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I 

Inchegarea vieţii urbane medievale pe teritoriul patriei a constituit 
-una din cele mai disputate probleme ale istoriei poporului român. Diver
si lalea condiţiilor de constituire a oraşului cu trăsăturile lui caracteris
tice, desăvirşirea acestui proces de-a lungul mai multor secoie, au fost 
pre-ocupări cărora li s-au consacrat strădanii deosebite. Atribuind un rol 
exagerat comunităţilor etnice nou sosite pe teritoriul locuit de români, 

·sau negind complet o atart' realitate istorică, admiţîn:l existenţa unor 
relaţii urbane abia în sec. XV-XVIII, unii oameni de ştiinţă din trecut 
-nu au putut distinge laturile esenţiale ale arestui fenomen istoric. 1) Re
luarea cercetărilor, îndeosebi cu oca~a redactării tratatului de istoria 
României, cît şi a unor monografii locale rnu studii cu caracter general, 
.a constituit un nou impuls în cercetarea oraşului medieval. 

Concluziile de bază la care a ajuns istoriografia noastră contempo
rană, dovedesc că datorită condiţiilor în care s-a desfăşurat evoLuţia so
•c1etăţii româneşti în perioada feudalismului timpuriu şi a primelor se
·cole ale orînduirii medievale propriu zise, viaţa urbană se înfiripă, din 
punct de vedere cronologic, într-un răstimp e~alonat pe mai multe -;ute 

•de ani, iar cauzele care concură la definitivarea acestui proces sînt ex
trem de variate. Ceea ce s-a stabilit în mod incontestabil este faptul 
că în vremea feudalismului timpuriu unele cin r.entrele locale de la 
Dunăre, intrate în legături mai largi cu oraşele bizantine, încep ele 
insele să manifeste trăsături citadine, surprinse la Garvăn, Păcuiul lui 
Soare, Capidava ş. a. 2) Dar migraţia triburilor pecenege şi cumane 
precum şi marea expediţie tătară din anii 1241-1242, completată de 
:repetate şi pustiitoare reveniri, au adus pretutindeni distrugeri incal-

1) Pentru tratarea mai pe larg a acestei probleme a se vedea: Stefan Pascu, 
Meşteşugurile din Transilvania pînă în secolul al XVI-lea, Ed. Acad. HM, p. 41-44 ; 
.'?tefan Olteanu, Cercetiri cu privire la geneza oraşelor medievale din Ţara Roma· 
nească, Studii XVI (1963) 6, p. 1256-1258, M. D. Matei, La ville medievale et l'm·
-cheologte roumatne; etat actuel des recherches. Dacia N. S. Vili (1964) p, 2î9-281. 

2) St. Olteanu, op. cit., Studii XII (1963) 6 p. 12u0-1261. 
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'culabile care au stînjenit, pentru o vreme, mersul normal al societăţii 
româneşti. Totuşi către sfîrşitul celui de al XIII-lea veac la Cîmpu
lung şi la Argeş, ca şi în alte centre de dincolo de munţi, pulsau relaţii 
orăşeneşti. Secolul al XIV-lea poate fi considerat ca o etapă hotări
toare în evoluţia satului şi oraşului românesc. Inchegarea unor state 
feudale suficient de puternice pentru a asigura condiţiile desfăşurării 
unui intens proces productiv, a înviorat piaţa internă ducînd în mod 
nemijlocit la sporirea schimbului de bunuri. Importante cantităţi de 
griu, miere, ceară, vin, sare, peşte ş. a., sînt procurate de negustori 
din satele româneşti, pentru a susţine comerţul cu Bizanţul 3), centru 
de unde se aduceau stofe, bumbac, mătăsuri~) ş. a. In cadrul acestui fe
nomen amp1u de dezvoltare economică internă, harta Ţării Româneşti 
începe să înregistreze aşezări urbane pe care izvoarele scrise le sur
prind în cele mai dese cazuri, cu mult după înfiriparea lor; Brăila 
la 1350 5), Slati:na la 1368 6), Piteştii şi Roşiorii de Vede ca fihld v~
zitate de călătorii germani Peter Sparnau şi Ulrich von Tennstădt în 
1385 7), Rimnicul Vilcea la 1388 8), Tîrgoviştea la 1394 !l) ş .a. Cu primele 
decade ale veacului al XV-lea lista aşezărilor urbane se completeaz{1 
cu Tîrgu.şorul (1413), Tg. Jiul (1426) Buzăul, Gherghiţa (1431) ş. a. Din 
toată această suită de tirguri şi oraşe, cele mai multe se grupează de-a 
lungul regiunilor subcarpatice şi numai citeva sînt menţionate la Du
năre sau în zonele de centru ale Cîmpiei române. S-ar părea dup(• 

. această situaţie să se presupună o mai accentuată înflorire a regiunilor 
·de deal în comparaţie cu cele de şes. Şi totuşi datele· obţinute prin cer
cetări arheologice ca şi informaţiile cuprinse în izvoarele scrise atestă 
existenţa unui sensibil echilibru de dezvoltare economică pe întregul 
cuprins al Ţării Româneşti în a doua jumătate a sec. al XIV-lea, ex-

_c.-eptîndu-se zona centrală a Bărăganului, locuită mult mai tîrziu. Dour1 
elemente aveau să concure la o uşoară prioritate a dezvoltării ora7elor 
.qin teritoriile sucde1uroase ale ţării; orientarea schimburilvr comer
ciale spre centrele de dincolo de munţi şi prin acestea cu pieţele din 
oocident, şi expediţiile oştilor prădalnice turceşti în a căror sferă de 
pustiitoare activitate aveau să intre în. primul rînd, teritoriile de sud 
ale ţării. Incepînd cu anul 1388, dată la care vizirul Ali paşa înfrînge 
pe Ivanco, conducător al Dobrogei, şi continuînd cu marea expediţie a 
lui Baia7id din toamna anului 1394, se deschide o perioadă de neînce
tate şi crîncene lupte între Imperiul ajuns ir. culmea puterilor sale ~i 
statul valah. Această perioadă corespunde în bună măsură însăşi pro-

3) Ibidem, p. 1276--1277. 
4) Octavian Iliescu, Notes sur l'apport roumain au ravitaillement de Byzance 

.d'apre.s une source inedi!e du XIV-e siecle. Puoliees a l'occasion du XII-e Con
gres des sciences historiques. Vienne 1965, Buc., 1965, p 110-111. 

5) N. Iorga, Acte şi fragmente, III, Buc., 1897, p. 37-38. 
6) E. Hurmuzaki, Documente XV, p. 1-2. 
7) N. Iorga, op. cit., III, p. 1-2. Localitatea Piteşti este menţionată şi într-un 

hrisov din 20 mai 1388 în Documenta Romaniae Historica. B Ţara Românească, I. 
·Buc; 1966, p. 27. 

8) Ibidem 
9) St. Olteanu op. cit., p. 1278, N. Constantinescu şi C. Moisescu Curtea Dom

nească din Tirgovişte, Buc., 1965, p. 7. 
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"'"'ului de urbanizare a unor vechi aşezări. Cele mai multe dintre elc:
"l' voa· resimţi secole de-a rîndul datorită invaziilor turceşti sau vor 
cl1dca din nou în starea sătească. Este exemplul aşezărilor de la Zim-
nicea, Coconi, 10) Păcuiul lui Soare 11) poate Celei ş. a. cărora şocur 
prezenţei otomane le frînează evoluţia firească. Puţine din aşezările· 
<lnnărene otomane vor dăinui vitregiilor vremii dez-v-oltîndu-se totuşi 
anevoios, printre acestea enumerindu-se Brăila, Oraşul de Floci, Giur~ 
giu, aşezări mai temeinic legate de unele drumuri comerciale. La in
c:eputul secolului al XV-lea Turnu, Giurgiu şi Brăila sînt transfonnate
in centre ale unor raiale turceşti. 

