestigii ale
acestei așezări.
Puţinătatea fragmentelor de vase aparţinând acestei aşezări găsite în
prezent la suprafaţa solului îşi are explicaţia în faptul că ele fiind răspândite în
general pe panta terasei şi aflate în depunere naturală în actualul strat arabil şi
eventual în cel al epocii dacice, au fost scoase primele la suprafaţă de eroziunea
pluvială dar mai ales de lucrările agricole şi de irigaţiile intensive. După spusele
legumicultorilor, ele au fost considerate pietre, care distrugeau tăişul sapelor cu
care îngrijeau brazdele cultivate cu legume, motiv pentru care au fost adunate
sistematic şi duse în zone mlăştinite şi necultivabile.
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Planche VI. La maison Alexandru Stănescu. 55-58 fragments de vases dans les
IIe-IIIe siècles ap.J. Chr., importés dans l’Empire romain; 59 vase de production
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Figura 1. Figura 1 Localizarea părţii răsăritene a sitului Vârteju Cătunul Chirca şi a
săpăturilor arheologice pe Planul cadastral al oraşului Măgurele, jud. Ilfov.
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Figura 2. Foto satelit cu localizarea sitului Vârteju Cătunul Chirca şi a cercetărilor
arheologice.
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Figura 3. Planuri parţiale cu şanţurile pentru fundaţii. A. casa Cătălin Ion; B. casa
Alexandru Stănescu.
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Planșa I. Fragmente de vase hallstattiene. 1. passim, str. Sabarului; 2, 5, 7 casa
Marian Constantin; 3-4, 6, 8-11 casa Alexandru Stănescu. .
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Planșa II. Casa Alexandru Stănescu. Fragmente de vase din secolele II-III d. Hr.,
lucrate cu mâna.
198

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

Planșa III. Casa Alexandru Stănescu. Fragmente de vase lucrate cu mâna: 23-24,
27 din secolele II-I î. Hr.; 25-26, 28-31 din secolele II-III d. Hr.
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Planșa IV. Casa Alexandru Stănescu. Fragmente de vase din secolele II-III d. Hr.,
lucrate la roată din pastă fină (33, 40-41 din B 1).
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Planșa V. Ceramică lucrată la roată. 43, 53 din secolele II-I î. Hr.; 42, 44-52 din
secolele II-III d. Hr.; 54 din secolul X d. Hr. (42, 52 teren Marian Constantin; 43,
51 teren Petre Marin; 45, 54 teren Gheorghe Dumitru; 44, 46-50, 53 casa Alexandru
Stănescu).
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Planșa VI. Casa Alexandru Stănescu. 55-58 fragmente de la vase din secolele II-III
d. Hr., importate din Imperiul roman; 59 vas dacic de provizii.
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Planșa VII. Casa Cătălin Ion. Fragment dintr-o piatră de râşniţă geto-dacică
(secolele II-I î. Hr.) găsită în Gr 1.
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Planșa VIII. Casa Cătălin Ion. Ceramică din secolele II-I î. Hr., lucrată cu mâna:
61-65, 67-68 din L 1; 66 din stratul de cultură.
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Planșa IX. Casa Cătălin Ion. Ceramică din secolele II-I î. Hr. lucrată cu mâna: 69
din Gr 1; 70-72 din L 1.
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Planșa X. Casa Cătălin Ion. Ceramică din secolele II-I î. Hr. din Gr 1, lucrată cu
mâna.
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Planșa XI. Casa Cătălin Ion. Ceramică din secolele II-I î. Hr. lucrată cu mâna: 76
din B 1; 77-78 din Gr 2; 80-82 din Gr 1; 79, 83 din stratul de cultură.
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Planșa XII. Casa Cătălin Ion. Ceramică. 84-89 din secolele II-I î. Hr.; 90-92 din
secolul III d. Hr. (84-85, 87 din L 1; 86 din Gr 1; 7, 91-92 din B 2; 88,89 strat de
cultură). 84-87, 89 la roată; 88, 90-92 cu mâna.
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Planșa XIII. Casa Cătălin Ion. Ceramică din B 2 lucrată la roată în secolele II-III d.
Hr.: fină (93-97, 102) şi zgrunţuroasă (98-101).
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UN TEZAUR MONETAR DIN SECOLUL AL XVI-LEA
DESCOPERIT LA SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA
Dan Pîrvulescu*
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Keywords: Slobozia, coin hoard, denar, Kremnitz, Lower Danube Museum from
Călăraşi.
Cuvinte cheie: Slobozia, tezaur, denar, Kremnitz, Muzeului Dunării de Jos din
Călăraşi.
Abstract: The hoard was found in Slobozia, Ialomița county and was added to
the Lower Danube Museum’s numismatics collection on the 4th of august 1988. The details
regarding the original number of coins found in the hoard are unknown, nor do we know
if it was recovered completely. The coin hoard comprises 37 denars, issued in Hungary
between 1517-1552. After a careful examination of all the coins, we have found that most
denars (34 items) were minted on behalf of emperor Ferdinand I as king of Hungary.
Another three items were issued on behalf of king Ludovic II (1516-1526). If we look at the
minting centers where these coins came from, then it becomes apparent that most were
minted in Kremnitz (34 items), two in Sibiu and one in Visegrad. Though they show signs
of wear due to circulation, the coins are in a fine state of preservation. The oldest denars
from the Slobozia coin hoard are two items minted in Kremnitz in 1517, while the most
recent are four items minted in 1552, both in Kremnitz and Sibiu.
Rezumat: Tezaurul a fost descoperit la Slobozia, jud. Ialomița şi a intrat în
colecția numismatică a Muzeului Dunării de Jos din Călăraşi pe data de 4 august 1988.
Nu cunoaştem detalii privind numărul pieselor aflate inițial în tezaur şi dacă au fost
recuperate în întregime. Tezaurul este compus din 37 de denari emişi de Ungaria între anii
1517-1552. În urma examinării tuturor monedelor aflate în prezent în colecția Muzeului
Dunării de Jos, se poate observa că majoritatea denarilor (34 ex.) provin de la împăratul
Ferdinand I în calitate de rege al Ungariei. Alți trei denari au fost emişi în numele regelui
Ludovic al II-lea (1516-1526). Din punct de vedere al repartiției pe ateliere monetare se
observă că majoritatea denarilor au fost bătuți la Kremnitz (34 ex.) la care se adaugă Sibiu
(2 ex.) şi Visegrad (1 ex.). Deşi prezintă urme de circulație, monedele sunt bine conservate.
Cei mai vechi denari din structura tezaurului de la Slobozia sunt două exemplare bătute
la Kremnitz, în anul 1517 iar cele mai recente sunt patru piese din anul 1552, care poartă
marca atelierelor de la Kremnitz şi Sibiu.

În colecţia numismatică a Muzeului Dunării de Jos din Călărași se
păstrează un lot de monede din argint descoperite la Slobozia, jud. Ialomiţa. Nu
se cunosc detalii privind numărul pieselor aflate iniţial în tezaur a cărui intrare
în colecţiile muzeului a avut loc în data de 4 august 1988. Partea recuperată
cuprinde 37 de denari emiși de Ungaria în perioada 1517-1552. Majoritatea
pieselor (34 ex.) provin de la împăratul Ferdinand I (1526-1564) și sunt denari
bătuţi în calitate de rege al Ungariei. Alţi trei denari au fost emiși în numele

*

Muzeul Municipiului București.
Muzeul Dunării de Jos, Călărași.

**
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regelui Ludovic II (1516-1526). Din punctul de vedere al repartiţiei pe ateliere
monetare se observă că 34 de denari au fost bătuţi la Kremnitz, iar ceilalţi la
Sibiu (2 ex.) și Vișegrad (1 ex.). Deși prezintă urme de circulaţie, monedele sunt
bine conservate. Cei mai vechi denari din structura tezaurului de la Slobozia
sunt bătuţi la Kremnitz în anul 1517 (2 ex.), iar cei mai recenţi sunt din anul
1552 (4 ex.) și poartă marca atelierelor de la Kremnitz și Sibiu.
Tezaurele descoperite în Ţările Române arată că în secolul al XVI-lea
denarul unguresc este una dintre monedele mărunte frecvent utilizate. Unul
dintre motive ar putea fi și o relativă menţinere a titlului la aceleași valori vreme
îndelungată. O excepţie o constituie anii 1521-1525 când au fost bătute așa
numitele nova moneta, cu titlul argintului și greutatea semnificativ reduse. După
destrămarea regatului Ungariei, în 1526, monetăria de la Kremnitz a intrat în
stăpânirea lui Ferdinand I, care a continuat să emită denari după vechiul model
și a început să retragă din circulaţie emisiunile de tipul nova moneta introduse
anterior. Emisiunile de denari ale Habsburgilor, în calitate de regi ai Ungariei, au
continuat pe parcursul întregului secol al XVI-lea, la Kremnitz și pentru scurtă
vreme, în deceniul șase, la Sibiu (două monede din tezaurul de la Slobozia au fost
bătute în anul 1552, la Sibiu). Între anii 1526 și 1600 denarul suferă trei reduceri
ale titlului argintului, care însumează o pierdere totală de 20% din conţinutul de
metal preţios: în anul 1546 conţinutul de argint scade la 0,28 g, în 1574 la 0,24 g
iar în 1582 la 0,23 g1. O devalorizare accentuată a denarului se va produce abia
după anul 1607, culminând cu perioada 1619-1625, când pierde peste 50% din
conţinutul de argint2. Tezaurele încheiate în secolul al XVII-lea conţin în special
denari ungurești cu titlul metalului preţios bun, emiși în a doua jumătate a
secolului al XV-lea și în secolul al XVI-lea. Este cazul monedelor provenind de la
Mathia Corvin și Vladislav II, care datorită calităţilor lor au rămas în circulaţie
până în secolul al XVII-lea3. Remarcăm că dintre denarii ungurești aflaţi în
tezaurele descoperite în Ţara Românească încheiate în secolul al XVI-lea un loc
important îl ocupă exemplarele bătute în numele lui Ferdinand I (61,8%) spre
deosebire de cele puse în circulaţie de Ludovic II (0,8%). Diferenţa substanţială
poate fi pusă pe seama apariţiei în timpul regelui Ludovic II a așa numitelor
nova moneta cu titlu redus, devalorizare sesizată de populaţie care a evitat să
le tezaurizeze4. Selecţia pieselor în funcţie de titlu poate fi observată și în cazul
tezaurului de la Slobozia, unde nu avem decât trei exemplare emise de Ludovic
II, majoritatea pieselor păstrate provenind de la Ferdinand I.
Vîlcu, Neculae 2012, p. 10.
Murgescu 1996, p. 104-105.
3
Ştirbu, Velter 1996, p. 7.
4
Vîlcu 1997, p. 306. Vîlcu 2002, p. 341.
1
2
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Ca și în cazul altor descoperiri din Ţara Românească, remarcăm că
majoritatea denarilor au fost bătuţi în monetăria de la Kremnitz. De altfel cei
mai vechi denari din structura tezaurului de la Slobozia dar și cei mai recenţi au
fost bătuţi în același atelier.

