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CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA POPEŞTI,
JUDEŢUL ARGEŞ

TEODOR CIOFLAN

î.e.n.).;

ln perioada 22 septembrie - 12 oc- melniţa (2800-1900
tocmbrie 1986 Muzeul judeţean ArLocuinţa
geş a efectuat săpături de salvare
în tell-ul de la Popeşti. Tell-ul de
la Popeşti se află la cca 400 m vest
ln epoca neolitului târziu se pe- ')
de Drumul judeţean 501 (km 113) trece o întărire a gospodăriei, bal 1 :i!I km Ul' AlPxilndria, 58 km de zată pe viaţa sedentară a unei colecl ,1 tt·şti şi la <Ta 860 m de actuala altivităţi care se dezvoltă secole în şir
hit• ;1 r(1ul11i Teleorman 1.
în acelaşi loc, aşa cum este cazul
P<"1nă în luna iulie 1985, în acel chiar la Popeşti.'1n nivelurile cultupunct se afla o măgură cu înălţimea rii Gumelniţa se constată o evoluţie
Je cca 3,20 şi un diametru de 40 m. a locuinţelor. Cele mai numeroase
Pe harta topografică a judeţului Te- locuinţe au fost descoperite ,în Sec-1
leorman (zona Miroşi - Glavacioc), ţiunea nr. 1, în nivelul Gumelniţa
intre comuna Popeşti şi Slobozia, B. Ele sunt indicate în săpături prin
măgura a fost cartată sub denumiîngrămădiri de chirpic ars, ale că
rea de cota 130 m.
ror dimensiuni variază/ Grosimea maTell-ul (păstrat în tradiţia popu-~sei de chirpic ajunge până la 0,50i:iră locală sub denumirea de Măgu0,60 m. Locuinţele nivelului Gumelră) a fost nivelat de fostul I.E.E.L.I.F.
ni ţa _B sunt apropiate unele de alteAregş cu ocazia lucrărilor executate
le. Ingrămădirea de chirpic ars nu
conform Proiectului nr. 70/ 1984 în avea o continuitate. La mijloc s-a
vara anului 1985.
constatat lipsa chirpicului pe o disÎn momentul de faţă din tell-ul de~), tanţă de 0,25-0,35 m în fiecare lob Popeşti, de altădată, a mai rămas cuinţă. Aceasta constituie o dovadă
o ridicătură de pământ cu înălţimea că pereţii locuinţei s-au prăbuşit
de cca 0,35 m, lungimea de 54 m, spre interior, dar nefiind înalţi ei nu
lăţimea de 0,44 m, cu o imagine deau ajuns să se întâlnească la mijplorabilă.
locul locuinţei. Pe chirpic erau ur-tn timpul săpăturilor arheologice me de crăci, de pari rotunzi, de scânefectuate, au fost trasate două sec- duri şi de pari despicaţi.
~
ţiuni cu dimensiunile :
Prima ·Din cercetarea efectuată prin să
L=44 m ; 1=2,50 m şi a doua : L- pătură arheologică (atât cât s-a să„
JO m; 1-2,50 m şi s-a constatat că pat) s-au descoperit două locuinţe
măgura, denumită şi arheologic tell a
în secţiunea nr. 1 şi o locuinţă în
constituit tipul principal de aşezare secţiunea '.1r. 2. Locuinţa 1 din
din epoca Calcolitului, cultura Gu- \, secţiunea nr. 1 (aşa după cum reiese

1
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din planurile de săpătură) era de
suprafaţă, de formă dreptunghiulară,
de dimensiu•aile 3,70 lungime şi 1,70
lăţime, coi:ist~':1ită din paiantă. ln
relele secţ1un11 se poate vedea
clar intrarea largă de 1 m. Această~)
locuinţă tre~u!e să fie_ mai rnare ~e- \
oarece s-a gas1t o vatra dreptunghiu- ~
lară. cu lungimea. d_e _I,?O m, lăţimea de 1,40. m . ŞI malţ1mea de la
~odeaua locuinţei d~ 0,34 m. Colţunle s~n~ u.şor rotun1 1te. Se ~oate re~
constitui ş1 felul de construire a ve
· I
·
1 ra'nd s
d
trei.
-a a us
- t n. primu. di· t
ta pa-t
man şi ~-a rI ca un po~ • me~
drep!unghiular ~ c~re a fost batatori~.
Dupa aceea, pamantul a fost netezit
pe laturile exterioare ale postamentului, adăugându-se o lutuială de pământ mai fin, care formează un strat
gros de 4 cm. în general, acest strat
a crăpat şi, pe locuri, a căzut. Partea superioară a vetrei poartă urme
de arsură puternică. Pe margine vatra are o bordoră înaltă de 4 cm.
Gura" vetrei era spre nord.
" Pământul de sub suprafaţa superioarii a vetrei a ars pe o adâncime de
aproximativ 10 cm, dobândind o culoare roşu-cărămiziu, având şi frag-