Cea de a doua categorie 20nală de a.cşezări urbane, ce cuprinde· 
porţiunea de centru a cîmpiei şi în care se constituie Ruşii de Vede. 
Bucureştii ş. a. a cunoscut o evoluţie lentă mult stînjenită de expedi-
ţiile osmane. Bunurile Ţării Româneşti, între care un loc de seamă îl 
oci1pă tocmai produsele specifice cîmpiei, peştele, vitele, mierea şi cearac 
~i chiar unele cereale sint purtate pe drumuri ce merg îndeosebi 3pre
Braşov şi Sibiu, favorizînd dezvoltarea tlrgurilor înfiripate pe tra
seele lor. Fără a le acorda un rol determinant, trebuie menţionat fap
tul că drumurile de negoţ au avut, în condiţiile extra-carpatice, o por..-
dere însemnată. Imbinînd funcţia lor de vamă cu aceia de centre politice
sau militare, localităţile intrate pe făgaşul urbanizării s-au impus ca 
aşezări cu activitate meşteşugărească. Se poate considera că stadiul 
citadin precumpănitor a fost atins în acel moment în care producţia
meşteşugărească a înregistrat o dezvoltare bine definită care a atras 
după sine formele noi de organizare urbanială. In unele părţi această 
etapă s-a întins pe mai multe decenii, în altele ea a fost de mai scurtă. 
durată. Date fiind condiţiile specifice ale evoluţiei societăţii româneşti 
în sec. XI-XIV meşteşugurile au dăinuit în cadrul comunităţilor să
teşti. Descoperirea instalaţiilor de redus minereu, de ars oale, a unor 
scule meşteşugăreşti sau unelte de muncă, .realizate aici, dovedesc fără 
putinţă de tăgadă că meşteşugurile au persistat în cadrul aşezărilor 
săteşti asigurînd nu numai desfăşurarea activităţii productive de fiece 
zi, ci şi condiţiile saltului pe care sec. al XIV-lea îl înregistrează pre
tutindeni. In producţia acestor meşteşuguri săteşti, în prisosul de bu
nuri agro-pastorale obţinute de comunităţile rurale, rezidă geneza 
majorităţii oraşelor noastre medievale. Saltul transformărilor urbane tre
buie întrezărit în acea etapă în care meşteşugarul sătesc este în mă'
sură să realizeze bunuri ce depăşesc putinţa de absorbţie locală. 
el fiind nevoit să pună în circuit produsele sale prin intermediul unui 
schimb zonal. Astfel, deşi la baza fenomenului de urbanizare rămîne 
procesul de producţie el trebuie urmărit, date fiind condiţiile societăţii 
româneşti, mai întîi în cadrul satului 12). De aceia în fa:za de trecere 

10) N. Constantinescu, Le stade et les perspectives de la recherche archeolo
gique du village medieval de Roumanie. Dacia N S. VIII (1964) p. 272 

11) Radu Popa, Păcuiul lui Soare, Aşezare dunăreană cu trăsături ·urbane in 
veacurile XIII-XIV, Studii XVII (1964) 1 p. 115. 

12) Ştefan Olteanu, Geneza oraşului Bucureşti în lumina cercetărilor recente· 
in MIM II, Buc., 1965, p. 27. 
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1a stadiul urban unele aşezări pot manifesta, într-o etapă iniţială, o 
oarecare pondere comercială, prezentîndu-se ca loc de desfacl~re a pro
·duselor regionale. Permanetizarea şi creşterea rolului lor comercial vor 
<iuce la absorbirea elementelor meşteşugăreşti, îndeosebi cele libere 
săteşti., factor hotărîtor în stabilirea caracterului acelei aşezări. J)in
tr-un centru de schimb al produselor locale 5i al desfacerii celor pro
venite din 01·aşe mai evoluate, îndeosebi transilvănene, aşezarea de 
acest tip devine ea însăşi centru de producţie me:;;teşugărească. Carac
terul complex al acestor transformări face ca etapa de trecere la faza 
urbană, aşa numita etapă preurbană, să constituie una din problemele 
cele mai minuţios urmărite atit de către arheologia feudală contem
porană românească cît şi de cea străină. 13) Săpăturile de la Suceava 
iniţiate sub conduc-erea prof. Ion Nestor în 1951, au fost urmate de 
luc.:rările şantierelor de la Piatra Neamţ, Birlad, Roman, Galaţi, de 
cercetările de pe teritoriul sudic Carpatin de la Turnu Severin, Giur-

;giu, Tîrgovişte, Tîrgşor, Bucureşti ş. a. Elementele obţinute în urma 
acestor săpături au permis stabilirea cronologică a începuturilor lo
cuirii feudale în fiecare din aceste localităţi iar la Suceava şi Iaşi s-au 
_putut delimita sectoarele de activitate a unor grupuri de meşteşugari; 
olari, fierari ş. a. 14). Dar în fiecare din aceste centre gama obiectelor 
·descoperite, unelte sau podoabe, depăşeşte posibilităţile de producţie 
]ocală, în prima fază de constituire a aşezării preurbane. Astfel, adesea 
atari centre apar ca aşezări în care funcţiile productive se îmbină cu 
cele de schimb, în anumite stadii acestea din urmă avînd un rol mai 
.accentuat. 

* 
Oraşul Bucureşti reprezintă un exemplu bine definit din mai 

multe puncte de vedere. Constituit într-o zonă de cîmpie, aproape 
la jumătatea drumului dintre albia Dunării şi lanţul de:ilurilor sub
carpatice, pe un teritoriu cu străveche şi continuă locuire, oraşul acesta 
~i-a împletit faza de maturizare economică cu îndatoririle ce decurgeau 
din funcţia lui de reşedinţă de scaun. Dindu-se prioritate fenomenul11i 
poi~tic, nu de puţine ori s-a considerat că înfiinţarea oraşului este re
zultatul stabilirii aici a cetăţii sau a Curţii domneşti începînd cu Vlad 
'Ţepeş şi îndeosebi cu fratele şi urmaşul acestuia, Radu cel Frumos. 
In pofida extrem de săracă a ştirilor scrise privind această importantă 
·etapă, problema începuturilor Bucureştilor a stăruit în preocupările is-

13) Ştefan Olteanu, Problema genezei oraşului medieval în lucrări recent 
·apărute în ţările vecine în Studii, an XVI (1963) 3 p. 701 ; Mircea D. Matei, Con
tribuţii pe marginea unor aspecte sociale ale istoriei ora~elor medievale româ
neşti în S.C.I.V. XVIII (1967) 1 p. 48 ; Witold Hensel, L'etude des villes de haut 
moyen âge en Pologne au moyen de la methode archeologique în Dacia N.S. V 
(1961) p. 465. 

