O IMPORTANTĂ DESCOPERIRE DIN PERIOADA
FEUDALISMULUI TIMPURIU LA BIRLOGU,
COMUNA NEGRAŞI, JUDEŢUL ARGEŞ
I. NANIA

In unna unor vaste cercetări de suprafaţă efectuate fără întrerupere
din anul 1956 pînă în anul 1966 în bazinul Dîmbovnicului şi în special
pe valea afluentului său de pe !Partea stingă, rîul Mozaou şi a văilor
Gligănel şi Berivoia de pe partea dreaptă, am descoperit în zona cercetată
de noi peste 100 de aşezări omeneşti din diferite epoci 1• Excluzînd
uneltele paleoliticului inferior, apariţinînd culturii de prund, descoperite
în prundişurile văilor Mozacu şi Berivoia şi mai ales pe valea D1mbovnicului 2 , precum şi numărul mare de piese arheologice descoperite în mod
întimplător, aşezările respective datează din cele mai diferite perioade,
începînd cu aşezările neolitice din cultura Criş şi tenninînd cu aşezări
medievale care au dispărut prin secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, sau
chiar mai tîrziu. Din numeroasele vestigii ale trecutului, descoperite de
noi, nu lipsesc nici cele feudale timpurii din secolele al IX-lea şi al X-lea.
La nord de satul Leşile, comuna Teiu, pe partea dreaptă a rîului
Mozacu, în valea de la Purcărie, acolo unde I"îul Mozacu îşi îndreaptă
cursul spre vest printr-un braţ, recent săpat de ~e, paralel cu Drumul
Sării (Drumul Hotarului sau DrUJIDul Slatinii) 3 , la cirea 30 de metri noro
de drum şi circa 200 de metri sud-vest de punctul „Podul Micului!', la
poalele pantei de sud a Dealului Dran:gonia, am putut observa în urma
arăturilor a'Clinci din toamna anului 1958, urma unui bordei spălat de
şuvoaiele venite de pe pantă. Fragmentele ceramice destul de mici şi de
fărîmiţate provenite de la vase de culoare roşie-cărămizie, arse oxidant,
lucrate la roată dintr-o pastă aspră la pipăit, cu nisiip şi chiar cu pietricele
în coma><>ziţie şi ornamentate cu linii paralele, orizontale şi în val, ne
indicau sigur secolele al IX-lea sau al X-lea. Observaţiile efectuate în
primăverile şi toamnele următoare au confirmat existenţa unui singur
bordei izolat al cărui inventar a fost distrus de arături şi de apele scurse
1

