
CONTRIBUŢII ARHEOLOGICE LA CUNOAŞTEREA 
SATULUI ÎN SECOLUL AL XV-LEA PE TERITORIUL 

DE AZI AL BUCUREŞTILOR* 

de P. I. PANAIT 

Cercetările efectuate de Şantierul arheologic Bucureşti, de la a cărei 
constituire se împlineşte anul acesta un deceniu, au adus preţioase contri
buţii la cunoaşterea evoluţiei societăţii omeneşti pe teritoriul Capitalei 
R.P.R. din paleolitic şi pînă către mijlocul secolului XIX. Săpăturile arheo· 
logice întreprinse de specialişti ai Institutului de arheologie al Academiei 
R.P.R. cărora H s-au alăturat cercetători de la Muzeul de istorie a oraşului 
Bucureşti, au stabilit în mod incontestabil, valoarea istorică a unor zone 
din raza actuală a Bucureştilor 1 ), spulberînd o serie de ipoteze greşite care 
îşi găsiseră largă circulaţie în vechea istoriografie romînească. Lucrările 
desfăşurate cu precădere pe teritoriul presupus ca nucleu al tîrgului feudal 
- Curtea Veche domnească şi împrejurimile - n-au reuşit să precizeze 
însă datele suficiente înţelegerii ştiinţifice a procesului de cc.nstituire n 
oraşului Bucureşti. Faptul că oraşul modern s-a dezvoltat în special în sec
torul istoric medieval şi că în epoca feudală aceiaşi zonă se caracterizează 
din punct de vedere edilitar prin repetate şi radicale transformări, a con
stituit o piedică în cunoaşterea începuturilor Bucureştilor 2). ln această 
situaţie s-a impus ca, paralel cu cercetarea zonei Curţii domneşti, centru 
meşteşugăresc şi negustoresc medieval, să se întreprindă lucrări arheologice 
în unele aşezări săteşti, ţinîndu-se seama de faptul că multe din acestea 

* Comunicare expusă la Sesiunea ştiinţifică de <irheologie medievală, de la 
Iaşi - Suceava (28 mai-7 iunie 1963) organizată de In!'>titutul de arheo'ogie al 
/\cad. R.P.R. 

1) Bucureşti. Rezultatele săpăturilor arlieo!ogice şi ale cercetărilor istorice 
din anul 1953. Ed. Acad„ 1954; Bucureştii de odinioară în lumina cercetărilor arheolo
yice, Buc., 1959; Cercetări arheologice în Bucureşti, Buc„ 1963. (Muzeu! de istorie 
u oraşului Bucureşti). 

2\ Lucrări'.e pentru fundaţiile blocului de locuinţe de pe Bd. 1848 nr. 46--48, 
r>rernm şi săpăturile pentru mare:e canal co!ector, au dovedit că urme:e culturii 
rnatc•riale med'.evale din această zonă au fost in bună parte distruse de numeroase:e 
p: vni te negustoreşti, ridica.te î.n special Î•n sec. XIX. 
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sînt păstrate în condiţii satisfăcătoare 1 ). Dintre monumentele arheologice 
feudale identificate în urma unor ample cercetări de suprafaţă 2 ), colectivul 
arheologic al Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti şi-a fixat atenţia asu
pra vetrei unui sat, descoperită in cartierul Străuleşti raionul Griviţa 
Roşie {fig. 1). 

Aşezarea sătească, cercetată începînd cu sondajul din noiembrie 1960 
şi continuînd cu campaniile din 1961 şi 1962 se află la circa 10 km nord-vest 
de centrul oraşului medieval, ocupînd unul din scundele platouri de pe 
malul stîng al meandricului curs al rîului Colentina. Acest teren face parte 

Fig. I. - Planul porţiunii Străuleşti-Băneasa cu plasarea vetrei satului din 
sec. XIV-XVI. 

dintr-o zonă cu îndelungă şi intensă locuire, începînd din epoca bronzului 
şi continuind cu aşezări din a doua epocă a fierului, secolele III-IV e.n., 
VI-VII, IX-X, monumentele medievale răspîndite pe o suprafaţă de 
circa 2,5 ha reprezentînd ultima etapă de existenţă stabilă omenească 3 ). 

Rezultatele cercetărilor întreprinse pînă în prezent dovedesc că satul feudal 
îşi desfăşoară existenţa în perioada cuprinsă între sfîrşitul secolului XIV şi 
pînă în veacul al XVI-iea 4 ). tn raport cu situaţia stratigrafică şi cu inven
tarllll arheologic 1surrprins, cele 21 de [ocuinţe descoperite în aceste prime 
campanii de săpături, reprezintă trei etape; 6 fiind datate la sfîrşitul seco-

1) Cercetări arheologice în Bucureşti, Buc., 1963, p. 126. 
~) Colectivul oare a efectuat cercetări.le arheologice de suprafată în cursul 

anilor 1958------.1960 în acest sector ·a fost alcătuit din M. Constantiniu, V. Leahu şi 
P. I. Panait. 