H) Mircea D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Ed. 
Acad. 1963, p. 79, Al Andronic şi Eugenia Neamţu, Cercetări arheologice pe terito
.riul oraşului laşi în anii 1956-1960 în Arheologia Moldovei II-III Ed. Acad. 
1964, p. 421. 
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toricilor mai bine de un veac. 15) Nu lipsit de semnificaţie este faptul 
că ideea fondării oraşului apare chiar în titlul lucrăr:ilor lui Alex. Pe
limon şi D. Pappasoglu. O preţioasă concluzie asupra căreia se opresc 
primii istoriografi ai Bucureştilor este aceia a presuptmerii începutu
rilor .aşezării în sec. al XV-lea, explicîndru-se acest fenomen fie pri
tr-o îndesire a populaţiei, fie prin rolul drumurilor comerciale ce tre
ceau pe aici. Pentru Dimitrie Berindei oraşul se creează ln sec. XIV
XV ca un obstacol in faţa invaziei islamice, eveniment politic şi mili
tar cu repercursiuni categorice asupra Bucureştilor. Cel care avea să 
.aducă un punct de vedere temeinic, fără a fi totuşi scutit de unele 
inconsecvenţe, a fost autorul „Istoriei Bucureştilor" din 1899 - G. I. 
Ionnescu-Gion, care considera oraşul închegat în urma unui proces mai 
îndelungat de transformare a aşezării rurale în centru urban. Dind ca
pitalei o preţioasă monografie, N. Iorga revenea în unele părţi la ipo
tezele lui Gr. Tocilescu 16) scriind că „ceea ce a grăbit însă aşezarea 
Domniei la Bucureşti, măcar pentru o bucată de vreme, a fost tendinţa 
politicii lui Mircea I-iu de a se întinde către Dunăre, unde îl chema 
moştenirea Statului bulgăresc desfiinţat şi alianţa pe care a încheiat-o 
pentru o bucată de vreme, cu unul din sultanii tineri, rămaşi de pe 
urma lui Baiazid I-iu, Musa" .17) Doi ani mai tîrziu, un studiu al prof. 
V. Mihăilescu avea să definească Bucureştilor „funcţiunea primordială 
de tirg datorită poziţiei lui centrale faţă de circulaţia regională". Con
tinuîndu-şi argumentarea, autorul susţinea, pe bună dreptate, că „din 
momentul cînd a ajuns însă capitală, funcţiunea lui politică dominantă 
i-a înlesnit considerabil ridicarea şi l-a păstrat în situaţie prosperă 
chiar cind alte împrejurări l-au transformat în punct excentric". ill) 
Consacrînd un valoros material problemei „Cum au ajuns Bucureştii 
capitala ţării" ? istoricul P. P. Panaitescu sesiza continuitatea locuirii 
omeneşti pe acest teritoriu apărat de străbune păduri, ctar străbătut 
de carele cu peşte sau cu ~reale ce se îndreptau spre toate colţurile 
"Ţării Româneşti 19). Trăsătura comună a cercetărilor acestei perioade 
este deci recunoaşterea ponderei factorului economic <,>i îndeosebi a ce
lui comercial, care alături de considerentele de ordin politic au dus la 
închegarea vieţii orăşeneşti. 

In perioada ce s-a deschis după cel de al doilea război mondial, 
problema începuturilor oraşului, studiată în cadrul aprofundării isto
riei Bucureştilor, a căpătat o largă participare din partea cercetătorilor. 

In primul rînd se impune studiul lui Dan Berindei „Oraşul Bucu
reşti în seo. XIV, XV i;;i XVI", publicat în 1955, în care se încearcă 

15) P. I. Panait, lnceputurile oraşului reflectate în primele lucrări de istu
riografie bucureşteană, în MIM IV, Buc., 1966, p. 347-353. 

16) Gr. Tocilescu, Cetatea Bucureşli sau Cetatea Dimboviţei în Tinerimea 
Română XVI (1898) nr. 1, p. 1-24. 

17) N. Iorga, Istoria Bucureşti!or, Buc. 1939, p. 9. 
18) V. Mihăilescu. Oraşul ca fenomen antropogeografie, Buc. 1941. Extras din 

··Cercetări şi Studii Geografice, Seria li, vol. 1, 1937-1938, p. 37. 
19) P. P. Panaitescu, Cum au ajuns Bucureştii Capitala ţării?, Interpretări 

.româneşti, Buc., 1947, p. 225. 
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pentrn prima dată o tratare marxistă a istoriei Capitalei 20). Dezbătînd 
problema începuturilor oraşului autorul acordă o pondere mai mare 
dezvoltării negoţ;Jlui şi drumurilor comerciale. Contribuţii valoroâse 
aveau să aducă studiul lui P. S. Năsturel „Cetatea Bucureşti în veacul 
al XV-lea", 21) cel plin de sugestii al lui St. Olteanu „Geneza oraşului 
Bucureşti, în lumina recentelor cercetări" 22) pi.iecum şi lucrările mo
nografice datorate prof. I. lona50u şi colaboratorii lui D. Berindei, prof. 
C~ C. Giurescu 23) şi cele întocmite de colectivul Muzeului de i~torie a 
oraşului Bucureşti. 24) 

Din analiza tuturor acestor materiale se degajă concluzia că pentru 
perioada de început a Bucureştilor, categoria de izvoare căreia îi revine 
rolul principal este aceea a materialelor arheologice, că la izvoarele ge
nezei Bucureştilor stau condiţiile economice locale. Această realitate se
sizată încă din 1953, cind s-a constituit Şantierul arheologic Bucureşti, a 
fost urmărită în cele peste 40 de puncte în care s-au întreprins săpături 
arheologice. Ceea ce s-a precizat cu numeroase dovezi este puternica în
florire a aşezărilor din bazinul Argeşului în sec. X-XI. Peste 25 de ast
fel de sate alcătuite din bordeie şi locuinţe de suprafaţă sînt identificate 
îndeosebi pe cursurile rîurilor Colentina, Dîmboviţa, Ciorogîrla. Ele apar
ţin unor cultivat:ori de cereale şi crescători de vite, în mijlocul cărora îşi 
desf:'işurau activitatea meşteşugari cunoscători ai anevoiosului procedeu 
de extrngere a minereului din oxizii de fier, de vîrstă cuaternară, depuşi 
în această zonă. 25) Obiectele de factură balcanică surprinse în bordeiele 
studiate, dovedesc legăturile de schimb întreţinute cu centrele de din
colo de Dunăre. 26) Deşi sec. XII-XIII sînt mai puţin cunoscute, în mo
mentul de faţă, atrag atenţia nu numai descoperirile monetare izolate 
semnalate îndeosebi în zona Institutului medico-legal „dr. Mina Mino
vici" de pe Dîmboviţa cit şi cele trei tezaure de monede alcătuite din 
piese de bronz şi argint descoperite pe str. General Eremia Grigorescu, 
la Ciurel 27), precum şi pe fosta stradă Sătucu 28). Izolate sau tezaurizate 
aceste vistigii surprinse pe o rază reiativ restrînsă constituie nu numai 
dovezi ale continuităţii locuirii ci şi a vehiculării de bunuri pe acest 
teritoriu. 

20) P. Cernovodeanu, Ioana şi P. I. Panait, Cercetarea istoriei oraşului Bucu-
reşti în anii puterii populare, Studii XVI (1963) 5 p. 1141. 

21) ?. S. Nâsturel, op. cit., în MIM, I MIB, p. 141-157. 
22) St. Olteanu, op. cit„ în MIM, II (1965) p. 17-30. 
23) I. Ionaşcu, A Petric, P. Caraion, Bucureşti Pagini de istorie, Buc. 1961. 

D. Berindei Oraşul Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti (1459-ld62)' 
Buc. 1963; C. C. Giurescu Istoria oraşului Bucureşti, Buc., 1967. 

24) Bucureşti scurt istoric MIB 1959, Istoria oraşului Bucureşti, MIB, 1965 I. 
25) St. Olteanu. Probleme ale metalurgici medievale din ţările române î~ 

lumina cercetărilor recente în Revista Muzeelor IV (1967) 2, p. 120. 
26) Margareta Constantiniu şi P. I. Panait. Cercetarea feudalismului timpu-

1 iu pe teritoriul oraşului Bucureşti in MIM III (1965), p. 21. 
2î) O. Iliescu Despre un tezaur de monede bizantine din vremea Comnenilor 

găsit în Bucureşti în SCN III (1960) p. 493-495. 
28) Informaţii primite de la Iulia Constantinescu responsabila Expoziţiei de 

1'umismatică a MIB. Vezi şi Istoria oraşului Bucureşti MIB 1965, I, p. 68. 
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Totuşi în pofida unor mari eforturi rezultatele, dqi preţioase nu au 
fost de natură să elucideze toate aspectele de bază ale problemei. Tere
nul spre care se îndreptau majoritatea ipotezelor de lucru, acela de la 
Curtea Veche a suferit în decursul veacurilor o agitată locuire care s-a 
repercutat distrugător asupra vestigiilor iniţicile. Zone întregi surprinse 
pe Bd. 1848 sau în Piaţa de Flori sînt înţesate de pivniţele prăvăliilor 
negustoreşti din sec. XVIII-XIX care se afundă pină la stratul depus 
cu ocazia locuirii feudale timpurii. 29) In toată această haotică depunere 
stratigrafică, cele mai vechi indicii feudale, surprinse încă în timpul 
primelor cercetări, aparţin celei de a doua jumătăţi a sec. al XV-lea. 3'1) 

Ori cu această etapă intrăm deja în domeniul ştirilor oferite de izvoarele 
scrise. Din conţinutul lor rezultă că în timpul domniei lui Vlad Ţepeş 
sau Radu cel Frumos. Bucureştiul era deja un or.:iş în care se pu!tea 
adăposti Curtea voievodală. 