I. Nania, Cercetări arheologice în bazinul Dîmbovnicului, manuscris.

Idem, O nouă .descoperire din paleoliticul inferior în regiunea Argeş, în
SCIV, XV, 1964, 4, pp. 517-520; idem, Aria culturi de prund în România, în Studii
şi comunicări, I, Muzeul din Piteşti, 1966, pp. 17-22.
3 Idem, Date noi privind lupta de la Fîntîna Ţiganului, în Studii şi articole
de istorie, VII, 1965, pp. 378-380.
2
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de pe pantă. ln acest punct, locuitorul Roşioru Tudor din satul Leşile a
găsit în primăvara anului 1959 un topor de fier despre care vom vorbi
mai jos. Este singura urmă vagă de locuire din această perioadă, descoperi tă pînă în prezent pe Valea Mozacului de la formarea ei din comuna
Oarja, în apropiere de Piteşti, şi pină în acest punct.
Cît-eva fragmente ceramice foarte corodate, care ar putea fi încadrate
în aceeaşi perioaidă, au fost găsite pe malul drept al rîului Mozacu, la
sud de satul Mozacu, la circa 250-300 de metri sud-est de puntea de
peste r.îu, de pe şoseaua Mozacu-Negraşi. Un alt punct unde au apărut
fragmente ceramice din această perioadă se află la sud-est de satul
Mozacu, în punctul Dealul Bordeiului, la circa 250 de metri spre sud de
Viîliceaua Mare (V1îl.ceaua Vizuinilor) şi la circa 300-400 de metri spre
vest de şoseaua Mozacu-Răscăieţi.
Un ultim punot de pe Valea Mozacu[ui unde apar mi.oi fragmente
ceramice asemănătoare celor descrise mai sus se află pe teritoriul
comunei Mozăceni, la sud de Eleşteul Mare, pe malul dreipt al viului
Mozacu, exact acolo unde se formează un bot de deccl între valea riului
şi VHceaua de la Drumul Cureştilor (idrum ce pleacă de la biserica din
satul Dumbrăveni şi merge pînă în pădurea Zidureanca la est de rîul
Mozacu). ln acest punct sînt puternice aşezări din ~a bronzului, aparţinînd în special culturii Glina III, iar resturile aparţininicl secole:or al
IX-lea şi al X-lea apar sporadic, în număr extrem de mic.
~ezări mai intens locuite, cu resturi de cultură materială mai numeroase, se găsesc pe Valea Dimbavnicului. Un prim punct unde au
putut fi identificate fragmente ceramice aparţinînd culturii desipre care
discutăm, se află pe partea stingă a Dîmbovnicului Vechi, în apropiere
de F·în1:Jîna Ilinii, la drca 200 de metri naro şi inorrl-vest de fintînă (la
vest de satul Leşile). Şi aci fragmentele ceramice apar sporadic, în număr
foarte mic. Apar, în schimb, în număr foar:te mare, fragmentele ceramice
şi urmele materiale aparţinînd culturii Chilia 4, multe provenind din
urnele momnintelor de incineraţie care se găsesc aci într-o întinsă necropolă. Urme de locuinţe şi resturi materia~e din această perioadă se
găsesc apoi lingă Poiana Narciselor, la circa 100 de metri spre nord-est,
imediat lingă Brazda lui Novac.
O aşezare care prezintă materiale mai numeroase se află pe terasa
stingă a văii Dîmbovnicului, pe cel mai proeminen<t bot de deal aflat
la sud de Poiana Narciselor, lingă jirlăul Pui~tilor, de la punctul Buid.uroi
circa 350 de metri spre surl. Acest bot de deal se află cam la 400 de
metri spre nord de drumul care formează hotarul cu comuna Mozăceni.
Pe lingă fragmentele ceramice de culoare roşie cărămizie, gălbui-roşcate,
ori negre-cenuşii de diferite nuanţe, lucrate dintr-o pastă în a cărei compoziţie se găsesc pietricele mărunte şi nisip şi ornamentate cu linii
orizontale sau vălurite, apar în număr mai mare fragmente ceramice
apaiiţinînd culturii Ohilia, precum ~i nUJIDeroase bucăţi de chirpitci ars
la roşu, în a cărei compoziţie se văd urmele lăsate de pleava de cereale
cu care a fost frămîntat şi amestecat lutul moale.
4 Sebastian Morintz, Săpăturile de la Chilia, în Materiale şi cercetări arheologice, VII, 1961, pp. 441-447 ; ibidem, în Materiale şi cercetări arheologice, VIII,
1962, pp. 513-518 ; idem, Hoeblii o6JIHK ,AaKHiicKoii KYJibTYPhl e pHMCKyio 3noxy1t
(OrKpblTHR e KHJIHH), în Dacia, N.S„ V, 1961, pp. 395-414.
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O ultimă aşezare aparţinind acestei perioade, depistată de noi pe
Valea Dîmbovnicului, se află la circa 300 de metri ~re est de cea
amintită mai sus, pe acelaşi drum care trece pe botul de deal amintit,
pe terasa superioară, lingă Lacul Ciungului, la circa 30 de metri spre
nord de lac. Şi in acest punct materialele arheologice din secolele al
IX-lea şi al X-lea se găsesc la un loc cu cele care aparţin culturii Chilia,
dovadă că şi aci aşezarea din secolele al IX-lea şi al X-lea suprapune
o aşe:ziare mai veche, de la sfîrşitul secolului al IIl-lea.
Cea mai mare aşezare din secolele al IX-lea şi al X-lea a fost descoperită de noi în toamna anului 1956 pe valea Vîlcelei Berivoia, la vest
de satul Bîrlogu, comuna Negraşi, din judeţul Argeş. Urmele acestei
aşezări încep să apară pe Vîlceaua Berivoia cam de la 400-500 de metri
la suld de Măgura Tătarului, măgură naturală (bot de deal) aflată între
confluenţele vHcelei de la Puţul Ciuţului cu Viîk:eaua Berivoia şi se
întinde pe o parte şi pe alt•a a vîlcelei, atît pe pantele teraselor cit şi
pe terase, pe o lungime neîntreruptă de aproa\pe trei km, ceea ce ne
determină s-o calificăm ca fiind cea mai mare aşezare din secolele al
IX-lea şi al X-lea cunoscută pînă în prezent pe teritoriul României. ln
urma observaţiilor noastre efectuate pe teren în toamna anului 1960 am
putut identifica urmele sigure a:e unui număr de 475 de locuinţe, ceea ce
confirmă pe deplin afirmaţia noastră. Cercetarea sistematică a acestei
aşezări va pune în lwntnă multe probleme noi referitoare la această
perioadă din istoria patriei noastre 5 • ln urma cercetărHor noastre de
suprafaţă au putut fi d~istate şi urme arheologice aparţinând altor perioade. Din loc în loc apar de-a lungul acestei vaste aşezări, materiale din
epoca bronzului, din prima epocă a fierului, din epoca dacică, materiale
aparţinînd culturii Chilia, iar ffn !Partea de nord a ~rii, pe partea
stingă a văii, intre Vîlceaua Berivoia şi Drwnul Giurgiului, la nord de
Lacul cel Mare, am putut depista urmele mai multor bordeie, care, după
ceramică, ar putea fi datate, credem noi, în secolele al V-lea şi al VI-lea.
Nu lipsite de interes rămin descoperirile întimplătoare care au avut
loc cu ocazia diferitelor lucrări efectuate pe această vale. Cu ocazia
plantării de porni pe Măgura Tătarului s-a dovedit că aci se află o necropolă de inhumaţie destul de săracă în materiale arheologice, după
mărturiia ţăranilor care au lucrat aci.
In vara anului 1965 Vilceaua Berivoia a fost barată cu un dig chiar
în dreptul acestei măguri, în vederea construirii unui eleşteu. Păm1ntul
necesar construirii barajului resipectiv a fost cărat de pe panta terasei
din partea dreaptă a vHcelei, de la sud de acest baraj. Cu ocazia săpării
5 Avînd în vedere importanţa acestei aşezări, în anul 1965 au început primele săpături arheologice efectuate între 26 octombrie şi 6 noiembrie de către
Maria Comşa, din partea Institutului de Arheologie de pe lîngă Academia R.S.R.
şi I. Nania din partea Muzeului judeţean din Piteşti. Sondajele efectuate în dealul
Herivoiei, pe partea dreaptă a vilcelei, in partea de cîmpie numită Degeanca, la
punctul numit Leasa Bîrlogeanului, au scos la lumină patru bordeie şi o locuinţă
de suprafaţă. Rezultatele acestor săpături vor face discuţia unei lucrări separate.
Săpăturile au dovedit că nu toate locuinţele se văd la suprafaţa solului. ceea ce
ne dovedeşte că numărul lor depăşeşte cu mult pe cel stabilit de noi prin cercetările de suprafaţă efectuate în toamna anului 1960. Importanţa aşezării şi a descoperirilor efectuate ar necesita o mai mare atenţie şi planificarea unor cercetări mai vaste în anii viitori.
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pămîntului resipectiv a fost distrusă
inhumaţie. DUlpă mărturia celor care