3) M. Constantiniu şi P. I. Panait., Săpăturile de la Bucureştii Noi (1960) în 
Cercetări arheologice in Bucureşti, p. 77---.131. 

4) Idem, Săpăturile de la Bucureştii Noi (1960-1961) în Mateird.a'.e şi cerce
tări arheologi1ce voI. X (i-n curs de pregătire). 
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lului al XIV-iea şi prima jumătate a sec. al XV-iea, 9 în a doua jumătate 
a frămîntatului veac XV iar 6 în sec. XVI. Astfel primul grup de locui:µţe 
premerge în timp celle mai vechi menţiuni documentare deS1pre existenţa 
oraşului Bucureşti, pe cînd celelalte etape se desfăşoară concomitent cu 
dezvoltarea vieţii urbane a reşedinţei domneşti de pe Dîmboviţa. Studierea 
trăsăturilor specifice fiecărei perioade de locuire şi cu precădere a acelora din 
secolului a'l XV-dea, urmărită atât prin prizma procesului intern de dezvol
tare a satllllui cît şi a influenţei vieţii orăşeneşt·i din apropiere, din momen
tul în care aceasta ia fiinţă, a alcătuit problema centrală a cercetărilor din 
actualul_ cartier Străuleşti. 

Baza vieţii economice a acestui sat a fost [n tot timpul existenţei lui 
cu1tivarea pămîrntului şi creşterea v1telor. Pentru perioada mai veche aceste 
îndeletniciri sînt atestate de bucăţile de rîşniţă din piatră descoperite în 
locuinţe, cîteva gropi de cereale şi prin numeroase oase de vite mari 
cornute, apoi cai, oi, porcine şi altele. Tipul de locuinţă întîlnit pînă acum, 
este bordeiul adesea de dimensiuni reduse, lipsit de amenajări interioare. 
In aceste bordeie a fost descoperit un material arheologic sărăcăcios şi 
foarte fragmentar. Atrage atenţia slaba frecvenţă a uneltelor de fier, în 
cele şase locuinţe fiind găsite doar două unelte metalice - împungătoare -
şi cinci lame de cuţit. Un lot modest de fragmente ceramice provine de 
Ia borcane înalte, ZJVelte, cu buza triunghiµlară în secţiune, datate comparativ 
cu cele descoperite la Cetăţeni 1 ), Tîrgşor 2 ), Coconi 3), Tîrgovişte 4 ) ş.a. în 
secolele XIV-XV. Ceramica smălţuită este extrem de puţină şi ea provine 
de la farfurii decorate prin tehnica sgrafito sau căni cu gura treflată ale 
căror margini sînt acoperite cu modeste pete de smalţ. Un element prezent 
m aceste bordeie este ţestul şi, se pare, vatra portativă. Toate locuinţele 
aipairţinînd iprianei etaipe 1sînt distruse prin incendiă. provocate rprobaibi~ de 
inva,l)i.hle armatelor turiceşti de [a începutu!l veacului XV. Ca elemente de 
datare a complexelor din această perioadă sînt analogii-le ceramice cu 
alte aşezări medievale din Ţara Romînească, cele mai multe dintre acestea 
fiind menţionate mai sus, precum şi două monede : una emisă de ţarul 
Stracimir, probabil un fals, surprinsă pe podeaµa bordeiului 27 şi tot un 
fals după un gulden al Imperiului romano-german de la sfîrşitul veacului 
aJl. XI V-lea 5), monedă identică cu aceia descoperită cu ani în urmă de 
Gr. Florescu în cetatea lui Mircea cel Bătrîn de la Turnu Măgurele 6). 

m general rezultatele de pînă acum vădesc în sec. XIV-XV, existenţa 
unei aşezări modeste cu o viaţă economică aflată lîntT-o Jentă dezvoltaTe, 
dar aptă pentru a participa cu unele produse agrare şi păstoreşti la schim
burile ocazionale ale pieţii regionale. 

1) D. V. Rosetti, Şantierul arheologic Cetăţeni în Materiale„. VUI, p. 76, 
fig. 3/24-25. . 

~) Material pe care l-am ana'.izat prin bunăvointa cercetătorului N. Constan
tinescu de la InsU.tutu·l de arheologie a:J Aioad. R.P.R. 