In 1960 cercetarea arheologică a căpătat o nouă orientare. Colec
tivul Muzeului de istorie a ora.:;.ului Bucureşti a trecut la iniţierea unor 
săpături atît în centrul oraşului cit şi în zonele din imediata vecinătate a 
Capitalei. Rationamentul acestor investigaţii pornea de la înlăturarea pre
judiciilor sesizate pînă atunci şi de la faptul că oraşul a cunoscut şi aici, 
ca şi pretutindeni, o indisolubilă legătură cu aşezările săteşti din apro
piere. Semnalarea acelor elemente de împrumut din mediul urban, tran~
formările economice şi sociale pe care satul le manifestă sub direct.a 
înrîurire a unei pieţi învecinate, trebuiau să aducă ştiri noi privind înce-· 
puturHe Bucureştilor. S-a încheiat de curînd cea de a şaptea campanie 
de cercetări şi rezultatele, unele deja anunţate public 31), altele care con
stituie obiectul acestei expuneri, au lărgit substanţial posibilităţile de 
informare. 

* 
In .esenţă stăruie în atenţia noastră două principale obiective, satul 

Măicăneşti descoperit pe malul stîng al Colentinei, în cartierul Străuleşti 
şi zona Sf. Gheorghe-Nou, porţiune din vechiul nrudeu bucureştean. Pre
cizăm din capul locului că nu lipsite de importanţă sînt şi descoperirile 
de pe dealul Grozăveşti alcătuite dintr-o necropolă, bordeie, gropi dE> 
cereale, relicve ale vechiului sat cu acelaşi nume 32) sau cele de aceiaşi 
factură, semnalate cu puţin timp în urmă pe Dealul Spirei. 33) Ne vom 
referi îndeosebi la primele : Măicăneşti şi Sf. Gheorghe, nu numai pen
tru faptul că ele au beneficiat de o cercetare mai completă, ci pentru 
elementele de jalonare a problemelor ce se pun în disouţie. Un sat 

29) D. V. Rosetti şi P. I. Panait, Şantierul arheologic Bucureşti, Curtea Vech~, 
Materiale VIII, p. 771. 

30) P. I. Panait, Observaţii arheologice pe şantierele de construcţii din Capi
tala în Cercetări arheologice în Bucureşti, I, MIB 1963, p. 145. 

31) Rezuliatde obţinute. în anii l 959-l!J63 au fost publicate în „Cercetări ar
heologice în Bucureşti, I, II, MIB, 1963, 1965. 

32) Vestigiile. au fost semnalate în 1966 pe Şantierul de construcţie ~l Insti
tutului politehnic „Gh. G'1eorghiu-Dej". 

33) In 1964 pe Dealul Spirii au fost descoperite ·bordeie, de la sfîrsitul sec. 
al XV-lea şi o întinsă nefropolă. · ' 
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Măicăneşti ne este atestat la Bucureşti la 18 octombrie 1560 34) făcînd 
parte din bogata listă a celor peste 40 de aşezări săteşti pe care istoricul 
Ion Donat le-a identificat pe teritoriul oraşului de mai tirziu, pentru 
perioada cuprinsă intre sfîrşitul sec. al XV-lea şi anul 1625. 35) Numărul 
acestor sate, după studiile aceluiaşi cercetător, a crescut cu mult în urma 
ultimei împărţiri administrative a ţării cînd raza Bucureştilor s-a extin1,1 
în toate direcţiile. 

Măicăneştii, aşa cum îl cunoaştem astăzi, era un sat a cărei exis
tenţă începe din a doua jumătate a sec. al XIV-iea şi durează pînă din
colo de mijlocul veacului al XVI-iea. 36) O aşezare obişnuită plasată pe 
prima terasă a Colentinei beneficiind de luncă şi de apele rîului, de 
pădurile din apropiere, de ogoare pe care se cultivau grîul, meiul, orzul, 
aşa cum o dovedesc bolovanii de chirpic ce se mai păstrează şi astă?.i 
ca resturi ale vechilor locuinţe. La început, restrîns ca suprafaţă şi ca 
număr de gospodării, satul, se dezvoltă continuu, în deosebi în a doua 
jumătate a veaou1ui al XV-iea, şi în deceniile ce au urmat în secolul 
al XVI-lea. In toată evoluţia lui, viaţa locuitorilor se împleteşte cu trans
formările economice şi sociale petrecute în zona aceasta a ba:ztlnului d~ 
mijloc al Dîmbovitei. In prima etapă, satul este alcătuit exclusiv din 
bordeie, în general de proporţii reduse, amenajate din bîrne de lemn. 37) 

Din totalul de 42 locuinţe semnalate pînă acum, numai 10 aparţin fazei 
vechi a aşezării. In genere inventarul lor era modest, fiind alcătuit din 
vase de lut nesmălţuite sau obiecte de uz casnic din fier. Dar ceea ce 
constituie una din caracteristicile acestei epoci este contrastul între in
ventarul casnic şi cel funerar. Măicăneştenii şi-au amenajat mormintele 
în mai multe necropole. Cea mai veche dintre acestea se află în apro
pierea bordeielor pe latura de sud a aşezării. O suprafaţă de cca 500 m 2 

constituie cimitirul vechi în care mormintele sînt dispLtse ordonat, fără 
a se întîlni suprapuneri. Se pare chiar, că aceşti oameni obişnuiau să 
se înmormînteze pe familii, adesea întîlnindu-se grupuri alcătuite din 
oseminte de bărbat, f.emeie şi copii. In alte cazuri lîngă un mormînt este 
lăsat spaţiu liber pentru a adăposti probabil corpul membrului de fami
lie care urma a se înhuma aici. Cunoaştem pînă acum 72 de morminte 
din această primă necropolă dintre care 13 s-au studiat în campania din 
toamna anului 1966. Sînt în general persoane robuste, de talie mijlocie, 
înălţimea medie la bărbaţi urcînd la 165,2 cm pe cînd la femei la 
156,7 cm. Pentru o comparaţie mai concludentă amintim că astăzi talia 
mijlocie este de 167 cm. Studiile antropologice pe care le datorăm cer
cetătoarei Ioana Popovici de la Centrul de antropologie al Academiei 

34) Documente privitoare la Istoria României. B. Ţara Românească. veac XVI, 
YOL III, p. 143. 

35) Ion Donat, Aşezările omeneşti din Ţara Românească în sec. XIV-XVI, în 
Studii IX (1959) 6 p. 83. 

38) P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii Noi 1960 Sectorul Măicăneşti în 
Cercetări arheologice în Bucureşti, I, p. 126-131. Ibidem .~antierul arheologic Bă
neasa-Străuleşti. Aşezare feudală in Cercetări arheologice în Bucureşti II Buc., 
1965, p. 190-222. 