în întregime o altă necropo:ă de
au efectuat lucrarea, aci au fost
zeci de morminte în care se găseau multe cioburi şi chiar vase întregi
care au fost sparte. Din păcate, am fost anunţaţi prea tîrziu de aceste
descoperiri şi nu s-au putut recupera aceste materiale. Fragmentele ceramice
ne doveidesc clar că cimitirul a aparţinut acestei întinse aşezări. Tot după
mărturia loca:nidlor reiese că apele el~teului construit au acoperit şi
o necropolă de incineraţie aflată spre nord-vest de Măgura Tătarului,
nu departe de aceasta. Dar cea mai mare piertdere !Pe care o considerăm noi constă în descoperirea unui mare depozit de unelte găsit pe o
vatră arnă, pe panta terasei de pe partea stingă a Berivoiei, la sud de
drumul Goleasca, drwm care leagă satul Birlogu de comuna Deagurile.
DUJ>ă mărturia ţăranilor descoperitori, aci au fost cele mai diferite fiare
şi unelte ruginite care au fost vîndute ca fier vechi la cooperativa din
comună, însumînid o greutate de peste 400 de kg. Cu toate că din această
descoperire nu ne-a rămas ni~i o unealtă, prin diversitatea lor şi prin
cantitatea impresionantă, ne dovedeşte că aşezarea poseda ateliere
puternice de fierărie. Zgura metalică abundentă care se găseşte în mod
frecvent în aşezare ne demonstrează deasemeni că minereurile de fier se
pre:ucrau aci.
O altă descoperire întîmp:ătoare datorată lucrărilor de terasare în
vederea plantării viţei de vie efectuate în primăvara anului 1964, a avut
loc pe partea stingă a Vilcelei Beriovia, pe panta terasei, la norrl de
Drumul Goleasca, în apropiere de drum. Cu arceastă ocazie a fost descoperit un al doilea depozit de unelte format din 19 piese. Afl~nd de
această descoperire abia în luna martie 1965, am putut recupera un număr
de 9 piese 6 . Prezentăm mai jos această descoperire :
1. Cuţit de ·plug lucrat dintr-o bară de fier dreptunghiulară în
secţiune, cu tăişul lat şi scurt, reprezentinld cam o treil1Tle din lungimea
sa totală, în secţiune triunghiular (fig. 1/2, a-2, b).
2. Brăroar de plug cu sapa triunghiulară, avînid .partea posterioară
terminată cu două urechi curbate oare ajutau la fixarea pe talpa de
lemn a plugului. Bră2ldarul şi-a păstrat forma în părţile locului pină în
zilele noastre în „fierul de rariţă". Faptul că a fost utilizat o perioadă
îndelungată de timp, a dus la o tocire a:ccentuată a sapei brăroarului,
ceea ce a determinat pe posesor să-l reipare şi să-l lăţea~ prin anexarea
unei rame la caLd, prin ciocănire. Muchiile SUJ>erioare ale urechilor pentru
fixare sînt ornamentate cu linii oblice (fig. 2/1).
3. Săpăligă cu tăişul lat şi puţin curbat, cu muchia masivă dreptunghiulară în secţiune, iar în dreptul găurii de fixare a cozii, în cele patru
părţi opuse tăişului, se află un fel de prelungiri ca nişte aripioare semicirculare (fig. 2/2, a-2, b).
s Mulţumesc şi pe această cale descoperitorilor Rădulescu Ion, Bălălău F.
Marin şi Popescu V. Ion din satul Bîrlogu, care ne-au predat aceste piese. Mulţu
mesc deasemeni locuitorului Roşioru M. Bogdan din satul Leşile, comuna Teiu,
care ne-a sesizat această descoperire. Obiectele care s-au pierdut din depozit au
fost duse de Rădulescu Ion la Şcoala generală de 8 ani din sat şi redate directorului şcolii, Glonţescu Ion, care, considerîndu-le fără importanţă, le-a predat la
fier vechi, cooperativei din sat, îilliPreună cu fierul vechi adus la şcoală de către
elevi.
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4. Seceră cu tăişul puternic curbat, cu coada ascuţită pentru a fi
înfiptă în mfoerul de lemn, lingă coadă avînd o porţiU1I1e rotundă în
secţiune şi abia după aceea urmează tăişul. Ruptă spre vîrf în timpul
utiJizării, secera a fost foarte bine repara.tă prin înnădire (fig. 2/3).
5. Lingură pentru scobit butucul roţii de car (gaura bucelei), lucrată
dintr-o bară dreptunghiulară masivă, îndoită în unghi drept la un capăt
şi ascuţită în formă de lingură pentru scobit la celălalt (fig. 1/1, a-1, b).
6. Scoa:bă daltă pentru tJîmplărie, avind tăişul lat de circa un cm,
iar corpul pînă în a:propierea dălţii propriu-:zise este tubular. Dulgherii
folosesc şi astăzi asemenea dălţi, introducînd în tubul respectiv o coadă
de lemn perpendiculară pe tăiş. Bătînrlu-se la scobit cu ciocanul în
ca.pătul acestei cozi-miner de lemn, se evită crăparea lemnului scobit
(fig. 1/3, a-3, b).
7. Baros format dintr-un paraleLip~ped masiv de fier, dreptunghiular
în secţiune cu gaura pentru introducere~ cozii puţin într-o parte
(fig 3/2-2, a).
8. Topor de luptă cu tăişul îngust, cu muchia masivă, dreptunghiulară, iar în dreptul găurii de fixare a cozii, în cele patru părţi, pe direcţia
tăişului, in partea 01Pusă, se află nişte ,prelungiri ca nişte aripioare semicirculare care ajutau la o mai bună fixare a cozii (fig. 3/1-1, a).
9. TOIJ>Or de luptă cu tăişul lat, dispus asimetric faţă de conp, cu
pă1'ile laterale ale găurii de fix,are a cozii lăiţi te sub forma unor aripioare
semicirculare (fig. 3/3-3, a).
Din cele zece piese pierdute care formau depozitul făceau parte : un
cuţit de plug, un brăzdar de plug, două seceri, un ciocan, o nicovală
masivă, un cleşte mare de fierar, două topoare cu tăişul îngust şi un vîrf
de suliţă în trei munchii, care n-au mai purtut în recuperate.
Din cercetările efectuate la locul descoperirii am putut constata
că depozitul se af1a îngropat la circa 1-2 metri spre est de o locuinţă.
Lucrările de terasare efectuate la o adîncime de 0,60 metri, au distrus
în întregime locuinţa resipe1ctivă. Sondajul efectuat de noi în locul respectiv ne-a permis totuşi să tragem cîteva concluzii pe care le considerăm interesante. Săpăturile pentru terasare au distrus locuinţa,. dar în
anumite .porţiuni ale ei n-au atins în întregime nivelul de călcare din
vechime. Datorită acestui fa.pt s-a putut observa conturul locuinţei de
formă dreptunghiulară cu lungimea de cioca 5,80 m, şi lăţimea de circa
4,20 m, orientată de-a ounmezişul pantei pe direcţia est-vest. După oantitatea mare de chi11Pici frămîntat cu pleavă de griu şi pe care se vedeau
urme de înpletituri de nuiele groase, deducem că pere,ţii locuinţei au
fost lucraţi din împletituri de C11Cest fel, peste care s-a lipit chinpici.
Intruaît nivelul de călcare n-a fost distrus în întregime tocmai datorită
chiripi~iului care n-a permis peste tot terasarea la adîncimea reglementară,
s-a putut observa că temeliile locuinţei au fost lucrate din bîrne solide,
cioiplite pe patru feţe, aqezate nu direct pe sol, ci pe un iiînd de cărămizi
fragmentate, puse una lingă alta. Cărămizile se pot împărţi în două
categorii : o categorie avînd grosimea de 4-4,5 am, unele mai subţiri
la centru, lucrate dintr-un lut mai fin, cu mică fină în compoziţie, uneori
chiar cu pUJţin nisip şi pietricele mărunte, ornamentate pe una din feţe
cu dungi late, imiprimaite prin apăsarea degetelor în lutul moale din
tipar şi arse aproximativ uniform şi o altă categorie de cărămizi groase
de 3,5-4 cm, lutrate dintr-o pastă cu mult nisip grosier şi pietricele
http://cimec.ro
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mărunte în compoziţie, neornamentate pe
arse la roşu, (roşu-gă1bui uneori) şi avînd