:11 N. Constantinescu, Observaţii asupra satului fortificat din Ţara Romînească 
în sec. XIV-XV (Aşezairea de la Coconi, r. Oltenita), în „S.C.I.V."., an XIII (1962), 
nr. l, p. 70, fig. 10/1-2. 

'•) Materialul obţinut în urma cercetărilor întreprinse de V. Zirra, N. Con
stantinesc'u şi R. Teodorescu (l-am văzut prim l>unăvointa descoperitorLlor). 

5) Identificarea ambelor monede a fost făcută de ceocetătoml O. l'liescu, de 
la Cabinetul Numi1SmaiLi.c al Aioad. R.P.R. şi de C. Secăşia.n.u, cărora le aducem 
mulţuJTiiri şi pe această cale. 

8) „Revista istoriJCă ro!DIÎnă", 1945, vo1. XV, p. 461, fig. 18. Autoru~ menţionează 
moneda redind-o într-un desen fără a-i face însă o datare. 
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Cea de a doua etapă se desfăşoară însă într-o perioadă de evidentll 
ascensmne economică, de puternice transformări în structura socială ş1 
1n modul de viaţă al locuitorilor. Aceste prefaceri se datorează în bună parrt:: 
aezvoltării social-economice· generale a societăţii romîneşti, din aceasta 
vreme 1), cît şi unei influenţe uJibane pe care nu o putem 'Întrezări ca prove
nmd decît din Bucureşti. Cerinţele sporite ale unm oraş devenit în ctece
niile de la mijlocul veacului al XV-iea reşedinţă de scaun a Ţării Romîneşti2), 
cu o aglomerare de locuitori, parte din ei antrenaţi în variate ·slujbe, pre
cum şi activitatea unor meşteşugari şi negustori, s-au resimţit din iplin şi 
asupra celor circa 40 3 ) de sate din imediata apropiere a Bucureştilor. In 
primul rînd, la Străuleşti se constată începînd cu o doua jumătate a sec. al 
XV-iea o puternică dezvoltare a culturilor cerealiere. Din totalul de 29 
gropi de provizii, descoperite pină acum, dintre care unele mai păstrau 
boabe calcinate de grîu, orz, mei, 26 pot fi datate în sec. XV-XVI. Capa
citatea de înmagazinare a unora din aceste depozite, menţionate şi de 
cronicarul burgund Wavrin cu ocazia marei expediţii navale din 1445, ca 
tipice la Dunărea de Jos 4 ), atingea circa 4.000 de kgr. de cereale 5 ). Această 
creştere a producţiei agrare era menită a completa cu produse de primă 
importanţă necesităţile vieţii orăşeneşti a Bucureştilor, fiind în acelaşi timp 
reclamată de comerţul cu grîne întreţinut cu sudul Dunării precum şi 
de modestuJI. schimb cu centrele de ICLi:ncoace ISiau de dincolo de Carpaţd. Fără 
îndoia:lă că obţinerea unor cantităţii. ISIPOrite de cereale 1s.Ja datorat atîit perfec
ţionării continue a uneltelor agricole, cît şi extinderii suprafeţelor cultivabile, 
mai ailes iprin defrişare, ipînă acuun doar întrezărită fo zona Bocureştilor. 
Este incontestabil însă că în a doua jumătate a sec. al XVclea agricultura 
satelor din jurul reşedinţei domneşti ca şi aceia a aşezărhlor din restul ţăTii 
sau din Moldova 6 ) se transforma într-o ramură a economiei producătoare de 
mărfuri sub influenţa în primul rînd a pieţii interne. In legătură cu pro
ducţia agricolă s-a dezvoltat vhicultura şi creşterea vitelor. Puţinele izvoare 
documentare referitoare la zona de azi a Bucureştilor care s-au mai păstrat 
din sec. XV, menţionează printre alte dări la care erau supuşi locuitorii 

1) Istoria Romîniei, II, ed. Acad., p. 346. 
2) >Deşi primul document care atestă Burureştifor funcţia de „cetate de scaun" 

datează din 14 octombrie 14U5, este neîndoielnic faptul că acest oraş a fost fo'.osit 
ca reşedinţă voievodală şi de Vilad Ţepeş ; vezi şi Dan Berindei, Oraşul Bucureşti 
reşedinţă şi capitală a Ţării Romîneşti (1459-1862), Buc., 1963, p. 17. 

