
ŞANTIERUL BANEASA-STRAULEŞTI. 

CERCETA.RILE DIN SECTORUL MAICANEŞTI (1964-1966) 

de MARGARETA CONSTANTINIU 
şi PANAIT I. PANAIT 

Activitatea şantierului arheologic Băneasa-Străuleşti a continuat, 
intre anii 1964-1966 prin cercetarea staţiunii Măicăneşti, situată pe 
terasa stîngă a Colentinei, în cartierul Străuleşti. Săpăturile începute aici 
în 1960 şi relatate prin ample rapoarte de săpături privind campaniile 
din anii 1960-1963 1) - s-au dovedit şi în ultimii ani (1964-1966) pe 
cît de preţioase pentru istoria oraşului Bucureşti, pe atît de valoroase 
pentru istoria întregei zone centrale a Cîmpiei muntene. Dacă în primii 
:~ ani, lucrările au afectat partea de nord, centru şi de sud-vest a sta
ţiunii arheologice, cercetările care au urmat s-au situat, în principa.J. 
in zona estică a terenului. Lărgirea cîmpului de cercetare prin înglobarea 
unei suprafeţe de circa 3750 m.p. şi concentrarea acţiunilor începînd din 
anul 1964 în această parte ocupată pînă atunci de culturile agricole ale 
C.A.P. Otopeni, au avut drept rezultate principale identificarea aici a 
unei aşezări din secolul III e.n. aparţinînd dacilor liberi şi a unei necro
pole din secolul XIV-X\', repre<>:entînd cel mai vechi cimitir al satului 
feudal Măicăneşti. Fără îndoială că nici celelalte vestigii aparţinînd aşe
zărilor descoperite în anii precedenţi, nu au lipsit. Ele au avut darul să 
întregească cunoştinţele, atît cele referitoare la aşezările din secolele IV 
şi VI--VII cit şi pe acelea privind aşezările feudale din secolele X-XI 
şi XlV-XVI, datorită unui importa!lt material arheologic şi a numeroas(~ 
observaţii în teren. 

Primele secţiuni care au străbătut zona de est, nou intrată în peri
metrul cercetărilor, au fost şanturile XII, XIII, XIV şi XV/1964. Ele au 
atins din plin atît aşezarea dacilor liberi cît şi cimitirul feudal din secolul 
al XIV-lea. In anul următor s-a deschis în aceeaşi zonă şanţul XVI -
mai sărac în obiective - concomitent urmărindu-se completarea cerce
tării în partea nordică a staţiunii, în care se afla cimitirul feudal din 
secolele XV-XVI, prin şanţul XVII şi prelungirea şanţurilor VIII/1962 

1) M. Constantiniu şi P. r. Panait, Săpăburile de la Bucureştii Noi din 196:J 
in Cercetări arheologice în Bucureşti, vol. I, 1962, p. 77-130; Ibidem, Şantierul 
arheologic Băneasa Străuleşti, Săpăturile de la Străuleşti-Măicăneşti în Cercetări 
<trheologice în Bucureşti, vol. II, 1965, p. 140-222. 
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şi XII/1964. Aşa cum era de aşteptat, gropile de morminte au apărut din 
abundenţă în cele două secţiuni nordice, deranjînd uneori bordeie ale 
aşezării Ciurel. In acE'la'.?i an, nn fost canal de irigaţie integrat prin 
amenajearea lui ca şanţ (S XVIII) în planul de cercetare, a explorat 
extremitatea vestică a staţiunii, documentînd în acea parte o frecvenţă a 
urmelor din secolul X e.n. Campania din anul 1966, urmărind în princi
pal stabilirea limitelor aşezărilor şi necropolelor descoperite la Măică
neşti, s-a rezumat la prelungirea spre est şi vest a şanţului X 1964 <;;i 
spre nord a şanţului IX. Două bordeie prefeudale descoperite în şanţurile 
prelungite, diferenţiindu-se de celelalte locuinţe ale a~ezărilor din seco
lele III şi IV au ridicat mai puţin problema datării cît a apartenenţei 
etnice. 

Din punct de vedere al planului general de săpături - secţiunile 
noi deschise între anii 1964-1966 au fost orientate în sensul pantei, pe 
axa nord-vest - sud-est, distanţa dintre şanţuri revenind la 10-15 m. 
lăţimea acestora continuînd a fi invariabilă de 1,50 m. Obiectivele sur
prinse în interiorul secţiunilor au fost urmărite prin practicarea case
telor adiacente iar acolo unde necesitatea s-a ivit, s-a procedat la dezve
lirea în suprafaţă, aşa cum s-a întîmplat pe ambele părţi a şanţului XIV, 
unde complex~le, atît cele prefeudale cit şi cele feudale, au fost mai 
numeroase. 

CERCETĂRI PRIVIND LOCUIRILE PREFEUDALE 

Aşezarea prefeudală descoperită în 1964 şi cercetată în continuare 
în anii următori, a fost surprinsă în şanţul XIII/964 prin locuinţa 42 ; în 
şanţul XIV/1964 prin locuinţele 43, 50, 58 şi cuptorul de ars oale (C 7) ; 
în şanţul X\'1/1965 prin Gordeiul 59 ; în şanţul XII prin B. 74 ; în fine, 
în prelungirile şanţurilor lX şi X prin bordeiele 81 şi 82/1966. 

Locuinţa 42 - cea mai bine păstrată - deşi deranjată şi ea de o 
suprapunere feudală constînd dintr-o masă de chirpic, desigur resturile 
unei locuinţe - era o am~najare de suprafaţa, urmele ei fiind surprinse 
la - 0,46 m sub stratul vegetal. Depunerea păstrată, avea grosimea de 
0,20 m, cioburile şi chirpicul alternînd cu porţiuni de pămînt cenuşiu pe 
o suprafaţă de circa 20 m.p. cu contur aproximativ dreptunghiular. Chir
picul de la pereţii arşi şi prăbuşiţi spre interior păstrau urmele împleti
turii de nuiele pe care a fost lipit şi a păioaselor care au intrat în com
poziţia acestuia. Este singura referinţă ce se poate face la modul de 
construcţie a locuinţei, avînd în vedere că nici un alt indiciu nu a apărut 
în cursul demontării ei. ln schimb s-a constatat existenţa a 2 vetre -
ambele de formă dreptunghiulară - una situată spre colţul de sud-vest 
al locuinţei, cealaltă în apropierea laturii de sud-est. Aşezate la acelaşi 
nivel <+ 0,10 m de la fundul locuinţei) aveau o crustă cenuşie sub care 
pămîntul era înroşit, vatra a II-a indicînd prin intensitatea şi profunzi
mea postamentului înroşit, o întrebuinţare mai îndelungată. 

Olăria aflată în locuinţa 42 - majoritatea neîntregibilă - fără a 
fi prea numeroasă, atrage atenţia prin varietatea ei, fie că această afir-
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maţie se referă la vasele lucrate la roată fie la acelea lucrate cu mîna, 
în ambele tehnici existînd vase mici, mijlocii şi mari. După modul în care 
s-au dozat degresanţii în lutul întrebuinţat pentru confecţionarea vaselor 
la roată, se disting recipiente din pastă fină ; din pastă aspră conţinînd 

P10l/'ti t:N> oscu/if 

Fig. 1 - Planul bordeiului 59. 

mult ms1p şi părticele de calcar; din pastă zgrunţuroasă - cu pietricele 
(specia ciment). 

Vasele din pastă fină sînt arse la cenuşiu deschis sau mai închis, 
arderea secundară deseori înroşind suprafaţa vaselor. Cîteva fragmente 
denotă însă şi o ardere iniţial la roşu. Înăuntru acestei grupe ceramice 
:se observă calităţi diferite ale pastei : foarte fină de culoare cenuşie 
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deschis, frumos lustruită ; mai puţin fină cu multe părticele de mica, d~ 
culoare cenuşie închis sau vînătă ; din pastă de calitate inferioară cu 
ms1p şi mică de consistenţă prăfoasă, culoarea fiind cenuşie închis. Ca 
forme sînt străchini, (fig. 3111), oale, ulcioare şi căni. Străchinile scunde, 
cu corpul carenat cu buza îngroşată, întotdeauna cu inel de sprijin pe 
fund, sînt bine cunoscute din aşezările dacilor liberi de la Militari 2) 
şi Lacul Tei 3.) O altă formă de vas este ulciorul pîntecos, cu gîtul scurt 
şi gura în pîlnie. Toarta lată cu 3 caneluri pe partea dorsală porneşte de 
sub buză apoi se înalţă pînă la linia buzei după care se coboară, des
criind o linie uşor curbă pe partea superioară a pîntecelui. Un cerc în 
relir'f clcs:parte gîtul dr~ umărul vasului (fig. 2/3). Astfel de recipientP 
se întîlnesc deseori în aşezările din secolul II-III e.n. în Dacia. Oala sau 
chiupul - formă din care s-a putut întregi un singur vas - are fundul 
îngust, rotunjit, concav dar cu umbo central la exterior, 4) de la care 
pornesc oblic pereţii u~or arcuiţi, realizînd ctiametrul maxim mai sus 
de jumătatea vasului ; gîtul este arcuit, marginea trasă în afară şi buza 
uşor teşită la partea superioară. Intre gît şi pîntece se află întotdeauna 
fie o linie în relief fie adîncită, întărind demarcaţia între aceste două 
părţi componente ale vasului. Pe gît sînt linii lustruite formînd zone verti
cale. Lucrat dintr-un lut de bună calitate în prezent de culoare roşie sau 
cenuşie vasele de acest fel atrag atenţia prin instabilitatea lor datorită 
unui fund excesiv de îngust şi subţire faţă de mărimea recipientului 
(fi15. 2/'.~). De veche tra.rliţie dacică, folosite ca urne în cimitire, vasde 
acesif'a încc'p să fie acum influenţate de olăria romană, atît ra forrni:t 
cît şi ca mod de tratare a suprafeţelor. Ca şi vasele de la Cristeşti 5) aces-

2) Vlad Zirra şi Gh. l"az1mir, Unele rezultate ale săpăturilor arheolopice de 
pe cîmpul Boja - Militari în Cf,rcetări arheologice în Bucureşti, vol. I, l!l62, 
p. 49-71. 

3) D. V. Hosetti, Aşezări şi locuinţe preistorice in preajma Bucureştilor, 

1932, p. 13-14 ; S. Morintz şi D. V. Rosetti, Din cele mai vechi timpuri pină la for
marea oraşului în Bucureştii de odinioară, 1965. 

4) Vasele a căror funduri sînt prevăzute cu umbo sau bumb central sîr.t 
frecvente la Străuleşti. Tot atît de des se intîlnesc în a:;;ezările de la Lacul Tti 
cît şi la Militari, - Cimpul Boja, (op cit., p. 59, fig. 9/8). Dar acolo sînt întovără
şite ca şi la Străuleşti, în repetate rînduri, de un inel de sprijm. Formarea prin 
rotunjirea fundului, aşa cnm se constată la chiupurile din care am exemplificat 
un va~ se întîlneşte la More~li în vasele din inventarul mormintelor de mcineraţie 
din epoca romană (sec. III), cf. Şantierul Mvreşti, SCIV, IV. nr. l-2, 1953, 
p. 283/12, 13. . 

5) Dorin Popescu, Cercetări arheologice în Transilvania (III) Materiale .:<i 
cercetări arheologice vol. II, p. 163 ; V. Cristescu, Viaţa economică a Daciei ro
•nane, Ploieşti 1929, p. 105-106, nota 1. Acelaşi lucru se re'îlarcă pe unele din 
vas'Qle din necropola de incinera\ie din prima jumătate a secolului II de la 
Caşolţ. M. Macrea şi D. Berciu, Săpăturile arheologice de la Caşolţ şi Almaşul de 
Sus, scrv, III-IV, VI, 1955. 

46 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



------ -_-_ -1 
,/7-(} ~~ 

0----1----~ 
8 

\ 

I 
,~~„ I 
~-_j 

6 

Fig . 2 - Vase de lut lucrate la roată descoperite în locuinţele 42, 43, 
59 şi în cuptorul de ars oale. (sec. III e.n .). 

tea sînt acoperite cu un „baiţ'' roşu care se dizolvă în apă fără însă a. 
deteriora prin aceasta aspectul vasului a cărui suprafaţă rămîne lus
truită. 

Cana cu 1Joartă, căniţă cu toartă şi castronul cu trei toarte for
mează, împreună cu unele fragmente ceramice, grupa vaselor din pastă 

47 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



mai puţin fină, cu multă mică, de culoare cenuşie, avînd pereţii groşi şi 
lustruiţi cu polizorul la exterior - astfel că nu se mai disting urmele 
roţii. Cana cu toartă are pîntecele scund bitronconic, fundul îngust cu 
inel de sprijin, gîtul înalt, marginea trasă în afară, şănţuită la interior 
şi terminată printr-o buză cu muchie în afară. O toartă groasă (lipsă), 
pornea de sub buza vasului se înălţa uşor poate depăşind nivelul gurii, 
pentru ca apoi să coboare pe umărul vasului. Decorul consta din caneluri 
orizontale pe gît, acesta fiind despărţit de pîntece printr-un cerc în re
lief. 6) (Fig. 2/6). Căniţa are corpul tot bitronconic dar fără inel de spri
jin pe fund, gîtul bine marcat, marginea trasă în afară şi buza simplă 
tăiată oblic spre exterior. Toarta, cu secţiunea rectangulară, porneşte de 
sub buză i;;i dE'scriind o curbă accentuată se prinde pe linia de maximă 
lărgime a vasului (fig. 2/8). Această formă de vas şi tehnica în care a 
fost lucrat provin tot din ceramica Latene geto-dacă, elementul înnoitor 
constînd în coborîrea toartei sub buză în maniera căniţelor romane. Cas
tronul cu trei toarte are pîntecele aproape cilindric, marginea întoarsă 
în afară, lată şi şănţuită, buza tăiată în afară ca si la căniţă. Fundul 
vasului lipseşte dar sînt unele indicii că va fi avut inel de sprijin. Vasul 
este decorat prin incizie cu o suită de animale (poate asini) redate sche
matic în mers, întreruptă de cele trei torţi. Pe unul din intervalele deco
rate, la circa 2 cm de la fund, a fost incizată o linie în val într-un che
nar de linii drepte (fig. 2/9). Castronul cu trei toarte este des întîlnit 
mai ales în contexte din secolul IV e.n. Dar nu se poate face nici o aso
ciere cu vasul cu figuri din L 42 - nici ca formă şi mai puţin ca decor. 
Deocamdată nu vedem nici o descoperire asemănătoare în altă parte. 