niciuna din feţe, unele fiind
miezul negru-"CentUŞiu.
ln colţul sud-estic din interior se afla amenajată o vatră sau un
cuptor ce ocupa o sU1prafaţă de circa 1,30 X 0,95 m. Deranjată în cea mai
mare parte de săpăturile pentru terasare, după numărul mare de pietre
care se aflau în pămîntul săJPat, de la swprafaţa ei, deducem că avem
ad o situaţie similară unuia din bordeiele apărute în săipăturile organizate
de către Maria Co~a în colaborare cu noi, unde peste o vatră se aflau
foarte multe pietre. Aceste pietre căpt~eau pe lăţimea ivetrei sau cuptorului respectiv, interiorul celor doi pereţi din col·ţul vetrei, împlintate în
chirpiciul moale al peretelui, avînd probabil rolul de a apăra de o
încălzire prea puternică ostreaţa sau împletitura de nuiele peste care se
lipea lutul, metodă păstrată 1 pînă .Ja înce,putul secolului nostru prin părţile
!_ocului în s
ial la bordeie:e construite de către pădurari şi paznici.
Cele citeva ragmente e o ane ucra c m r-o pas
ma ş1 compacla~-cli
mică şi uneori cu nisip extrem de fin în compoziţie, au servit pentru a
forma un fel de canalizare iprin care apa folosită la diverse treburi gospodăreşti în interiorul locuinţei era evaouată în exterior, pe pantă.
Afirmaţia noastră în privinţa acestor olane arc la bază trei consideraţiuni:
în primul rînd citeva fragmente de olane au fost găsite în stratul nederanjat răimas în nivelul de călcare din apropierea vetrei şi aveau direcţia
nord-sud, în direcţia pantei de scurgere din exteriorul locuinţei ; în al
doilea rînd, în interiorul locuinţei şi mai ales în ,părnîntul din apropierea
vetrei, se găseau bucăţi de zgură metalică ceea ce ne determină, pe lingă
alte considerente, să credem că aci a fost un atelier şi atunci un canal
de scurgere lucrat din olane era cu atît mai necesar. Dar cel mai serios
argument care dovedeşte că unele din locuinţe:e de pe pantă aveau astfel
de canale, .n cons>tibuie olanele diescoperi1te în casa din şanţul II al săpătu
rilor organizate în vara anului 1965. Un astfel de olan s-a putut întregi
parţial şi are forma unui tub cilindric cu un capăt lucrat pentru îmbinarea ~n celălalt olan.
·
Fragmente:c ceramice culese din pămîntul răscolit din interiorul
acestei locuinţe arată că predomina ceramica roşie, arsă oxidant, în care
predominau borcanele de diferite dimensiuni, cu pereţi destul de groşi
în unele cazuri, cu gitul scund şi buza răsfrintă în afară. Pasta din care
erau lucrate vasele avea în compoziţie nisip şi pietricele mărunte, iar
decorul este format din linii orizontale şi în val, uneori combinate. Foarte
puţine fragmente ceramice, lucrate din aceeaşi pastă şi la fel ornamentate,
au o culoare neagră-roşcată ori neagră-cenuşie, cu buze:e mai puţin
răsfrînte în exterior şi rotunjite.
Această ceramică, care ne ajută în cea mai mare măsură pentru
datare, îşi găseşte analogii în ceramica descoperită în aşezările de la
Mănăstirea 7 , Ciurelu 8 , Măgurele şi Nefliu 9 , Crîngaşi 10 , Mărculeşti
7

Gh.