Graficul nr. 1. Repartiţia monedelor pe ateliere

Tezaure din Ţara Românească ce au în componenţă denari ungurești au
mai fost semnalate și la: Dragoslavele5 (jud. Argeș), București (str. Baicului6 și str.
N. Tonitza7), Cârligu Mare8, Năeni9 și Dedulești10 (jud. Buzău), Piua Petrii11 (jud.
Călărași), Târgoviște12 (jud. Dâmboviţa), Pietrele13, (jud. Giurgiu), Mogoșoaia
(jud. Ilfov)14, Ploiești15 (jud. Prahova), Ulmeni16 și Beciu17, (jud. Teleorman).
În preajma datei de încheiere a tezaurului, domnitor în Ţara Românească
era Mircea Ciobanul (1545-1552, 1553-1554, 1558-1559). Încă de la preluarea
domniei, Mircea Ciobanul a ordonat să fie executat un grup de mari dregători ai
predecesorului său Radu Paisie (1535-1545). Familiile acestora, cărora li s-au
Smaranda, Trâmbaciu 1981, p. 342.
Pârvan 2002, p. 126-152.
7
Velter, Pârvan 2009, p. 32-208.
8
Murgescu 1996, p. 110.
9
Murgescu 1996, p. 110.
10
Vîlcu, Neculae 2012, p. 10-18.
11
Neagu, Vlădilă 1987, p. 179-183.
12
Vîlcu 2002, p. 335-346.
13
Ştirbu, Velter 1996, p. 5.
14
Pârvan 2005, p. 107.
15
Moisil 1922, p. 60.
16
Spiru 1975, p. 171-174.
17
Berciu-Drăghicescu 1989, p. 89.
5
6
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alăturat și alţi reprezentanţi ai marii boierimi, s-au refugiat în sudul Transilvaniei,
unde au început să organizeze opoziţia împotriva noului domnitor. După o primă
tentativă de reconciliere soldată fără reușită prin uciderea unui nou grup de
boieri în anul 1546, în august 1548 are loc prima încercare majoră de răsturnare
a lui Mircea Ciobanul. Alte două tentative de eliminare a domnitorului au eșuat în
perioada următoare. Deznodământul acestei confruntării dintre Mircea Ciobanul
și boierii pribegi avea să se consume în toamna anului 1552, când Radu Ilie,
pretendentul la tron, a pătruns în Ţara Românească în fruntea oastei pribegilor,
prin Banat, cu un efectiv de aproximativ 12000 de oameni. Lupta din care a ieșit
câștigător Radu Ilie (1552-1553) a avut loc în noiembrie 1552, la Mănești18.
În aceste condiţii, data de încheiere a tezaurului de la Slobozia oferă un
indiciu în privinţa momentului ascunderii depozitului care ar putea fi plasat în
contextul tulburărilor care au avut loc în Ţara Românească, în anii 1552-1553 în
timpul scurtei domnii a voievodului Radu Ilie.
CATALOGUL MONEDELOR
UNGARIA
LUDOVIC II (1516-1526)
Kremnitz
Denar
1517
HL 841; PA 255-1
Av. *LVDOVICVS*R*VNGARI*1517
Rv. PATRONA* *VNGARIE/K-G
1. AR  0,65 g; 16 mm. Nr. inv. 12581.
2. AR ã 0,50 g; 16 mm. Nr. inv. 12591.
Visegrad
1526
HL 841; PA 255-33
Av. ✽L∙VDOVICVS°R°VNGA✽1526
Rv. PATRONA ✽ ✽ VNGARIE/L-V
3. AR  0,47 g; 16 mm. Nr. inv. 12582.
FERDINAND I (1526-1564)
Kremnitz
Denar
1529
HL 935
Av. FERDINANDDG R∙VNG 1529

18

Ştefănescu 2001, p. 483-487.
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Rv. PATRONA VNGARI/K-B
4. AR å 0,50 g; 16 mm. Nr. inv. 12592.

1532
HL 935
Av. ∙FERDINAND∙D∙G∙R∙VNGA∙1532
Rv. PATRONA∙ ∙VNGARIE/K-B
5. AR  0,50 g; 16 mm. Nr. inv. 12593.
1533
HL 935
Av. ∙FERDINAND∙D∙G∙R∙VNG∙1533
Rv. PATRONA∙ ∙VNGARIE/K-B
6. AR ä 0,55 g; 16 mm. Nr. inv. 12583.
1535
HL 935
Av. ∙FERDINAND∙D∙G∙R∙VNG∙1535
Rv. PATRONA∙ * ∙VNGARIE/K-B
7. AR æ 0,55 g; 16 mm. Nr. inv. 12584.
1536
HL 935
Av. *FERDINAND∙D∙G∙R∙VNG*1536
Rv. PATRONA∙ * ∙VNGARIE/K-B
8. AR â 0,55 g; 16 mm. Nr. inv.12585.

1537
HL 935
Av. *FERDINAND∙D∙G∙R∙VNG*1537
Rv. PATRONA∙ * ∙ VNGARIE/K-B
9. AR æ 0,58 g; 16 mm. Nr. inv. 12586.

1538
HL 935
Av. ∙FERDINAND∙D∙G∙R∙VNG 1538
Rv. PATRONA∙ * ∙VNGARIE/K-B
10. AR ã 0,60 g; 16 mm. Nr. inv. 12587.
11. AR  0,55 g; 16 mm. Nr. inv. 12588.
1539
HL 935
Av. .FERDINAND∙D∙G∙R∙VNG∙15.39
Rv. PATRONA∙ * ∙VNGARIE/K-B
12. AR  0,63 g; 16 mm. Nr. inv. 12589.

1541
HL 935
Av. ✽FERDINAND✽D✽G✽R✽VNG✽1541
Rv. ✽PATRONA✽ ✽VNGARIE✽/K-B
13. AR  0,50 g; 16 mm. Nr. inv. 12594.
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1542
HL 935
Av. *FERDINAND*D*G*R*VNG*1542
Rv. *PATRONA* *VNGARIE*/K-B
14. AR â 0,70 g; 16 mm. Nr. inv. 12590.
15. AR  0,50 g; 16 mm. Nr. inv. 12595.
16. AR â 0,50 g; 15 mm. Nr. inv. 12596.
1543
HL 935
Av.  FERDINANDDGRVNG1543
Rv. PATRONAVNGARIE/K-B
17. AR æ 0,58 g; 15 mm. Nr. inv. 12597.
18. AR ß 0,55 g; 16 mm. Nr. inv. 12598.

1544
HL 935
Av. FERDINANDDGRVNG1544
Rv. PATRONA VNGARIE/K-B
19. AR ß 0,57 g; 16,5 mm. Nr. inv. 12600.
20. AR  0,55 g; 15,5 mm. Nr. inv. 12599.
1545
HL 935
Av. FERDINANDDGRVNG1545
Rv. PATRONA VNGARIE/K-B
21. AR  0,50 g; 15 mm. Nr. inv. 12601.
Av. *FERDINAND*D*G*R*VNG*1545
Rv. *PATRONA* *VNGARIE*/K-B
22. AR  0,57 g; 16 mm. Nr. inv. 12602.

1546
HL 935
Av. *FERDINANDDGRVNG*1546
Rv. *PATRONA* *VNGARIE*/K-B
23. AR ß 0,58 g; 16 mm. Nr. inv. 12603.
Av. *FERDINAND*D*G*R*VNG*1546
Rv. *PATRONA* *VNGARIE*/K-B
24. AR â 0,52 g; 16 mm. Nr. inv. 12604.
1548
HL 935
Av. FERDINANDDGRVNG∙1548
Rv. PATRONA VNGARIE/K-B
25. AR ã 0,65 g; 16 mm. Nr. inv. 12606.
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26. AR â 0,65 g; 16 mm. Nr. inv. 12607.
27. AR æ 0,60 g; 16 mm. Nr. inv. 12608.
28. AR â 0,52 g; 16 mm. Nr. inv. 12605.

1549
HL 935
Av. FERDINANDDGRVNG1549
Rv. PATRONA VNGARIE/K-B
29. AR å 0,60 g; 16 mm. Nr. inv. 12610.
30. AR  0,58 g; 15 mm. Nr. inv. 12609.
1550
HL 935
Av. FERDINANDDGRVNG1550
Rv. PATRONA VNGARIE/K-B
31. AR â 0,60 g; 16 mm. Nr. inv. 12611.
32. AR â 0,53 g; 16 mm. Nr. inv. 12612.
33. AR å 0,50 g; 16 mm. Nr. inv. 12613.

1552
HL 935
Av. FERDINANDDGRVNG1552
Rv. PATRONA VNGARIE/K-B
34. AR  0,55 g; 16 mm. Nr. inv. 12615.
35. AR æ 0,50 g; 16 mm. Nr. inv. 12614.

Hermannstadt
HL 948
Av. *FERDINANDDGROVNG1552
Rv. PATRONA* *VNGARIE*/H-P
36. AR  0,60 g; 16 mm. Nr. inv. 12616.
Av. *FERDINANDDGRVNG1552
Rv. PATRONA* *VNGARIE*/H-P
37. AR æ 0,57 g; 16 mm. Nr. inv. 12617
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EMISIUNI MONETARE DE LA MIHAIL RADU
PĂSTRATE ÎN COLECȚIA „MARIA ŞI DR. GEORGE SEVEREANU”
Alina Pîrvulescu*
Keywords: Wallachia, Mihail Radu, Mihnea III, shilling, Severeanu collection,
coin hoard.
Cuvinte cheie: Ţara Românească, Mihail Radu, Mihnea III, şiling, colecția
Severeanu, tezaur monetar.
Abstract: The author presents a group of nine Wallachian coins, issued under the
reign of Mihail Radu (1658-1659), also known as Mihnea III. All of them are held within
the “Maria and dr. George Severeanu” collection. On this occasion, the author makes a
brief presentation of the structure of the collection mentioned above, focusing on the coins
of medieval Wallachia. The discussion on coins issued by Mihnea III begins with a general
description of the specimens from the collection and continues with a presentation of the
current state of research on the emitted coins by this ruler. Also, there are some theories
about the places where those monetary mints would have worked. Whilst there are some
issues observed on the inventory of Severanu’s collection, one advanced hypothesis is
that the nine coins submitted were part of a coin hoard acquired and published by Dr.
Severeanu in 1923, whose place of origin was not known to him. To complete the structure
of this article, the author presents some general data on monetary circulation in Wallachia
between the end of Mircea I’s (1386-1418) reign and the early reign of Mihail Radu.
Rezumat: Autoarea prezintă un lot format din nouă emisiuni monetare ale Ţării
Româneşti, bătute în timpul domniei lui Mihail Radu (1658-1659), cunoscut şi sub numele
de Mihnea al III-lea, din cadrul colecției „Maria şi dr. George Severeanu”. Cu această
ocazie se face o scurtă prezentare a structurii colecției amintite, cu accent pe emisiunile
medievale ale Ţării Româneşti. Discuția asupra monedelor emise de Mihnea începe printr-o
descriere generală a exemplarelor din cadrul colecției şi continuă cu prezentarea stadiului
actual al cercetărilor privind emisiunile monetare ale domnitorului, fiind prezentate
teoriile din literatura de specialitate privind locul unde ar fi funcționat monetăria în
această perioadă. Cu câteva rezerve care țin de unele probleme de inventariere a colecției
Severeanu, se avansează ipoteza potrivit căreia cele nouă exemplare prezentate ar face
parte dintr-un tezaur achiziționat şi publicat de doctorul Severeanu, în anul 1923, al
cărui loc de proveniență nu a fost cunoscut nici de acesta. Câteva date generale privind
circulația monedei Ţării Româneşti în perioada cuprinsă între sfârşitul domniei lui Mircea
cel Bătrân (1386-1418) şi începutul domniei lui Mihail Radu, completează structura
articolului de față.

În cadrul colecţiei „Maria și dr. George Severeanu” a Muzeului Municipiului
București se păstrează un număr important de emisiuni monetare ale Ţării
Românești, între cele peste 3000 de exemplare conservate numărându-se
monede provenind încă de la întemeierea monetăriei Ţării Românești, din
vremea domnitorului Vladislav I (1364-1377). Seria monedelor continuă cu
emisiunile din vremea domnitorilor Radu I (1377-1383) și Dan I (1383-1386).