mente de cărbune. Deasupra vetrei
pe o lungime de 1,60 m era un strat
de ocru galben. Astfel de vetre cu
patru laturi şi înalte se cunosc în
mediul culturii Gumelniţa de IX" teritoriul Bulgariei şi la Ariuşd.
Tatiana Passek, vorbind despre
formele similare de vetre înalte cu
bordură pe margini de la Vladimi-.
rovca <Bulgaria), crede că ele aveau
un caracter ritual2. De~supr~trei
s-au descoperit două zdrobitoare 10..
d
'
fragmente e vase, un vas castron,
d
lt
ţ• f
un vas e cu , o ceşcu a, ragmente
de silexuri, mai multe oase de af1imale puse cu deosebită grijă frag'
•. ;.
_
'
_'
mente de_ raşma, iar intre frecatoar~,. doua fragmente de sta~uete
femn:nne. _în pa:tea. dreap~ a
v:tre: s-a sapat obişnuita ~roapa, adanca de 0,60 m de la nivelul podelei. Lăţimea era de 0,5:> m şi !tingimea. de 0,65 m. In .groapă s-au dt;s~
copent oase de animale domestice
(bou, oaie, capră, porc) sălbatire
(cerbi, zimbri, bouri), de pasăre,
scoici de apă dulce, fragmente ceramice, cenuşă, cărbuni, douc'1 fragmen··
re, străpungătoare, dăltiţe din piatr(1

Vedere de ansamblu a teii-ului
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re, străpungătoare, dăltiţe din piatră
Interesantă ni se pare şi locuinţa
!ji os, un topor trapezoidal, fragmen- a doua din Secţiunea I. Pentru de~
te de figurine 7 şi figurine întregi etcB. gajarea completă a acestei locuinţe
Pe marginea gropii se vede urma u- s-a trasat lărgirea profilului secţiu
nui par. I
?nii. Masa de chirpic şi postamentul
In. mijlocul locuinţei se găsesc nu se găsesc la acelaşi nivel, acesta
două gropi de pari. S-ar putea ca aici
din urmă fiind mai ridicat în partea
să. se fi aflat parii ~e susţinere a ude ~ord, dat~rită şi. înclină~ii _terene1; mese sau a unui scaun de lemn. nului. O masa groasa de ch1rp1c ne
In apropiere
de postameontul (arată de la început că este vorba de
depozitului,
în partea dreaptă. to locuinţă mare. Pe chirpic a rămas
s-a • găsit
un fragment de r;1ş- '\~primată forma scfmdurilor, a cră
niţă din conglomerat. La dreapta ~-lor şi a trestiei, aceasta din urmă
intrării s-au descoperit două râşniţe
fiind împletită după un sistem bine
aşezate cu faţa ·În jos, la o distanţii
cunoscut în istoria procedeelor de
de 0,40 m. Lângă ele se găsea un construcţie din vremurile vechi si

Intrarl'a în

zdrobitor, uzat numai pe margini. In
apropiere de colţul de sud-est s-a dat
peste o daltă din corn de cerb, arsă
de foc. Ca unelte de cremene, s-au
descoperit un mare răzuitor pe lamă lată şi câteva cuţite lamelare,
calcinate mult din cauza focului. O
greutate conică de plasă se afla la
intrare şi o alta similară, în apropiere de peretele estic. Tot la intrare
s-a găsit o piatră nelt1crată, iar puţin mai departe, o fusaiolă de lut ars.