37) Ibidem. Contribuţii arheologice la cunoaşterea satului iii secolul al XV -lct? 
pe teritoriul de azi al Bucureştiului. în MIM I (1964), p. 221. 
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arată că feţele acestor oameni erau de obicei mijlocii sau joase, nasul' 
lat, orbitele mijlocii. In genere relieful osos al feţei este bine definit 
sesizîndu-se chiar ca o caracteristică, mai frecventă la bărbaţi, un mezo
prognatism alveolar. 38). Deocamdată ceea ce atrage atenţia, studiind ne
cropola veche feudală de la Măicăneşti este calitatea şi cantitatea obiec
telor ce formează inventarul funerar. Comparînd aceste elemente cu des
coperirile din alte părţi, obţinem unele indicaţii asupra stadiului de dez
voltare a schimburilor de bunuri, la sfîrşitul secolului al XIV-lea, în 
jurul Bucureştilor. Din datele publicate, se ştie că la Zimnicea, unde· 
se presupune pe baza meterialului ceramic, că se atinsese un înaintat 
!"tadiu de cultură materială, necropola este extrem de săreică. 39) In mor
mintele cercetate n-au fost găsiţi decît ciţiva nasturi sferoidali şi dor 
cercei. Situaţii similare s-au semnalat la Coconi 40) şi Bragadiru (r. Zim
nicea) 41) iar într-un raport mai vechi referitor la cercetările da la Tîrg
şor se menţionează de către cercetătorul N. Constantinescu lipsa oricămr 
inventar la mormintele aparţinînd sec. al XIV-lea. 42) Alte exemple simi
lare se cunosc la Cîmpulung, 43) în necropola de pe insula Păcuiul lui 
Soare de la Dunăre 44) sau chiar în cimitirele din R. P. Bulgaria prin
tre care cităm pe cel de la Negovanovţi 4::i). Necropola veche de la Măi
căneşti face o notă aparte prin inventarul pe care îl conţine. La cele n 
morminte studiate, dintre care numai 38 sînt persoane mature au fost 
găsite 16 inele, 7 monede, nasturi de bronz, cercei, catarămi ş.a. Procen
tual împărţind numărul pieselor descoperite la acela al mormintelor, la 
Măicăneşti se obţine cifra de 046, faţă de 009 la Bragadiru (r. Zimnicea). O 
situaţie mai apropiată de aceia de la Măicăneşti se cunoaşte la Drubeta, 
unde necropola din sec. XIV-XV are, în lumina datelor publicate, coefi
cientul de 031, obiectele prezentînd în acelaşi timp şi unele similitudini 
tehnice şi decorative cu cele de la Bucureşti. 46) 

38) Ioana Popovici, Consideraţii antropologice privind necropolele de la Strău
leşti, (mss). Date antropologice privind necropolele de la Măicăneşti au mai fost 
publicate de I. Popovici în Studii şi cercetări de antropologie I (1964) 1 p. 47-53, .. 
ibidem III (1966) 1 p. 17-26. 

39) Ion Nestor şi colaboratorii, Săpăturile arheologice de la Zimnicea (jud. 
Teleorman) Studii II (1949) 1 p. 125. 

40) Informaţie datorată cercetătorului N. Constantine5cu care conduce lucră
rile de la Coconi. în această aşezare sînt semnalate pînă în prezent trei necropole 
feudale. Dacia NS. VIII (1964) p. 272. 

41) Materialul descoperit în necropola de la Bragadiru (raion Zimnicea) am 
avut posibilitatea a-l consulta prin bunăvoinţa cercetătorului Gh. Bichir. 

42) N. Constantinescu, Necropola medievală de la Trîgşor. Materiale ... VI (1959) 
p 723. 

43) I. Barnea şi E. Lăzărescu, Sondajul de la Cîmpulung Punctul Cloaşter, 
Materiale VIII (1962) p. 68. 

44) P. Diaconu, Cetatea bizantină de pe insula Păcuiul lui Soare în Revista 
Muzeelor an II (1965) 1 p. HI ; Radu Popa, op. cit., Studii XVII (1964) 1, p. 109-110. 

45) T. Gherasimov, Monede româneşti şi bulgăreşti din sec. al XIV-Zea din 
necropola de lingă com. Negovanovti în SCIV an XVI (1964) 1 p. 149. 

46) Alex. Bărcăc:ilă, Monede, podoabe şi fragmente ceramice de la termele 
Drubetei. Materiale V, p. 780. 
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In raport de calitatea lor tehnică inelele ce constituie lotul cel mai 
TJumeros, se pot împărţi în trei categorii : 

- inele-verighetă obţinute dintr-o sîrmă de argint uneori tor
sionată sau dintr-o simplă bară de care este lipit un aplic rotund sau 
romboidal. Piesele din acest grup de veche tradiţie, reprezintă 43,50/o din 
~ntregul lot de inele. Tipul acesta este cunoscut din vremea feudalismu
lui timpuriu şi va continua să se păstreze pînă tîrziu în timpul orînduirii 
feudale. 47) (fig. 1). 

- inele formate dintr-un disc sudat la cite o bară rotundă de argint. 
1n cîmpul discului au fost realizate cercuri de împunsături şi motive flo-

11 ! ! I''" I" Ii j li'' I'" 1111111111111111111" I"" I'''' I'' '' 11111111111' 11111111111111111111111111111 

'I 7 .'.:\ 4 5 6 7 8 9 11 
Fig. 1 - Inele tip verighetă 

Tale extrem de stilizate. (fig. 2). In ultima campanie a fost descoperit, la 
-:M 43, un exemplar care redă în cîmpul discului un corb cu pliscul bine 
pronunţat, întors spre penajul cozii. Este singurul inel pe care se întîlneşte 
un motiv zoomorf. Tipul inelelor cu disc este frecvent întîlnit în aşezările 

·din sudul Carpaţilor fiind semnalat la Cetăţeni 48) şi Suslăneşti 49), Ver~ 

47) El se va menţine şi in necropola JI de la Străuleşti care datează din 
-sec. XV-XVI. Tipul acesta de inel apare frecvent în sec. X--XV atît la noi cit 
·şi în R. P. Bulgaria, Izvestiia, III (1912-1913) Sofia, p. 331, fig. 259, Ibidem, 
XXIII (1960) p. 51, fig. 18/8), R P. Ungară (Archae0logîai Ertesito voL 89 (1%'.:!) 

::2 p. 202, fig .. 3-a/2, p. 204, fig. 8/ş.a. Szabo Kalman Az alfoldi magyar ne:p. milve-
lOdis: tortemeti emleket Budapest 1938 p. 65 fig. 297. · 

48) D. V. Rosetti, Şantierul arheologic Cetăţent Materiale VIII· (196·2), p. Bl, 
fig. 7/8 

49) Inele de acest tip sînt expuse în sălile Muzeului din Cîmpulurig. 
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bicioara, 50) Guruieni 51) ş. a. In majoritatea acestor staţiuni, ca şi la Măi
căneşti, el este datat în perioada domniilor lui Mircea cel Bătrin şi 
Mihail I. 

Ultimul tip este format din inele cu veriga rotundă în secţiune sau 
lăţită, în a căror cusetă de argint a fost prinsă cîte o piatră albastră, 

111
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111
I1

11111111 I'''' I'''' l'''' I 1111 i'''' I'''' I''' 1 I'''' I'''' I'' 11 
I 

6 7 8 9 10 11 12. 13 14 

Fig. 2 Inele cu disc 

verde sau cristal de stîncă. La cîteva exemplare cuşeta este completRtă 
cu mici buchete de granule din argint care dau obiectului trăsături ale 
vechei arte a orfevreriei bizantine 52) (fig. 3). La Măicăneşti lotul acesta 

50) D. Berciu şi colaboratorii, Şantierul arheologic Verbicioara-Dolj SCIV II 
(1951) 1 p. 244, fig. 13. 

51) N. Constantinescu, Al. Marinescu ln problema s11telor medievale de pe 
Vedea şi Teleorman. Descoperirile arheologice de la Guruieni şi Orleasca de Jos. 
Revista Muzeelor III (1960) 1, p. 74 fig. 2/2, 4 Vezi şi Izvestiia, XXIII (1960) Sofia 
p. 85, 90. 