Ştefan,

Fouilks de

Mănăstirea,

în Dacia, II, 1925, p. 395, fig. 10/45.

51, 52, 57.
8 Informaţii primite de la Sebastian Mornitz, care ne-a arătat şi materialul.
pentru care îi mulţumim şi pe această cale.
9 Materialele descoperite de Petre Roman, ne-au fost prezentate şi nouă,
pentru care mulţumim descoperitorului.
•0 Vlad Zirra şi Margareta Tudor, Crîngaşi, în Studii şi referate privind
istoria României, I, Bucureşti, 1954, pp. 316-320, datate greşit în secolele al VI-lca
şi al VII-ka, p. 319, fig. 9.
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Viişoara 11 ,

GhitJdaru 12, Blandiana 13 , Bucov 14, Leu, Craiova şi Celei 15 ,
Sultana
Castelu 17 , Păuleasca 18 , precum şi în alte multe aşezări din
ţara noastră care formează la un loc o cultură răspindită pe o arie vastă
şi foarte mult discutată. Numită la înce.put cultura Dridu 19 , s-a văzut
apoi a fi „nepotrivită deoarece în aşezarea de la Dridu ... „sînt reprezentate
numai ultimele etape de dezvoltare şi numai un anumit aspect regional
din aria de răspindire geografică a acestei culturi" 20 . De aceea s-a propus,
în lumina descoperirilor efectuate pină în 1962 denumirea de cultura
„balcano-dunăreană" 21 pe oare nu o vedem deloc potrivită în lumina
descoperirilor efectuate pînă în prezent, mai potrivită fiind credem denumirea de „cultura OaJ1Jato-ibalcanică".
In ceea ce priveşte datarea acestei culturi părerile au fost împăr
ţite. Unii o datează în a doua jumătate a secolului al X-lea 22 , alţii o
consideră prezentă pe teritoriul României încă din secolul al IX-lea 23 ,
Maria Comşa fixîind deocamdată şi patru orizonturi arheologice distincte
ce corespund cu patru faze de dezvoltare ale acestei culturi 24 • Ţinind
seama de această clasificare, ceramica locuinţei noastre ar putea fi de
la sfirşitul primei faze şi începutul celei de-<a doua faze, adică s-ar
putea data ce'l mai timpuriu pe la jumătatea secolului al IX-lea şi cel
mai tîrziu în primele două decenii ale secolului al X-lea, datare care
corespunde şi pentru depozitul de unelte descoperit lingă locuinţă.
16 ,

1

Petre Diaconu, Săpăturile arheologice de la Mărculeşti-Viişoara, în Matearheologice, V, 1959, p. 543, fig. 1.
D. Berciu, Gh. Rădulescu, Gabriel Mihăilescu şi M. Ionescu, Săpăturile de
informare de la Gostinu şi Ghizdaru, în Materiale şi cercetări arheologice, VII,
1961. pp. 294-295.
~ 3 K. Horedt, Untersuchungen zur Frilgeschichte Siebenbilrgens, Bucureşti,
1958, p. 114, fig. 32 şi p, 117, fig. 34.
'
14
Maria Comşa, Săpăturile de la Bucov, în Materiale şi cercetări arheologici'. V, 1959, p. 497, fig. 2 şi p. 498, fig. 3 ; idem, Contribuţii la cunoaşterea culturii străromâne în lumina săpăturilor de la Bucov, în SCIV, X, l, 1959, p. 72,
fig. 6.
15
M. Chişvasi-Comşa, Cîleva date arheologice în legătură cu stăpînirea bulgară în nordul Dunării în sec. IX-X, în Omagiu lui Constantin Daicoviciu, 1960,
pp. 70 - şi urm.
16 Bucur Mitrea, Săpăturile de salvare de la Sultana, în Materiale şi cercetări arheologice, VII, 1961, pp. 531-593 ; idem, Şantierul Sultana. în Materiale şi
ce1-ct'tări arheologice, VIII, 1962, pp. 667-674.
17
M.Comşa, A. Rădulescu, N. Harţuchi, Necropola de incinerare de la Castelu, in Matl'riale şi cercetări arheologiee. VIII, 1962, pp. 649-660.
18
Informaţii primite de la Gh. Bichir şi Maria Comşa care ne-au arătat
şi materialele, pentru care le mulţumim şi pe această cale.
19 I.
Nestor, Contributions archcologiques au probleme des protoroumains.
La civilisation de Dridu, în Dacia, N.S. ,II, 1958, pp. 371-382.
20 Maria
Comşa, Cu privrie la evoluţia culturii balcano-dunărene în sec.
IX-XI (Studiu preliminar), în SCIV, XIV, 1, 1963, p. 107, nota l.
21 Ibidem, pp.107 şi urm.
22
I. NPstor, op. cit., pp. 376 şi urm. ; I. Barnca, Ceramica din cariera de cretă
de la Basarabi, în SCIV, 2, 1962, pp. 349-367.
23 M. Chişvasi-Comşa, Unele concluzii istorice pe baza ceramicii din secolele
VI-XII, in SCIV, VIII, 1-4, 1957, p. 273 şi urm. ; K. Horedt, op. cit., p. 112 şi
urm. ; Maria Comşa, Die bulgarische Herrschaft nordlich der Donau wăhrend des
IX. und X. Jh. im Lichte der archăologischen Forschungen, în Dacia, N.S., IV, 1960,
p. 395 şi urm. ; idem, Cu privire la evoluţia culturii balcano-dunărene .. .
2 ' Maria Comşa, Cu privire la evoluţia culturii balcano-dunărene .. .
11