*

Muzeul Municipiului București.
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Un important episod al circulaţiei monetare din Ţara Românească este ilustrat
de cele peste 1500 de monede bătute în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân
(1386-1418), a căror studiere a permis o mai bună sistematizare a emisiunilor
acestui voievod. Mai puţine exemplare provin din vremea domnitorilor Mihail I
(1418-1420), Vladislav II (1447-1456) și Mihail Radu (1658-1659).
Existenţa în cadrul colecţiei „Maria și dr. George Severeanu” a unor loturi
așa importante de monede medievale românești, fac din Cabinetul Numismatic
și Medalistic al Muzeului Municipiului București, unul dintre cei mai importanţi
păstrători de astfel de exemplare, între colecţiile publice românești, alături de
Cabinetele Numismatice ale Bibliotecii Academiei Române și Muzeului Naţional
de Istorie a României.
Dintre acestea ne-am propus, în cadrul contribuţiei de faţă, introducerea
în circuitul știinţific a nouă exemplare emise de domnitorul Mihail Radu,
cunoscut sub numele de Mihnea al III-lea, monede mai puţin întâlnite în
literatură, în special din cauza rarităţii lor.
Numit domn al Ţării Românești la 19/29 ianuarie 1658 cu sprijinul
turcilor, având o falsă ascendenţă, pretinzându-se fiu al lui Radu Mihnea, și-a
luat numele presupusului său bunic, Mihnea al II-lea Turcitul, devenind astfel
Mihnea al III-lea. La scurt timp după urcarea pe tron, în vederea întăririi
poziţiei sale, Mihnea a preferat o alianţă cu Gheorghe Rákóczi al II-lea (16481660), principele Transilvaniei, care avea resursele necesare pentru a se opune
Imperiului Otoman, declanșând astfel o răscoală antiotomană. După câteva
victorii, Mihnea este ucis la Satu Mare în primăvara anului 1660, același final
tragic avându-l și aliatul său câteva luni mai târziu1.
De la Mihail Radu se cunosc emisiuni monetare de un singur tip, din
argint și aramă, bătute în sistemul șilingilor în anul 1658, cu legenda în limba
latină. Acestea au pe avers efigia domnitorului iar pe revers acvila bicefală
încoronată. Legenda are următoarea formulare: Io Michael Radu Dei Gratia
Valachiae Transalpinae Princeps, pe avers și Si Deus Nobiscvm Ovis Contra Nos,
pe revers cu diferite variante și prescurtări.
Conform unui studiu mai vechi, șilingii lui Mihnea al III-lea au fost grupaţi
în două mari grupe: monede de argint și monede de aramă. În cadrul fiecărei
grupe în funcţie de modul de redare a milesimului au rezultat trei subgrupe
în cazul monedelor de argint și cinci subgrupe în cazul celor de aramă2. Toate
cele nouă exemplare din cadrul colecţiei „Maria și dr. George Severeanu” se
încadrează în tipologia realizată în cadrul studiului amintit.
Emisiunile monetare ale domnitorului Mihnea al III-lea sunt cunoscute
literaturii de specialitate încă de când datează și primele încercări de a fi
1
2

Rezachievici 2012, p. 171-174.
Iliescu 1956, p. 309.
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recompuse sistemele monetare ale Moldovei și Ţării Românești, prin opera lui
D.A. Sturdza care va deschide drumul studierii emisiunilor monetare medievale
românești, publicând în anul 1872, la Viena3, o amplă lucrare dedicată monedelor
emise în Moldova și Ţara Românească. Lucrarea lui D.A. Sturdza, pasionat
colecţionar care va face importante donaţii, cuprinzând și tezaure cu emisiuni
medievale românești, Academiei Române, se axează pe descrierea și clasificarea
monedelor medievale românești. Între acestea, autorul redă cu detalii complete
trei exemplare bătute de Mihnea al III-lea, studiate în colecţiile vieneze4.
Alte câteva studii apărute de-a lungul timpului au dus la o mai bună
cunoaștere a emisiunilor monetare ale domnitorului Mihnea al III-lea, lăsând
însă nerezolvată problema locului unde au fost emise aceste monede.
Potrivit articolului din anul 1923, G. Severeanu plasează emiterea
șilingilor lui Mihnea al III-lea în monetăria de la Suceava, pe baza unui tezaur
mixt ce conţine monede de la domnitorul moldovean Eustratie Dabija (16611665) și câteva exemplare de la Mihnea al III-lea (7 ex.)5. Acest tezaur, despre care
autorul ne informează că nu se cunoaște locul descoperirii, a intrat în posesia
doctorului Severeanu și i-a permis avansarea unor ipoteze privind baterea
monedelor lui Mihnea în atelierul sucevean. Dintre argumentele care au stat la
baza acestei teorii amintim asemănările metrologice și stilistice ale monedelor
celor doi domnitori. Teoria sa pare greu de acceptat în condiţiile în care domnia
lui Mihnea încetează înaintea urcării pe tronul Moldovei a domnitorului Dabija.
Cercetările arheologice realizate la Mănăstirea Snagov unde au fost
descoperite, printre altele, câteva reziduuri din aramă folosite la confecţionarea
unor falsuri după șilingi suedezi din sec. al XVII-lea, îl determină pe D.V.
Rosetti6 să afirme ipoteza existenţei unei monetării la Snagov, unde ar fi fost
emise și monedele lui Mihnea al III-lea. Considerăm argumentele bazate doar
pe descoperirea unor resturi care indică falsificarea unor monede europene
ca fiind insuficiente în vederea stabilirii cu exactitate a baterii monedelor lui
Mihnea la Snagov.
Într-un studiu din anul 1960, O. Iliescu realizează și un repertoriu al
emisiunilor monetare bătute în monetăria de la Suceava7, în care include și
tezaurul publicat de G. Severeanu în anul 19238. Același autor invocă, zece ani
mai târziu9, baterea acestor monede într-un atelier transilvănean, probabil pe
baza relaţiilor apropiate dintre domnitor și principele Gheorghe Rákóczi al
Sturdza 1872, p. 44-129.
Sturdza 1872, p. 114-115, nr. 55-57.
5
Severeanu 1923, p. 103-109.
6
Rosetti 1944, p. 150-152.
7
Iliescu 1960, p. 319-320.
8
Severeanu 1923, p. 103-109.
9
Iliescu 1970, p. 23.
3
4
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II-lea. Teoria potrivit căreia șilingii lui Mihnea ar fi fost emiși într-un atelier din
Transilvania este preluată și de autorii cunoscutei lucrări Monede şi Bancnote
Româneşti10.
Diferite varietăţi ale emisiunilor monetare ale lui Mihnea al III-lea ne
sunt cunoscute astăzi mulţumită unor articole publicate de C. Moisil11 și L.
Gattorno12. Celui din urmă îi datorăm introducerea în literatura de specialitate
a singurului exemplar de la Mihnea al III-lea de tipul klippe, monedă inedită de
formă pătrată descrisă de autor in extenso într-un articol publicat în Cronica
Numismatică şi Arheologică, în anul 1943.
Existenţa în cadrul colecţiei „Maria și dr. George Severeanu” a celor nouă
exemplare prezentate în studiul nostru (despre care nu mai deţinem informaţii
privind locul de provenienţă), corelată cu informaţia din articolul doctorului G.
Severeanu din anul 192313, privind achiziţionarea tezaurului mixt compus din
monede de la Dabija și Mihnea (unde sunt ilustrate numai șapte exemplare),
ne determină în mod firesc să considerăm că cel puţin o parte a materialului
prezentat de noi, face parte din structura acestui tezaur.
În acest context se cuvine să facem câteva precizări legate de unele
probleme de inventariere (care din păcate sunt specifice multor colecţii
muzeale din ţara noastră), ale colecţiei „Maria și dr. George Severeanu”. Astfel,
din conţinutul Actului de donație al colecţiei datând din anul 1939, nu rezultă
apartenenţa diferitelor categorii de artefacte donate la tezaurele care se
regăsesc în cadrul colecţiei. În cuprinsul Registrului pentru evidența analitică a
bunurilor culturale (primul volum, datat iunie 1949) al Muzeului Municipiului
București (instituţie care administrează Muzeul G. Severeanu precum și colecţia
„Maria și dr. George Severeanu”) și al Registrului de inventar al colecţiei „Maria
și dr. George Severeanu”, ambele documente redactate ulterior intrării colecţiei
donată în anul 1939, în patrimoniul Muzeului Municipal, apar în multe situaţii
diferite adnotări, însă nu am identificat parcurgând documentele amintite,
informaţii privind tezaurul publicat de doctorul Severeanu în anul 1923.
Nici în fișele de evidenţă analitică a celor nouă exemplare nu am regăsit vreo
informaţie în acest sens. Punem această situaţie pe o serie de factori precum
naţionalizarea imobilului, circulaţia artefactelor în cadrul Muzeului Municipal
în vederea realizării diferitelor expoziţii temporare, mutarea arhivei colecţiei
precum și a patrimoniului cultural pentru realizarea lucrărilor de restaurare
și conservare a imobilului, posibile erori umane ce ar fi putut avea loc în urma
schimbării gestionarilor de-a lungul timpului sau a înlocuirii plicurilor în care
Buzdugan, Luchian, Oprescu 1977, p. 33.
Moisil 1914-1915, p. 9.
12
Gattorno 1943, p. 112-114.
13
Severeanu 1923, p. 103-109.
10
11
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sunt depozitate monedele, în vederea respectării normelor de conservare
potrivit legislaţiei de patrimoniu specifice, factori care au putut duce la
dispersarea grupurilor de emisiuni monetare și la pierderea informaţiei privind
provenienţa lor.
În aceste condiţii păstrând rezervele de rigoare, putem avansa ipoteza
că cel puţin o parte a exemplarelor noastre, fac parte din tezaurul al cărui loc
de provenienţă nu a fost cunoscut nici de doctorul Severeanu, achiziţionat și
publicat de acesta la începutul sec. XX.
După lunga domnie a lui Mircea cel Bătrân (1386-1418), Ţara Românească
este serios afectată de luptele interne purtate de urmașii acestuia. Contextul
intern nefavorabil accentuat de rivalitatea dintre Ungaria și Imperiul Otoman
care își disputau supramaţia la nordul Dunării, fac ca emisiunile monetare
ale Ţării Românești să devină sporadice și să nu mai deţină un rol economic
important. Pătrunderea monedei otomane în circulaţia monetară a Ţării
Românești a contribuit pe deplin la diminuarea ritmului monetăriei muntene.
Mihail I (1418-1420) și Dan al II-lea (1422-1431) continuă tradiţia emiterii de
monedă, însă Radu Prasnaglava (1420-1422, 1426-1427, 1428) și Alexandru
Aldea (1431, 1436), nu și-au mai exercitat acest drept. Seria emisiunilor
monetare proprii a fost reluată de Vlad Dracul (1436-1447) și continuată de
Basarab al II-lea (1442-1443). Procesul se intensifică în vremea lui Vladislav al
II-lea (1447-1456) care reformează producţia monetară a Ţării Românești, ale
cărui emisiuni se diferenţiază vizibil din punct de vedere metrologic și tipologic
faţă de monedele predecesorilor săi14. Se pare că și urmașul acestuia, Vlad al IIIlea Ţepeș (1448-1476) ar fi emis monedă, însă această teorie nu este împărtășită
de toţi cercetătorii. Tradiţia baterii de monedă aparţinând sistemului monetar
întemeiat de Vladislav I este continuată de Radu al III-lea cel Frumos (14621475) și Basarab al III-lea Laiotă (1473-1477). Ducaţii lui Basarab Laiotă
reprezintă ultimele emisiuni monetare regulate ale Ţării Românești.
Din a doua jumătate a secolului al XV-lea în circulaţia monetară a
Ţării Românești se va impune asprul otoman, care după anul 1451 va deveni
principala monedă în tranzacţiile curente15.
Într-un cadru economic dominat de circulaţia diferitelor monede străine
pe piaţa Ţării Românești, în a doua jumătate a sec. al XVII-lea, Mihnea al IIIlea realizează o reformă monetară prin reluarea emiterii de monede proprii, în
ciuda faptului că se angajase în faţa otomanilor să nu uzurpe acest drept16.
Considerăm că publicarea materialului numismatic de faţă, va prilejui
ocazia relansării discuţiei asupra acestui interesant episod al istoriei monetare
Vîlcu, Gramaticu 2002, p. 184.
Nicolae 2003, p. 40.
16
Iliescu 1956, p. 293.
14
15
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a Ţării Românești, în cazul în care în cadrul colecţiilor din ţara noastră mai
există încă monede inedite de la acest domnitor.
CATALOGUL MONEDELOR ȚARA ROMÂNEASCĂ

Mihail Radu (1658-1659)
Şilingi, 1658
Av. Bustul domnitorului Mihail Radu spre dreapta, purtând coroana
princiară închisă, cu cinci fleuroane, în mâna dreaptă ţine sceptrul terminat în
floare de crin, mâna stângă este pe mânerul sabiei.
Rv. Acvila bicefală încoronată.
Legenda în limba latină

Grupe în funcţie de modul de redare a milesimului
I. Milesimul în faţa efigiei, de sus în jos.
MBR, p. 34, cf. nr. 277-281. Iliescu 1956, p. 309, tipul nr. II, seria a II-a.