52) L. Niederle Pfispevky k vyvoji byzantskych sperku ze IV-X stoleti. Praga 
1930, p. 124. 
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reprezintă 25~/o din numărul total al inelelor. In acei89i grupă se inte
grează şi run exemplar a cărei cuşetă nu este ornată cu granule ci dublată 
de o foiţă de argint. lnainte de a trece mai departe se cuvinte a subli
nia faptul că acest tip nu a mai fost semnalat pînă acum în nicio necro
polă de pe teritoriul Ţării Româneşti. El este cunoscut în tezaurul de 
la Cotul Morii Popricani (laşi) 53) precum şi în R. P. Bulgaria 54) fără a 
avea corespondenţe însă în tezaurul monetar de la Gogoşi-Mehedinţi 
în care Alex. Bărcăcilă distinge prezenţa unor influenţe orientale. 55) 

·,~ 

"'-~(. ' ~-: 
:.. ' l,"I 

~~--:"~ 

~ 
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Fig. 3 - Inelele cu cusetă ornată cu granule 

ta acest stadiu, în inventarul funerar vechi de la Măicăneşti nu înre
gistrăm niciun inel sigilar, aşa cum se va constata în necropola mai nouă, 
cînd şi în structura socială a comunităţii s~au petrecut importante modi
ficări. Se impune a fi menţionat însă un brîu găsit la M 50. El avea 
lungimea de oca 40 cm iar lăţimea de cca 12 cm. Obiectul a fost dotat 
cu cataramă dreptunghiulară executată dintr-o sîrmă lăţită . Capătul cu
relei era căptuşit cu o tablă de bronz îndoită, pe suprafaţa superioară 
fiind obţinut prin imprimare un decor geometric. 

53) Eugenia Naemţu, Obiectele de podoabă din tezaurul medieval de la 
Cotul Morii, Popricani (Iaşi) în Arheologia Moldovei I (1961) fig. 1/6 : 3/3. 

54) Sonia Gheorghieva BbJirapcKHTe c Pep;HoneKOBHH Ham1TH în ApxeonorHa III 
(1961) 1 p. 6, 3/10-12. 

55) Alex. Bărcăcilă Tezaurul medieval de la · Gogoşi-Mehedinţi. Extras din 
Cronica Numismatică şi Arheologică Buc., 1939 nr. 113-114, p. 10. 
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Aplicele, în număr de 14, sînt de două tipuri : 
- rozete cu diametrul de 2, 7 cm fiind prinse în piele cu cîte două 

nituri. 
- aplice formate clin trei discuri alipite care. cons-tituie un obiect 

lat de 1,2 cm şi lung de 3,3 cm. Pe partea lor superioară s-a obţinut tot 
prin apăsare o steluţă cu 6 colţuri. 

Brîul a aparţinut unei tinere persoane femenine care păstra în mîna 
dreaptă o monedă de la Mircea cel Bărtrîn. 

Rezurnîndu-ne analiza numai la necropola veche, cealaltă din ~are 
au fost studiate peste 150 morminte prezentînd alte trăsături, se impun 

Fig. 4 - Monede din sec. XIV-XV. 

dteva concluzii atingătoare şi la problema începuturilor oraşului. In 
primul rînd datarea certă a vestigiilor arheologice şi antropologice de 
aici, dovedeşte că la sfîrşitul sec. al XIV-lea satJul Măicăneşti cun~tea 
un variat schimb de produse, cele mai concludente pentru zilele noastre 
rămîriînd acelea de podoabă. Numai pe calea acestui schimb putea apare 
în portul locuitorilor de aici obiecte de o certă valoare artistică, realizate 
în atelierele specializate. Lăsind la o parte faptul că aceşti oameni în 
modestul lor mod de viaţă apreciau astfel de bijuterii pe care şi le pro
curau dind în schimb bani sau produse, se pune legitima întrebare : care 
·este centrul de executare a acestor piese ? Din capul locului, cel puţin 
pentru cea de a treia categorie de inele, pentru briul amintit, pentru 
cercei etc. se exclude posibilitatea realizării lor de un meşter sătesc. 
Ele sint piese lucrate într-un atelier cu îndelungată ptactică pe care îl 
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întrezărim în centrele transilvănene, recunoscute în perioada respectivă 
pentru măestria meşterilor lor. 56) Se făcea aşadar aici, în acel sfirşit 
de secol XIV un comerţ cu podoabe transilvănene luindu-se în schimb 
pe9te, miere, ceară, vite ş.a. Rîndurile celor oe achiziţionau aceste obiecte 
erau destul de largi depăşind grupul de elemente feudale şi extinzîndu-se 
şi asupra ţăranilor. 57 Dar erau desfăcute şi alte obiecte pe care cerce
tătorii transilvăneni nu le-au selllllalat încă a~lo şi ele apar în speci2l 
în Ţara Românească. Sînt printre ele inelele din cea de a doua cate
gorie, piese ce puteau fi realizate în oraşele de dincoace de munte. Par
ticipa oare Bucureştiul la această dată. la realizarea acestei game 
de produse şi a altora pe care cercetările de la Măicăneşti nu ne-au dat 
încă putinţa să le găsim ? 

Răspunsul nu se va putea da atîta timp cît cercetările din raza 
oraşului sînt încă restrînse, fără a se putea preciza nucleul aşezării 
rurale aflată în stadiul preurban. 

Fiindcă, deşi în problema satului cunoştinţele noastre au coborit 
cu aproape un veac înaintea documentului din 20 sept. 1459, în aceia a 
oraşului propriu zis abia am reuşit de curînd să argumentăm cu elemente 
noi locuirea urbană la mijlocul veacului XV. 

Datele la care ne referim provin din cercetările întreprinse alături 
de arheologul D. V. Rosetti la biserica Sf. Gheorghe-Nou, lucrări soli
citate de înaltele foruri patriarhiceşti. In ansamblu săpăturile au urmă
rit obţinerea elementelor nece.sare restaurării acestei impun~.toare ctitorii 
brîncoveneşti, mutilată nu numai de calamităţile ce s-au abătut asupra 
ei, ci şi de optica discutabilă a restauratorilor de la mijlocul veacului 
trecut. Secţiunile deschise pe toate latmile monumentului cit şi în inte
rior reprezentau de fapt cea de a treia etapă de cercetări arheologice 
din această zonă. 

Biserica Sf. Gheorghe-Nou se numără printre monumentele din 
Capitală care au fost supuse unor cercetări arheologice cu decenii în 
urmă. In decembrie 1932 V. Drăghioea.nu, delegat al Comisiei monumen
telor istorice, a întreprins săpături arheologice în biserică în scopul pre
cizării mormîntului domnescului ei ctitor. Rezultatele observaţiilor 
făcute cu ocazia deschiderii unei casete pe ' latura de sud a pronaosului, 
au constituit subiectul unor aprige dispute între arheolog şi cîţiva isto
rici printre care cel mai insistent a fost geoneologistul Emanuel Hagi 
:Mosco. 58) Dar lucrările din acel an nu-şi propuneau mai mult decit 
verificarea informaţiilor încrustate, pe frumoasa candelă a Doamnei Ma
rica, şi ~a motiv de insistente dispute. A doua etapă a fost constituită 
<le cercetările conduse de D. V. Rosetti în cadrul Şantierului arheologic 
Bucureşti în anii 1956-1957. De data aceasta se urmărea un plan mai 
larg privind atît monumentele aflate aici, cit şi descoperirea unor ves-

!:i6) Ştefan Pascu, op. cit., p. 71. 
57) Radu Manolescu, Schimbul de mărfuri dintre Ţara Românească şi Braşov 

ln p1ima jumătate a S€colului al XVI-Zea, S.M.I.M. II, (1957) p. 165. 
58) Polemica s-a purtat îndeosebi prin coloanele presei bucureştene. Vezi Ade

yărul din 22 decembrie 1932, 15, 18, 28 ianuarie. 12 februarie 1933 ş.a. G. D. Flo
:-escu, Din vechiul Bucureşti, Buc. 1935, p. 103. 
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tigii din perioada de început a oraşului Bucureşti, avîndu-se în vedere 
vecmătatea zonei cu 1erenul Cm-ţii Domneşti. a9) Dar şi atunci nu a fost 
posibilă cercetarea completă, secţiunile deschise fiind îndreptate spre 
latura de N a ;J'arcului, acolo unde cu mai bine de 100 de ani în urme'\, 
cădeau pradă mistuitorului incendiu încăperile şi pivniţele boltite ale 
hanului Sf. Gheorghe Nou. ln afara unei preţioase observaţii privind 
resturile construcţiilor din cel de al XVII-lea veac D. V. Rosetti sesiza 
prezenţa unor ateliere de fierari, precum şi o necropolă, care conform 
materialului numismatic găsit şi situaţiilor stratigrafice constatate, se 
data in sec. al XV-lea. t-O) Sistarea Lucrărilor într-un stadiu prematur nu 
a permis urmărirea mai deaproape a celor mai vechi vestigii feudale 
Je aici. 