locuinţa

nr. I

chiar din zilele noastre. Masa de
chirpic ars trecea dincolo de planul
locuinţei determinat de
baza gropilor de pari. Locuinţa, atât cât s-a să-""')~
pat are forma dreptunghiulară neregulată. Latura de sud este aproape
dreaptă. Lungimea casei este de 5
m (măsurată la mijloc) şi lăţimea de
2,8 m (în dreptul intrării). Jumătatea
de sud are lăţimea de 3 m, iar cea
de nord, de 2 m. Intrarea era aproximativ la jumătatea încăperii, fiind
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deplastată însă mai mult spre colţtd de nord-est. Orientarea intrării
este însă spre nord-est, iar cea a clă-

dirii este nord-est - sud-est.
în peretele sudic al Secţiunii a II-a
s-au desprins la adâncimea de 0,65
m, dărâmăturile locuinţei a 3-a. Lungimea acestor dărâmături era de 2,30
m . Prin trasarea Secţiunii a II-a s-a
dat peste o altă serie de locuinţe gl:lmelniţcnc. Săpătura a mers în acest
sector numai până la adâncimea podelelor locuinţelor. Locuinţa aceasta
se suprapune unui colţ al locuinţei
nr: 1 din Se:ţii:nea I_. ~ele d?~ă .locu1 ~1ţe reprezintă. doua m~elun mmtL'n~rul . stratul~1 respectiv. P~dea1:1a
l~cu1.nţe1 a tre1!1 _ es~e f?rma~a d1_n
pamant tare, ba.tătont ş1 apm sp?1t
<'li un strat subţire de lut foarte fin,
C'are prin ardere, a devenit negru. La
ridicarea masei de chirpic s-au descoperit urmele parilor care redau o
formii de colibă ovală neregulată .
Spre partea de sud era intrarea Iocuinţei care avea o lărgime de 0,60
rn. Spre dreapta intrării, la aproximativ 0,35 m se găseau două gropi
de pari care făceau parte probabil

Vatra

din locuinţă, a cărei îngrămădire de
chirpic a rămas în peretele sudic al
şanţului. In această locuinţă s-a descoperit material pentru prelucrarea
uneltelor din corn de cerb. S-a găsit
~·de pildă, un corn cu două ratnuri, dintre care una a fost tăiată, ·În vederea
prelucrării. Baza cornului fusese tă
iată şi ea cu deosebită grijă şi pricepere. Nu departe de acest corn s-a
descoperit o săpăligă din corn de
cerb. Uneltele de silex : un răzuitor
fragmentar, un cuţit lamelar, două
fragmente de unelte, cinci a~chii de
silex calcinate puternic, opt perct:1toare din cuarţ cristalin, un percutor
dintr-o asemenea rocă a plesnit pe
jumătate. Pe podeaua locuinţei s-au
ăsit trei greotăţi de la războiul de
. _.
ţesut. S-au :nai .gasit multe fragmente ceram1_ce ş1 un vas_ cu c<;>rpul
bombat prevazut cu d~u~ torţ1. „
În decursul dezvoltar11 ~ulturu
Gumelniţa, comuni~atea de .P~ Mă
gura de la Popeşti a locuit m colibe aşezate direct pe pământ cu pereţi drepţi, lutuiţi şi deasupra venea
acoperişul conic. Locuinţele mari d-

locuinţei
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V(~au
două

pereţii drepţi şi

acoperişul în
pante, iar forma lor era pătraLi sau dreptunghiularăl.
.

înroşit şi pământul în jur. Stratul
măsoară începând de pe pământul
virgin 1,30 m înălţime. La cele două

Aşezarea de la Popeşti era o aşe-!capete ale lui, la bază se conturează
zare fortificată întărită cu val de o boodă neagră de cărbune, a cărei
p:1mânt. Unul din obiectivele prin- formare e în legătură cu arderea vadpale ale săpăturilor a fost cerceta- lului. Faţă de pământul nemişcat,
rea valului de apărare şi a elemen- umplutura valului se ridică până la
telor sale de construcţie. Intăritura
m înălţime, deasupra zonei de arare o formă încovoiată şi înconjoa- sură. Pe panta interioară, la o adânră aproximativ o treime din circumcime de 0,50 m se întâlneşte o pantă
ferinţa actualului platou. Latura norde arsură. Partea exterioară reteza<lică măsoară 60 m, pe când partea
tă, care porneşte de la baza valului
sudică coteşte spre sud-est şi se preîn mijloc are o lungime de circa
lungeşte pe pantă în jos. Fortificaţia ) 6,50 m. Panta se termină într-un şanţ
a fost cercetată în două locuri prin scurt de 7 m lungime.
Spcţiunile 1 şi 2. Secţiunea 1 s-a traNu s-a dat încă o explicaţie uni-