3) Ion Donat, Aşezările omeneşti din Ţara Rominească în sec. X/V--XVI, în 
„Studii •, ,IX (1959), m. 6, p. 83. Densitaitea deosebită a aşezărilor săteşti în perioada 
cuprinsă între sffrşitul sec. XIV şi anu1l 1625 atestată documentar, nu a putut fi, pînă 
în prezent,, ·confirmată întru totul de cercetările arheoilogice. Observaţii-le făcute cu 
ocazia săpături1'.or de .la Străuileşti, cit şi U1D.ele menţiU1D.i dooumentare, vădesc în acea 
perioadă un proces de strămutare a unor aşezăr·i săteşti. Acest fenomen determinat 
în primul rînd de structura economică şi socială cit şi de unele evenimente politice, 
poate justifica şi numărul fotr-adevăr neobişnuit de mare al aşezărilor săteşti atestate 
1n izvoarele scrise pe actualul teritoriu al Bucureştilor în perioada respectiva. 

4) „Bui. Corn. Ist.•, Vl, p. 52. 
5) Ga~cu'larea vo1umu1'~i şi capacităţii unei g·ropi de bucate de la sfirşitul sec. 

XIV, a fost fă:cută pentru prima dată, pe criterii ştiintifke, de către Corneliu N. Ma
teescu şi iing. Srnviu Comă:nescu în comumicarea „Contribuţie la studiul gropilor de 
bucate din epoca lui Mircea ce/ Bătrîn după o descoperire Jăcută la Vădastra, ţinută 
la lnst. de Arh. în februarie '1963. Stabi,:irea ·capacităţii grnpilor de provizii de la 
Străuleşti, s-a făcut ţinându-se seama de observaţiile de pe şanJtieruI Vădastr,a. 

6 ) B. T. Oîmipina, Despre rolul genovezilor Ia gurile Dunării în sec. XIII-XV, 
în „Studii", VI (1953), nr. l, ip. 220. 
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satelor faţă de feudaJ-ii. laici sau mănăstireştii şi vinăriciurl 1). Pe cale arheo
logiJCă această ffndeletniciire, ce va cunoaşte în secolele urnnătoare o puternică 
dezvoltare antrenînd şi numeroşi tîrgoveţi, este slab documentată. Cerce
tărille de la Strălllleşt:i au scos la ~veailă un cosor de vi.tă de vie asemănător 
cu acelea găsite la Nadrenîi 
venească) şi 1în nordul Mol
dovei 3), toate datate acolo din 
secolul X pilnă în veacul XIII. 
ln Cîmpia Romffnă această 
piesă viticolă a fost întrebuin
ţată şi în sec. XV, dovadă 
fiind, atît obiectllll descoperit 
la Străuleşti cît şi un a'lt exem
plar identic, găsit cu ani în 
unnă 'În săpăturile de la 
Butimanu (reg. ·Ploieşti) la
olaltă cu alte obiecte. şi arme 
tipice sec. XV-XVI 4) (fig. 2). 

Din analiza oaselor găsi
te în complexele feudatle re
iese că locuitorii satului se 
îndeletniceau cu creşterea vii.
telor cornute, cai, oi ,şi în spe
ciail porci5). 

Dar ceea ce constituie o 
caracteristică a acestei aşezări 
săteşti înccpînd cu a doua 
jumătate a sec. XV este îm
bogăţirea inventarului gospo
dăriei ţărăneşti cu o serie de 
variate unelte metaHce, găsite 
în toate locuinţele din perioa
da respectivă. Acest fenomen 
dovedeşte pe de o parte acti
vitatea unor meşteşugari, iar 
pe de altă parte caracterul de 
producţie casnică a unor înde
letniciri meşteşugăreşti prac
ticate de locuitorii de rînd ai 

(R.P. Polonă) 2). Echimăuţi (R.S.S. Moldo-

Fig. 2; - Cosoare .pentru viţa de vie. St.înga : 
piesă găsită în cartierul Străuleşti ; dreapta : 

exem-plar descoperit la Buiimanu 
(reg. Ploieşti) 

satelor. Este voriba despre prelucrarea 1emnului dovedită prin unele ca: sfre
del, dălţi de diferite mărimi, cuţirte, cuie din fier şi altele. O e~tindere deosebită 
cunoaşte prelu(:rarea piei'lor, în borideiele din această perioadă ca şi în cele 

1) Doc. privind ist. Rom. veac XIII, XIV şi XV, B, p. 95. FostUJl judeţ Ilfov 
face parte din celle şase judeţe ale Ţării Romîneşti in care este atestată cultura 
vitei de vie in sec. XV. Ist. Rom., II, p. 2&7. 

2) Materialy Archeologiczne, I. Krakow, PI. l/b, p. 393. 
3) Informaţie D. V. Rosetti. Piesa se află la Muzeul de istorie a oraşuJui 

Bucureşti. 
4) Informaţie Dan Teodoru. Exemplarul se află la Muzeu'! Mo!dovei din laşi. 