Av. + IOMICHAEL·RAD·D:CVAL∙TR∙PR*
Rv. + SIDEVSNOBISCVM·OVISCON·NO
1. AE  0,45 g; 15,68 mm; nr. inv. 9605.
Av. + IOMICHAEL∙RADD·CVAL·TR∙PR
Rv. * SIDEVSNOBISCVM∙OVISCON∙NO
2. AE  0,41 g; 15,65 mm; nr. inv. 5223.
Av. + IOMICHAEL∙RADD∙CVALTR·PR
Rv. * SIDEVSNOBISCVM:O[..]SCON∙NO
3. AE  0,49 g; 16,06 mm; nr. inv. 9609.

Av. + [..]MICHAEL[............]
Rv. * SIDE[..........]OVISCON∙NO
4. AE  0,43 g; 15,64 mm; ieșită din flan; nr. inv. 9610.

II. Milesimul în spatele efigiei de jos în sus.
MBR, p. 34, cf. nr. 282. Iliescu 1956, p. 309, tipul nr. II, seria a III-a.

Av. + IOMICHAEL·[.]AD·D:CVALTR·PR
Rv. + SIDEVSNOBISCVM∙OVISCON∙NO
5. AE  0,59 g; 16,29 mm; nr. inv. 9606.

III. În faţa și în spatele efigiei, milesimul 16-58.
MBR, p. 33, cf. nr. 274-276. Iliescu 1956, p. 309, tipul nr. II, seria I.

Av. + IOMICHAEL˙RAD·DDCVL·TR·PR
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Rv. + SIDE[......]SCVM∙OVISCON∙NO
6. AE  0,46 g; 14,51 mm; nr. inv. 9611.
Av. + IOMICHAEL∙RADDCVLTR*PR∙
Rv. + SIDE[............]ISCON∙NO
7. AE  0,58 g; 15,55 mm; nr. inv. 5222.

IV. Milesimul începe în faţa efigiei, de sus în jos (16) și se termină în
spatele ei, de jos în sus (58).
MBR, p. 34, cf. nr. 284. Iliescu 1956, p. 309, tipul nr. II, seria a V-a.
Av. + IOMICHAELRAD:D·CVAL·TR:PR∙
Rv. * SIDEVSNOBISCVM∙OVISCON∙NO
8. AE  0,48 g; 15,93 mm; nr. inv. 9608.

V. Milesimul începe în spatele efigiei, de jos în sus (16) și se termină în
faţa ei, de sus în jos (58).
MBR, p. 34, cf. nr. 283. Iliescu 1956, p. 309, tipul nr. II, seria a IV-a.

Av. + IOMICHAEL∙RADD∙CVLTR∙PR∙
Rv. * SIDEVSNOBISC[.]M[..]ISCON∙NO
9. AE  0,64 g; 16,36 mm; nr. inv. 9614.
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Planşa I. Monede ale Ţării Românești emise în perioada domniei lui Mihail Radu
(1658-1659), din colecţia „Maria și dr. George Severeanu”: șilingi (cat. 1-9).
Plate I. Wallachian coins issued during the reign of Mihail Radu (1658-1659)
from “Maria and dr. George Severeanu” collection: shillings (cat. 1-9).
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DATE ANTROPOLOGICE PRELIMINARE
PRIVIND OSEMINTELE UMANE DIN NECROPOLA
BISERICII SF. SAVA (PIAȚA UNIVERSITĂȚII, BUCUREŞTI)
Andrei Soficaru*
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Claudia Radu*
Mihaela Culea*
Luminița Andreică*
Keywords: University Square, Late Medieval, anthropological analysis,
paleopathology.
Cuvinte cheie: Piața Universității, Ev Mediu târziu, analiză antropologică,
paleopatologie.
Abstract: The archaeological excavations from University Square (Bucharest)
unearthed 676 graves of the Saint Sava Church dated to the 16th-19th centuries.
Anthropological analyses of the human bones identified 491 adults and 133 nonadults; there are 149 females, 236 males and 239 indeterminate. The presence of dental
pathologies, enamel hypoplasia, cribra cranii and cribra orbitalia, osteoarthrosis and
osteoperiostitis was noted. Injuries following accidents were identified on 44 skeletons
while trauma caused by violence was noted on 40 skeletons. Also, seven individuals showed
traces of syphilis infection and four of tuberculosis . We also noted the presence of Russian
soldiers from the Crimean War who had suffered surgical interventions. An interesting
case of military violence is the grave 1-3 containing three commingled skeletons.
Rezumat: Săpăturile arheologice din Piața Universității (Bucureşti) au scos la
iveală un număr de 676 morminte din cimitirul bisericii Sf. Sava, datat în secolele XVIXIX. Analizele antropologice ale oaselor umane au indicat 491 adulți şi 133 de non-adulţi;
pe sexe 149 sunt femei, 236 bărbați şi 239 nedeterminați. S-au înregistrat date privind
patologii dentare, hipoplazii ale emailului, cribra cranii şi orbitalia cribra, osteoartroză şi
osteoperiostită. Leziuni datorate accidentărilor s-au identificat la 44 de schelete, în timp
ce traume cauzate de violență au fost observate la 40 de schelete. De asemenea, şapte
indivizi prezentau o infecție cu sifilis şi patru cazuri cu tuberculoză. Au fost identificaţi
soldați ruşi din Războiul Crimeei, care au suferit intervenții chirurgicale. Un caz interesant
de violență militară este mormântul 1-3, cu trei schelete amestecate.

Săpăturile arheologice efectuate în Piaţa Universităţii în perioada 20102011, au scos la lumină 676 de morminte1 ce aparţineau cimitirului bisericii Sf.
Sava și care se datează în perioada sec. XVI-XIX2.
Analiza antropologică a lotului de oseminte umane a avut următoarele
rezultate: număr total de schelete analizate = 624; pe grupe de vârstă =
491 adulţi și 133 non-adulţi; pe sexe = 149 feminine, 236 masculine, 239
indeterminabili (vezi lista mormintelor analizate). Aceasta s-a efectuat conform
cu protocolul standard al Laboratorului de Paleoantropologie (Institutul de
Institutul de Antropologie „Francisc J. Rainer”, București.
Mănucu-Adameşteanu et alii 2012, p. 181-191.
2
Velter, Mănucu-Adameşteanu 2013, p. 169-193.
*

1
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Antropologie „Fr. J. Rainer”) și care permite stabilirea stării de conservare și de
reprezentare, determinarea sexului pe craniu și pe coxal, estimarea vârstei la
deces, identificarea patologiei dentare, a urmelor de osteoartroză, identificarea
cribra orbitalia/cranii și osteoperiostitei, notarea traumelor.
În cele ce urmează vor fi prezentate sintetic datele obţinute.
PDPE
6177

Total

DEP
5374

DPC
556

DPPAM
1120

NA
379

Tabel 1. Numărul total (pe întreg lotul) de poziţii de dinţi permanenţi erupţi
(PDPE), dinţi erupţi permanenţi (DEP), dinţi permanenţi cu carii (DPC), dinţi
permanenţi pierduţi ante mortem (DPPAM), numărul de abcese (NA).

DPC
14,79
9,18
3,60

NA
7,75
6,13
0,70
Tabel 2. Procentele de dinţi cariaţi (Fig. 1), pierduţi ante mortem şi abcese (Fig. 2).
Sex
Feminin
Masculin
Indeterminabil

Total

DPPAM
27,24
15,64
3,32

Resorbţie

Tartru

232

266

Tabel 3. Numărul total de înregistrări.

Resorbţie
37,93
58,19
3,88

Sex
Feminin
Masculin
Indeterminabil

Tartru
32,33
60,15
7,52

Tabel 4. Procentele de incidenţă pentru resorbţie şi tartru (Fig. 3).

c mand
227

i mand
191

c max
182

i max
171

Tabel 5. Numărul total de înregistrări pentru hipoplazia emailului (Fig. 4) la
caninii şi incisivii mandibulari (c mand, i mand) şi maxilari (c max, i max).
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Sex
Feminin
Masculin
Indeterminabil

c mand
32,60
56,83
10,57

i mand
32,98
52,36
14,66

c max
31,87
56,59
11,54

i max
32,16
53,22
14,62

medie
32,40
54,75
12,85

Tabel 6. Procentele de incidenţă pentru hipoplazia emailului (Fig. 4).

Total

cribra orbitalia
259

cribra cranii
270

Tabel 7. Numărul de înregistrări pentru hyperostosa porotica (Fig. 5).

Sex
Feminin
Masculin
Indeterminabil

cribra orbitalia
32,05
52,12
15,83

cribra cranii
31,48
51,85
16,67

Tabel 8. Procentele de incidenţă pentru hyperostosa porotica (Fig. 5).

Valoare medie
28,72%
59,17%
12,53%

Sex
Feminin
Masculin
Indeterminabil

Tabel 9. Procentele de incidenţă pentru osteoartroză (Fig. 6, 7, 8).

Sex
Feminin
Masculin
Indeterminabil

Valoare medie
27,13%
47,30%
25,57%

Tabel 10. Procentele de incidenţă pentru osteoperiostită (Fig. 9, 10).