Vasele din pastă aspră de culoare cenuşie, în care nisipul cu firi
cele de calcar este principalul degresant, sînt modelate în două forme : 
oala şi strachina. Oala are fundul simplu tăiat, pereţii domol arcuiţi cu 
diametrul maxim la partea superioară, gîtul scurt, marginea trasă în 
afa.ră cu şănţuirea în interior, terminată cu o buză uşor rotunjită (fig. 
5i~). Strachinile de la care s-au păstrat numai părţile inferioare au fun
dul cu inel de sprijin - uneori cu umbo ascuţit în interior. Această 
grupă ca şi cea care urmează are vădite înrudiri ca tehnică şi formă cu 
ceramica provincială romană. 

Vasele din pastă zgrunţuroasă (care întrebuinţează ca degresant 
principal pietricelele) cunosc o singură formă : oala cu fundul uneori 
simplu, alteori schiţînd o uşoară reliefare sau chiar formînd un picior 
plat. Pe fundul acestor vase sînt imprimate de obicei urmele desprinderii 
de pe roată. Decorul de linii adîncite pe umăr, este nelipsit (fig. 5/9). 
Există două tipuri : oala cu pîntecele alungit avînd linia de maximă 
lărgime la partea supNir,ară, gîtul scurt şi buza răsfrîntft în afară tăiată 
cu muchii ; oala scundă cu fundul şi gura lată iar pîntecele umflat. Am
bele tipuri descrise mai su<:: se întîlnesc pe teritoriul Bucureştilor mai 
cu seamă în aşezările c;rcolului IV e.n. de la Crîngaşi 7) şi Fundenii 

8) O cană asemănătoare a fost găsită la Militari - Cîmpul Boja în aşe2area 
din secolul III, op. cit., p. 58, fig. 8/7 

7) Vlad Zirra şi Margareta Tudo1, Crîngaşi în Studii şi referate privind 
Istoria României, Buc., 1959 
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Fig. 4 - Cuptorul de ars oale apartinînd a.)P/ării 
din sec. III. 

Doamnei. Dar nu lipsesc ni.ci oin cek d~~ak în secolul IT! ('.n. de la 
Lacul Tei ~i Militari. 

Inainte ce a trece la ceramica lucrată cu mîna mentionăm cele 
cîteva fragmente de vase de import aparţinind unor străchin'i si amfore 
cu angoba albă sau brună şi cu caneluri largi pe pîntece. 

Olăria lucrată cu mîna se dovedeşte a fi fost destul de mult între
buinţată în cuprinsul locuintei 42. De la început trebuie să 1·enrnrcăm 
varietatea acestei categorii ceramice avind in vedere că după amestecul 
degresanţilor distingem trei moduri de tratare a pastei. iar ca formă cel 
puţin trei tipuri de vase. 

Din pastă cu cioburi sfărîmate în compoziţie sînt lucrate rurlimen
tar vase de dimensiuni mari sau mijlocii - în formă de sac, cu fundul 
larg şi talpa lăţită, marginea aplecată în afară si buza tăiată orizontal sau 
ohlic. Arderea inmmpktă. a liisat miezul negru în timp cc la c'xkrior 
vasele sînt galben cărămizii. Atît ca pastă cit şi ca tehnică si formă reci
pientele de acest fel au unele analogii cu acelea din secolul III de la Tei 
şi Militari dar şi cu acelea din secolul IV de la Fundenii Doamnei. O 
noutate faţă de olăria din aceeaşi specie aflată în cele trei aşezări amin
tite mai sus, constă din tratarea suprafrţd vasului, în urn'le cazuri. cu 
o „barbotină" ce formează dungi în relief (fig. 7/13). 

O altă grupă de vase sînt lucrate din pastă cu cioburi mărunt 
pisate, cu pereţii subţiri, mai îngrijit modelate avînd dimensiuni mai 
mici uneori cu pîntecele sferoidal (fig. 6/8) alteori alungit (fig. 6/5) 
remarcîndu-se dintre acestea unele vase a căror margine formează un 
guler lat în jurul gurii (fig. 6/3). Şi acestea sînt cunoscute în aşezările 
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din secolul III şi IV din Bucureşti şi mai departe, de pildă, în necropo
lele de la Tîrgşor. 9) In sfîrşit dintr-o pastă fină numai cu nisip, cioburi 
fin pisate şi pietricele mărunte în compoziţie, uneori lustruită, sînt un 
număr restrîns de fragmente de vase, care se detaşează net de olăria 
lucrată cu mîna descrisă pînă acum. Atari materiale au mai fost consta
tate în cuprinsul staţiunii de la Măicăneşti, ele au fost însă considerate 
\'<'Stigii sporadice ale unei locuiri hallsttatiem'. De data aceasta însă au 
fo::;t găsile împreună cu celelalt.e materiale din locuinţa 42, formînd cu 
acestea o depunere unitară. Asupra acestei situaţii vom reveni însă mai 
tîrziu. În L.42 s-a putut întn't:;i o singură formă - o strachină sau cas
tron avînd fundul plat puţin reliefat, corpul tronconic uşor arcuit spre 
inkrior, marp-inca cilindrică şi buza tăiată orizontal. Suprafaţa vasului 
de culoare castanie atît la interior cît şi la exterior, este netedă fără însă 
a L lustrnitii (fig. 6/12). 

Unicul obiect de metal din locuinţa 42 a fost o fibulă de bronz. 
aflată în dreptul uneia din vetre. Este de tipul cu piciorul întors pe de
desubt, are arcul scurt, uşor aplatizat spre picior şi resort bilateral for
mat clin cîte cinci spirale înfăşurate pe un ax cilindric. Spiralele ultime 
se continuă cu coarda care trece pe sub capul arcului. Port-agrafa se 
prinde pe arc printr-o sîrmă înfăşurată în două spirale. Trei reliefuri 
ce sugerează litera X sînt plasate la capătul arcului şi de o parte şi de 
alta a spiralc11r de> la portagraf. Atît arcul cit şi piciorul fibulei sînt 
lucrate în faţete. Fibula pare a fi un tip destul de tîrziu, situîndu-se mai 
curînd în cursul secolului IV de cit in secolul III e.n. (fig. 8/4). 

Asemănătoare atît ca tip de locuinţă cit şi ca materiale ceramice 
- au fost locuinţele 43, 50 şi 58. Aceeaşi depunere de chirpic şi cio
buri dar mult mai răvăşite prin săparea gropilor de morminte feudale. 
Singurul fapt ce se impune a fi remarcat :şi numai referitor la locuinţa 
4;~, este frecvenţa fragmentelor ceramice din pastă zgrunţuroasă, majo
ritatea provenind de la oale de dimensiuni obişnuite, cu pereţii uneori 
subţiri, alteori mai groşi, fundul simplu sau cu talpa lăţită. Un singur 
fragment provine de la un vas cu piciorul scund şi plin. In general oalele 
sînt mai curînd zvelte cu gîtul scurt şi marginea întoarsă în afară sfîr
~ind cu o buză tăiată sau rotunjită la exterior. Uneori marginea este şăn
~uită în interior, alteori buza formează o mică straşină în afară. Aceeaşi 
asemănare frapantă cu olăria din specia ciment întîlnită în aşezările din 
secolul IV e.n. (Fig. 5/3-8). Din ceramică fină în L 43, sînt numeroase 
fragmente din partea inferioară a unor vase pîntecoase - oale, ulcioare 
sau vase amforoidale -· toate cu inel de sprijin pe fund. Un fragment 
mare de la un vas amforoidal îngăduie o descriere mai precisă : vasul 
este lucrat din pastă cenuşie mai închis, are pîntecele aproape sferic, gîtul 
înalt arcuit, marginea cilindrică despărţită de gît printr-o dungă puter
nic reliefată şi se termină cu o buză îngroşată în afară şi rottinjită. 

9) Informaţie G. Diaconu !5Î Cf. G Diaconu, Tirgşor necrorola din secolul 
IJl-IV, Buc .. 1965. 
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Fig. 5 - Vase de lut lucrate la roată din pastă aspră (1, 2) şi din pastă 
zgrunţuroasă (3-10), 11. Oglindă de bronz. (sec. III e.n.). 

Toartele ce par să fi fost masive erau aplicate pe umărul şi sub buza 
vasului. O preocupare de înfrumuseţare a vasului la exterior se concre
tizează prin dungi lustruite în lungul pîntecelui, executate cu un instru
ment bont. (fig. 2/1). In cantitate mai mică a fost olăria lucrată cu mîna, 
vase din pastă cu cioburi mari pisate din care atrage atenţia doar o buză 
de vas cu crestături spre interior (fig. 6/4). Ceramica de import romană 
- mai numeroasă de cît în prima locuinţă - cuprinde fragmente de 
amfore cu angobă albă sau din pîntecele unor vase cu pereţii subţiri, de 
culoare roză cu pete roşii. Un fragment de strachină este din pastă roz
gălbuie. 
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Fig. 6 - l, 3-12 ceramică lucrată cu mina găsită în locuinţe şi strat; 
2. Ceaşca din B.59. 

Două obiecte din bronz : o buză de vas şi un disc decorat cu cercuri 
concentrice în relief - poate de la o oglindă romană - s-au aflat tot 
în L. 43. 

In vecinătatea apropiată a locuinţelor 43 şi 50 a fost descoperit un 
cupt0r de ars oale. ll') (F'ig . 4). El a apărut tot în interiorul şanţului XIV 
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la 50 m adînoime, sub forma unui cerc de pămînt înroşit care spre 
nord-est, pe o porţiune ce corespunde unui arc cu coarda de 0,60 m, se 
dubla înscriind o deviere în afară de 0,30 m. De la acest perete dublu 
pornea un canal lung, observat datorită pămîntului de umplutură care se 
detaşa de solul castaniu viu. Abia după săparea completă a cuptorului, s-a 
putut constata că era vorba de un coş de aerisire, neîntîlnit pînă în pre
zent la cuptoarele de ars oale de pe teritoriul oraşului. 11) In rest, cuptorul 
de la Străuleşti urmează sistemul de construcţie întrebuinţat în mod 
obişnuit la majoritatea cuptoarelor de ars oale. Are forma tronconică, cu 
gura de foc proiectată în afară şi cu stîlp central în camera de foc. 12) Este 
al doilea cuptor cu stîlp central descoperit pe teritoriul oraşului, acelea 
de la Căţelu Nou, Crîngaşi şi Fundenii Doamnei avînd două camere de foc 
cu zid despărţitor între ele. Platforma pe care se aşezau vasele pentru 
ardere avea grosimea de 0,30 m şi era străpunsă de 18 găuri egale (dia
metrul de 0,06 m). Găurile erau dispuse în jurul stîlpului central, pe două 
rînduri. Camera de ardere a vaselor, a eărei pereţi s-au păstrat pe alocuri, 
pînă la o înălţime de 0,40 m, atinge un diam. de circa 1,12 m. La baza 
peretelui de ~ord-cst a camerei de foc, în dreptul peretelui dublu, se aflau 
:J ferestre mici, dreptunghiulare, una la mijloc mai mare iar de o parte 
şi de alta cîte una mai mică, prin care camera de ardere comunica cu 
coşul cuplorului. Acesta avea şi el la hază, cum s-a spus, două orificii ce 
conduceau în canalul de aerisire. În felul acesta se producea un curent de 
aer puternic în timp11l arderii, probabil în prima fază sau în cazul arderii 
oxidante, iar apoi cînd se înăbuşea cuptorul, canalul asigura un tiraj mi
nim. In ce mod se acopE'rea gura cuptorului după aşezarea vaselor pe 
platformă este greu de spus. 13) Dar aşa cum se preconizează în cazul cup
torului de pe Cuha 14) ~i aşa cum se practică şi azi de către olarii din 
Bucovina, nnde „cuptorul acoperit cu hîrburi C'stc uşor înălţat sub forma 

10) Pe teritoriul oraşului Bucureşti au mai fost descoperite cuptoare de ars 
<Jale prefeudale în cartierul Dămăroaia, datat în sec. VI-VII e.n. (D. V. Rosetli, 
Die Siedlungen der Keisenzeit und de·r Volkerwanderungszeit bei Bukarest în 
Germania XVII 1939, p. 207-213) ; la Fundenii Doamnei datat în sec. IV (Săpă
turi arheologice MIB inedit) ; la Crîngaşi avînd aceeaşi datare, Vlad Zirra ~i 
l\fargareta Tudor, op. cit„ la Căţelu Nou apart,inind aşezării geto-dace din sec 
III-I î.e.n. (V. Leahu, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în 1960 la 
Căţelu Nou în Cercetări arheologice din Bucureşti, p. 30, fig. 19 şi 20) ; la Şindri
lita, comuna Gănrnsa (complet distrus de lucrările de îndiguire) ; datorită celor 
cite\'a fragmente ceramice se datează în S>ec. IV e r.. Tot acolo a fost identificată 

<J aşezare din sec. III-IV e.n., în anul 1966. 
11) Pe teritoriul ţării au fost descoperite numeroase cuptoare de ars oale 

dar acest fel de construcţie nu s-a observat la nici unul din ele. 
12) Dimensiunile cuptorului : gura de foc lung 0,20 m, diam. 0,30 m ; camera 

de foc înalt de 0,40 m, diam. 1,50 m ; stîlpul central diam. 0,50 m. 
13) Singurul caz în care s-a găsit cupola camerii ele ardere avind forma unui 

capac tronconic, tot din lut ars, a fost în cazul cuptorului de ars oale de la 
Şindrilita. 