O piesă similară se găseşte .Ia MuzeuJ Regional din SUJCeava. 
5) ·IdentificărHe au flosit clectuate de cercetătoru'! A. Pialpaldopol de la Muzeu1l 

ele Istorie Naturailă ,Gr. Antiipa •, căruia ii aducem rnulţurnir·i şi pe această ca1le. 
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de mai tîrziu fiind adesea prezent suvacul pentru ingurZJitul opincilor, 
preducelele folosite la confecţionarea unor obiecte de încălţăminte 
dintr-o piele argăsită, foarfeci, ace din fier, diferite perforatoare de 
cojocărie şi altele. Este atestată de asemenea, prelucrarea osului prin cîteva 
plăsele de cuţit nefinisate. ln multe locuinţe au fost descoperite undiţe de 
fier, oase de peşte, greutăţi de plasă, mărturii ale unui pescuit frecvent în 
salba de lacuri din jurul satului medieval. Ne atrage atenţia o undrea din 
corn pentru împletit plase a cărei origine unii cercetători etnografi o găsesc 
în zona baltică 1 ). Cîteva răzuitoare din fier par a constitui dovezi ale 
preocupărilor apicole, pe care izvoarele documentare le atestă adesea în 
soc. XV, în zona de azi a Bucureştilor. 

Din analiza mai atentă a uneltelor menţionate, reies evidente deosebiri 
tehnice în execuţia lor, fapt care impune căutarea orginii diferite a acestora 
şi anume, fie în atelierele orăşeneşti din Bucureşti, sau în centrele meşte
şugăreşti de dincolo de munţi, cunoscut fiind intensul comerţ cu articole 
mănmte reaJizate Ila Braşov, Sibiu, fie în modestele fierării săteşti. Un 
astfel de atelier a fost descoperit în aşezarea cercetată la Străuleşti, fapt 
care permite îmbogăţirea cunoştinţelor refeI'itoare la stadiU!l de organizare 
şi la profilul atelierelor săteşti din acea perioadă 2 ). Ceea ce subliniem de la 
bun început este faptul că meşteşugarul acestui modest atelier efectua 
se pare atît operaţii de reducere a minereului de fier cît şi prelucrarea 
metalelor. Din ana/liza chimică a ~upelor !descoperite în bordei reiese 
că se lucra într-o tehnică superioară celeia din secolele anterioare 3). Se folo
seau bare mici de CUipru, fragmente din acestea fiind 1semnailate rîn rboridei, dar 
şi bucăţi de obiecte de aramă care se prelucrau prin retopire, mici bare 
de fier şi altele. Una din problemele principale ale cunoaşterii activităţii 
acestui atelier meşteşugăresc este definirea produselor şi pe. cît se poate, 
a cantităţilor realizate. lntr-adevăr existenţa unor creuzete dovedeşte în mod 
indubitabil executarea aici a unor obiecte mărunte probabil din cupru şi 
eventual argint. Ne gîndim la unele inele din aceste metale descoperite în 
aşezare, la copcile din cupru pentru îmbrăcăminte rudimentar lucrate, sur
prinse în unele morminte şi altele. ln domeniul prelucrării fierului obser
vaţiile de pînă acum par mai concludente. ln interiorul locuinţei a fost 

1) Informaţii de la Tancred Bănăţaanu, directorul Muzeului de Artă Populară 
al R.P.R., căruia ii aducem multllill1iri şi pe această cale. 

2) Din ce:e 18 mărturii documentare ·referitoare la nume de meseriaşi săteşti, 
cwprinse în co'.ecţia Documente privind istoria Romîniei. Ţara Romînească veac XIII, 
XIV şi XV, fierarii şi zlătarii sînt cei mai frecvenţi. Vez! şi M. Turbatu, Meşte
şugarii de la sate în prima jumătate a sec. al XVII-iea, în „Studii", VIII (1955), 
nr. 3, p. 52, n. 1. „ • • • • 