Cea de a h'eia etapă desfăşurată în vara anului 1966 a avut ca 
obiectiv central studierea bisericii şi într-un mod restrins laturile de vest 
şi de sud ale monumentului. 61) Se completa astfel planul săpăturilor 
atacîndu-~e cel mai important obiectiv care trebuia să elucideze problema 
necropolei din sec. al XV-lea. 62) Datorită depunerilor masive de moloz 
săpăturile au trebuit să se afunde pretutindeni peste 2 m. Cel mai vechi 
nivel de locuire este alcătuit dintr-un pămînt cenuşiu închis, bogat în 
cărbune, care acoperă stratul castaniu de pămînt. 63) Peste acest pămînt 
C€nuşiu a fost amenajat un pavaj de cărămidă groasă de 4 cm. Men
ţionăm acest pavaj deoarece el acoperă sau este perforat de seria gro
pilor de morminte săpate pe terenul din faţa actualei biserici. De fapt 
zona ce înconjoară latura de sud a actualului pridvor, porţiunea din 
faţa ctitoriei brîncoveneşti şi cea de pe latura de nord a pridvorului au 
alcătuit suprafaţa cea mai solicitată pentru înmormîntări. In ace9.stă 
situaţie mormintele sînt adeseori deranjate, pămîntul răscolit şi mate
rialul funerar amalgamat. Studierea atentă a necropolei a permis tottti;;i 
precizarea în secţiunile A, B si F a unor morminte datate pe baza mone
delor turceşti la mijlocul secolului al XV-lea. Este vorba de aspri de 
argint t>mişi de lVfahomed al II-lea cuceritorul Bizanţului şi conducătorul 
expediţiei din 1462 împotriva lui Vlad Ţepeş. 64) Dar concomitent cu 
aceste precizări secţiunea A deschisă spre Bd. 1848 permitea semnala
rea unor fragmente de vase din lut din secolul al XV-lea precum şi 
porţiuni din discurile ornamentale nesmălţuite găsite şi la ctitoria lui 
Radu cel Frumos, din a doua jumătate a veacului al XV-lea, de la Tîn
ganu. Presupunerea existenţei unei construcţii religioase în imediata 

59) D. V. Rosetti, Sectorul Curtea Veche în Materiale V, (1959), p. 645, 64!l. 
60) Ibidem, Curtea Veche, săpăturile din preajma bisericii Sf. Gheorghe Nou, 

în l\Iateriale VI, (1959), p. 783. 
61) La aceste lucrări a participat şi A. Ştefănescu student la Facultatea de 

istorie a Universităţii Bucureşti. 
62) Ne revine îndatorirea de a mulţumi şi pe această cale P. C. pr. Gh. Di

dicescu şi pr. Tr. Ghica pentru sprijinul acordat lucrărilor efectuate. 
63) D. V. Rosetti şi P. I. Panait Cercetări arheologice privind ctitoria brin

covenească de la Sf. Gheorghe Nou 1966 (mss). 
64) Identificarea pieselor numismatice o datorăm cercetătorului O. Iliescu, 

şefu~ Cabinetului numismatic al Academiei, şi Iuliei Constantinescu, responsabila 
Expoziţiei de numismatică a MIB. 
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vecinărtate era susţinută de asemeni şi de bolovanii de rîu, parte din ei 
acoperiţi cu un. strat de mortar, care se găseau deasupra pavajului de 
cărămidă amintit. Săpăturile exterioare nu au permis însă desvelirea nici 
unor urme d,e c9nstrucţii din sec. XV. Ipotezele de lucru aveau să se 
confirme cu ocazia săpăturilor. din interiorul bisericii. Deşi insuficiente 
cele două şanţuri deschise în pronaosul edificiului trebuiau să ofere nu 
numai datele referitoare strict la actualul monument ci şi la existenţa 
unor biserici anterioare, dintre care cea. a lui 'Dobruş Banul din sec. XVI 
era deja consemnată chiar lapidar, în cronica oficială a lui Constantin 
Brincoveanu, datorată logofătului Radu Grec:eanu 65) Un studiu mai re
cent documentase posibilitatea ridicării acestui edificiu încă clin prima 
jumătate a sec. al XVI-iea 66) şi rezultatele stratigrafice din exteriorul 
bisericii confirmase şi îmbogăţise cu date noi această datare. 

Primul şanţ deschis în pronaos a interceptat la 2, 70 m de latura 
nordică a bisericii două ziduri suprapuse, cel de jos iat de 1,40 m făcut 
din cărămidă cu dimensiunile de 25X15X4,5 cm iar cel de sus puternic 
fisurat gros de 1 m. Exi,stenţa unui cavou şi pericolul de prăbuşire a 
profilelor tăiate în stratul de moloz nu au permis decît stabilirea fun
daţiei zidului inferio1· pe latura lui nordică. Dincolo de cavoul menţionat 
săpăturile au surprins bolovani de rîu deranjaţi, a cărora provenienţă 
nu s-a putut preciza prin secţiunea I. 

Deschizîndu-se cel de al doilea şanţ, cel axial, în afara primelor 
două ziduri de cărămidă, sub latura inferioară a zidului de jos a fost 
găsită o porţiune dintr-o altă fundaţie din bolovani de riu. Ea era mai 
ieşită spre actualul interior al bisericii cu 0,50 m. Recapitulînd rezultatele 
săpăturilor din interior se poate conchide în privinţa zidrurlior descope
rite, că actuala construcţie a acoperit prin spaţiozitatea ei, fundaţiile a 
încă două biserici . una făcută din bolovani de rîu, de dimensiuni mai 
modeste, alta înălţată după raportul stratigrafic pe care mormintele în
vecinate îl oferă, în prima jumătate a secolului al XVI-lea şi în fine 
cea de a treia, cea brîncovenească, transformată şi ea la mijlocul veacu
lui al XIX-lea. 67) Avînd în vedere datarea mormintelor de afară, asemă
narea amenajării fundaţmor cu cele de la Tînganu, 68) biserica iniţială 
nu poate fi decît o construcţie cel tîrziu de la mijlocul sec. XV. Ea con
stituie în prezent cel mai vechi edificiu de piatră descoperit pe terito
riul oraşului capitală. 

Oprindu-ne expunerea aci, celelalte observaţii de la Sf. Gheorghe, 
referindu-se la alte secole şi la etapele ctitoriei brîncoveneşti, se impun 
cîteva concluzii privind recentele descoperiri în domeniul începuturilor 
oraşului. Ceea ce se precizează incontestabil este faptul că în sec. XIV 

65). Radu Greceanu Viaţa lui Constantin Brîncoveanu, Ed. M. Gregorian, Buc., 
1961, p. 258. 

66) St. Andreescu, Dobruş Banul şi ctitorii.le sale în Glasul Bisericii XXI 
(1962) 9-10, p. 916, 

67) Teodora Voinescu, Principii cc;nducătoare în restaurarea monumentelor 
artistice de la Bibescu şi pînă azi, Buc., 1944. 