l3

Unelte din piatră şi os

sat în ~cea parte a v~lul~i, unde a~ tară pentru părţile de arsură a
1
~~:~~i~ ~ ~f~z~a~ş~~~~~~~c acices~lu_i, dîntâl~esc;: des în miezul forti~i~=ţ~~
bă dim
· ·
. ş ~a ai- . e pamant. Ele ar putea să dateze
Iul are ~~~a~~e 0 c~~ti~aidem;r~_V{t- ~~~~ ~~~nJimpuJ con_struirii ~ntări~ucapătul exterior al secţiunii în pe- nat Pentru ~r~au~~l 1~ ~od mt7nţ10r~tele profilului se conturează o zo- ţă mai mare fo u_u~ o c_ons1stenna - comp~ din arsură şi pământ, locuri o bari~ră c~'::ia~c' - m u~ele
1
:,~r~~~~~n~e ~~ngi roşii, car:e dindi- piedică alunecarea ştde~a~::a ~=
r
rne, care arzan ' au mântului îngrămădit asupra ei4.
http://cimec.ro
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· In cazul valului dl' la Popeş. ti mij- deschisă spre cenuşiu cu slabă prelocul părţii înroşite, cu dungile ver- zenţă a, nisipului.
ticale, ar putea să constituie restuIII. 0,35-0,85 m strat de culoare
rile valului din care s-au prăbuşit galbe!.1ă cu mult nisip.
dărâmăturile
incendiate pe amânIV. 0,85-1,25 m strat nisipos şi
douii laturile. După aceea, într-o a sfărâmicios. Din toate aceste nivedoua fază de construcţie, deasupra luri (odzonturi) s-au recuperat nuresturilor primului val, s-a ridicat o meroase materiale arheologice.
nouC:-1 întăritură, de care ţine patct
V. 1,25-1,35 m strat format din
de arsură din apropierea suprafeţei, argilă (humă) de culoare galbenă. Din
ea reprezentând un element construc- acest strat nu s-a recuperat nici-un
tiv de susţinere, ars cu ocazia unei fel de rnaterial arheologic, acesta fia doua incendieri a întăriturii 5.
~- d stratul de pământ virgin.
Stratigrafia
/
Dacă au fost surprinse 5 orizonturi
Pe baza săpăturilor arheologice ·1 e cultură pe o profunzime de 1,35
s-au putut determina stratigrafic mai, m cât a atins săpătura noastră, e de
multe orizonturi de cultură
după I presupus că ar mai fi e:xistat încă
cum urmează :
~ 5-6 orizonturi de cultură în partea
I. 0,05-0,08 m strat de culoare superioară9, dar care din păcate au
mai deschisă, spre galben, stratul ve- fost distruse, amestecate şi pierdute
gl'l:tl actual.
pentru totdeauna prin nivelarea mă11. 0,08-o,:~5 m strat de culoare gurii.
NOTE
1 Mulţumim şi pe această cale domnului profesor Marin Bădescu pentru contribuţia admă la cercetarea de la Popeşti.
2 D. Berciu, Contribuţii la problem a neoliticului in România
ln lumina 11oilor
cercetări, Editura Academiei 11. P. Rorniim',
HHil, p. 418 şi ·urm.
3 Ibidem, p. 429.
' Ibidem, p. 467.
s Ibidem, p. 468.
6 Vladimir Dumitrescu, Arta prei~torica
in România. Editura Meridiane, Bucu rt•şti,
19î-l, !J. 223.

Sur la vaste aire de la civilisa tion
du neolitiqUC' de Gumelniţa (.'.1 Roumanie, on distingue des variante~ et
des aspects regionaux, ayant tcur
propres particularites.
Les recherches recente dl' Popeşti
ont livre deux habitations et un rnateriel archeologique tres abonda11t :

7 Teodor Cioflan, Elena Rotaru,
Figurine antropomorfe neolitice descoperite la
Popeşti, judeţul Argeş,
Revista muzeelor
şi monumentelor Muzee. nr. 4. Hl88,
p. 49 şi urm.
·

8 C. Buzdugan, M. Rotaru, Figurine antropomorfe şi os descoperite în centrul Moldovei, în Hevista muzeelor şi monumentelor - Muzee, nr. 7, 1986. VI adimir Dumitrescu. Arta preistorică în România.
1'~ditura Meridiane, Bucureşti, 1974, p. 223.
9

D. Berciu, op. cit„ p. 426.

outils en silex, en pierre efl os, des
fragments ceramiques.
L'etat de recentes recherches de
Popeşti permet de syncroniser les civilisations de Gumelniţa (la periode
finale de neolitique) de Tangîru, de
Vidra, de Glina, de Căscioarele et
de Teiu.
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