3) Anailiza chimică a luiptelor meta1.1ce desc:opente în borde1ede drn penoada 
feuda'.ismului timpuriu de la Bucureştii Noi (;punctul Alba) cit şi cele de la Piaţa 
de F:ori din aceiaşi perioadă precizează existenta fierului în procent de circa 
55-56%. (Certificat nr. 40 din 17 martie 1961 emis de Institutul Politehnic Bucureşti 
pe baz·a lucrăr:i ing. G. Bera'l de la Laboratoru·! de cencetări şi anai:ize chimice şi 
industria:ej. Procentaje similare au fost stabilite şi la alte materiale de a:celaş gen 
rlescoper'.te în aşezări feudale timpurii din ţară. (Informaţii de la St. Olteanu, cer
cetător la Inst. de istorie al Ac ad. R.P.R. ). Analiza lupelor apartin:înd atelierului 
medieval de la Străuleşti arată cantitatea de fier numai în procent mediu de 42,14% 
(Certificat nr. 76 d:n 20 aiprilie 1963, emis de Institutul Politehnk Bucur,eşti). Deşi 
este greu de tras concluzii precise asurpra stadiu'lui meta!luirgiei în a'ceastă perioadă 
numai pe baza ana~izei Juipelor sau a zgurei, problema fiind încă ampilu dezbătută, 
ea dă totuşi ume":e im.dicii pri·virrtd mersul îrnairn1e anevoios da1' iinconitestabil pe care 
obţinerea şi pre'.ucra:rea metai:ului iii străbate &n pr!me:e veacuri ale epocii feudale. 
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găsit un număr relativ mare de cuţite de diferite mărimi, majoritatea cu 
lama scurtă, dar rudimentar executate prin batere la cald, vîrfuri de săgeţi 
realizate prin simpla învăluire a tablei de fier, undiţe cu corpul torsat şi 
ailtele (f.ig. 3). Cantitatea obioctetlor descoperite rprecum şiÎ fapt.ul că se rea
lizau mici bijuterii dovedeşte, se pare, că meşteşugarul depăşise în 
unele cazuri stadiul producţiei la comandă, el executînd şi unele produse 
pentru piaţă. Este vorba de acea etapă despre care Lenin scria că meşteşu
garul „venind odată în contact cu piaţa, el trece cu timpul şi la producţia 

Fig. 3. - Obiecte realizate în atelierul meşteşugarului să.tesc. 

pentru piaţă, adică devine producător de mărfuri" 1 ). Din nefericire nu 
putem face o comparaţie concludentă a tehnicii de lucru din cadrul acestui 
atelier cu aceia din atelierele din Bucureşti atîta timp cît nu avem, pe 
teritoriul oraşului feudal, descoperiri contemporane în condiţii arheologice 
precise. Este drept, că unele obiecte găsite în aşezarea sătească se deosebesc 
de piesele de factură rudimentară din atelierul sătesc ele provenind din 
ateliere superioare care pot fi căutate fie în Bucureşti, fie în alte centre 
meşteşugăreşti ca Braşov, Sibiu etc. 

Continua dezvoltare economică a aşezării săteşti din cartierul Strău
leşti, pe care pe baza unor succinte cercetări documentare o identificăm 
cu satul Măicăneşti 2 ), atestat în documentele vremii mult mai tîrziu 3), 

a produs prefaceri însemnate şi în modul de viaţă şi în structura socială 

1 j V. I. Lenin, Opere complete, III, Ed. Politică, Buc., 1961, -p. 325. 
2) Cercetări arheologice în Bucureşti, p. 131. 
:1) lclen~ificarea documentară a Mă:căneştilor este mult îngreunată nu num11i 

de penuria izvoare:or scrise ci şi de faptul că pe teritoriul de azi al Bucureştilor 
au existat două aşE'Zări cu acelaşi nume, unul pe apa Co'.entinei ia.r celăla~t î111 

1r, - c. 5178 225 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



a aşezării săteşti. ln această etapă satul se prezintă ca un conglomerat de 
locuinţe dispuse, după cum se constată pînă acum, pe aliniamente orientate 
nord-vest, sud-est, distanţa dintre complexe oscilînd între 14 şi 30 metri. 
Tipul cel mai frecvent de locuinţă continuă să fie bordeiul însă adesea de 
mai mari dimensiuni, dotat cu amenajări interioare, mici prispe, vetre, 
cuptoare ş.a. La o distanţă de circa 40 m de grupul de bordei a fost 
surprinsă o locuinţă de suprafaţă alcătuită dintr-o încăpere construită din 
paiantă. în interiorul acestor Jocuinţe au fost descoperite numeroase frag
mente de obiecte de uz casnic. Sînt ,fr11tî1lnite farfurii, uneori oîte 3-5, decorate 
cu 1smalţ [JOlicrom, căni, pahare, deseori de o calitate inferioară acelora 
sunprinse iprin săpăturile de la .ctitor.ia domnească a lui Radu cel Frumos de 

la Tinganu 1). Un materia:!. 
abundent provine de la vasele 
de bucătărie cu corpul globu
lar, buza înaltă, dreaptă şi 
toarta lată. Un element nou 
care apare în interiorul locuin
ţelor este discul ornamental 
(fig. 4 ). Este de menţionat 
faptul că aceste obiecte cera
mice lucrate rudimentar apar 
in număr de maximum 6-7, 
fiind mai frecvente în locuin
ţele în care abundă şi uneltele 
din metal sau chiar ceramica 
smălţuită. Absenţa sobelor în 
bordeie, care adesea sînt do-