riale

şi cercetări
12
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Uneltele agricole aveau tradiţii milenare în ţara noastră 25 , grînele
şi cele:altc bogăţii agrare fiind obişnuite pentru populaţia băştinaşă de
pe aceste meleaguri. Păstrînd aceleaşi forme vreme îndelungată, ele nu
ne pot servi la o încadrare cronologică mai exaotă aşa cum ne servesc
armele, care •în general, •sînt caracteristice :pentru anwnite 1perioade de
timp mai scurte în comparaţie cu celelalte obiecte.
Astfel, toporul cu tăişul îngust şi cu cele patru pre!ungiri în cele
patru părţi ale găurii pentru fixarea cozii pe care îl întîLnim şi la daci
într-o formă asemănătoare 26 , îşi găseşte analogii în exemplarele descoperite pe teritoriul ţării noastre la Bucureşti 27 , Radovanu 28 şi Dragosloveni 29 , datate în secolul al X-lea. Astfel de topoare au mai fost descoperite pe teritoriul judeţului Argeş, la Leşile 30 în umna unui bordei, în
comuna Ştefăneşti de pe teritoriul oraşului Piteşti 31 precum şi în comuna Curtişoara din judeţul O:t 32 , iar în judeţul Vîlcea un astfel de
exemplar a fost descoperit într-un depozit ce a ·aparţinut unui miner 33 •
Toporul îşi găseşte deasemeni analogii şi în depozitul de unelte şi arme
din secolele al IX-lea şi al X-lea descoperit la liakimovo în Bulgaria 34 •
In ceea ce priveşte toporul cu tăişul lat, dispus asimetric f.aţă de corp,
îşi găs~te analogii în topoare:e din secolele al IX-:ea şi al X-lea descoperite în cimitirele morave de la Cajary, Kolicin, Stare Mesto, Vranovice şi Uherske Ostroh 35 , în descoperirile de la Iakimoivo din
Bulgaria 36 , precum şi în descoperirile de la Radovanu 37 şi Dragoslaveni ss
din ţara noastră, descoperiri datate în secolul al X-lea. Un alt topor cu
tăişul lat, dispus asimetric faţă de corp, a fost descoperit în judeţul Olt 39.
25
V. Canarache, Unelte agricole pe teritoriul Republicii Populare Române
în l'poc·a Yeche, în SCIV, I, 2, 1950, pp. 83-109 ; Dinu V. Rosetti, Un depozit de
unelte. dteva stampile anepigrafice şi o monedă din a doua epocă a fierului, în
SCIV, XI. 2. 1960, pp. 391-400.
26 SCIV. III, 1952. p. 300, fig. 21.
27
Panait I. Panait, Feudalismul timpuriu (sec. X-XIV), în Istoria oraşului
Bucureşti. I. 1965, p. 67, fig. 5.
28
Maria Comşa şi E. Ghiannopoulos, Unelte şi arme din perioada feudală
timpurie de la Radovanu, raionul Olteniţa, comunicare prezentată la cea de-a II-a
Sesiunl' ştiiţnifică a muzeelor, Bucureşti, 27 decembrie 1965.
29 Maria Comşa şi Gh. Constantinescu, Depozitul de unelte şi arme din sec.
al X-lea. descoperit la Dragosloveni, comunicare prezentată cu aceeaşi ocazie, 28
decembrie 1965.
30 Descoperire intîmplătoare efectuată de către locuitorul Roşioru Tudor din
satul Leşilc. Obiectul se află în colecţia autorului.
31
Descoperire înlîmplătoare. Păstrat la Muzeul din Piteşti cu nr. de inventar
98/28.Xl.1963. secţia feudală.
32 Descoperit de regretatul om de ştiinţă I. N. Moroşan, care ni l-a arătat
in timpul vieţii sale.
33
Inf. Purcărescu Petre, directorul Muzeului din Vîlcea, pentru care îi mulţumim şi pc această cale.
34 Atanas Milcev, npoyqeaHHR Ha paHHOCJlaBRHCKaTa KYJITypa B B'bJlrapHR H Ha
nnHcKa npe3 nocne.llHHTe .llBa.lleCeT ro,!lHH, în ApxeonorHR, ro,!lHHa, VI, 1964, 3, pp. 23
şi urm., fig. 2, p. 25.
35 Josef
Poulik, Staroslovanska Moravo, Praha, 1948, pi. LXXVIl/9 şi
LXXVIII/1-4.
36 Atanas Milc:ev, op. cit.
37
Maria Comşa şi E. Ghiannopoulos, comunicare cit.
38 Maria Comşa şi Gh. Constantinescu, comunicare cit.
39 Inf. M. Butoi, directorul Muzeului judeţului Olt din Slatina.
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Fiind de un tip deosebit, toporul datează dintr-o perioadă mai tîrzie şi
de aceea nu insistăm asupra lui.
Un alt element preţios pentru datarea depozitului de la Bîrlogu îl
constituie inscripţiile runice af:ate ipe bră:zx:larul de 1plug ·Între cele două
urechi îndoite care serveau pentru înmănuşarc, în partea care se afla
sub lemnul ce susţinea bră7ldarul, ferite deci de a se toci prin frecare
(fig. 4/1), precum şi pl' o cărămidă din cea de a doua categorie de
cărămizi descrise mai sus (fig. 4/2 ; vezi şi fig. 5).
Cercetarea materialului bibliografic ne-a permis să tragem concluzia
sigură că aceste inscripţii runice aparţin scrierilor turcice can.' cuprind
o vastă arie geografică din rl'giunile fluviilor Lena şi Enisei, Mongolia,
Kirghizia, zona Don-Nipru-Nistru, întinzîndu-sl' spre vest în ţara noastră,
în Bulgaria şi Iugoslavia.