În privinţa traumelor cauzate de accidentări s-au înregistrat 34 la
scheletele de sex masculin, 8 la cele de sex feminin și 2 la indeterminabili. Pe
părţi sunt 39 pe dreapta, 34 pe stânga și două medial ori superior. Acestea au
afectat 75 de oase din care se pot enumera două pe craniu, 27 pe membrele
superioare și 24 pe cele inferioare, una pe vertebre și una pe coaste. Ca tip: 33
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sunt avulsiuni, două sunt de impact, 17 oblice, două penetrante, patru spirale,
două „torus”, 20 transversale și patru prin zdrobire. Ca modificare a osului opt
sunt aliniate (Fig. 11), 30 prezintă deformare semnificativă, la una a fuzionat
articulaţia, două au infecţii, la patru nu se observă, trei sunt normale, 18 sunt
parţial aliniate (Fig. 12), opt au pseudoartroză şi una este de tip necunoscut.
Starea osului arată că una era nevindecată, şase parţial vindecate, 67 vindecate
şi una necunoscută.
Traumele cauzate de violenţă au fost identificate la 30 schelete de sex
masculin, la nouă de sex feminin și la șapte indeterminabili. Partea cea mai
afectată e dreapta, cu 56 de cazuri, apoi stânga cu 49, iar 16 sunt situate medial
sau central. Incidenţa cea mai mare se întâlnește pe cranii (Fig. 13) - 69 de cazuri
- apoi pe membrele superioare cu 41 de cazuri și cele mai puţine pe membrele
inferioare și vertebre sau coaste, cu nou respectiv câte patru cazuri pentru fiecare.
Ca tipuri: trei sunt amputări, două sunt urme de autopsie, 14 sunt cauzate de
lovituri cu obiecte ascuţite, 27 de obiecte boante, 71 de obiecte tăioase, trei de
proiectile fiind identificate și urmele unei trepanaţii. Starea oaselor arată că 33
au fost produse în timpul vieţii, 73 au fost în preajma decesului (sau chiar l-au
cauzat), 13 e posibil să fie perimortem, iar două sunt postmortem.
O situaţie aparte o reprezintă mormântul 1-3 în care erau depuse trei
schelete și care se afla la 35 de metri vest de necropolă3. Poziţia anormală a
scheletelor în groapă, cât și numeroasele tăieturi observate pe oase încă de la
excavare au arătat un tratament diferit al celor înhumaţi. Studiul antropologic
al acestor trei schelete cuprinde determinarea sexului și estimarea vârstei la
deces, calcularea staturii și a indicilor de robusticitate, identificarea stresului
ocupaţional și înregistrarea traumelor ante- și perimortem.
Cele trei schelete au fost identificate ca adulţi de sex masculin, cu staturi
cuprinse între 169 cm și 178 cm. Aceștia prezintă o serie de urme de stres
ocupaţional cauzate de executarea unor activităţi fizice intense în cursul vieţii.
Marea majoritate a acestora sunt prezente la toţi trei, ceea ce indică realizarea
unor tipuri de mișcări asemănătoare, dar sunt mai numeroase și mai accentuate
în cazul scheletului 1 și 2, fapt explicabil de vârstele mai înaintate ale indivizilor.
Activităţile legate de aceste transformări pot fi ridicarea, aruncarea și transportul
unor obiecte grele, mersul pe jos pe distanţe lungi și chircirea repetată. Leziuni
cauzate de accidentări sau lovituri din timpul vieţii s-au observat mai ales la
scheletele 1 și 2. Traumele perimortem, în număr de 24, au afectat mai ales zona
craniului sau a gâtului, dar se găsesc și pe scheletul postcranian. În proporţie
de cca 80% acestea au fost cauzate de arme tăioase, fiind identificate și urme
produse de arme ascuţite, boante sau de foc.
3

Constantinescu et alii 2015.
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Corelarea analizei osteoarheologice cu datele istorice au arătat că datarea
complexului și tipurile de armament folosit corespund sfârșitului de secol XVI,
când în timpul domniei lui Mihai Viteazul (1593-1601) armata devine semiprofesionistă și sunt utilizaţi pe scară largă mercenarii. În acest context, conflictul
care a dus la uciderea celor trei indivizi poate fi legat de revolta antiotomană din
București (13 noiembrie 1594) sau de luptele domnitorului cu armata otomană
pentru eliberarea Bucureștiului (12 octombrie 1595). Analiza antropologică a
arătat că traumele antemortem, indicatori de stres ocupaţional, statura, asimetria
și indicii arată că cei trei indivizi aruncaţi în groapă au desfășurat în cursul vieţii
activităţi specifice unor persoane cu pregătire militară. Modelul traumelor
perimortem este diferit de cel al execuţiilor în epocă, iar incidenţa lor este mult
mai mare faţă de lotul din Piaţa Universităţii. De asemenea, modelul de depunerea
al indivizilor în groapă, sexul și vârsta lor, tipurile de traume și localizarea acestora
sunt similare cu alte înmormântări colective din Europa. Întreaga noastră analiză
sugerează că uciderea celor trei indivizi a avut loc în urma unui eveniment militar
și a fost făcută de către militari profesioniști. Cei uciși ar fi putut să fie mercenari
din armata principilor locali sau soldaţi din armata otomană. Dacă erau dintre
oamenii Voievodului Mihai, omorâţi de turci, aceștia nu s-ar fi implicat în
îngroparea lor și ar fi fost luaţi de localnici și inhumaţi creștinește într-un cimitir.
Dar cei trei sunt îngropaţi de atacatori: groapa are umplutura uniformă semn că a
fost acoperită rapid, cei trei nu aveau haine pe ei, urmele de buzdugan, de vârf de
săgeată și de proiectil de flintă arată că au fost atacaţi iniţial de la distanţă pentru
a fi imobilizaţi; o dată răniţi grav au fost omorâţi cu lovituri multiple și doar unul
dintre ei a reușit să se opună4.
În urma studiului nostru s-au identificat şapte indivizi adulţi, cu vârste
cuprinse între 30 şi 50 de ani (doi indeterminabili şi cinci de sex masculin) ce
prezintă modificări tipice ale oaselor pentru infecţia cu sifilis5 (Fig. 14, 15).
Aceste rezultate sunt în concordanţă cu informaţiile oferite de documentele
vremii, menţionate de călătorii străini și de medici care au dat detalii obiective
despre Moldova și Ţara Românească. De exemplu, Andreas Wolff care vizitează
Moldova în 1780 vorbește de faptul că multe „persoane suferă din cauza
sifilisului”6. Franz Sulzer în 1782 menţionează frecvenţa ridicată a sifilisului
în ambele ţări7. Mai mult de atât, Mitropolia Bucureștiului înregistrează în
perioada 1739-1850 un număr de 15 plângeri al unor soţii împotriva soţilor, ce
îi acuză că le-au infectat cu sifilis8. De cealaltă parte a Carpaţilor, primul cabinet
de boli dermato-venerice din Ungaria a fost deschis de Ernő Schwimmer la
Constantinescu et alii 2015.
Radu et alii 2015.
6
Samarian 1938, p. 383.
7
Felix 1901, p. 71.
8
Vintilă-Ghiţulescu 2011, p. 314-316.
4
5
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Cluj în 1874, fapt ce indică numeroase cazuri în Transilvania. Toate aceste
documente demonstrează că sifilisul era prezent într-o formă endemică pe
teritoriul României de azi, afectând un număr mare de indivizi.
În privinţa căilor de transmitere, descoperirile monetare din cimitirul de
la Sfântul Sava sugerează existenţa relaţiilor comerciale între Ţara Românească
şi Imperiul Habsburgic, Regatul Poloniei, Veneţia şi Imperiul Otoman9. Astfel,
existau rute de transmisie ale bolii. De asemenea, prostituatele și armatele
străine erau consideraţi purtători ai bolii10. Numeroasele războaie care au afectat
zona au facilitat răspândirea continuă a infecţiei prin creșterea numărului de
prostituate și alterarea relaţiilor familiale11. Sulzer sugerează în 1792 că sifilisul
a fost adus în sec. XVII pe acest teritoriu de către armatele austriece și rusești12.
Vârsta la deces a indivizilor din lotul analizat, cu excepţia scheletului
447, variază între 30 și 50 de ani cu o medie de 37,5 ani; aceasta înseamnă că
s-au infectat înainte de a treia decadă a vieţii.
Pentru cazurile de tuberculoză au fost identificate patru cazuri (Fig. 16,
17). Identificarea corectă a urmelor patologice de pe oase a fost făcută prin
diagnostic diferenţial și astfel s-au găsit leziunile tipice bolii. Pentru a vedea care
a fost incidenţa acestei boli în populaţia orașului, au fost consultate anuarele
statistice ale Bucureștiului pentru perioada 1880-1940; s-a verificat și care era
procentul de decese având drept cauză TBC-ul. Cercetarea noastră s-a extins și
în colecţia osteologică Rainer, unde tuberculoza reprezintă 28,69% din cauzele
deceselor. Astfel s-a efectuat o statistică generală cu vârstele la deces, ocupaţia,
loc de naștere (urban sau rural) și cauza decesului (TBC ori și altele).
Transmiterea tuberculozei era favorizată de o serie de factori. Imigrarea
oamenilor de la sate la orașe pentru căutarea unui loc de muncă a dus la supraaglomerarea acestora. Este cazul și orașului București, a cărei populaţie a crescut
din 1830 până în 1930, de la 58.000 de locuitori la 630.00013. Odată ajunși la oraș,
oamenii erau nevoiţi să locuiască în condiţii insalubre cu standarde de igienă
foarte scăzute, fără surse suficiente de apă și fără canalizare. Abia prin 1880
încep lucrările de asanare ale unor cursuri de apă, care presupuneau lucrări de
pavare și canalizare a străzilor, rectificarea cursului și canalizarea Dâmboviţei
și aprovizionarea cu apă de bună calitate a orașului14. Spaţiile de locuit erau
aglomerate, în special la periferie, unde majoritatea familiilor deţineau o singură
încăpere15. Acestea reprezentau condiţii ideale pentru transmiterea bacililor pe

Velter, Mănucu-Adameșteanu 2013, p. 169-193.
Felix 1901, p. 126; Samarian 1938, p. 381. Meyer et alii 2002, p. 39-58. Šlaus, Novak 2007, p. 503-510.
Vintilă-Ghiţulescu 2011, p. 314.
11
Felix 1901, p. 127-129. Vintilă-Ghiţulescu 2011, p. 134-136.
12
Felix 1901, p. 126.
13
Millea 1933, p. 16.
14
Millea 1933, p. 73.
15
Millea 1933, p. 23.
9

10
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calea aerului. Nu trebuie, însă, trecută cu vederea ignoranţa oamenilor simpli
faţă de igiena proprie.
S-au identificat trei categorii de ocupaţii cu risc mare de îmbolnăvire de
tuberculoză: muncile necalificate, cele care presupun un nivel ridicat de poluare
și acele activităţi ce cresc probabilitatea de expunere la infectare16. Ipoteza a fost
verificată pe indivizii din colecţia Rainer; rezultatul obţinut fiind cel aşteptat:
procentul cel mai mare de decese în urma îmbolnăvirii cu tuberculoză a fost
atins de bărbaţii ce desfăşurau munci necalificate. Legătura dintre sărăcie și
boală era apropiată.
Subiecţii care au suferit intervenţii chirurgicale sunt reprezentaţi de
mai multe schelete ale unor militari ruși care au decedat în timpul războiului
Crimeii; dintre aceștia unul are și urme de autopsiere pe craniu și coloana
vertebrală. Consultarea diferitelor surse istorice a arătat că urmele de tăiere de
pe oase au fost efectuate cu unelte specifice perioadei și urmând manualele de
chirurgie cunoscute în epocă. Intervenţiile - foarte posibil făcute într-un spital
din București, cel mai probabil Colţea - au afectat oasele membrelor superioare
și inferioare, iar într-un caz craniul.
Lotul de oseminte umane de la Piaţa Universităţii este important pentru
istoria Bucureștiului medieval prin numărul mare de schelete analizate și
prin informaţiile oferite de acestea. Astfel, se poate stabili speranţa de viaţă la
naștere ori mortalitate, se pot observa principalele boli ce au afectat locuitorii
din mahalaua Sf. Sava, este posibilă determinarea stilului de viaţă și a stării de
sănătate la diferite categorii de vârste sau sexe. Toate aceste date sunt în curs
de prelucrare, urmând a face obiectul unor studii privind demografia, starea
de sănătate, traumele suferite, în comparaţie cu alte loturi de pe teritoriul
României din perioada medievală și modernă.

Mulţumiri:
Autorii sunt recunoscători Dr. G. Mănucu-Adameșteanu și E. Gavrilă,
de la Muzeul Municipiului București, pentru informaţiile privind contextele
arheologice. Acest studiu a fost efectuat în cadrul proiectului PNII-IDPCCE-2011-2-0013, acordat de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică, CNCS-UEFISCDI.

16

Roberts, Buikstra 2003, p. 69-74. Felix 1901, p. 155-158.
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Anexa 1. Lista mormintelor analizate.