Fig. 4. - Disc ornamental din B. 18. tate cu cuptoare sau simple 
vetre dovedeşte că avem de-a 

face cu pătrunderea în mediul sătesc a unui element decorativ, discul, folo
sit aici nu la instalaţii de foc, ci poate, la înfrumuseţarea interiorului locuin
ţelor respective. Astfel gruparea uneltelor in număr mai mare !În unele bor
deie prezenţa discurilor ornamentale, a ceramicei smălţuite, într-o cantitate 
sporită .în uneile cazuri şi însăşi deosebirea sensibilă în amenajarea locuin
ţelor, denotă o diferenţiere socială în cadrul aşezării săteşN. Dar adîncirea 
acestui proces în cea de a doua etapă a locuirii ·şi în primele decenii ale 
sec. XVI este surprinsă într-un mod concludent în necropola satului. Stabilită 
în mijlocul aşezării, ocupind suprafaţa de circa 2.500 m.p. necropola cuprinde, 
după un calcul aproximativ, peste 400 de morminte aparţinînd, aşa cum datele 

zona din sudul Capitalei (N. Ghinea „Aşezări omeneşti de pe teritoriul actual aT 
oraşului Bucureşti în sec. XV I-XV li", comunicare expusă la 17 aprilie 1961 în cadru! 
Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Fi.Jologice Bucureşti). Primul document pe care-l 
cunoaştem pînă în prezent cu menţiunea satului Măicăneşti datează din 1560 (Doc. 
priv. ist. Rom. !3 sec. XVI, voi. III p. 143) dar el nu precizează nici un alt reper topo
nimic car·e să faciliteze rezolvarea problemei urmărite. Un lot de documente din sec. 
XVIII cercetate de Ioana Panait stabileşte însă limitele moşiei Măicăneşti'1or de pe 
CoJ,entina care se învecina cu moşiile Străuleşti şi Băneasa, înglobînd deci şi sectorul 
cercetări1lor arhoo'.ogice din zilele noastre (Arh. St. Buc., Mărcut·a IU/7). In sec. XIX după 
mai multe schimbări -ale vetrei lu.i, satul a fost contopit 'cu Bă,neasa, menţinî111du-se 
totuşi p~nă asităzi ca \lJn ca,rtier cu 111umeJ.e Măicăneşti. 

1) Materialul arheologic descoperit în campaniile din 1961 şi 1963 se află 
la Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti. 
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preliminare antropologice arată, unor locuitori la care se vădeşte prezenţa 
exclusivă a caracterelor europoide 1 ). ln timp ce înmormîntările cele mai 
vechi sînt lipsite de inventar şi deseori de sicriu, situaţie semnalată şi la 
Zimnicea 2 ), Tîrgşor 3 ) cele ce datează din a doua jumătate a sec. XV con 
ţin o varietate de obiecte pronind de la moneda prinsă la mîna stîngă, 
cercei, inele, bumbii de cupru, resturi de ţesături ş.a. Cercetarea parţială 
sau totală a celor 110 înhumări surprinse în secţiunile de control impuse 
de desfăşurarea lucrărilor de pînă acum, a dovedit o deosebire radicală 

Fig. 5. - Obiecte de rpo.doa.bă din necropola feudală, sec. XV-XVI. 

între inventarul mormintelor populaţiei de rînd şi cele al unor elemente 
feudale. Se poate spune că înmormîntările unor persoane avute din satul 
Măicăneşti se grupează pe o suprafaţă de circa 100 m.p., zonă în care pre· 
supunem şi existenţa lăcaşului de cult. La unele din aceste morminte au 
fost găsiţi cercei din argint aurit, inele sigilare, dintre care unul prezintă 
în montură o gemă redînd 1scenă mitică, 1ine1le, resturi de ţesături în fireturi 
de aur, bumbi, copci ş.a. (fig. 5). Aceste bijuterii de o puternică influienţă 
orientală îşi găsesc analogii în descoperirile de la Snagov 4), Buda-Ani-

1) I. Popovici, „Citeva observafii antropologice asupra populaţiei feudale 
de la Străuleşti (mss.). 

2 ) Săpăturile arheologice de la Zimnicea, jud. Teleorman, în „Studii", II (1949), 
nr. L p. 125. 

3) N. Constantinescu, Necropola medievală de la Tîrgşor, în Materiale, VI, 
p. 737. 