J.- l:J
2

Fig. 4, 1 2 -

Inscripţia
Inscripţia

cu runc de pe
cu rune de pe

brăzdarul
cărămidă

de plug

Runele inscripţiilor de la Bîrlogu sînt în general cunoscute. Astfel,
runa în forma literei C ne este cunoscută din descoperirile de la Slon 40
şi Basarabi 41 , precum şi în Kirchizia ~ 2 . Runa in forma literei V apare
Maria Comşa, Die Bulgarische ... , în Dacia, N.S., IV, 1960, p. 402. fig. ~Damian P. Bogdan, Grafitele de la Basarabi, în AUB, seria ştiinţe socialeistorie, IX, 16, 1960, p. 49, XXIII, 68.
4 2 s. E. Malov, naMllTHHKH JlPCBHenopKCKOH nHCMeHHOCTH MoHroJJHH II KHprHJHH,
Moscova-Leningrad, 1959, p. 66.
40
41
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locuinţei-atelier

deasemeni la Slon 43 , Basarabi 44 şi în Mongolia 45 • Runa în forma unei
liniuţe verticale, uneori oblică spre dreapta sau ~e stinga, care avea
probabil valori fonetice deosebite în funcţie de poziţia sa 46 , aşa cum
credem că avea şi runa în fol1Illa literei V oare uneori se găseşte răstur
nată spre dreapta sau spre stinga, cu braţele mai mult sau mai puţin
deschise şi care se găseşte in foarte multe incripţii la Sarkel-Belaia Veja,
Novocerkask, Maiaţkoe, în runele descoperite pe văile rîurilor Enisei,
Orhon şi Talas 47 , în Mongolia 48 , precum şi în ţara noastră la Sîn-Nicolaul
Mare 49, pe unele amfore de la GaI1Văn 50 , iar în poziţie oblică apare la
Maria Comşa, op. cit., p. 402, fig. 3.
Damian P. Bogdan, op. cit., p. 49, XXIII, 68.
45
S. E. Malov, op. cit., p. 51.
46
Maria Comşa, Semne din epoca feudală timpurie incizate pe o coloană
romano-bizantină, în SCIV, XIII, 1, 1962, p. 181.
47 A. M. Şcerbak, 3ttaKH Ha KepaMHKe H KHpnwiax H3 CapKeJJH-oenoil Be>KH,
în MIA, 75, p. 365.
48
S.E. Malov, op. cit.
49
Joseph Hampel, Der Goldfung vom Nagy-Szent-Mikl6s, Budapesta, 1885,
p. 29; idem, Alterthi.imer des friihen Mittelalters in Ungarn, Atlas, Braunschweig,
1905, tabl. 304, nr. 10; N. Mavrodinov, Le tresor protobulgare de Nagyszentmiklos,
în Archaeologia Hungarica, XXIX, Budapesta, 1943, pl. XVI, fig. 2, pl. XVII,
fig. 2, pl. XXVIII, fig. 2 şi pi. XXXVI, fig. 2.
50 I. Barnea, Amforele feudale de la Dinogeţia, în SCIV, V, 1954, 3-4, p. 523,
fig. 4/1 şi p. 526, fig. 5/24.
43

44
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Slon 51 , la Basarabi 52 , la Pliska 53 şi chiar în Ţimleansk 54 . ln ceea ce
priveşte runa în forma unui dreptnnghi, pătrat, sau patru:ater regulat,
cu o liatură lipsă, credem de.asemeni că ea reprezintă multiple valori
fonetice în funcţie de latura lipsă, de forma patrulaterului, ori de semnele
cu care se asociază, după cum şi runa în forma literei Y credem că avea
multiple valori în funcţie de poziţie şi foiimă. Astfel de rune, în diferite
poziţii sînt citate în mai multe cazuri de specialistul A. M. Şcerbak 55 ,
iar prezenţa punctelor dispuse vertical, care separă cuvintele, aşa cum
apar pe inscripţia de pe brăroarul nostru, este întîlnită şi în inscripţiile
de la Basanabi 56 . Analizînd aceste semne, care s-ar putea să pomenească
numele meşterului făurar, vom vedea că ele aparţin runelor tur:cice de
tip protobulgar. Este în.că o dovadă a stăipî111irii vremelnice a primului
stat bulgar la nord de Dunăre 57 • Cu această ocazie populaţia autohtonă
de la Bîrlogu şi-a însmşit o parte a culturii sud--0.unărene, aşa cum meş
terii făurari ori zidari şi-au iinsuşit scrierea runică. Fenomenul nu ne
surprinde. Aceşti meşteri formau poate vîrfurile cele mai înaintate ale
populaţiei locale, întreţineau legăturile directe cu şefii noilor veniţi,
determinîndu-i să folosească scrierea runică. 1n sprijinul afirmaţiei stă
pînirii primului stat bulgar la no:rid de Dunăre vin şi citeva toponime
din zona respectivă, de origi111e salvă, cllilll sînt : Dîmbovnic, Teslui,
Bascov, şi chiar Bei;ivoia.
Depozitul de la Bîrlogu a fost îngropat datorită unor evenimente
tulburi din a doua jumătate a secolului al IX-lea, dovaidă că locuinţa
atelier, lingă care se afla, a fost distrusă printr-un incendiu mistuitor.
Descoperirile, deşi înjumătăţite, ne permit să tragem cîteva concluzii
importante.
,tn primul rlnd, pri111 mărimea ei, aşezarea de pe Berivoia este pînă
în prezent una din cele mai mari aşezări din această perioadă în ţara
noastră.