Nr. schelet
M 0001
M 0002
M 0003
M 0004
M 0005A
M 0005B
M 0005C
M 0005D
M 0005E
M 0006A
M 0006B
M 0006C
M 0006D
M 0006E
M 0006F
M 0007
M 0008A
M 0008B
M 0009A
M 0009B
M 0010
M 0011
M 0012
M 0013
M 0014
M 0015
M 0016
M 0017
M 0018A
M 0018B
M 0018C
M 0018D
M 0018E

Sex
M
M
M
lipsă
F
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
F
F
ind.
ind.
ind.
M
ind.
ind.
M
ind.
reînhum.
F
lipsă
lipsă
F
ind.
lipsă
F
M
M
ind.
F
M

Vârstă
33-45.6
33-45.2
22-32

M 0018F
M 0019A
M 0019B
M 0020A
M 0020B
M 0021
M 0022
M 0023
M 0024
M 0025
M 0026A
M 0026B
M 0027
M 0028
M 0029
M 0030A
M 0030B
M 0030C
M 0030D
M 0031A
M 0031B
M 0031C
M 0032
M 0033A
M 0033B
M 0033C
M 0034A
M 0034B
M 0034C
M 0035 A
M 0035 B
M 0036
M 0037 A
M 0037 B

33-48.8
43-55
5-6
30-50
30-50
4-5
70
39.4-58
30-50
14-20
30-50
51.5
8-12
25-40
33-42
30-50
34.7

35-39
30-50
33-47
20-30
26-34.7
43-58
20-34
33-51.9

ind.
M
ind.
M
F
F
F
ind.
F
M
ind.
M
F
M
lipsă
F
M
ind.
F
ind.
F
M
F
F
ind.
ind.
M
F
F
ind.
ind.
lipsă
F
ind.
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33-42
33-44
30-50
34.7-39.4
6-9 luni
4
34.7
9
33-49
11-15
7-8
51.5-51.9
45.2-48.1
33-56.2
48.8-51.9
45.6
30-50
30-34
14-16
39.4
49-50
43-58
32-34
30-50
3
39.4/45.5
23
20-30
30-50
4
39.4
6-7

M 0038A
M 0038B
M 0038C
M 0039
M 0040
M 0041
M 0042
M 0043
M 0044
M 0045
M 0046
M 0047A
M 0047B
M 0047C
M 0048
M 0049
M 0050
M 0051
M 0052

F
F
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
M
F
M
lipsă
M
M
ind.
M
M
F
M
lipsă

M 0053
M 0054
M 0055
M 0056
M 0057
M 0058
M 0059
M 0060
M 0061
M 0062
M 0063
M 0064
M 0065
M 0066
M 0067

lipsă
M
M
M
M
M
ind
M
M
M
M
F
lipsă
M
F

30-40
24-32
9-15
3-5 ani
7
1,6-2 ani
nou născut
20-28
34.7-36.2
33-45.5
30-42
30
6 luni
20-25
20-23
30-30.7
43.55-48.8

42-45.2
20-25
20-25
45-50
39
11-12
38.2-55
23-32
23.4-34
25-30
49-71
30-35
49-60

M 0068 A
M 0068 B
M 0069
M 0070
M 0071
M 0072
M 0073
M 0074
M 0075
M 0076
M 0077
M 0078A
M 0078B
M 0079
M 0080
M 0081
M 0082
M 0083
M 0084
M 0085
M 0086
M 0087
M 0088
M 0089
M 0090
M 0091

F
M
F
F
lipsă
M
M
M
F
F
F
F
ind.
M
M
ind.
F
M
ind.
ind.
lipsă
ind.
F
M
M
lipsă

M 0092
M 0093
M 0094
M 0095
M 0096
M 0097
M 0098
M 0099

lipsă
M
lipsă
ind.
ind.
ind.
lipsă
ind.
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1.6-3
40-50
40-60
30-34
35.2
54-64
43-55
30.7-46
32-46
20-24
33-46
8-9
33-42
45-47
10-12
19.4-23
34,7-38
30-50
12
nou născut
30-50
45,6
49-50

33-44
11-14
30-50
< 14
3

M 0100

lipsă

M 0101

lipsă

M 0102

lipsă

M 0103
M 0104
M 0105
M 0106

lipsă
ind.
F
lipsă

9-10
39.4-49

M 0107
M 0108A
M 0108B
M 0109
M 0110A
M 0110B
M 0111
M 0112
M 0113A
M 0113B
M 0114
M 0115
M 0116

lipsă
M
ind.
ind.
ind.
ind.
M
F
ind.
ind.
F
M
lipsă

39.4-56.2
11.5-14
6
5-8
30-50
39.4
30-32
30-50
6-7
45.2
40-56.2

M 0117

lipsă

M 0118
M 0119
M 0120
M 0121
M 0122A
M 0122B
M 0123

lipsă
M
F
lipsă
ind.
ind.
lipsă

M 0124

lipsă

M 0125
M 0126A
M 0126B
M 0127
M 0128

lipsă
M
F
M
M

M 0129
M 0130
M 0131
M 0132
M 0133
M 0134
M 0135
M 0136
M 0137
M 0138
M 0139
M 0140
M 0141
M 0142
M 0143
M 0144
M 0145
M 0146
M 0147
M 0148
M 0149
M 0150
M 0151
M 0152
M 0153
M 0154
M 0155
M 0156
M 0157
M 0158
M 0159
M 0160
M 0161
M 0162

35-51.2
2-3
1.6
9-10

33-42
4-5
43-56.2
33-45.5

F
lipsă
F
lipsă
M
ind.
F
M
M
M
ind.
ind.
ind.
M
M
F
ind.
ind.
M
reînhum.
ind.
F
M
M
F
M
M
M
ind.
M
F
ind.
reînhum.
ind.
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38.2-46
48.1-50
30-51.9
6-7
24-35
30-40
30.5
20-23
2-3
12-15
4-6
25-32
45-47
30-46
40-50
14-16
33-42
8-9
40-50
33-45.6
33-42
30-35
24-30
30-40
43-55
2-2.5
45-50
34-38
23-25
6-7

M 0163
M 0164
M 0165
M 0166
M 0167
M 0168
M 0169
M 0170
M 0171
M 0172
M 0173
M 0174
M 0175
M 0176
M 0177
M 0178
M 0179
M 0180
M 0181
M 0182
M 0183
M 0184
M 0185
M 0186
M 0187
M 0188
M 0189
M 0190
M 0191
M 0192
M 0193A
M 0193B
M 0194
M 0195

ind.
ind.
ind.
M
M
M
ind.
ind.
M
M
ind.
ind.
M
ind.
M
M
M
ind.
ind.
M
M
ind.
lipsă
M
ind.
M
ind.
M
M
ind
F
ind.
ind.
reînhum.

30-40
6-7
4-5
26-34
26-34
33-42
20-30
15-16
19-23
33-42
17-20
14-16
25-30
14-15
35-45
45-50
26-34
7-9
15-17
33-42
45-50
2.5-4
18-20
20
30-34
4-5
30-50
26-34
30-50
48.1
nou născut
30-50

M 0196
M 0197
M 0198
M 0199
M 0200
M 0201
M 0202
M 0203
M 0204
M 0205
M 0206
M 0207
M 0208
M 0209
M 0210
M 0211
M 0212
M 0213
M 0214
M 0215
M 0216
M 0217
M 0218
M 0219
M 0220
M 0221
M 0222

M
F
M
ind.
M
M
ind
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
reînhum.
ind.
reînhum.
ind.
F
reînhum.
ind.
F
M
F
M
reînhum.

M 0223
M 0224
M 0225
M 0226
M 0227
M 0228
M 0229

reînhum.
M
M
F
ind.
F
M
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43-55
33-46
35-47
30-40
35-40
24-30
30-50
25-35
30-50
30-50
30-50
nou născut
nou născut
8-9
30-50
30-50
30-50
30-40
30-50
32-46
30-34
33-38
33-44

45-50
33-42
30-32
20-40
30-40
34-38

M 0230
M 0231
M 0232
M 0233
M 0234
M 0235
M 0236
M 0237
M 0238
M 0239
M 0240
M 0241
M 0242
M 0243
M 0244
M 0245
M 0246
M 0247
M 0248
M 0249
M 0250
M 0251
M 0252
M 0253
M 0254
M 0255 A
M 0255 B
M 0256
M 0257
M 0258
M 0259
M 0260
M 0261
M 0262

M
M
M
ind.
ind.
F
M
M
M
ind.
ind.
M
ind.
F
M
M
reînhum.
M
ind.
reînhum.
ind.
M
ind.
reînhum.
M
M
ind.
ind.
ind.
ind.
F
F
ind.
ind.

M 0263
M 0264
M 0265
M 0266
M 0267
M 0268
M 0269
M 0270
M 0271
M 0272
M 0273
M 0274
M 0275
M 0276
M 0277
M 0278
M 0279
M 0280
M 0281
M 0282
M 0283
M 0284
M 0285
M 0286
M 0287
M 0288
M 0289
M 0290
M 0291
M 0292
M 0293
M 0294
M 0295
M 0296

48.8-64
33-42
33-42
30-50
30-50
20-24
34-38
33-45.6
40-44
30-50
7-9
20-23
20-50
38-45.5
33-42
20-23
43-55
30-50
20-30
45-50
33-42
35-42
43-56.2
30-50
30-50
16-18
17-18
30-50
30-40
30-50
4-5

F
ind.
ind.
ind.
ind.
M
F
ind.
M
F
ind.
M
M
ind.
ind.
M
M
M
F
F
ind.
M
M
M
M
ind.
F
M
ind.
M
M
ind.
ind.
M
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20-24
12-14
6-7
1-2
4-5
17-19
30-34
13-14
26-34
16-18
30-50
33-46
35-38
5-7
30-50
45-50
48.8
30-40
30.7
33-46
30-50
26-32
24-30
35-45.2
50-60
30-50
32-46
30-40
3-4
40-44
24-28
9-10
30-50
55-60

M 0297
M 0298
M 0299
M 0300
M 0301
M 0302
M 0303

M
ind.
ind.
ind.
reînhum.
M
reînhum.

M 0304
M 0305
M 0306 A
M 0306 B
M 0307
M 0308
M 0309
M 0310
M 0311
M 0312
M 0313
M 0314
M 0315
M 0316
M 0317
M 0318
M 0319
M 0320
M 0321

reînhum.
M
M
M
M
F
ind.
ind.
M
M
M
ind.
ind.
M
ind.
ind.
ind.
F
reînhum.

M 0322
M 0323
M 0324
M 0325
M 0326
M 0327
M 0328
M 0329

reînhum.
M

24-28.7

reînhum.
ind.
ind.
ind.
F
M

30-50
14-16
30-50
26-34
43-55

33-42
30-50
30-50
30-50
33-45.5

39.4-45.6
35-38
45.2-56.2
35.2-55
48.8-56.2
30-50
30-50
30-50
33-51.9
19-20
14-16
2-3
39.4-55
7
30-50
26-32
35-38

M 0330
M 0331
M 0332
M 0333
M 0334
M 0335
M 0336
M 0337
M 0338
M 0339
M 0340
M 0341
M 0342 A

F
M
M
M
F
F
ind.
F
reînhum.
M
reînhum.
M
ind.

M 0342 B

ind.

M 0342 C
M 0343
M 0344
M 0345
M 0346
M 0347
M 0348
M 0349
M 0350
M 0351
M 0352
M 0353
M 0354
M 0355
M 0356
M 0357
M 0358
M 0359
M 0360

ind.
ind.
ind.
F
M
M
reînhum.
M
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
reînhum.
ind.
ind.
F
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17
35-38
30-50
33-46
30-50
30-50
15-17
51.5+
20-28
30-50
2-2.5
9-9.5 luni
fetale
8-9 luni
30-50
30-50
39.4-44
35-38
40-56.2
20-28.7
30-50
30-50
14-16
30-50
30-50
30-50
30-50
30-50
30-50
43-58

M 0361
M 0362
M 0363
M 0364
M 0365
M 0366
M 0367
M 0368
M 0369
M 0370
M 0371
M 0372
M 0373
M 0374
M 0375
M 0376
M 0377
M 0378
M 0379
M 0380
M 0381
M 0382
M 0383

M
reînhum.
F
lipsă
M
F
M
ind.
M
ind.
F
ind.
ind.
M
M
M
ind.
reînhum.
M
reînhum.
F
ind.
reînhum.

M 0384

reînhum.