14) Şantierul arheologic Truşeşti Pe Cuha SCIV, 1-2, VI, 1955, p. 172-177 
şi fig. 6. 
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Fig. 7 - Fragmente ceramice de la y::ise lucrate cu mîna ~i decorate 
(sec. III e.n.). 
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unei movile, iar prin hîrburile care au acoperit cuptorul iese o pară al
b~1struie" 15) presupunem că şi la cuptorul de la Măicăneşti se proceda în 
acelaşi fel. Accesul la ~upt0r se făcea printr-un coridor dreptunghiular 
(1,35 m x 2 m) aflat în faţa cuptorului ~i a cărei adîncime nu depăşea 
nivelul gurii de foc, de care îl despărţea un prag. 

Raritatea materialului ceramic găsit la acest cuptor este surprin
zătoare dacă avem în vedere abundenţa olăriei aflată atît la cuptoarele 
de olari din raza oraşului cît şi la cele din restul ţării. Amintim de pildă 
că la cuptoarele de la Cristeşti s-au găsit aproape 2 vagoane de cioburi 
„dintre acelea care n-au reuşit la ars". 16) ln afară de o căniţă din past1} 
fină cenuşie, lustruită (fig. 2/7) căreia îi lipseşte fundul din vechi şi o 
oală (fragment}, din pastă zgrunţuroasă găsită în camera de ardere (fig. 
5/10) umplută cu un pămînt cenuşiu afinat, restul fragmentelor ceramice 
provin mai cu seamă din groapa cuptorului a cărei pămînt de umplutură 
era galben cenuşiu pigmentat cu cărbune şi rare fire de chirpic. Sînt 
resturi de străchini şi oale - toate lucrate la roată asemănătoare cu cele 
din L ~2 şi 43. Un fragment de la o strachină cu corpul rotunjit provine 
de la acela!;>i vas din care s-a găsit un fragment în locuinţa 43. Altele 
denotă un aspect mai timpuriu întilnit în a~ezările din sec. II-III e.n. 

Cercetările arheologice din anul următor - 1965 - prin bordeiul 59 
din şanţul XVI întregesc aspectul surprins 'în locuinţele 42, 43, 50 şi 
58/964 şi la cuptorul de ars oale, accentuînd acel caracter eterogen al 
materialului arheologic, lucru normal dacă adăugăm, anticipînd, că pînă 
la urmă bordeiul 59 s-a dovedit a fi servit drept groapă pentru deşeuri. 

Bordeiul 59 a fost descoperit la 12 m spre nord de capătul sudic al 
şanţului XVI, la circa 10 m est de cuptorul de ars oale. La adîncimea de 
0,30-0,40 m de la solul actual (trebuie avut în vedere că şanţul XVI, 
in acest loc, începe deja să parcurgă panta spre sud), s-a precizat un con
tur dreptunghiular în interiorul căruia pe o suprafaţă de 16 m.p. între
ruptă de 5 morminte feudale, se întindeau o pînză de chirpic şi mai rare 
fragmente ceramice puternic arse secundar pînă la deformare. Prima 
impresie a fost aceea a unei locuinte de suprafaţă cu pereţii prăbuşiţi în 
interior, la fel cu situaţia constatată în şanţul XIV. Dar nu s-a dovedit a 
fi cea bună. După îndepărtarea depunerii care forma un strat compact 
grns de 0,40 m în care fragmentele ceramice erau amestecate cu bucăţi de 
chirpic cu urme de nuiele sau amprente de scinduri, cu bucăţi de lemn 
carbonizat şi numeroase crampoane de fier (fig. 1), pămîntul de umplu
tură a continuat pînă la adîncimea de 1,10 m cînd a apărut pămîntul 
castaniu viu. Avînd în vedere că pămîntul din bordei nu prezenta urme 
de ardere ; că teribila ardere secundară nu putea fi cauzată numai de un 
incendiu al locuinţei ; că material.ul a fost arunoat acolo după 
ce în prealabil a fost deformat prin ardere puternică; că ni.ci un 
vas nu a fost ars secundar întreg ci după ce a fost spart şi în fine, cn 
deşi cantitatea de cioburi a fost foarte mare, cu o singură excepţie, nici 

15) Florea B. Florescu, Ceramica neagră lustruită de la Marginea, Buc., 1958, 
p. 38. 

IG) A. Filimon, Cristeşti (Longidat•a ?) Re1,ista de preistorie şi antichităţi na
ţionale, anul II-IV, iulie 1910 
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Fig. 8 - Pieptene de os, oglindă, cataramă, fibulă şi monede din bronz. 
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un vas nu s-a putut întregi - trebuie să admitem că avem de aface cu o 
rnlmatare a unei gropi de bordei părăsit, cu materiale provenite tot din 
cadrul aşezării. Datorită împrejurării că în apropierea bordeiului 59 a 
funcţionat cuptorul de ars oale, emiterea ipotezei potrivit căreia cel puţin 
o parte din materialul masat în acest bordei ar aparţine cuptorului, ni se 
pare că poate fi acceptată. El ar reprezenta, pe de o parte resturile de 
şarje defecte care au servit la acoperirea gurii camerii de ardere a cup
torului iar pe de altă parte materiale de construcţie provenind de la alte 
locuinţe sau chiar de la şopronul care desigur adăpostea cuptorul. Pre
zenţa acestui material de construcţie atrage după sine concluzia că în mo
mentul în care s-a făcut umplerea gropii bordeiului cuptorul nu mai era în 
funcţiune. Deşi nu ar fi exclus nici eventualitatea unei refaceri a şopro
nului de pe urma căreia a rezultat o cantitate de deşeuri aruncate apoi 
în groapa bordeiului părăsit. 

Olăria din bordeiul 59, aşa cum s-a spus, este neîntregibilă. Se pot 
însă determina tehnici de lucru şi forme numeroase şi variate care, dacă 
nu îngăduie o descriere amănunţită oferă în schimb posibilitatea următoa
rei clasificări · 

·Ceramica lucrată l 
la roată 

Ceramica, lucrată f 
cu mina 

l 

Grupa I 
Grupa II 
Grupa III 
Grupa IV 
Grupa V 

olăria din pastă finii cenuşie. 
olărie din pastă fină roşie. 
olărie din pastă aspră cenuşie. 
olărie din pastă zgrunţuroasă cenuşie. 
olărie de import. 

Grupa VI olăria primitivă din pastă poroasă : 
a) cu cioburi sfărîmate 
b) cu cioburi pisate mărunt 

Grupa VII olăria primitivă din pastă fină. 

Avînd în vedere că această clasificare corespunde, în mare, catego
riilor ceramice întîlnite în locuinţele şi cuptorul descris pînă acum, vom 
stărui asupra ei numai cu unele precizări. 

In grupa I se remarcă o cantitate mare de fragmente ceramice pro
venind de la oalele mari (chiupuri) identice cu cele din L 42. S-au putut 
determina 6 vase dar desigur că vor fi fost mai multe. Numeroase sînt 
şi străchinile care, la fel ca şi în locuinţele de suprafaţă, cu corpul carenat 
cu partea superioară îngustă sau corpul rotunjit, întotdeauna sfîrşind cu 
o buză îngroşată. (Fig. 3/1, 2, 4, G, 7, 14). Binecunoscute în toate aşe
zările şi necropolele din sec. III e. n., originea lor Latene geto-dacă este 
evidentă. Un alt lot de fragmente de străchini - poate chiar mai nume
ros -- aparţine grupei vaselor arse la roşu (grupa II). Fără a nesocoti 
urmările puternicei arderi secundare, constatate în mod deosebit la acest 
lot ceramic, preconizăm totuşi existenţa, în paralel, a tehnicii de ardere 
oxidantă cu atît mai mult cu cît aceasta corespunde unui alt tip de stră
·chini, la care partea superioară este mai dezvoltată de cît la străchinile 
arse la cenuşiu (fig. 3/13, 15, 16, 17). Această schimbare în tehnica şi 
forma unor vase de veche tradiţie dacică este desigur datorită contactu
lui cu olăria provincial romană. Tot din grupa a II-a face parte o serie 
de fragmente ceramice provenind de la amfore indigene. Un fragment 
mai mare permite o descriere parţială a acestei forme de vas cu umărul 
dezvoltat, gîtul destul de înalt continuînd cu o margine evazată şi buza 
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rotunjită cu jgheab larg în interior. Toarta lată (secţiunea ovală) cu 
marginile îngroşate, porneşte orizontal de pe partea superioară a gîtului 
şi apoi coboară arcuindu-se uşor pentru a se prinde de umărul vasului. 
Acelaşi decor lustruit întîlnit pe chiupuri şi căni, apare pe gîtul amforei, 
identic ca execuţie şi dispunere (fig. 2/5). 

Grupa a III-a - poate mai mare decît toate celelalte - se remarcă 
prin multiplele variante ale oalelor de dimensiuni mijlocii determinate, 
in principal, de felul cum a fost modelată buza : îngroşată şi rotunjită ; 
rotunjită şi cu muchie la interiorul vasului ; dublu sau triplu faţetată 
simplă sau cu jgheab etc. Intreaga olărie din grupa III este puternic arsă 
secundar, astfel că majoritatea fragmentelor au culoarea roşie, dar ini
ţial cele mai multe au fost arse la cenuşiu. Presupunem însă, avînd în 
vedere modelele provincial romane, că au fost si unele arse la roşu ini
ţial. Aşa de pildă seria vaselor mici de forma unor ulcele cu toartă sau 
a unor upatţe cu 3 picioare, gura trilobată şi tortiţ.a oarbă (fig. 5/1). 

Ceramica de import (grupa V) este şi ea destul de numeroasă, frag
mentele provenind de la amfore din pastă roză acoperită cu angobă alb
gălbuie. 

In grupa VI, predominantă este ceramica grosolană cu pereţii groşi 
şi cioburi sfărîmate în pastă - din care s-au lucrat forme variate înce
pînd cu vase de mici dimensiuni ca boluri, vase cu piciorul scund 
9i capace <Fig. 6/9) ; sau de dimensiuni mijlocii ca vasele cu guler aple
cat sau cilindric şi străchinile tronconice sau tipsiile 17) (fig. 7 /12) ; în 
fine vasele mari în formă de sac sau cu pîntecele sferoidal a căror mar
e;ine este î11totcbauna apl~cată în afară. Buza acestor vase este modelată 
deopotrivă prin tăiere sau prin subţiere. Uneori se remarcă o ondulare 
a buzei ru ir.tenţia înfrumuseţării vasului. (fig. 7/4, 7.) Decorul, obser
vat mai ales pe vasele în formă de sac, constă din linii incizate în lungul 
pîntecelui (pe unele fragmente aceste incizii par să fi urmărit motivul 
in crenguţă de brad) (fig. 7/1, 14, 15); din brîuri alveolare aplicate pe 
p~ntece sau pe buză (Fig. 7/1, 5): din crestături sau alveole pe buză, 
şi în fine din tratarea suprafeţei exterioare cu „barbotină." (fig. 7/2, 3, 6). 
Din toate elementele constatate în grupa VI rezultă că vechea ceramică 
poroasă Latene geto-dacă se transmite pe calea tradiţiei în mod puternic 
în sec. III e.n. ca şi ceramica cenuşie din pastă fină lucrată la roată. 

Din grupa VII fac parte cîteva fragmente de vase datorită c5.rora 
putem preciza că avem de a face şi aici ca şi în L 42 cu aceleaşi castroane 
din pastă fină uneori lustruită, de formă tronconică cu o uşoară arcuire 
.a pereţilor si cu marginea cilindrică uneori usor aplecată spre interior 
terminată cu o buză tăiată. Apare însă şi un tip nou de castron cu mar
ginea îndoită spre interior. Trei lucruri reţin atentia : modul grosolan în 
care este modelată buza vaselor ; lustruirea suprafeţelor cu ajutorul unui 
instrument bont care şi-a lăsat urmele atît la exterior cît şi la interior 
şi în fine arderea care a dat lutului culoarea neagră cu pete cenuşii. 