68) P. I. Panait, Complexul medieval Tînganu. Aşezarea feudală în Cercetări 
arheologice în Bucureşti, II, MIB, 1965, p. 246-247. 
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7.ona Bucureştilor înregistrează o substanţială creştere demografică. Se 
înmulţesc aşezările săteşti pe cursurile Dimboviţei, Colentinei, Cioro
girlei. 

- Aceste a<?ezări se aflau angaj,ate in a doua jumătate a secolului 
al XIV-lea într-un proces de schimb susţinut atît cu centrele din ţară 
·cit şi cu altele de peste munţi. Obiectele descoperite la satul l\'.{ăicăneşti 
·sînt dovezi categorice care arată că satul abia în:firipat intră îndată în 
circuitul acestor tranzacţii negustoreşti. 

- Dacă procentele noastre, calculate pe baza descoperirilor diri 
mecropola de aici şi din alte aşezări ale Ţării Româneşti, se vor dovedi şi 
pe mai departe valabile, înseamnă că în zona Bucureştilor schimbul 
acesta era mai insistent, ca în alte părţi, fapt ce se poate explica fie prin 
·existenţa unui tîrg, unui loc de desfacere în apropiere, fie priri mai ma-'
rea bogăţie a locuitorilor satelor învecinate. Optăm pentru prima expli-
caţie avînd în vedere asemănarea resw-selor naturale de care beneficiau 
satele atît pe Colentina, cît şi la Bragadiru (.Zimnicea) sau Coconi unde 
situaţia inventa1~lui funerar se prezintă net deosebit. 

- Analizînd ştirile documentare ajungem la concluzia că bazinul 
mijlociu al Argeşului şi Mostiştei în sec. XIV-.X"V nu beneficia de nici 
un oraş, aşezările urbane existente fiind suficient de îndepărtate pentru 
.a permite satelor de aici legături curente. Un tirg a funcţionat în această 
zonă, tîrg pe care negustorii localnici şi străini se pare că nu îl OOO'ledu 
şi dovezile amintite sint clare. Că el era la Bucureşti, lîngă sau în a-;;e
zarea cu acest nume, nru ne îndoim. 

- Ceea ce rămîne încă nepreci:ziată este vatra acestui sat pornit 
:spre urbanizarea lui. Săpăturile de la Sf. Gheorghe-Nou ne atestă locui
rea la mijlocul sec. al )(V-lea, deci cu peste o jumătate de veac mai tîr-
2iu decît descoperirile de la Străuleşti. Cele mai vechi indicii feudale 
propriu zise din raza veche a Bucm·eştilor au fost semnalate pe dealul 
de la Radu Vo<lr1 69) pe albia şanţului palăncii lui Sinan P~a, dar ele 
sint purtate de undeva. ln lumina lor Bucureştii trebuiesc căutaţi pro
babil pe ·versantul stîng al Dîmboviţei nu prea departe de promontoriul 
de la Raid\u Vodă. Abia în secolul al XV-lea vatra se va deplasa spre 
fosta. Curte domnească. Modul în care, în a.ceastă reali~ate se împletesc 
cele două laturi ale vielii citadine, activitatea meşteşugărească şi cea de 
schimb deja sesizate pentru sec. XV 70) va trebui urmărit şi un veac 
în urmă. Că iniţial procesul de schimb beneficia de o pondere certă, este 
de asemeni un fapt real. 

Sîntem îndreptăţiţi să considerăm aşa cum datele prezentate o do
vedesc cu prisosinţă, că tîrgul Bucureştilor nu s-a înfiripat abia la mij
locul secolului al XV-lea, deci în lotul oraşelor mai tîrzii ale feudalis
mului dezvoltat al Ţării Româneşti. El face parte din acea mare grupare 

·de vechi tîrgurl şi oraşe înfiinţate în secolul XIV-lea, chiar dacă unele 
din ele apar în documente în primele decade ale secolului următor. Avem 

69) Vlad Zirra şi M. Constantiniu, Cercetărilf: arheologice de la Radu Vodă 
.din 1954, Raport final, MSS aflat la MIB inv. 61421. 

70) D. V. Rosetti, Curtea Veche în Bucureştii de odinioară, Ed St. 1959, 
.;i). 151, 155. 
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în vooere în pd.mul rînd faptul că a doua jumătate 3 acelui secol XIV, a 
însemnat o generală dezvoltare economică şi demografică, că tîrgurile şi 
oraşele noastre vechi îşi au în cele mai dese cazuri izvorul atunci. !n 
schimb prima jumătate a sec. XV a însemnat, cel puţin pentru zonele 
sudice, o 1uptă crincenă cu pustiitoare distrugeri otomane, care au curmat 
creşterea firească a acelor aşezări aflate în proce:;e de urbanizare. Multe 
din ele, aşa cum aminteam de la început nici nu şi-au mai revenit. Tîr
gul Bucureştilor a avut şi el de suferit, înregistcînd o etapă de lentl\ dez· 
voltare cu importanţă mai mult regională. Cînd domnia se va stabili 
aici, mersul înainte se va deschide pe mai multe filoane toate convergînd 
spre transformarea aşezării într-un oraş cu func~ii bine profila:te. 71) 

Odată cu alegerea lui drept scaun domnesc oraşul Bucureşti intre\ 
într-o nouă fază, aceia a maturizării trăsăturilor cita.:line. !nceputurile 
rămîn însă cu mult timp mai devreme, în a doua jumătate a celui de 
al XIV-lea veac presărate în viaţa economică a grupului de aşezări să
teşti aflate ele înşele într-o continuă dezvoltare. 

RESUME 

Apres une succinte analyse rles C"onditions qui e>nt determine la formation 
des agglomerations urbaines roumaines du X-e au XIV-e siecles, l'auteur present~ 
les resultats les plus 1·emarquables obtenus fi la suite des fouilles archeologiques 
et des rechei-ches de documents concernant la Yille de Bucarest. Bien que la pre
miere attestation documentaire de la ville remente au 20 septembre 1459, Ies 
recherches archeologiques t::nt.reprises durant la periode 1933-1966 montrent qu'on 
peut signaler l'existence d'un habitat pre-urbain do.ns cette zone des la fin du 
XIV-e siede. Ces conclusioris ont pu etre tirees ă la suite des fouilles effectuees 
sur les emplacements d'anciens villages et mona!>terc>s autour de la capitale. 11 a 
ete egalement avere que le XIV-e siecle a marque, dans Ie bassin moyon de l'Argeş~ 
une ir:tensification de la vie economique ainsi qu'une augmentation demographique. 
Analysant, Ies resultats des recherches effectuees sur la necropole l du village
Măicăneşti du XIV-e siecle l'auteur si!:male la pre5ence d'un commerce intense, 
notamment de pieces d"ornamentation. Comparativement al!x autres necropoles 
contemporaines, celle de Măicăneşti est la plus riche. Les bijoux qui y ont et~ 
decouverts, anneaux, boucles d'oreille, cdnturons, etc. proviennent de centres 
d'artisanat aussi bien val'lques que transylvains. Comme hypothese de travail. 
l'nt;teur suppose que, dans cette premiere phase pre-urbaine, !'habitat de Bucarest 
eut un cara·~tere marque de centre d'echanges. Ce ne sera qu'au XV-e siecle que 
s'etendra la gamme de produits fabriques par Ies artisans Iocaux, signales ces 
derni<::rs temps egalement par Ies fouilles de St. George-Nouveau qui mirent a 
jour les fondations d'une eglise de la moitie du XV-e siecle. 

L'etablissement de Ia cour du prince vers le milieu de ce siecle a represente 
un e1Cme>1:t decisif pour l'amplification de la vie urbaine 

71) Istoria oraşului Bucureşti, MIB, 1966, p. 82. 
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