M 0385
M 0386
M 0387
M 0388
M 0389
M 0390
M 0391
M 0392
M 0393
M 0394

reînhum.
M
M
M
M
F
M
M
F
M

M 0395
M 0396
M 0397
M 0398
M 0399
M 0400
M 0401
M 0402
M 0403
M 0404
M 0405
M 0406
M 0407
M 0408
M 0409
M 0410
M 0411
M 0412
M 0413
M 0414
M 0415
M 0416
M 0417
M 0418
M 0419
M 0420
M 0421
M 0422
M 0423
M 0424
M 0425
M 0426
M 0427
M 0428

40-50
33-46
43-56.2
20-23
30-34
16-18
26-34
40-50
30-46
30-50
30-50
45.6
30-35
35-40
12-15
39.4-45
40-45
30-50

23-30
40-50
45-50
60-61,2
34.7
43-55
43-55
33-46
33-42

F
F
reînhum.
F
ind.
F
M
ind.
reînhum.
F
ind.
M
ind.
M
F
F
ind.
reînhum.
ind.
M
ind.
F
M
ind.
F
M
F
reînhum.
M
F
M
F
F
lipsă
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51.5
45-55
18
3-5
40-50
43-55
40-50
65+
3-5
33-43.8
30-50
33-44
35-39.4
38.2
20-30
30-40
33-42
30-50
16-17
20-23
30-50
43-58
14-16
30-50
33-42
45-50
26-34
33-44
30-50

M 0429
M 0430
M 0431
M 0432
M 0433
M 0434
M 0435
M 0436
M 0437
M 0438
M 0439
M 0440
M 0441
M 0442
M 0443
M 0444
M 0445
M 0446

M
F
M
ind.
ind.
M
reînhum.
ind.
reînhum.
ind.
ind.
lipsă
M
F
M
ind.
F
reînhum.

M 0447
M 0448A
M 0448B
M 0449A
M 0449B
M 0450
M 0451
M 0452
M 0453
M 0454
M 0455
M 0456
M 0457
M 0458
M 0459
M 0460

reînhum.
ind.
M
F
M
ind.
ind.
lipsă
M
F
ind.
lipsă
M
M
ind.
F

35-40
20-23
33-48.8
30-50
30-50
35-45
40-50
14-16
30-50
20-23
21-25
18,5-20
5-7
48.1

30-50
34-40
50-55
45-55
35-50
43-58
43-55
33-42
9-11
20-23
40-45.2
6-8
48.1

M 0461
M 0462
M 0463
M 0464
M 0465
M 0466
M 0467
M 0468
M 0469
M 0470
M 0471
M 0472
M 0473
M 0474
M 0475

ind.
M
F
M
M
M
M
ind.
M
F
ind.
M
M
F
lipsă

M 0476

reînhum.

M 0477
M 0478
M 0479
M 0480
M 0481
M 0482
M 0483

lipsă
ind.
F
reînhum.
ind.
M
reînhum.

M 0484
M 0485
M 0486
M 0487
M 0488
M 0489
M 0490
M 0491
M 0492
M 0493
M 0494

lipsă
M
M
F
F
M
F
ind.
F
ind.
F
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11-13
18-23
16-18
20-25
30-35,2
33-42
40-50
14-16
43-55
20-23
30-50
45-50
35.2
34.7-40

33-42
20-23
40-50
50-64

40-47
25-30
35-40
20-23
55-60
45-50
12-14
35-45
30-50
40-50

M 0495
M 0496
M 0497
M 0498
M 0499

M
M
reînhum.
ind.
lipsă

M 0500
M 0501
M 0502
M 0503
M 0504A
M 0504B
M 0505
M 0506
M 0507
M 0508
M 0509
M 0510

reînhum.
ind.
M
M
ind.
M
M
M
F
F
M
reînhum.

24-28
34-38
60+
9-11
45-50
33-42
50-64
48.8
35-45
33-44

M 0511
M 0512
M 0513A
M 0513B
M 0514
M 0515
M 0516
M 0517A
M 0517B
M 0518
M 0519
M 0520
M 0521
M 0522
M 0523

reînhum.
F
M
M
F
ind.
ind.
ind.
ind.
M
F
ind.
F
ind.
lipsă

33-46
33-42
33-46
25
30-50
3-4
4
1,8-2
33-44
20-32
1
43-58
8-10

M 0524
M 0525

reînhum.
F

M 0526
M 0527
M 0528
M 0529
M 0530
M 0531
M 0532
M 0533
M 0534
M 0535
M 0536
M 0537
M 0538
M 0539
M 0540
M 0541A
M 0541B
M 0542A
M 0542B
M 0543
M 0544
M 0545
M 0546
M 0547
M 0548
M 0549
M 0550
M 0551
M 0552
M 0553
M 0554
M 0555
M 0556
M 0557

23-30
39.4
4-6

30-50

F
F
F
M
reînhum.
M
F
M
F
M
M
M
ind.
F
ind.
M
M
M
ind.
M
F
F
F
M
F
ind.
F
ind.
ind.
F
M
reînhum.
ind.
M
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60+
33-46
38-50
30-50
43-55
24-25
35-44
30-50
30-50
39.4-58
30-35.2
13-14
19
26-32
33-45.5
34.7-36.2
26-43.4
2-2.5
35.2-51.9
59-71
60+
20-23
23-30
40-55
30-50
30-32
3-5
16-18
33-46
40-47
13-18
34-40

M 0558
M 0559
M 0560
M 0561
M 0562
M 0563
M 0564

ind.
reînhum.
M
ind.
lipsă
ind.
lipsă

M 0565
M 0566
M 0567
M 0568
M 0569
M 0570
M 0571
M 0572
M 0573
M 0574
M 0575
M 0576 A
M 0576 B
M 0577
M 0578
M 0579
M 0580
M 0581
M 0582
M 0583
M 0584
M 0585
M 0586
M 0587
M 0588
M 0589
M 0590

lipsă
ind.
ind.
reînhum.
F
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
M
M
ind.
ind.
M
M
M
F
ind.
lipsă
M
ind.
ind.
M
F
M
M

40-50

M 0591
M 0592
M 0593
M 0594
M 0595
M 0596
M 0597
M 0598
M 0599
M 0600
M 0601
M 0602
M 0603
M 0604
M 0605
M 0606
M 0607
M 0608
M 0609
M 0610
M 0611
M 0612
M 0613
M 0614
M 0615
M 0616
M 0617
M 0618
M 0619
M 0620
M 0621
M 0622
M 0623
M 0624

19-20
30-50
3-5

15-18
4-6
35-50
30-50
30-50
15-18
9-11
30-50
26-34
40-50
20-30
2.5-4
33-42
25-32
40-64
39.4
2-4
43-55
13-14
30-50
40-50
43-58
19,4 - 24
33-42

F
M
ind.
ind.
F
F
F
ind.
F
M
ind.
M
reînhum.
F
reînhum.
F
M
M
ind.
ind.
lipsă
ind.
M
M
M
ind.
M
ind.
ind.
M
M
ind.
F
reînhum.
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35-45
19-20
30-50
8-9
48,8-60
30-46
43-58
6-9
50-60
30-50
in utero
25-51,5
40-60
21-30
26-32
54-64
30-45
5-6
3-5
33-48,8
33-45
28,7-36
6-9
33-42
3-4
1-3
26-32
20-30
30-50
50-60

M 0625
M 0626
M 0627
M 0628
M 0629
M 0630
M 0631
M 0632
M 0633
M 0634
M 0635
M 0636
M 0637
M 0638
M 0639
M 0640
M 0641
M 0642
M 0643
M 0644
M 0645
M 0646
M 0647
M 0648
M 0649
M 0650
M 0651
M 0652
M 0653
M 0654
M 0655
M 0656
M 0657
M 0658

M
M
F
M
ind.
reînhum.
F
ind.
ind.
ind.
M
ind.
F
F
ind.
F
F
ind.
ind.
lipsă
ind.
F
lipsă
F
lipsă
ind.
ind.
M
F
reînhum.
ind.
M
F
ind.

33-42
50-60
30-40
34-40
18-20
35-40
9-10
30-50
10-13
18-19
14-16
30-40
40-50
35-50
40-50
43-58
19-20
40-50

M 0659
M 0660 A
M 0660 B
M 0660 C
M 0661
M 0662
M 0663
M 0664
M 0665
M 0666
M 0667
M 0668
M 0669
M 0670
M 0671
M 0672
M 0673
M 0674
M 0675

M
M
ind.
ind.
lipsă
F
F
M
ind.
M
lipsă
M
lipsă
ind.
ind.
ind.
ind.
ind.
lipsă

M 0676

lipsă

40-50
43-58
38-44
30-50
5-8
35-45
35-50
40-60
33-51,2
30,7-38,2
30-50
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34-38
33-50
5-6
in utero
33-46
35-40
30-40
30-50
28-32
23,4-30
30-50
18-19
15-16
11-13
40-60
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Lista figurilor / List of figures

Figura 1. M 89, carii pe molarii mandibulari.
Figure 1. M 89, caries on the mandibular molars.
Figura 2. M 2, abces la molarul 1 de pe maxilar.
Figure 2. M 2, abscess on the maxillary 1st molar.
Figura 3. M 27, tartru depus pe dinţii mandibulari.
Figure 3. M 27, calculus on the mandibular teeth.
Figura 4. M 81, hipoplazia emailului.
Figure 4. M 81, enamel hypoplasia.
Figura 5. M 111, Criba orbitalia.
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Figure 5. M 111, Criba orbitalia.
Figura 6. M 2, osteoartroză pe epifiza distală de la femurul drept.
Figure 6. M 2, osteoarthrosis of the distal epiphysis of right femur.
Figura 7. M 93, osteoartroză pe epifiza proximală a tibiei drept.
Figure 7. M 93, osteoarthrosis of the proximal epiphysis of right tibia.
Figura 8. M 60, osteoartroză pe epifiza distală a humerusului stâng.
Figure 8. M 60, osteoarthrosis of the distal epiphysis of left humerus.
Figura 9. M 2, periostită pe tibia dreaptă.
Figure 9. M 2, osteoperiostitis on the right tibia.
Figura 10. M 153, periostită pe tibia stângă.
Figure 10. M 153, osteoperiostitis on the left tibia.
Figura 11. M 127, fractură a cubitusului drept.
Figure 11. M 127, fracture of the right ulna.
Figura 12. M 178, fractură a femurului stâng.
Figure 12. M 178, fracture of the left femur.
Figura 13. M 127, fractură cu înfundare a suprafeţei osului.
Figure 13. M 127, blunt force trauma.
Figura 14. M 302, leziuni tipice pentru infecţia cu sifilis pe frontal.
Figure 14. M 302, lesions of syphilis on the frontal bone.
Figura 15. M 68B, modificări ale suprafeţei tibiei cauzate de sifilis.
Figure 15. M 68B, surface modifications of the tibia due to the syphilis.
Figura 16. M 231, modificări cauzate de tuberculoză pe suprafaţa interioară a
coastei.
Figure 16. M 231, surface modifications of the rib due to the tuberculosis.
Figura 17. M 231, modificări cauzate de tuberculoză pe suprafaţa humerusului
stâng.
Figure 17. M 231, surface modifications of the left humerus due to the
tuberculosis.
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Figura 1. M 89, carii pe molarii mandibulari.

Figura 2. M 2, abces la molarul 1 de pe maxilar.
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Figura 3. M 27, tartru depus pe dinţii mandibulari.

Figura 4. M 81, hipoplazia emailului.
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Figura 5. M 111, Criba orbitalia.

Figura 6. M 2, osteoartroză pe epifiza distală de la femurul drept.
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Figura 7. M 93, osteoartroză pe epifiza proximală a tibiei drept.

Figura 8. M 60, osteoartroză pe epifiza distală a humerusului stâng.
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Figura 9. M 2, periostită pe tibia dreaptă.

Figura 10. M 153, periostită pe tibia stângă.