In afară de numeroase fusaiole bitronconice sau sferoidale, cram
poane din fier, fragmente mici de vase din sticlă albă şi colorată, o ve-

17) Tipsia reprezentată printr-un singur fragm~nt are forma unui disc. Lipsa 
marginii ridicate o deosebe~te atît de tipsiile întîlnite în sec. III e.n. cît şi de acelea 
atît de obişnuite în aşezările localnicilor de mai iirziu, din sec. VI-VII e.n. 
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rigă şi fragmente din piese de tronz şi oase de animale mari, spre fund, 
au fost găsite două obiecte : un pieptene de os cu placa semicirculară lu
crată din două foi prinse cu nituri din bronz (fig. 8/1) şi un fragment 
de oglindă de bronz de tip sarmatic cu tamgaua în formă de svastică cu 
vîrfurile ascuţite 18) (Fig. 8/2). Atare oglinzi sînt obişnuite în complexele 
din sec. III e.n. atît pe teritoriul oraşului cit şi în restul ţării. Pieptenii 
de os se întîlnesc frecvent în asezările din sec. IV e.n. fiind consideraţi 
de unii cercetători că îşi au originea în regiunile mai nordice. 19) Totuşi 
o datare mai timpurie a pieptenului de la Măicăneşti poate fi acceptată. 
dacă avem în vedere tipul pieptenului din B 59 care în Polonia este' 
datat în sec. II-III e.n. :.!O) 

Sprijinindu-ne pe similitudinea materialului ceramic considerăm 
bordeiul 59 împreună cu cuptorul de ars oale, contemporane cu locuin
ţele c1e suprafaţă 42, 43, 50 şi 58 descoperite în anii precedenţi. Totodată· 
nu slabilim o contemporaneitate a acestor complexe cu cele din aşezarea 
descoperită în partea sud-vestică a staţiunii datată în a doua jumătate a 
sec. IV e.n. In schimb analogiile între inventarul complexelor descoperite 
în zcma estică şi acela al aşezărilor dacilor liberi din sec. nr c.n. de la 
Militari-Cîmpul Boja şi Lacul Tei, analogii asupra cărora am atras aten
ţia în cursul prezentului raport, sînt destul de evidente. Urme aparţi
nînd secolului III fuseseră semnalate în cadrul staţiunii încă în cursu! 
campaniilor 1960-1963 - printre ele o fibulă de tip Militari şi o mo
nedă de argint de la C0modus. Conchidem că sîntem în prezenţa unei aşe·
zări a dacilor liberi din S('C. III e.n. care va fi ocupat la începutul perioadei 
de trecerp la feudalism terasa Colentinei la punctul denumit Măicăneşti. 
Oglinda de tip sarmatic, nelipsită din aşezările şi necropolele dacilor liberi 
arată şi ea acela~i timp 7i aceeaşi populaţie. Pentru o datare mai tîrzic ar 
pleda prezenţa ceramicei din pastă zgrunţuroasă (specia ciment), folosită 
pe scară largă în sec. IV e.n. şi mai ales fibula de bronz a cărei tip apar
ţine unui timp mai tîrziu - poate chiar sfîrşitul secolului al IV-lea e.n. 
Dar dacă avem în vedere că originea ceramicii din specia ciment trebuie 
căutată tot în ceramira provincială romană de unde -- în ,~ursul procesu
lui de romanizare - a fost preluată de alte populaţii, pre7-enţa ei în aşe
zările autohbne din St'c. III P.n. poate fi admisă. Referitor la fibula de 
bronz, o explicaţie poate fi găsită prin admiterea antrenării ei ulterioare 
acolo ca rezultat al amenajărilor tîrzii frudale. Această ipoteză coneord.'i 
cu starea perfectă a fibulei care contrastează cu majoritatea m1aterialelor 
ceramice şi de construcţie din locuinţa 42, puternic arse secundar. ln 
consecinţă menţinem atribuirea aşezării din zona estică dacilor liberi din 
sec. III e.n. a căror cultură materială este cunoscută pe teritoriul Bucu-
reştilor din aşezările de la Militari - Cîmpul Boja şi Lacul Tei. Două 

18) Un atare semn nu a fost încă întîlnit pînă acum pe oglinzile de acest tip 
Este îns;l des întîlnit pe ceramica lucrată cu mina di11 sec. VI-Vll (k;ezdrile gru
icului Ciurel). 

19) Vasile Palade, Atelierele de piepteni de os din sec IV e n. de la Birlad 
-- Valea Seacă, în Dacia N. S. p. 275. 

20) Piepteni asemănători din perioada romană sînt publicaţi <.le Lcskek Gaewski 
Sprawo;·denie Z Badan Jgolomi în Sprawozda11ie Archeologicme IIL Sînt dataţ.i 
in Polonia pe baza vaselor din terra sigillata. 
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monede <le hronz (Diadume11ian şi Gordian) 21 ) (fig. 8/5,6) descoperite în 
primele zile ale campaniei de cercetări din 1966, precizează existenţa şi în 
timp cel mai tîrziu pînă la mijlocul sec. III e.n. 

Cu aceasta ajungem la ultima campanie ce formează obiectul ra
portului de faţă şi care şi-a desfăşurat lucrările în vara anului 1966. 
Ea apare deosebit de interesantă prin descoperirea a două bordeie si
tuate unul (B 81) la limita de est a staţiunii, iar celălalt (B 82) la limita 
de nord-vest. 22) Ambele bordeie sînt de formă patrulateră şi se adîncesc 
în pămîntul viu cu -0,80 m de la nivelul inferior al stratului feudal. 
?lmîntul lor de umplutură cenuşiu afinat şi învîrstat cu resturi de oase 
provenind de la animale mari (bovine), a conţinut fragmente ceramice 
de la vase mari lucrate cu mîna cu multe cioburi sfărîmate în pastă : 
fra,gment.e de ceşti dacice fără toartă, unele cu impresiuni pe fund 2·1) 

(fig. 6/1) şi rare fragmente ceramice fine arse la cenuşiu şi la roşu. 
Asociate cu acestea au apărut fragmente de castroane tronconice avînd 
marginea fie numai întoarsă spre interior (fi~. 6/11), fie cilindrică. Am
bele specii lucrate cu mîna au fost constatate şi în celelalte complexe ale 
aşezării (este vorţ>a de grupa VI şi VII din clasificare-a stabilită mai sus), 
dar ceea ce aduc nou bordeiele descoperite în 1966 este schimbarea ra
portului numeric dintre olăria lucrată cu mîna şi cea la roată. Acest fapt 
care indică un aspect necunoscut pînă în prezent în aşezările dacilor 
liberi unde ceramica lucrată la roată este predominantă, a readus în dis
cuţie întreg lotul olăriei lucrate cu mina din grupa VII care, aşa 

·<tlm am văzut, a apărut con5tant în toate secţiunile practicate acolo. 
In pr!Îlinii ani de cercetare acest material, am amintit şi mai sus, a 
fost considerat ca ultimele şi perifericele vestigii ale unei aşezări din 
prima epocă a fierului distrusă de exploatarea unei nisipării care a su
primat; pe o zonă destul de întinsă în partea vestică a staţiunii, stratu
rile de pămînt pînă la nisipul cuaternar. In felul acesta, un lot întreg de 
fragmente ceramice descoperite în strat sau în complexe au fost consi
derate ca atare, dar nu fără unele îndoieli cauzate de constanta lor 
prezenţă şi mai cu seamă de împrejurarea că acest material era nelipsit 
în contextele din sec. III e.n. 

Apariţia celor două bordeie pare a infirma ipoteza locuirii hallstta
tiene şi impune revizuirea acestor materiale descoperite- în staţiunea de la 
Măicăneşti şi eventual în celelalte două aşezări a dacilor liberi de la Tei 
~\ Militari - Cîmpul Boja. 2") Căci problema care se pune este impor-

21 ) Identificarea celor 2 monede a fost făcută de M. Gramatopol de la Cabi
netul Numismatic al Academiei R.S.R. O monedă de bronz ruptă în jumătate şi 
foarte uzată s-a găsit într-un bordei feudal. Cercetătoarea Iulia Constantinescu 
-Opinează că ar fi o monedă colonială romană, poate Gordian. 

22) Au mai fost descoperite din aşezarea dacilor liberi bordeiele 71 şi 74 din 
care sînt de amintit doar cîteva fragmente de vase lucrate cu mina şi numeroase 
fragmente de ':>trăchini. 

23) Ceaşca dacică cu impresiuni la fund a fost găsită într-o groapă din sec. 
lll e. n. la Tîrgşor dar şi în necropola cernahoveană. (G. Diaconu, Necropola cerna
hoveană în Tîrgşor 1965, p. 73, pi. CXIX, p. 269.) Este cunoscut în aşezările Cernea
hov cf. Istoria României, voi. I, Buc., 1960, p. 7'27, fig. 157/5 şi p. 634. 

24) La Militari - Cîmpul Boja s-a constatat existenţa acestei specii ceramice 
într-un sondaj limitat în inventarul acestei a~ezări. 
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tantă prin implicatele ei asupra componenţei etnice a populaţiei din aşe
zările datate în sec. III e.n. Dacă în cuprinsul olăriei lucrate cu mîna s-a 
putut desluşi ceea ce a ajuns pe calea tradiţiei Latene geto-dace locale si 
ce provine de la sarmaţii veniţi de curînd în cîmpia Dunării dinspre est, 
prezenţa unei olării care nu poate fi atribuită nici tradiţiei locale şi nici 
contactului cu sarmaţii, atrage după sine întrebarea : ce altă populaţie 
va fi convieţuit cu localnicii în sec. III e.n., în Cîmpia munteană. Re
feritor la această parte a Daciei, întrebarea şi-a pus-o pentru prima oară. 
Gheorghe Daioonu - dar pentru un timp mai tîrziu (sec. IV e.n.) -
în cadrul necropolei de la Tîrgşor. 25) Acesta, bazîndu-se pe analiza stnnsă 
a întregii situaţii de acolo, a preconizat intervenţia populaţiei de cultură 
Pşevorsk în necropola Sîntana de Mureş. De curînd. acelaşi cercetător, 
examinînd materialul ceramic de la Măicăneşti pus în discuţie 26) găseşte 
o asemănare neîndoielnică intre lotul olăriei lucrate cu mîna din pastă 
fină (grupa VII) şi unele materiale din această cultură nordică, caracte
rizată printr-o ceramică în care persistă elemente vechi ale culturii Lipiţa, 
ea însăşi tributară încă culturii din prima epocă a fierului. 

Desigur că deocamdată nu se poate depăşi stadiul de ipoteză, avînd 
în vede1e că rezolvarea acestei probleme în 5ensul celor spuse mai sus, 
ar însemna, pe plan istoric, docur.ientarea unei populaţii nordice sosite 
în Cîmpia munteană încă din prima jumătate a sec. III e.n. iar dacă 
această populaţie se va dovedi a fi aceia a triburilor Pşevorsk. trebuie 
să conchidem că dacii liberi au intrat în contact cu unele populaţii ger
manice (poate taifalii) înainte de sosirea purtărilor culturii Cerneahov -
Sîntana de Mureş. 

Problema pe care o ridică, în special, cercetările arheologice din 
1966 referitoare la componenţa etnică a populaţiei aşezărilor din Mun
tenia în sec. III e.n„ eventualitatea descoperirii altor complexe asemă
nătoare cu cele două bordeie nr. 81 şi 82 precum şi a necropolei dacilor 
liberi ce ar putea fi situată pe terasa înaltă, la est rle asezarea dacilor 
liberi, 27) impun continuarea cercetărilor arheologice din cartit~rul Strău
leşti. 

Din ultima aşezare prefeudală de la Măicăneşti, aparţinînd comple
xului autohton Ipotesti-Ciurel-Cîndeşti, datată prin monedele lui Justi
nian în cea de a doua jumătate a sec. VI e.n., în cursul campaniilor de 
cercetări din 1964-1966, au fost date la iveală mai multe bordeie şi un 
cuptor în aer liber, care prin unele amănunte de construcţie şi mai ales 
prin unele observaţii deosebit de preţioase în legătură cu unele etape de 
locuire în cadrul aceleiaşi aşezări, aduc o contribuţie substanţială la adîn
cirea cunoştinţelor referitoare la cultura materială a grupului Ciurel. 

25) Gh. Diaconu, Probleme ale culturii Sintana - Cerneahov pe teritoriul 
R.P.R. în lumina cercetărilor_ în Necropola de la Tîrgşor, p. 278-287 şi Ibidem, 
Ti'rgşor, op. cit., p. 115-119. Inainte de Gh. Diaconu, Radu Vulpe discută problema· 
apartenenţei etnice în cadrul staţiunii Poieneşti din Moldova, cf. Radu Vulpe, Săpă
turile de la Poieneşti din 1949, Materiale şi cercetări arheologice, I, 1953, p. 500-506. 

26) Pentru aceeaşi concluzie, independent de G. Diaconu opinează şi cerce-
tătorul I Ioniţă. 

27) Un sondaj limitat pe terenul învechat aşezării, executat în 19€7, pare a, 
confirma existenţa necropolei dacilo!· liberi. 