Meşteşugul prelucrării

nivel de dezvoltare,

fierului ajunsese în ţara noastră la un înalt
lucrînd atît unelte cît şi arme, fără

meşterul făurar

s1 Maria Comşa, op. cit.
52 Damian P. Bogdan, op. cit., p. 47, fig. XIV, p. 28 şi 29, fig. XIX, 63.
3
6
Kr. Miiatev, KpyMOBHHT .naopeu H .npyrH HoeooTKPHTH nocTpOHKH a IlJIHCKa,
în l13eecTHH Ha apxeonornqecKHH l1HCTHTyT, XIV, 1940-1942, Sofia, 1943, lista semnelor.
64 A. M. Şcerbak, HecKOJibKO CJIOB o npHeMaX qTeHHH pyHH'lecKHX Ha.nnHceA, HaA.neHHblx Ila Ll.oHy, în SA, XIX, 1954, p. 280.
66 Idem, 3HaKH Ha KepaMHKe ...• loc. cit., tab. I, III, VI, VIII, XII, XIII, xv,
XVII, XXII.
6& Damian P. Bogdan, op. cit., p. 41.
57 M. Chişvasi-Comşa, Cîteva date arheologice în legătură cu stăpînirea bulgară în nordul Dunării, în secolele IX-X, în Omagiu lui Constantin Daicoviciu,
1960, pp. 69-79; G. Bak6, Incă o mărturie cu privire la dominaţia primului stat
bulgar la nord de Dunăre în SCIV, XIII, 2, 1962, pp. 461-463.
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a se spedaliZJa pe ramuri aşa cum se va întîmpla mult mai tîrziu în
<>raşele din evul mediu 58 .
Uneltele agricole de bună factură, lucrate foarte îngrijit şi de forme
-evoluate, care corespund chiar uneltelor din prima jumătate a secolului
nostru, dovedesc că agricultura se practica intens, nelipsind, după prt:-zenţa săpăligii, nici practicarea grădinăritului. Viaţa prosperă de agricultori, păstori şi meşteşugari din secolele al IX-1ea şi a~ X-lea aşează
populaţia ţării noastre printre popoarele cele mai avansate ale Europei în
domeniul practicării agriculturii şi metalurgiei fierului.
Un moc fragment dintr-un corn de cerb şi oîteva oase de pasăre
mică, probabil de potîrniche, descoperite -în părnîntul din interiorul
locuinţei, ne dovedesc .că întinsele păduri de stejar, care au botezat pînă
·şi principalul rîu din părţile locului, precum şi cîmpiile vecine, puneau
la dispoziţia localnicilor un vinat bogat.
Bogăţiile acestui pămînt ademenesc şi pe conducătorii primul stat
bulgar care îşi întind vremelnic stăpînirea şi pe aceste meleaguri. Localnicii mai înstăriţi oare au legături mai directe cu şefii vremelnicilor
stăpînitori îşi însuşesc scrierea runică care apare şi la Birlogu.
In încheiere putem afirma că populaţia acestei zone atinsese un
înalt grad de civilizaţie pentru vremea resipectivă, care poate rivaliza
.cu civilizaţia celor mai avansate regiuni.

UNE IMPORTANTE DECOUVERTE DE LA HAUTE EPOQUE FEODALE
A BÎRLOGU (COMM. DE NEGRAŞI, DEP. D'ARGEŞ)
RE SUME

On presente sommairement dans cet article quelques decouvertes
de la periode des IX 0 et X• siecles du bassin de Dîimbovnicul (dep.
d'Argeş), tout en insistant sur l'etablissement de la vallee VilceauaBerivoia.
Dans cette petite vallee, a l'ouest du village de Bffrlogu (comm. de
Negraşi, dep. d'Argeş), se trouve d'un des plus grands etabHssements des
IX• et X• siecles decouverts jusqu'ă present sur le territoire de la
Roumanie. En effet, s'etendant sur une distance de presque 3 km, on a
pu identifier Ies vestiges de 475 ha!bitations. Singnalons encore la forte
săpăturilor arheologice efectuate în Cetatea
la Cetăţeni, împreună cu Dinu V. Rosetti, am descoperit un atelier de
fierărie din a doua jumătate a secolului al Xiii-lea în care meşterul făurar a lucrat
cele mai diferite obiecte, fără a se vedea o specializare.

se In vara anului 1965 cu ocazia

Dîmboviţei
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importante decouverte d'un depât d'outils dont on a pu recuperer un
certain nombre de pieces et qui date de la fin du IX• siecle.
Nous mentionnons comme :fort interessant un soc de charrue portant
une inscriiption ă runes protobulgares, de merne que les quelques urnes
iincisees sur une brique. Cette ecriture trouve des analogies dans une
aire tres vaste s'etendant de la Mongolie et jusqu'au Sud-Est de !'Europe.
Le depât susmentionne a ete enfoui pres d'une habitation-atelier
dont Ies assises etaient en bois de chene taille des quatre câtes, assises
qui, ă leur tour, etaient superposees sur une couche de briques afin
d'isoler I'habitation de l'humidite du sol.
A l'interieur de cette habitation, on a decele un egout en tuiles
recouribees ă ce but, egout qui senvait ă I'evocuation des eaux menageres.
en bas de la pente ou se trouvait l'habitation. Une installation similaire
a ete decouverte aussi, dans une autre habitation du meme etablissement.
Nous avons insiste un peu sur ces elements nouveaux dans l'histoire
des constructions civiles et domestiques de cette periode du territoire de
1a Roumanie.
Sans aucun doute, le recherches futures apporteront de nouvelles
donnees portant sur la connaissance de cette periode.
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