Figura 11. M 127, fractură a cubitusului drept.

Figura 12. M 178, fractura a femurului stâng.
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Figura 13. M 127, fractură cu înfundare a suprafeţei osului.

Figura 14. M 302, leziuni tipice pentru infecţia cu sifilis pe frontal.
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Figura 15. M 68B, modificări ale suprafeţei tibiei cauzate de sifilis.

Figura 16. M 231, modificări cauzate de tuberculoză pe suprafaţa interioară a
coastei.

Figura 17. M 231, modificări cauzate de tuberculoză pe suprafaţa
humerusului stâng.
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CURATING HUMAN REMAINS.
CARING FOR THE DEAD IN THE UNITED KINGDOM
Editat de Myra Giesen, 2013.
Woodbridge: Boydell Press, 212 pagini.

În ce condiţii putem studia, expune, manipula osemintele umane
descoperite în contexte arheologice? În calitate de arheologi, antropologi sau
muzeografi, ce responsabilitate avem faţă de ele? Cine are acces, în ce condiţii
și pentru cât timp? Acestea sunt câteva dintre întrebările care fundamentează
prezentul studiu coordonat de Myra Giesen, lector la International Centre for
Cultural and Heritage Studies de la Newcastle University. Volumul face parte
din colecţia „Heritage Matters”, o serie de lucrări care explorează provocările cu
care se confruntă patrimoniul cultural în secolul XXI.
Lucrarea de faţă se înscrie într-un context mai larg de preocupări la nivel
internaţional pentru stabilirea unor norme și coduri de bune practici în ceea ce
privește studierea și depozitarea osemintelor umane: în ce condiţii pot acestea
să fie cercetate, accesate, expuse, cine are dreptul, ce presupune documentarea
lor, pentru cât timp pot fi depozitate ș.a.m.d (a se vedea: Cadot 2007; Cassman
et alii 2006; Jenkins 2008, 2010; Lohman, Goodnow 2006; Marquez-Grant,
Fibiger 2011; Masterton 2010; Page 2011; Coduri de bune practici: Guidance
for the care of human remains in museums, British Association for Biological
Anthropology and Osteoarchaeology -BABAO- Code of Ethics și Code of Practice,
Code of Ethics of the American Association of Physical Anthropologists). După
cum afirmă două dintre premisele Codului etic al BABAO (www.babao.org.uk/
index/ethics-and-standards): „By virtue of their status as the remains of once
living people, treatment of human remains requires ethical considerations over
and above those that pertain to other classes of archaeological materials.
Human remains should always be treated with dignity and respect
regardless of age or provenance.”
Premisa de la care pornesc astfel de studii, precum și volumul de
faţă, este aceea că „studierea osemintelor umane este un privilegiu și nu un
drept” (p. 126), ceea ce determină o serie de responsabilităţi pentru cei care
interacţionează cu ele. Astfel, probleme precum conservarea, curatorierea, sau
interpretarea osemintelor umane ar trebui să devină teme serios discutate
de practicieni: cine are dreptul de proprietate și expunere asupra corpurilor,
care sunt standardele de curatoriere și documentare a osemintelor, care este
durata depozitării etc. Prin urmare, în cele 14 capitole reunite în volum diferiţi
cercetători prezintă analize sintetice asupra condiţiilor din Marea Britanie
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în ceea ce privește tratamentul osemintelor umane. Fără a intra în dezbateri
profunde de etică sau filozofia cercetării, capitolele prezintă în detaliu
experienţe practice ale muzeelor/instituţiilor academice sau aspecte legislative
care acoperă practicile diverse din Anglia, Ţara Galilor, Irlanda de Nord și Scoţia.
Principalele teme abordate sunt: depozitarea osemintelor umane, studierea lor
în contexte academice (de cercetare sau de predare), expunerea și interacţiunea
cu ele în spaţiul public, modul în care acestea ajung în colecţii muzeale și ce se
întâmplă cu ele acolo. O situaţie interesantă este exemplul Muzeului Londrei
(Capitolul 8), mai precis modul în care acesta a ales să răspundă provocărilor
gestionării unei colecţii impresionante de peste 17000 de indivizi descoperiţi în
Londra și zonele învecinate.
O astfel de colecţie de studii este extrem de binevenită în spaţiul academic
din România, unde până în prezent nu există coduri de etică sau prescripţii
similare care să protejeze rămășiţele umane din contexte arheologice și să asigure
un tratament etic. Nu doar că studiul poate contribui la punerea sub semnul
întrebării a convingerii că săparea, depozitarea și expunerea lor în orice condiţii
și circumstanţe este acceptabilă, dar poate oferi și direcţii pentru elaborarea unor
astfel de politici de bune practici. Prezentarea în paralel a unor contexte, soluţii
legislative și curatoriale diferite, cu limitele și provocările lor, precum și analizarea
contextelor particulare care au dus la elaborarea unei astfel de legislaţii - cereri
de repatriere a osemintelor, atitudini ale comunităţilor locale, scandaluri publice
legate de tratamentul abuziv al corpurilor umane în contextul studiilor anatomice
- prezintă un excelent punct de pornire a unei discuţii. Nu doar că, pentru a o cita
pe Margaret Clegg (p. 160), „Human remains are, as previously stated, a special
class of archaeological or museum material”, dar numărul indivizilor care compun
această categorie aparte poate fi uneori impresionant. Spre exemplu, un studiu al
unuia dintre autorii din volum, Liz White (Capitolul 4) estimează că în aproximativ
142 de instituţii din Anglia sunt un număr minim de 49,068 rămășiţe umane, însă
dacă datele sunt coroborate cu surse secundare numărul ajunge la o estimare în
jurul cifrei de 111,065-113,217 indivizi. Oare la ce concluzii ar ajunge un studiu
similar pentru situaţia României?
Un alt aspect important ridicat de mai mulţi autori din volum sunt
problemele care ţin de documentarea colecţiilor și implicit provocările
accesului la informaţii când documentaţia nu este completă/publică (Capitolul
5) - un citat care ar reprezenta un punct bun de pornire și o discuţie pentru
cazul României (p. 62):
„Documenting collections is a professional duty for any repository that
holds public collections, thereby ensuring that the collection is sustainable and
publicly accessible”
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În esenţă, lucrarea editată de Myra Giesen este o colecţie de articole
serioase și conectate la realităţile ultimilor ani, care pot fi extrem de utile pentru
practicienii români și pot contribui la racordarea situaţiei locale la discuţiile pe
plan internaţional. Pentru a prelua titlul unui proiect din 2008 coordonat de doi
cercetători de la Newcastle University (p. 56), este necesar ca orice abordare a
osemintelor umane din contexte arheologice să fie pusă sub semnul ideii Dead
But Not Forgotten, iar volumul de faţă oferă posibile sugestii pentru atingerea
acestei ţinte.
Alexandra Ion*1
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NORMELE DE ÎNTOCMIRE A LUCRĂRILOR DESTINATE PUBLICĂRII
ÎN REVISTA DE CERCETĂRI ARHEOLOGICE ŞI NUMISMATICE
Colegiul de Redacţie al Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice va
întâmpina cu interes egal contribuţiile colegilor istorici dar și ale specialiștilor
din domeniile înrudite, cu potenţial de integrare în cunoașterea istorică.
În condiţiile în care, respectând rigorile de expresie academice, lucrările
transmise Colegiului de Redacţie își propun să transmită rezultate ale unor
cercetări originale, să supună dezbaterii opinii, teme și abordări inovative
în domeniul arheologiei și numismaticii, Revista de Cercetări Arheologice şi
Numismatice va fi onorată să-și ofere paginile pentru găzduirea lor.
Lucrările vor fi transmise redacţiei în format electronic, într-un singur
folder, arhivat, care să conţină textul (A4, Times New Roman, 11 pt., la un rând,
pe o singură coloană, notele de 9 pt., numerotate de la 1-n, la subsolul paginii)
și ilustraţia.
Toate materialele trebuie redactate în program MS Office Word, de
preferinţă până la versiunea 2010 și salvate în format RTF, pentru a evita
incompatibilităţile dintre versiunile folosite. Ele trebui să conţină în mod
obligatoriu următoarele elemente: titlu, autori, rezumat, cuvinte-cheie,
bibliografia, lista ilustraţiilor. Aceasta din urmă trebuie să specifice în mod clar,
dacă este vorba de figuri, tabele sau planșe.
Imaginile trebuie la rândul lor trimise individual, în formă electronică,
fiind de dorit ca fotografiile digitale să fie realizate în format JPEG sau TIFF, la
o rezoluţie cât mai mare (min. 600 dpi). De fiecare dată se va indica, pentru
fiecare dintre ele, numărul figurii, numărul fotografiei în cadrul planșei. Pentru
planșe, numerotarea fotografiilor va fi continuă, de la 1-n, fără a se reîncepe
numerotarea la fiecare planșă (ex: pl. I, nr. 1-10, pl. II, nr. 11-20). Fotografiile
obiectelor trebuie să fie la scara 1:1, indicându-se de fiecare dată, dacă este
cazul, creșterea scalei (2x sau mai mult). Este esenţial ca prelucrarea digitală a
acestor fotografii (în Adobe Photoshop, Corel Draw, etc) să fie una cât mai bună.
Lucrarea va fi însoţită în mod obligatoriu de:
-Titlul tradus în limba engleză/franceză/germană, în cazul lucrărilor
redactate în limba română;
-Un rezumat de minimum 150 de cuvinte în limba română și tradus în
limba engleză/franceză/germană;
-Cel puţin cinci cuvinte cheie în limba română și limba engleză/franceză/
germană;
-Date despre autor redactate după următorul model: IONESCU Gheorghe,
este ....., în cadrul ....., e-mail .....
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Sistemul de citare va avea următoarea structură:
Carte
-Notă: Tomescu 2004, p. 57.
-Bibliografie (la sfârșitul textului): Iulia Tomescu, Studiul resturilor
lemnoase în arheologie. Paleoecologie şi Paleoetnografie, Târgoviște, 2004.
Articol
-Notă: Nicolae 2010, p. 79.
-Bibliografie (la sfârșitul textului): E. Nicolae, Un tezaur din vremea lui
Mircea cel Bătrân descoperit la Titu., SCN, I (XIII), 2010, p. 69-83.
Bibliografia va trebui însoţită și de o listă cu abrevierile folosite (ex.
SCN – Studii și Cercetări de Numismatică, București), care va fi plasată la finalul
textului.
Textul notei se va repeta de fiecare dată, chiar și dacă autorul și lucrarea
citată sunt aceleași.
Evaluarea articolelor trimise spre publicare Revistei de Cercetări
Arheologice şi Numismatice se desfășoară după următoarea procedură:
-Articolul trebuie trimis electronic într-un singur folder arhivat, care să
conţină manuscrisul, ilustraţia și lista figurilor în conformitate cu normele de
redactare menţionate anterior.
-Destinatarul este redactorul șef al revistei, care evaluează
compatibilitatea materialului cu misiunea revistei precum și calitatea sa
știinţifică.
-În cazul unei prime evaluări pozitive, trei redactori desemnează cel
puţin doi referenţi aparţinând Comitetului Ştiinţific sau externi dacă este
posibil. Referenţii vor fi specialiști reputaţi în domeniul și tema principală a
materialului.
-Evaluarea va dura cel mult o lună și va ţine cont de următoarele
aspecte: noutate și originalitate; nivelul știinţific al lucrării; rezultatele obţinute
și impactul lor în plan știinţific.
-În funcţie de analiza evaluatorilor și de comentariile acestora, Colegiul
de Redacţie va decide publicarea materialului în forma prezentată, publicarea
cu corecturi (majore sau minore) sau respingerea lucrării.
Eventuale modificări ale normele de întocmire a lucrărilor destinate
publicării în Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice vor putea fi
consultate pe www.muzeulbucurestiului.ro, pagina web a Muzeului Municipiului
București.
Colegiul de Redacție
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