62 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Şanţul XV /1964 a prilejuit descoperirea complexului 49 - unde· 
s-a putut clar urmări suprapunerea a două bordeie, unul cu cuptor în 
potcoavă mai vechi, celălalt cu cuptor rotund, mai nou. In afară de 
bordeiele 53 si 56 care au continut obisnuitul inventar al locuintelor de 
tip Ciurel şi asupra căruia nu ~ai stăruim, a mai fost descoperit ~n cup
tor în aer liber (C 8) din şanţul XIII. Cuptorul, cu cupola prăbuşită, 
avea forma de pară cu deschiderea rectangulară. Un singur fragment 
ceramic găsit pe vatră provenea de la un vas-borcan lucrat cu mîna. 
Groapa din faţa cuptorului - destul de încăpătoare - a conţinut nume
rnase fragmente ceramice rezultate dintr-o groapă aparţinînd aşezării din 
sec. IV, distrusă în momentul săpării cuptorului. Au fost descoperite în 
cursul lucrărilor din anul 1965 bordeiele 62, 69, 73 şi 76 sporind astfel 
numărul locuintelor din asezarea Ciurel care se dovedeste a fi fost 
destul de aglom~rată. ln af~ră de un numeros material ceramic lucrat la 
roată şi cu mîna descoperit la toate cele trei bordeie, în locuinţa 69 la 
cuptor, s-a găsit o ceaşcă cu toartă lucrată cu mîna. Recipientul este de 
formă tronconică, are fundul plat, pereţii în profil uşor arcuit, buza ro
l unjită. Toarta care se prinde de buză nu are o traiectorie circulară, ci 
se frînge formînd aproape un unghi şi se lipe;;te de vas sub nivelul fun
dului, astfel că se observă o aplatizare a ei. Aceasta este foarte groasă 
dar în spărtură se observă că grosimea provine dintr-un strat de pastă 
care a fost aplicat după ce toarta - mult mai subţire - fusese deja 
modelată şi prinsă de vas prin introducerea ei în pasta încă moale a 
peretelui (fig. 3, 6/2). O atare formă de vas nu poate fi asociată decît 
cu ceaşca dacică binecunoscută din sec. II î.e.n. pînă în sec. IV e.n. Apa
riţia ei într-un bordei Ciurel - _foarte întirziată dar foarte preţioasă 
pentru tradiţia acestei culturi - este însă îndoielnică, avînd în vedere 
că ea poate să provină din aşezarea dacilor liberi sau din cea datată în 
sec. IV e.n. Ea diferă însă de ceaşca dacică prin profilul ondulat al pere
ţilor. prin forma scundă şi mai ales prin modelarea ei rudimentară, care 
denotă o degradare a cunoscutei ceşti dacice. Imprejurarea că pînă în 
prezent în niciuna din aşezările grupului Ciurel din Bucureşti sau în ace
lea din complexul Ipoteşti-Ciurel-Cîndeşti din Cîmpia munteană nu a fost 
semnalată prezenţa ceştei dacice - impune o prudenţă deosebită în atri
buirea ei locuitorilor bordeiului 69 din a doua jumătate a secolului VI e.n. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît lutul din care este lucrată se apropie mai 
mult de acela al olăriei lucrate cu mîna cu cioburi sfărîmate in pastă 
aflată în contextele din sec. III e.n. 

In campania din 1966, s-a putut delimita aşezarea Ciurel la est, 
vest şi nord, urmînd să mai fie precizată limita de sud. Potrivit secţiu
nilor deschise pînă acum, se pare că spre sud locuinţele nu coboară pînă 
în apropierea apei, aşa cum s-a constatat în aşezarea vecină din lunca 
Colentinei. Totuşi o verificare urmează a fi făcută prin trasarea în vi-
itoarea campanie a unui şanţ chiar la limita terasr.i care coboară abrupt 
în albia rîului. 

Săpăturile din 1966 nu au mai crescut cu mult obiectivele atinse 
în anii precedenţi, dar descoperirea spre limita estică a aşezării, a unui 
bordd în care cuptorul era înlocuit cu o vatră deschisă lipsită de obişnuiţii 
vălătuci de lut, adaugă un aspect nou, neînt!lnit pînă acum în cadrul 

63-

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



bordeielor şi arată pe de o parte că cercetarea aşezării Ciurel este pe cale 
de a fi epuizată iar pe de alta că ea, chiar în acest stadiu final de cer
cetare, încă poate aduce elemente noi de cultură materială. Dar aici ca 
şi în cazul aşezării dacilor liberi, problema principală rămîne a fi rezol
vată de acum înainte. Vrem să ne referim la necropola aşezării care -
cu toate cercetările de suprafaţă din împrejurimi - nu a fost identificată 
Ea totuşi trebuie să existe cu atît mai mult cu cît, de la podul Străulesti 
şi pînă la Băneasa (staţiunea La Stejar) se desfăşoară, de-a lungul malu
lui stîng al Colentinei, nu mai puţin de 5 aşezări săteşti din grupul Ciurel. 

MARGARETA CONSTANTINIU 

CERCETĂRI PRIVIND LOCUIRILE MEDIEVALE 

Dacă arheologia medievală poate fi considerată metodă de investi
:gaţie ştiinţifică datorată sfîrşitului de veac XIX cercetarea satului feu-
dal românesc a început să constituie o preocupare abia către mijlocul 
secolului nostru. Dar şi de această dată studierea aşezărilor rurale s-a 
făcut în cadrul lucrărilor unor şantiere ce aveau drept obiectiv vestigii 
antice sau prefeudale. In această categorie se înscriu săpăturile de la Zim
nicea, Verbicioara, Vădastra, Izvoare, Hlincea, Bedehaza ş.a. Primele 
lucrări efectuate exclusiv pentru cercetarea unui sat dispărut au fost în
treprinse la Coconi (jud. Ilfov) începînd din anul 1960. 1) In toamna ace
luiaşi an în cartierul Străuleşti din Capitală erau trasate secţiuni de son
daj în vatra unui sat feudal dispărut încă din sec.' al XVI-lea. Pri'n 
aceste cercetări se urmărea cunoaşterea uneia din acele aşezări medievale 
din rîndul cărora a luat fiinţă oraşul ş1 cu care acesta a întreţinut com
plexe relaţii mai bine de un veac şi jumătate. 

In urma celor opt campanii arheologice s-au stabilit etapele de lo
cuire străveche şi veche a acestei terase precum şi urmele aşezării feu
·dale timpurii şi ale satului Măicăneşti. 

I. AŞEZAREA DIN VREMEA FEUDALISMULUI TIMPURIU 

Cercetările efectuate au arătat că terenul pe care s-a înfiripat satul 
medieval a fost locuit şi în sec. X-XI. Este dovedită aici o restrinsă 
aşezare aparţinînd culturii Dridu ale cărei urme ocupă îndeosebi latura de 
nord-vest a promontoriului. Distribuirea materialului ceramic presărat în 
stratul de pămînt cenuşiu închis cît şi urmele unor bordeie dovedesc că 
locuitorii acestei aşezări au preferat îndeosebi terenul din vecinătatea în
tîlnirii cursului unui rîuleţ cu albia Colentinei. Din nefericire, cu ani în 
urmă, această porţiune de teren a fost afectată de excavaţiile unei cariere 
ele pietriş, care au distrus şi vestigiile arheologice aflate aici. Deşi în stra
tul feudal timpuriu au fost semnalate numeroase fragmente ceramice, nu 
au putut fi surprinse pînă acum decît două locuinţe din această perioadă. 
Ambele sînt bordeie. 

1) N. Co·nstantinescu, Le stade et les perspectives de la rech~rche arheolo
gique du village medieval de Roumanie în Dacia, N. S. VIII, (1964), p. 265-278. 
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Bordeiul 30 descoperit încă din 1962 a continuat să fie cercetat şi în 
anul următor. Săpat adînc, groapa lui pornind de la partea superioară a 
stratului cenuşiu închis, bordeiul înscria o suprafaţă rectangulară cu 
colţul de nord-vest uşor rotunjit iar celălalte aproape drepte. Pereţii, afun
daţi în pămîntul castaniu, erau verticali, necăptuşiţi, iar podeaua orizon
tală, fără a fi lipită. In colţul de nord-est a fost găsită instalaţia de încăl
zire. Ceea ce a constituit o notă aparte la această locuinţă a fost descope
rirea în aceea.şi porţiune, atît a unei vetre cît şi a unui cuptor. Cu ocazia 
efecturii cercetărilor a fost surprinsă mai întîi vatra amenajată pe o plat
formă de pămînt cruţat, mai ridicată faţă de podea cu 0,10 m. Fiind pu
ternic folosită ea avea o grosime de 0,06 m prezentîndu-se în porţiunea 
de centru zgurificată. 

Marginea de nord a vetrei a fost tăiată cu ocazia amenajării cupto
rului. Forma acestuia este dreptunghiulară, pereţii fiind puternic arşi iar 
vatra coborîtă faţă de nivelul de călcare din interiorul locuinţei cu 0,25 m. 
ln cuptor s-au găsit cărbuni şi oase de animale cornute, calcinate. In ime
diata vecinătate a· acestor amenajări se afla groapa unui stîlp cu diame
trul de 0,20 m, afundată -0,48 m. In pămîntul ei de umplutură s-au des
~operit cîteva fragmente de vase din lut cu suprafaţa exterioară acoperită 
cu striuri orizontale, tip Dridu. 

Prezenţa vetrei şi a cuptorului cit şi puţinul material descoperit deo
sebeşte acest bordei de celelalte locuinţe, datînd din aceeaşi perioadă, cu
noscute la Bucureşti. Astfel cele două bordeie de la punctul Alba 2) pre
cum şi locuinţele de la Băneasa 3) conţineau un inventar arheologic 
abundent. Ori bordeiul 30 de la Străuleşti nu a păstrat decît cîteva frag
mente, indicii sigure totuşi, care, alături de situaţia stratigrafică, peqnit 
datarea lui în sec. X-XI. · 

In ultima campanie a fost precizat cel de al doilea bordei feudal tim
puriu (B 66), deranjat de un canal modern de irigaţie şi suprapus de un 
dig. Fiind plasat într-o zonă de amenajări hidrotehnice în funcţiune, bor
deiul nu a putut fi studiat complet. Săpăturile întreprinse cu ocazia tra
sării şanţului XVIII au dovedit că şi groapa acestei locuinţe, ca si B 30, 
porneşte din partea superioară a stratului cenuşiu închis. Totusi în pă
mîntul lui de umplutură au fost găsite materiale ceramice mai numeroase 
decît în cealaltă locuinţă feudală timpurie, dar mai puţine decît în borde
iele de la Alba şi Băneasa. Predomină vasele borcan, cu buza întoarsă 
în formă de streaşină, sau de melc, cu pereţii groşi ornaţi pe suprafaţa ex
terioară cu cîmp de striuri paralele. Pe umărul acestor recipiente, decorul 
se completează cu brîu de linii în val, cel mai frecvent întîlnit, şiruri de 
împunsături, sau linii verticale. Un singur vas a păstrat decorul de linii 
orizontale suprapus de grupuri de linii oblice, meandrice, şi împunsături, 
motiv considerat de unii cercetători a indica o fază mai tîrzie a culturii 
Dridu 4) (fig. 9/6-7). Procentul de ceramică cu decor obţinut prin lustru 

2
) P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii Noi 1960, Sectorul Alba în Cerce·

tări arheologice în Bucureşti I, M.LB. 1963, p. 106 ; 108-109. 
3) M. Constanti'niu şi P. I. Panait, Şantierul arheologic Băneasa-Străuleşti 

in C.AB. II. p. 98-140 
4) I. Barnea şi V. Bilciurescu, Şantierul arheologic Basarabi, în Materiale VI, 

l'-'· 550. 

'5 - c. 377 65 
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este scăzut faţă de acela de la Alba sau Băneasa, 5) el apropiindu-se mai 
mult de situaţia de la Piaţa Unirii din centrul Capitalei. 6) Un pachet de 
vase cenuşii sau ornate cu cîmp de striuri a fost descoperit în pămîntul 
de umplutură a unei gropi de mici dimensiuni, găsită în imediata vecină
tate a B 66. Printre vasele descoperite aici se afla un borcan cu corpul 
bombat, fundul plat, gîtul scund şi buza întoarsă în formă de oolac. Vasul 
a fost realizat dintr-o pastă aspră, cu nisip, fiind ars la roşu cărămiziu. 
Cîmpul de striuri adînci este continuat pe umărul vasului cu un brîu în 
val. Pe fund se păstrează marca depusă de me7terul olar (fig. 10/3-4). 

Ţinînd seama de modul de amenajare a interiorului lor, de caracte
risticile vaselor de lut, bordeiele de la Străuleşti se deosebesc de celelalte 
studiate în vecinătate, dar tot pe malul stîng al Colentinei, ele putînd a se 
r:lata în ultima fază a locuirii din sec. X-XI pe acest teren. Două piese 
din bronz, descoperite în stratul cenuşiu închis, confirmă această datare. 

Prima din aceste piese a fost obţinută prin turnare într-un tipar 
monovalv. Obiectul are forma ele inimă cu vîrful în jos. Diametrul 
longitudinal este de 7 cm iar cel lateral maxim de 5, 1 cm ; grosimea neuni
formă oscilînd între 2-4 cm. Obiectul este format dintr-o nervură lăţită 
longitudinală, două bare desfăcute curb spre exterior şi două nervuri ce 
unesc părţile laterale cu nervura centrală. Astfel el prezintă cîte trei 
orificii pe fiece parte dintre care numai cele de jos sînt relativ egale şi 
asemănătoare, celelalte patru avînd fiecare formă deosebită. Pe nervura 
longitudinală au fost realizate 4 grupuri de cîte două cercuri concentrice . 
.Jumătatea din stînga a obiectului a fost decorată cu adîncituri patrula
tere redate în şir, pe cînd partea din dreapta nu are decor. Piesa se purta 
suspendată printr-un orificiu cu diametrul de 4 mm realizat pe o urechiuşă 
plasată în partea superioară. 

Primul obiect din bronz descoperit la Străuleşti care poate fi un 
pandantiv se prezintă ca rezultat al unei tehnici rudimentare. Meşterul, în 
atelierul căruia a fost executat, folosea probabil, un tipar mult întrebuin
iat. Numai aşa se poate explica defectul îngroşării părţii din dreapta, 
marginile orificiilor insuficient finisate, partea din stînga redată şi ea cu 
un uşor defect. Obiectul, aşa cum îl avem astăzi, are virful rupt, această 
avarie petrecîndu-se însă ulterior turnării lui. Piesa are numai una din 
feţe rlecorată, cealaltă este plată fi\ră nici un element de decor. (fig. 10/i) 
Analogii pînă la identitate pot fi găsite la o piesă similară, descoperită 
la Gărvan şi datată în sec. X-XII. 7) 

Cel de al doilea pandantiv este executat tot din bronz avînd forma 
cii-culară. Obiectul se compune dintr-o bară cu şenţuire longitudinală, 
de care se prinde, în cinci puncte, un decor în ajur, avînd în centru un 
disc (fig.10/2). Diametrul piesei este de 7 ,6 cm iar grosimea de 4 cm. 
Fa putea Ii fixată printr-o gaică stabilită pe discul central. O piesă de 
aceeaşi factură, dar ornată cu un motiv de linii drepte, a fost semnalat,4 
cu ani în urmă la Caliacra. 8) 

5
) M. Constantiniu şi P. I. Panait, Cercetarea feudalismului timpuriu pe teri

toriul Ilucureştilor în Materiale de istorie şi muzeografie III, M.I.B., 1965, p. 16. 
6) P. I. Panait, Observaţii arheologice pe şantierele de construcţii din Capi

tală în C.A.B., I, p. 143. 
7) Istoria României, II, p. 27, fig. 11. 
8 ) O fotografie după această piesă se află la M.I.B. inv. 23668. 
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2 

Fig 10 - 1-2. Pandant-ive din bronz sec. X-XI ; 3. Vas borcan c11 decor 
în striuri ; 4. Marca de pe vasul borcan. 