'•) Inventarul fu,nerar descoperit de D. V. Rosetti la Snagov se află în colec
lii '.e secti·ei feuda11'e a Muzeului de istorie a oraşului Buc„ vezi şi D. V. Rosetti 
Scipăturile arheologice de la Snagov, I, Buc„ 1935, p. 11, fig. 8, p. 21, fig. 27, ş. a. 
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noasa 1) Severin 2), Cetăţeni3) precum ş1 m obiecte'le de podoabă de la 
Ţifeşti (reg. Galaţi), găsite împreună cu un tezaur monetar din perioada 
1481-1512 4). Cercetările efectuate atât în necropolă cît şi în aşezare au 
scos la iveală şi o serie de obiecte ca: pinteni, aplice de scut, fragmente 
de teacă, v.îrfori de săgeţi dar nu au putut surprinde nici un indiciu asupra 
unor .fortificaţii de caracter militar in jurul satului. Be au dovedit totodată 
că la sfîrşitul sec. XV :moneda cu cea mai largă circulaţie în cadrul satului 
din jurU!l Bucureştilor era aspru!l twicesc. ln timp ce procentU!l emisiunilor 
occidentale (maghiare, germane) este de cca 25 % , acela al monedelor oto
mane este de 75 % , începînd cu 1443, deci printre primele penetraţii mone
tare turceşti in Ţara Romînească, pînă în 1520 5 ). 

Succinta analiză a cercetări•lor satului Măicăneşti dovedeşte în mod 
incontestabil desfăşurarea unui continuu şi complex proces de dezvoltare 
economică şi socială. Deşi este anevoios în stadiul actual, să se distingă 
în mod precis ce aparţine evoluţiei interne a aşezării şi ce a intervenit 
prin influenţa centrului orăşenesc Bucureşti, unele fenomene sînt de pe 
acum evi1dente. Saltllll însemnat in .domeniul agricUilturi1i, calitatea sperioară 
a unor unelte, prezenţa bijuteriilor de o mai înaltă factură meşteşugărească, 
folosirea mai intensă a ceramicei cu smalţ, ş.a. vădesc bfluenţa oraşului 
asupra satului din apropiere. Astfel, cercetările din cartierul Străuleşti com
pletate cu cele dl.! pe terenul complexului arhitectural din sec. XV de la 
Tînganu (corn. Cernica, r. 23 August), permit documentarea arheologică 

nu numai asupra satUJlui propriu-zis ci şi a influenţei vieţii orăşeneşti din 
imediata apropiere, asupra dezvoltării aşezărilor rurale. Faptul că elemen
tele pe care noi le considerăm ca provenind în bună parte dintr-un mediu 
orăşenesc învecinat, sînt mutlt mai evidente în a doua etapă a aşezării, ne 
determină să presupunem că spre mijlocul sec. XV trebuie să se fi început 
profilarea caracterului urban al Bucureştilor, proces care cunoaşte apoi o 
cont•inuă accentuare 6). Această concluzie confirmă în bună parte ştirile 
păstrate în documentele veacului XV începînd cu hrisovul din 20 septembrie 
1459 emis de cancelaria lui Vlad Ţepeş 7 ), în care se menţionează, pentru 
prima oară, după cum ştim pînă acum, existenţa oraşului Bucureşti. 

1) Istoria Rominiei, H, p. 851. lfig. 258/2. · 
2 ) Al. Bărcăci:ă, Monede, podoabe de metal şi fragmente ceramice de la ter

mele Drubetei şi din cimitirul medieval suprapus în „Materiale ... • V, p. 778 fig. 2, 
p. 78, t:g. 30 ; p. 782, fig. 4. . 

3) Material expus în săli'.e Muzeului Raional Cîmpu.lung Muscel. 
~) „Bui. Soc. Num. Rom.•, XIII (1916), nr. 27, p. 13. 
5) Identilficări făcute de cercetătorul H. Dj. Siruni. 
6) D. Berindei, op. cit., p. 20. Existenta unei etape de tranziţie de la faza 

sătească la cea urbană a fost susţinută de St. Olteanu în comunicarea „Contribuţia 
arheologiei la cunoaşterea genezei şi a caracterului economiei oraşului feudal în 
Tara Romînească", .expusă la Sesiunea ş.tiintifică de arhe<iogie medieva.Jă de la 
Iaşi - Suceava (28 ma·i-7 iunie 1963), precum şi de prof. G. Cantacuzino în cadrul 
discutii:or acestei sesiuni. Vezi şi St. O:teanu, Problema genezei oraşelor medievale 
in lucrări recent apărute în ţările vecine. ,,Studi" an. XVI (1963), nr. 3, p. 701. 

7) Doc. privind ist. Rom. veac. XIII, XN şi XV, Ţ. Rom., p. 130-131. 
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