Aceste pandantive ca şi materialul ceramic descoperit îndeosebi în 
stratul cenu~iu dovedesc că aşezarea feudală timpurie de la Străuleşti 
este mai tirzie decît cele de la Alba sau Băneasa. 

In urma acestor descoperiri vestigiile feudale timpurii din zona nord·· 
vestică a Capitalei pot fi urmărite pînă în prezent de-a lungul sec. IX-XI. 
Ceea ce apare concludent este faptul că în pofida unor vicisitudini, sesi
zate în repetatele distrugeri prin incendierea aşezărilor, viaţa a continuat 
să pulseze pe teritoriul de azi al Bucureştilor resimţind însă unele modi
ficări în modul de constituire a satului, în inventarul gospodăresc. 

Deşi vor trebui încă extinse cercetările pentru a se putea trage unele 
~oncluzii mai ample, ceea ce rezultă pînă acum este faptul că după sec. X 
se înregistrează tendinţa trecerii de la aşezări aglomerate la organizarea 
unor gospodării distanţate, unele aparînd chiar izolate. 
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AŞEZAREA. FEUDALA 

Cu locuinţele descoperite în campaniile din 1965-1966 numărul 
bordeielor şi al caselor de paiantă ce au aparţinut, în sec. XIV-XVI, 
satului Măicăneşti se ridică la 44, cifră ce se va modifica probabil cu oca
zia viitoarelor cercetări. Se poate totuşi aprecia că suprafaţa ce găzduieşte 
nucleul aşezării feudale a fost în bună parte studiată. Rămîne încă insu
ficient cunoscută zona nord-estică a aşezării. Totuşi una din secţiunile 
deschise în 1962 pentru urmărirea întinderii aşezării prefeudale de la 
punctul Lunca, săpătură ce a brăzdat tocmai acest sector, a permis desco
perirea unor sporadice vestigii medievale. Este şi explicabil ţinînd seama 
de faptul că promontoriul creat de' terasa rîului Colentina a constituit 
terenul propice înfiripării satului feudal, sectoarele scunde din vecină
tatea cursului apei, fiind ocolite. 

Pe baza observaţiilor acumulate în urma tuturor campaniilor arheo
logice n) se poate stabili că vatra iniţială a satului feudal corespunde apro
ximativ suprafeţei ocupată de locuirile prefeudale, adică terenul apropiat 
Colentinei pe o adîncime d0 cca 150 m. Cele mai vechi locuinţe se păs
trează în acest carou a cărui latură sud-estică o formează locul cimi
tirului vechi. Locuinţele ulterioare, mai numeroase, s-au ridicat atît pe 
această suprafaţă cît şi spre nord-est, împingînd limitele satului pină în 
vecinătatea actualei şosele Băneasa-Străuleşti, adică peste 250 m faţă de 
cursul apei. La Măicăneşti, dacă la sfîrşitul sec. al XIV-lea aşezarea feu
dală ocupa cca 6000 m.p. peste un veac şi jumătaie ea se resfira pe 
24.000 m.p. (fig. 11). Ceea ce rezultă în mod tot mai concludent este fap
tul că dacă etapei iniţiale de locuire medievală îi este caracteristic numai 
bordeiul, şi acesta în cele mai multe cazuri cu dimensiuni modeste, către 
a doua parte a existenţei satului pe acest teren se manifestă transfor
mări însemnate şi în domeniul construcţiilor pentru locuit. Cu a doua 
jumătate a sec. al XV-lea şi îndeosebi în veacul următor îşi face pre
zenţa în configuraţia satului de la Măicăneşti casa din paiantă construită 
la suprafaţa· solului. Concomitent se locuieşte însă şi în bordeie. La început 
de mici proporţii, dimensiunile caselor cresc în sec. al XVI-lea înregis
trîndu-se astfel un fenomen similar cu acela al bordeielor. Această con
cluzie a reieşit în urma studierii a 8 case semnalate în ultimele campa
nii arheologice (L 39, 46, 51, 63, 64, 67, 72, 79). 

Locuinţele d:..~ suprafaţă 

Studierea tipului de locuinţă în condiţiile societăţii medievale din 
sec. XIV-XVI constituie una din îndatoririle de seamă ale cercetărilor 
arheologice. In urma săpăturilor extinse în jurul Capitalei, îndeoseti după 
1960, s-a putut trage concluzia că aşezările rurale din aprOJ...erea Bucu-

9) Asupra cercetărilor medievale de la Străuleşti Măicăneşti a se vedea 
P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii Noi 1960. Sectorul Măicăneşti în C.A.B. I. 
Buc., 1963, p. 126-131. Ibidem. Ş:mtierul arheologic Băneasa Străuleşti. Aşezarea 
feudală în C.A.B. II, Buc., 1965, p. 190-222 ; Ibidem, Contribuţii arheulogice la 
cunoaşterea satului în secolul al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureştilor, M.1.M. r. 
Buc., 1964, p. 219-228. Ibidem, /nceputurile oraşului Bucureşti în lumina cercetă
rilor arheologice, Bucureşti, M.l.M. V, p. 13-20. 
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Fig. 11 - Extinderea vetrei satului Măicăneşti în sec. XIV-XVI 

reştilor au fost alcătuite din două tipuri de locuinţe ; bordeiul şi casa 
aflată la suprafaţa solului, ambele cu o singură încăpere. 10) La măică
neşteni locuinţele de suprafaţă sînt construite în tehnica paiantă. Pe scht'
letul lemnos format din stîlpi a căror grosime variază de la casă la casă, 
se amenaja o împletitură de nuiele sau de scînduri peste care se fixa, de o 
parte şi de alta, cîte un strat de pămînt amestecat deobicei cu paie şi 

uneori cu pietriş. Forma acestor locuinţe este patrulateră ca şi a borde
ielor. Observaţiile făcute la L 39, cea mai apropiată de cursul apei, au do
vedit că pentru amenajarea acestei locuinţe au fost bătuţi, la cele patru 
colţuri, pari groşi de 8-10 cm. Alţi pari mai subţiri erau fixaţi pe fiece 

1o) Panait I. Pariait, Tipuri de locuinţă in aşezările săteşti din zona Bucureşti
lor în sec. XIV-XVI. Comunicare la Sesiunea a IV-a de comunicări ştâ'nţifice a 
muzeelor, Bui:ureşti, 1968. 
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ia1.urii, între ei fiind prinse în mod neregulat nuiele groase de 2-3 cm. 
Peste această reţea s-a depus un strat de pămînt lat de 4 cm. Izbitura 
lutului pe suportul de nuiele a fost destul de puternică fapt dovedit de 
adîncile alveolări create în peretele de pămînt. Părţile exterioare au fost 
apoi netezite şi acoperite cu un strat de lut galben. În genere resturile ca
selor din paiantă se prezintă ca o aglomerare de chirpic repartizată neu
niform, pe suprafaţa ce adesea indică conturul casei. Aslfel la L 64, care 
înscrie o suprafaţă dreptunghiulară cu laturile de 4, 70 X 2, 70 m, chirpicul 
este distribuit pe latura de vest şi mai puţin în colţul de est. El este pre
gătit din pămînt castaniu amestecat cu pleavă de grîu şi orz. Groşi de 
5--6 cm pereţii acestei case erau neteziţi şi acoperiţi cu un strat subţire 
de lut galben. Se disting şi aici două straturi de astfel de lipituri. Ceea ce 
e:onstituie o caracteristică a construcţiei 64 este îmbinarea scîndurilor cu 
nuiele subţiri în realizarea suportului lemnos al pereţilor. Acoperişul a 
fost amenajat din bîrne late de 0,18-0,20 m peste care s-au aşternut paie. 
1n colţul de sud-vest al încăperii se afla cuptorul de formă ovaloidă cu 
diametrul de 1,27 X 0,76 m, gura deschizîndu-se spre sud. Vatra lui a 
fost amenajată pe un strat de pămînt galben cenuşiu purtat, fiind 
puternic arsă s-a pietrificat îndeosebi în zona dinspre gură. 

Podeaua L 64 nu a căpătat nici un fel de amenajare. Această con-· 
strucţie feudală a suprapus în bună parte urmele unui bordei din sec. 
VI-VII (B 65). 

Sub pereţii prăbuşiţi ai L 64 s-a găsit puţin material arheologic. Ca 
şi în L 67 sau L 39 predomină şi aici oala cu buza înălţată, cu corpul 
globular ornat în partea superioară cu dungi de angobă albă. Tipul este 
extrem de răspîndit în aria geografică a Bucureştilor fiind surprins la 
Curtea Veche 11), Radu Vodă, 12 Tînganu, 13) Dealul Spirii 14) etc. Vasul a 
fost datat în majoritatea acestor staţiuni la sfîrşitul sec. al XV-lea şi în 
secolul următor. La L 64 au fost semnalate de asemeni fragmente de far
furii cu piciorul inelar, puţin înălţat, avînd partea interioară acoperită cu 
smalţ maron închis peste care s-au tras linii în val de smalţ galben. O 
piesă identică a fost găsită la Tînganu într-o groapă din sec. al XVI-lea. 
Pe baza acestor materiale L 64 se poate data în ultima etapă a existen
ţei satului Măicăneşti pe acest teren, deci în cel de al XVI-le secol. Lo
cuinţa a fost distrusă prin foc după ce din ea s-au evacuat obiectele ce le 
adăpostise. Celelalte locuinţe de suprafaţă, excepînd-o pe cea numero
tată 67 asupra căreia vom stărui mai mult, se prezentau ca suprafeţe 
patrulatere de chirpic cu dimensiuni ce variau între 6 şi 12 m.p. 
Inscriind o suprafaţă de 22 m.p. locuinţa 67 este cea mai spaţioasă şi mai 
complexă construcţie descoperită pînă în prezent la Străuleşti. Resturile 
ei au fost surprinse pe latura de nord-vest a aşezării fiind alcătuite dintr-o 
aglomerare de chirpic puternic ars, bîrne carbonizate, fragmente de vase 

11) Bucureştii de odinioară, E. St. 1959, pl. CVI/3, 5 ; Cercetări arheologice în 
Bucureşti, MIB 1961, I, p. 144, fig. :t 

'") Bucureştii de odinioară, pi. LVII. 
1'1) Complexul medieval Tînganu în Cercetări arheologice în Bucureşti II, 

p. 259, tig. 17 /4-5. 
14) Material inedit aflat la MIB 
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ceramice ş. a. Deschizîndu-se casete s-a constatat că L 67 avea o supra
faţă dreptunghiulară (4 X 5,5 m) delimitată în mod precis de masa de 
chirpic ce provenea de la pereţi (fig. 12). Locuinţa era dotată cu o încă
pere la suprafaţa solului şi pivniţă. Pereţii au fost amenajati din pari 
cu diametrul de 7-8 cm prinşi între ei cu scînduri de stejar. Chirpicul 
aşternut pe acest schelet lemnos este format din lut amestecat cu puţine 
paie. El are o grosime de 12-14 cm. Pereţii au fost neteziţi şi acoperiţi 
cu un strat de pămînt galben. Pe bucăţile de chirpic mai bine conservate 
8e disting trei straturi de lipitură cu humă. Avînd pivniţă dedesubt pră
buşirea pereţilor s-a făcut spre interiorul locuinţei. Numai pe latura de 
vest s-au mai păstrat cîteva scînduri căzute de la acoperiş. Ele au lăţi
mea de 0,14 m grosimea de 0,07 m. Podeaua acestei locuinţe, care se afla 
la -O 30 m faţă de nivelul de călcare, a fost amenajată tot din bîrne 
de lemn. 

Pivniţa avea pereţii verticali, adînci de 1,50 m faţă de podea. Pavi
mentul acesteia fusese aşternut cu un strat de pietriş. Intrarea se făcea 
probabil pe o scară aflată în interiorul camerei superioare. 

In ceea ce priveşte acoperişul, observa.ţiile făcute îndeosebi în por
ţiunea centrală a pivniţei dovedesc că acesta era alcătuit dintr-un schelet 
lemnos, în două ape, acoperit cu papură. Un strat gros de papură carbo
nizată a fost găsit căzut aproape de podeaua beciului. In timpul incen
diului care a mistuit locuinţa s-a prăbuşit atît partea superioară a con
strucţiei cît şi amenajările interioare. Este de reţinut faptul că pe mijlo
cul laturii de vest a încăperii s-a mai păstrat o porţiune dintr-o vatră 
care fusese amenajată pe un postament de pietriş. Din cauza intensei 
folosiri ea căpătase un puternic aspect de pietrificare. In zona acestei 
vetre, dar alunecate în beci, au fost găsite bucăţi de cărămidă groasă de 
4-5 cm şi late de 12,2-15 cm precum şi fragmente ale unor cahle plate. 
O astfel de cahlă are forma trapezoidală cu decor geometric în relief, 
compus în partea superioară din linii ce înscriu unghiuri ascuţite. In 
porţiunea inferioară decorul se schimbă, trei nervuri concentrice schi
ţînd două ogive dintre care una redată în ajur. Cahla are dimensiunile de 
14,5 X 11,5 X 19 cm grosimea maximă fiind de 1,4 cm. Ea a fost lucrată 
din lut fin şi presărată cu nisip înainte de a fi arsă. Arderea a fost puter
nică, la rocşu căriimiziu (fig. 13/8). 

Forma pe care o indică restul de vatră, existenţa bucăţilor de cără
midă, a bulgărilor de lut ars cu o compoziţie diferită de aceea a pereţilor şi 
în· fine fragmentele de cahle par a dovedi existenţa unei sobe distrusă. 
odată cu prăbuşirea podelei. Astfel L 67 este prima casă din satul Măi
căneşti în care locul cuptorului este luat de sobă. 

In genere materialul arheologic descoperit şi în această locuinţă 
este sărac şi fragmentar. El este alcătuit din fragmente de oale, cu corpul 
globular, buza scundă, înălţată şi decorată în exterior cu şanţuri concen
trice şi dungi de angobă albă. Un fragment de sfeşnic decorat şi acesta 
tot cu angobă constituie o primă descoperire de acest gen în locuinţele· 
satului Măicăneşti. 

Amenajate către jumătatea sec. al XV-iea la Măicăneşti locuinţele 
de suprafaţă vor însoţi aşezarea pînă la mutarea ei intr-o altă vatră, 
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Fig. 14 - 1-8. Obiecte ele uz casnic din sec. XV-XVl ; 9. Fragment 
de brăţară din argint ; 10, 12. Vîrfuri de săgeţi ; 11. Pinten 
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proces ce se petrece către mijlocul veacului al XVI-lea. Ele marchează: 
trecerea la un nivel super!or de locuire în cadrul aşezării săteşti, fapt 
confirmat -;;i în inventarul arheologic surprins atît în necropola a doua· 
cit şi în bordeiele din sec. XV-XVI. 

B or d e ie l e alcătuiesc tipul cel mai răspîndit de lccuinţă în confi 
~uraţia satului Măicăneşti. Ele sînt prezente în exclusivitate în prima 
etapă de existenţă a acestei asezări şi se menţin pînă la încheierea locui
rii pe acest teren. Cercetările de pînă acum au stabilit că etapei vechi 
ce se desfăşoară în a doua jumătate a sec. al XIV-lea şi în primele de
cenii ale veacului următor îi aparţin 10 bordeie. Forma lor este aproape 
identică înscriind un dreptunghi cu laturile de cca 3,50 X 2 m. Ele se 
adîncesc cu 0,50 - 0,70 m faţă de nivelul de călcare fiind lipsite de 
cuptoare sau de alte amenajări interioare. Din acest punct de vedere 
bordeiele de la Măicăneşti, aparţinînd acestei etape, sînt mai modeste 
decît cele contemporane lor, cercetate la Coconi 15) sau Bragadiru (Teleor
man) care datează din prima jumătate a sec. XIV 1") Tehnica de con
strucţie este simplă urmîndu-se în bună parte tradiţionalul mod de rea.:. 
lizare a acestui gen de locuinţă. Groapa este săpată cu pereţii verticali, 
necăptuşiţi. Deasupra solului bordeiul se continua cu un scund perete 
de paiantă de la care se mai păstrează bucăţi de chirpia. Acoperişul era 
amenajat din scînduri şi paie sau plante acvatice, adesea fiind întîlnit 
stuful. Astfel la bordeiul 55 deasupra unui strat gros de 3-4 cm de 
pămînt, care acoperea podeaua, au fost identificate bîrnele de lemn care 
susţineau suprastructura locuinţei. Pe mijlocul încăperii, paralel cu latu
rile lungi se păstrau resturile unei bîrne de stejar lată de 12-15 cm şi 
groasă de 3-4 cm. Perpendiculare pe această bîrnă se aflau şase scîn
duri dispuse la 25-30 cm una de cealaltă. Acest suport lemnos sus
ţinuse un strat de paie care datorită arderii a imprimat o puternică nuanţă 
cenuşie pămîntului de umplere a gropii. Bucăţi mari de cărbune au fost 
semnalate şi în B 40 iar pe latura de est a B 44 s-a mai păstrat o bîrnă 
carbonizată. Toate celelalte locuinţe cercetate au fost nimicite prin foc. 

Inventarul arheologic a fost şi de data aceasta sărăcăcios, redu
cîndu-se la două lame de cutit lucrate rudimentar dintr-o bară de fier, 
un prisnel, piese găsite în B 4o şi o mică mărgea romboidală care a apar
ţinut B 55. In toate aceste locuinţe au fost găsite bucăţi de ţest lucrat din 
pămînt amestecat cu multe păioase. Ceramica întilnită în aceste locuinţe 
aparţine unor vase lucrate la roata repede, dintr-o pastă fină cu bogate 
urme de mică. Tipul unanim întîlnit este borcanul, în genere scund, cu 
diametrul maxim spre umăr, cu gura mai largă decît partea de jos a va
sului. Buza este trasă în afară creînd o ştreaşină cu o şenţuire circumfe
renţiară pe mijloc. Singurul element de decor pe aceste vase este brîul 
de caneluri aşternut pe umăr. In B 55 a fost găsit un astfel de borcan 
aproape întreg, în celelalte locuinţe obiectele ceramice fiind extrem de 
fragmentate (fig. 13/6). 

15) N. Constantinescu, Coconi centru de producţie ceramică din Ţara Româ
nească, (sec. al XV-lea) în SCIV, an XV (1964) 1, p. 109. 

16) Gh. Bichir, Quelques problemes des Xlll-c pt XlV-e siecle dans la plaine 
Valaque a la lumier des fouilles de sauvegarde du village de Bragadiru (district de 
Zimnicea), Dacia NS. IX (1965), p. 4~8. 
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Aşa cum apare la Străulesti ceramica aparţinînd bordeielor vechi 
reprezintă o ultimă etapă a unei ceramici ale cărei forme sînt atestate 
ca inchegate în Transilvania 17) sau în unele aşezări din sudul Carpa
ţilor 18) încă de la sfirşitul secolului al XlII-lea. Avînd în vedere atît 
materialul ceramic cît şi piesele monetare găsite în locuinţe precum şi 
în necropola veche semnalată în campania din 1964, prima aşezare feu
dală de la Străuleşti este contemporană cu aşezarea de la Coconi, 19) cu 
unele din bordeiele de la Zimnicea 20) sau de la Tîrgşor. Ea îşi desfă
.şoară existenţa concomitent cu aşezările de la Bragadiru (Bucureşti - sec
tor VI) 21 ) sau cu aceia de pe dealul Grozăveştilor, 22) acolo unde docu
mentele vor atesta abia la 1492 satul cu acelaşi nume. 23) 

Cea de a doua etapă de locuire la Străuleşti este dovedită prin pre-
21en.ţa a încă 10 bordeie (B 41, 45, 47, 48, 54, 60, 67, 70,78, 82). Dintre 
acestea patru sînt grupate pe o suprafaţă de cca 48 m2 suprapunîndu-se 
B 41 cu B 48, iar B 45 cu B 54. Cel de al cincilea bordei acoperă la rîn
dul său colţul de sud al B 44. Toate aceste suprapuneri constituie, ală
turi de materialul inventarului arheologic, dovezi incontestabile ale eta
pelor şi f~zelor de locuire feudală pe terenul aflat în studiu. înscriind 
forme patrulatere, suprafeţele bordeielor sînt variabile ; 6 m.p. la B 48 ; 
10 m.p. la B 54 ; 12 m.p. la B 41 etc. 

Ca amenajări interioare este întîlnit cuptorul, construit pe una din 
lat.uri sau vatra. La B 41 cuptorul se afla pe latura de est avînd un 
<liamet.ru de cca 1,40 m. 

La B 45 cuptorul se afla pe colţul de nord-vest, vatra fiind ame
najată la nivelul podelei. !nălţimea acestui cuptor, de formă elipsoidală, 
era de 0,50 m iar diametrele de 1,08 m X 1,30 m. Vatra orizontală dar 
cu o u~oară înălţare către gură, a fost puternic arsă prelungindu-se şi 
în afara cuptorului. Ea mai păstra deasupra un strat de cărbune de lemn 
i;.i cenuşă, gros de 3 cm. Cuptorul B 54 cu cupolă înaltă de 0,50 m cşi cu 
vatra uşor pietrificată se afla pe latura de vest,dar tot în afara locuinţei. 
De la gura cuptorului se prelingea către mijlocul încăperii un strat gros 
tle cenuşă. 

Materialul arheologic găsit în aceste bordeie este mai bogat decît 
in cele de la începutul secolului al XV-lea. Cele mai frecvente obiecte 
in aceste locuinţe sînt de natură ceramică dar din nefericire incomplete. 
Este prezentă oala de lut cu pereţii subţiri, cu buza dreaptă, scundă, cu 
uşoare nervuri exterioare, cu toartă. Au fost surprinse fragmente de vase 
smălţuite iar în B 61 bucăţi dintr-o cană de caolin acoperită cu smalţ 
albastru închis care pare a proveni din atelierele orientale. De asemeni 

17) I. Berciu şi D. Anghel, Cetatea feudală de pe Piatra Craivii în Apulum 
VI (1964), p. 315, fig. 6/G-1. 

1s) D. V. Rosetti, Şantierul arheologic Cetăţeni, Materiale VIII, 1962, p. 76, 
fig. 3. 

19) N. Ct>nstantinescu, op. cit., Dacia, N.S VIII (1964), p. 272. 
20) I. Nestor şi colaboratorii, Aşezările din societatea primitivă şi sclavagistă 

in reg. Dunărea de Jos, SCIV, an I (1950), nr. 1, p. 100-101. 
21) Materiale aflate la M.I.B 
22) Cu ocazia lucrărilor de construcţie a Instit Politehnic din Bucureşti au 

fost semnalate urmele satului Grozăveşti, Materiale la M.I.B. 
23) Doc. priv. Ist. Rom. Ţara Romanească veac XIII, XIV şi XV, p. 212. 
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în B 48 sînt atestate farfurii acoperite cu smalţ galben-alburiu şi verde 
dens, ulcioare ornate cu picături de smalţ maron, c9.ni cu ţinţînă şi chiar 
un fragment de farfurie orientală. Tot în ceramica acestor locuinţe în
cepe să apară şi decorul cu angobă albă (B 47, 48), precum şi discuri 
ornamentale (B 41, 54), (fig. 1319) sau cahle cilindrice. 

In categoria obiectelor de metal se constată atît prezenţa unor piese 
lucrate de un meşteşugar cu mai puţină deprindere cît şi obiecte mai bine 
realizate. In B 45 s-au găsit lame de cuţit ornate cu un aplic de cupru 2'i) 

sau avînd mîner de os realizat într-o tehnică mai avansată (fig. 14/4). 
Inventarul B 61 cuprinde în afara materialului ceramic un amnar, o 
undrea, un inel de bronz şi un fragment de brăţară din sîrme de argint 
torsionate, obiecte datînd din sec. al XVI-1,~a (fig. 14/9). Şi de data 
aceasta au continuat să se găsească piese de factură militară : un pinten 
de cavaler în B 54, vîrfuri de săgeţi în bordeiele 41 şi 54 (fig. 14/11). 
In ceea ce priveşte cele două vîrfuri de săgeţi unul este de formă triun
ghiulară, cu tub de înmănuşare, frecvent întîlnit în aşezările medievale 2·~) 
pe cînd celălalt are o formă piramidală cu tijă de fixare. Este un tip de 
săgeatt\ rar întîlnit la Bucureşti (fig. 14/12). în ~encre obiectele de me
tal sînt mai frecvente în locuinţele sau în gropile menajere ce apartin 
acestei etape, faţă de cele vechi. Intr-o astfel de groapă care a deranjat 
bordeiul 54 s-au găsit pe lîngă numeroase fragmente ceramice o monedă 
din sec. XVI, un cercel în formă de floare cu patru petale, o cataramă, 
cuie ş. a. 

Cuptoarele de pîine. Extinderea investigaţiilor în partea de N-E a 
aşezării a permis cercetarea în ultimele campanii şi a trei cuptoare de 
copt pîine amenajate în afara locuinţelor. 

Cuptorul 1 a fost întîlnit la adîncimca de 0,20 m prezentîndu-se 
ca un strat de pămînt puternic înroşit şi amestecat cu cărbune. Groapa 
lui porneşte din partea superioară a stratului feudal. Fiind săpată într-un 
pămînt afinat cupola era slab consistentă, şi prăbuşită în bună parte. 
Forma cuptorului este ovaloidă cu pereţii laterali mai puternic arşi, fă
e:uţi din bulgări de chirpic orientaţi pe direcţia est-vest. In faţa gurii a 
fost săpată o groapă de 1,5 m şi lată de 1 m. Ea era umplută cu pămint 
cenuşiu-alburiu bogat în bucăţi de cărbune <;;i cenuşă. Caracteristic la 
acest cuptor este modul de realizare a vetrei. Jumătatea de vaţră ce 
corespunde părţii din spate este uşor ridicată. In urma secţionării vetrei 
s-a constatat că zona cea mai puternic arsă este cea din spate. Astfel 
prin modul în care a fost construit cuptorul a permis încălzirea mai pu
ternică a părţii mai înălţate (fig. 15). 

Cuptorul 2 este tot de formă ovaloidă cu diametrul longitudinal de 
1..,20 m iar cel lateral de 0,65 m. Cupola porneşte chiar de la nivelul 

24) Cercetări arheologice în Bucureşti, II, p. 206, fig. 103. 
25) D. Tudor, Săpăturile lui Gr. Tocilescu in castrul roman de la Răcari,. 

(raion Filiaşi, reg. Oltenia) în Apulum V (1964), p. 240, fig. 3/24. 
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Stli'tfllUSTI MĂ!CĂNE~T/ f966 

s. Ul! - cvptol' I 

o SCOi'~ I 

~ Păml'nt ve9efal 
~ cenu~1u deschis feudul 
~ -"- Închis_ pref"eudul 

Fig. 15 - Cuptorul 1 din şanţul XVII datînd din sec. al XVI-lea. 

\ '' 
' " ' ' 

vetrei. Şi aici vatra era orizontală în jumătatea de la gură şi oblică în 
partea din spate. Suprafaţa ei arsă era zgrunţuroasă. Ca şi la instalaţia 
precedentă şi la cuptorul 2 zona care primea cea mai puternică tem
peratură era cea înălţată. 

Cuptorul 3 prezintă aceleaşi caracteristici ca C 1. Fiind amenajat 
într-un pămînt slab el a primit în loc de boltă un capac de pămînt li
pit pe nuiele. Pereţii laterali au grosimea de 4-5 cm. Vatra extrem de 
pietrificată în ""Jrma unei intense întrebuinţări prezintă o albiere pe mijloc. 
!n faţa gurii a fost săpată şi aici o groapă ovaloidă puţin mai adîncă de
cît vatra. 

Dacă materialul ceramic a fost rar la aceste cuptoare, mult mai 
frecvente au fost oasele de animale mari şi mici rumegătoare, unele din
trt: ele calcinate. Din punct de vedere al datării aceste amenajări apar
ţin sec. al XVI-lea. 

Cercetările efectuate pînă în prezent au permis descoperirea a două 
necropole ce au aparţinut satului Măicăneşti. Cea mai veche dintre aces
tea era alcătuită din 72 morminte pe cînd necropola din sec. XV-XVI 
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pare a atinge cca 400 morminte dintre care s-au dezvelit pînă în pre
zent 136. 26) 

••• 

Cele opt campanii arheologice efectuate în vatra satului Măică
neşti au permis precizarea unor elemente remarcabile în privinţa dez
voltării economice, a organizării aşezării, a modului de construcţie a lo
cuinţelor. Acumularea acestor observaţii permite precizarea unor con
cluzii privitoare la materialul de construcţie întilnit într-o aşezare să
tească din jurul Bucureştilor în sec. XIV-XVI. 

Lemnul a fost întrebuinţat de către măicăneşteni sub diferite forme: 
bîrne, scinduri, nuiele, fiind prezent îndeosebi la realizarea acoperişului 
la care se adaugă paie, papură sau trestie. In tot timpul existenţei lui 
satul Măicăneşti nu a cunoscut la acoperişul locuinţelor decit material 
păios şi plante de baltă singura excepţie făcind-o bordeiul 4 în care s-au 
găsit mai multe cuie de şindrilă, care ar putea indica un atare acoperiş. 
La pereţi, atît la bordei şi îndeosebi la casa de suprafaţă, lemnul consti
tuie osatura de care este prins stratul de pămînt amestecat cu paie sau 
pleavă. La locuinţele de suprafaţă se constată un dublu aspect : unele din
tre acestea au fost înălţate pe o ţesătură de nuiele împletite pe un şir de 
stîlpi rotunzi, bătuţi în pămînt, iar la altele în locul nuielelor s-au folosit 
scînduri de lemn late de 8-12 cm. După materialul pe care l-au conţinut 
şi în raport de situaţia lor stratigrafică, se constată o pondere a folosirii 
suportului din scînduri în deceniile secolului al XVI-lea. 

Lutul amestecat cu paie este întîlnit la amenajarea pereţilor şi la 
confecţionarea ţestului de copt pîine, mai frecvent surprins în bordeiele 
vechi, din sec. XIV-XV. La casele din paiantă ţestul este absent el fiind 
înlocuit cu cuptorul amenajat în toate cazurile, pe laturile de nord-est sau 
nord-vest ale locuinţei. In bordeiele şi casele ce datează de la sfîrşitul sec. 
al XV-lea şi îndeosebi la cele din veacul următor, îşi face apariţia discul 
ornamental lucrat dintr-o pastă amestecată cu nisip şi puternic arsă la 
roşu. Aceste obiecte fac parte din materialul decorativ al încăperilor fiind 
folosite atît la sobe cit şi pe unii pereţi. Situaţia bordeielor 41, 54 ş. a. 
în care s-au găsit cuptoare de pîine care exclud posibilitatea existenţei 
unor sobe dotate cu atari discuri, dovedeşte în mod concludent că discurile 
folosc>au ca decoraţie şi la unii din pereţii interiori ai încăperilor. 

In genere discurile surprinse pînă în prezent au diametrul de 
16-18 cm fiind înalte de 2-3 cm. Partea superioară este ornată cu ner
vuri concentrice, la mijloc fiind prins un umbo. Niciunul din aceste obiecte 
nu are urme de smalţ, diferind din acest punct de vedere de discurile 

28) Intrucît studierea completă a necropolei vechi s-a încheiat în toamna anu
lui 1967 prezentarea ei se va face într-un studiu aparte. Unele concluzii au fost 
făcute publice rn comunicarea „Aşezarea medievală Măicăneşti - Necropolele", 
ţinută la cea de a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor (26-29 decembrie 1965) şi 
mai recent în studiul „Inceputurile oraşului. Bucureşti in lumina cercetărilor arhe
alogice" în Bucureşti, Materiale de istorie şi muzeografie V, p. 14-19. 
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vechi de la Tînganu. 27) Ele îşi găsesc asemănări mai pregnante cu cahlele 
de acest gen descoperite la Radu Vodă. 28) 

Destul de puţine, dar totuşi prezente, sînt şi cahlele plate care re
dau în majoritatea cazurilor motive geometrice. Ele sînt obţinute dintr-o 
pastă cu bogaţi pigmenţi de silkiu diferind de materialul din care s-au 
realizat discurile. Cantitativ cahlele plate sînt mult mai puţine dedît 
cele discoidale şi ele apar îndeosebi în ultimele dec.:>nii ale existenţei 
satului. Cărămida apare de asemeni în a doua jumătate a sec. al XV-lea 
fără a constitui însă un material masiv de construcţie. In genere se gii-· 
sesc fragmente sau bucăţi întregi dar puţine şi legate îndeosebi de insta
la ţi a de pregătit hrana. La cuptorul 2 din şanţul XVII au fost semnalate 
fragmente de cărămidă lucrată din lut amestecat cu paie, grosimea fiind 
de 3,8 - 4 cm iar lăţimea de 17 cm. Toate bucăţile surprinse pre
zentau puternice urme de fum. Destul de rar este întrebuinţată piatra 
de rîu. Ea apare îndeosebi deasupra cuptoarelor pentru a menţine tempe
ratura casei. 

Fierul ca parte componentă a construcţiilor este destul de redus. El 
se înfăţişează sub forma unor cuie cu corpul în patru muchii unul din 
capete prin lăţire imitînd partea superioară a literei T. Dimensiunile aces
tor obiecte diferă fără a atinge însă mărimea acelora de la Tînganu. In 
afară de aceste cuie mai sînt întilnite scoabe de uşi, belciuge ş.a., ma
teriale realizate fie în atelierul fierarului sătesc, fie cumpărate de pe 
piaţa oraşului. 

Este de menţionat faptul că tipul acestor obiecte şi in deosebi al 
cuielor este extrem de unitar pe o mare întindere ce depăşeşte limitele 
Tării Româneşti. Exemplare identice sînt cunoscute atît pe teritoriul sud 
dunărean 29) cît şi dincolo de Tisa. 30) 

Amenajate din atari materiale, în care lemnul şi lutul ocupă ponde
rea hotărîtoare, aceste locuinţe aveau o existenţă relativ scurtă. Ceea ce 
reiese cu prisosinţă este evolutia aşezării din toate punctele de vedere, 
fapt legat în mod organic de însăşi prezenţa pieţei urbane de la Bucu
reşti 

PANAIT I. PANAIT 

27) P. I. Panait, M. Turcu, I. Constantinescu, P. I. Cernovodeanu, Complexul 
medieval Tinganu în CAB II, Buc„ 1965, p. 25, fig. 11/2. 

•a) V. Zirra şi M. Constantiniu, 'Săpăturile de la Radu Vodă (raport final) 
mss. la MIB, inv. 61421. 

29) S. Michailov şi A. Milcev, Les fouilles de Plisca de 1955, Izvestiia Institut 
XXII Sofia 1959, p. 286. 

30) Szaho Kălman, Az alfoldt magyar nep milvel6des torteneti emlekei, Bu
dapest. 1938, p. 85/407-409. 

RESUME 

Entre 1964 et 1966 on a continue les recherches archeologiques de la station 
archeologique Măicăneşti, situee par la haute terrasse de la Colentina au quartier 
de Străuleşti. Les fouilles commencees en 1960 ont permis d'eiudier des vestiges 
appartenant aux habitations humaines de l'âge du bronie (culture Glina III et 
Tei), de la periode du passage au kodalisme (III-IV-eme et VI-VII-erne 
siedes) ct de l'epoque feodal X-XI-eme et XVI-eme siedes). Tenant compte que 
les resultats obtenus j11squ'en 1964 on ete publies, le raport preliminaire present 
se refere aux resultats des compagnes de 1964 a 1966. 
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Les campagnes de fouilles des dernieres trois annees ont donne l'occasion 
d'obtenir de nouvelles connaissances sur Ies habitats de la periode de passage au 
feodalisme et surtout sur !'habitat du 111-eme siecle des daces libres. L'auteur 
montre que, sans perdre de vue les dates importantes offertes ensuite par les com
plexes appartenant aux places des IV-cme et VI-VIII-eme siecles (une chau
miere et fosses menageres du IV-eme siecle et 8 chaumieres et un four en plein 
air du VI-VIII-eme siecle), l'attention a ete concentree sur les habitats du III-eme 
dont les vestiges, concretises par 5 habitations de surface, 3 chaumieres et un 
four ă calciner Ies pots ont enrichit Ies connaissances sur la culture materielle des 
daces libres, deja connue sur le territoire de la ville de Bucarest par Ies fouilles 
de Lacul Tei et de Militari - Cîmpul Boja. Un important inventaire exemplifie 
dans la fig. 2, 3, 5, 8 provient tant d'hahitahons, que d'une fosse de chaumiere ou 
l'on a jete les dechets du four ii c&lcination pour pots. Le four â calciner les pots 
de forme de tronc de c6ne (Fig. 4) ayant un systeme ingenieux de ventilation, 
ainsi que l'inventaire decouvert montre que !'habitat des daces libres de Strău
leşti, quoique de caractere rurale etait un centre important dans la vie du III-eme 
siecle. Les monnaies romanC's la ceramique d'importation et l'influence evi
dente de la ceramique provinciale romane dans la poterie autochtonie prouvent le 
contact permanent de la population des daces libres avec le monde romain. Comme 
a Militari - Cîmpul Boja, le miroir en bronze de type sarmatique ne manque ja
mais. La decauverte de quelques vases travaillees a la main, en forme de bol en 
tronc de câne (Fig. 6/11, 12) apporte a nouveau en discussion le probleme de la 
presence de quelques elements nordiques dans la culture materielle des daces li
bres de la Vallachie. 

*** 
Les recherches concernant les etablissements medicvales ont permis d"etudier 

un habitat restreint du temps du feudalisme p1·cmature et l'emplacement du village 
de Măicăneşti, datant du XIV-XVI-eme siecle. Du premier habitat on a decouvert 
deux huttes du X-XI-eme siecle. I.June d'entre elles est dotce d'un âtrc et 
d'un four interieur. Parmi les pieces Ies plus importari.tcs on remarque deux pen
dantifs de bronze (fig. 10/1-2). 

La continuation des investigations a permi la decouverte de nouvelles habi
tations, leur nombre etant a prcsent de 44. La plupart etaient des huttcs 
L'habitation a murs en treillis est signallee en commencent avec le milieu rlu 
XV-eme siecle et elle est maintenue dans la configuration du village, jusqu'au 
deplacement de l'emplacement. Tant pour le cas des chaumieres, que pour le'> 
maisons au-dessus du sol une continuelle tendance d'augmenter les surfaces se 
mari.ifeste, ainsi qu'une frequence accrue des materiaux qui constituent l'inveri.ta1r~ 
de cha,1ue foyer. La plus grande construction examinee a Măicăneşti (L 67) a une 
superficie de 22 m 2, etant constituee d'un parterre et de la cave. Elle date du 
XVI-eme siecle 

L'inventaire dccouvert dans Ies habitatiO'ns de Măicănesti est forme de vases 
en terre glaise, d'objets d'usage courant en metal, des monnaies, des ornements, etc. 

L'etude presentt fait un bref catalogue des materiaux de construction 
uiilise dans le cadre de !'habitat du village au XIV-XVI-eme siecle. Ainsi on a 
precise : LE BOIS sous forme de poutres, pieux, planches, verges, echandoles ; 
LA GLAISE, melangee deballe cuite, (briques, carreaux plats, tuiles) ou non-c11it~ 
(briques des maisons, couvercle pour la cuisson du pairi. etc) ; LE FER sous forme 
de clous a crochet, crampons, anneaux, LES PAILLES ET LES PLANTES DE 
MARAIS rencontrees surtout pour le toit des habitations ; et LA PIERRE de ri
viere ,asse peu utilisee pour les fours 
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