MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII I COMUN/CARI, seria ISTORIE, TOM XI, 2002

O NOUĂ DESCOPERIRE APARŢINÂND CULTURII COŢOFENI ÎN
NORD-VESTUL MUNTENIEI LA COTMEANA (ARGEŞ)
CONSTANTIN AUGUSTUS BĂRBULEscu·
Cotmeana este unul din principalii afluenţi ai râului Vedea, formându-şi cursul
chiar pe teritoriul satului care-i poartă numele, lângă linia de contact dintre Subcarpaţii
Getici şi Piemontul Cotmeana, în zona deluroasă din nord-vestul Munteniei.
Piemontul Cotmeana cuprinde îndeosebi pietrişuri asociate sau intercalate cu
nisipuri. Cele mai multe complexe litologice aparţin Villafrachianului, cunoscute şi sub
denumirea de „pietrişuri de Cândeşti" 1 .
Aşezarea de la Cotmeana este cunoscută mai ales datorit! săpăturilor
arheologice făcute în incinta complexului arhitectural al bisericii de mânăstire de aici 2 •
Aceasta suscita. încă vii controverse în privinţa datArii şi stilului arhitectural, unic în
Ţara Românească, dar cu influenţe clare sud-balcanice, sârbeşti şi bulgAreşti3. Apare
pentru prima dată într-un document din 1388, mai 20, al lui Mircea Basarab Voevod,
4
alături de mânăstirea Cozia al cArei metoh era • Considerata. mult anterioară domniei
lui Mircea Basarab, specialiştii merg cu presupunerile chiar până la sfârşitul secolului
XIII 5 sau pânii la Vladislav Vlaicu, cu care începe pomelnicul mânăstirii 6 •
Din punct de vedere istoric este clar până acum că aşezarea de Ia Cotmeana
este interesantă mai ales pentru perioada evului mediu, cu toate acestea mai mult
întâmplător în ultimul secol de istorie al aşezArii au fost semnalate câteva obiecte de
origine preistorică - fragmente ceramice, unelte de silex şi piatrii7 - precum şi urmele
unei vetre de foc 8 ( fig. I).
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Fig. I.

Măndstirea

Cotmeana. Planul săpăturilor din 1956. Sectorul A secţiunea I VatriJ neolitică. (după I. Bamea şi N. Constantine.seu)

Este ştiut ci geneza teraselor fluviatile, din această zonă, este climaticotehtonicA şi a început în Pleistocenul mediu continuându-se în Pleistocenul superior. 9
Ceea ce a dus încă din Paleolititic - care corespunde istoric perioadei geologice a
Pleistocenului - la apariţia şi dezvoltarea unor comunităţii preistorice. O zonl
deluroasă înaltl, cu un plmânt propice agriculturii, cu păduri bogate în vieţuitoare, cu
ape curgătoare numeroase - p8.raie care se varsl în râu.I Cotmeana - şi în sflrşit cu o
deosebită varietate litici de la silex la gresie. În plus valea propriu-zis! se deschide spre
Câmpia Munteniei la sud, spre Valea Oltului în vest- prin Valea Topologului- şi spre
Valea Argeşului în est- prin Valea Bascowlui.
ln perioada 1972-1975 un colectiv de specialişti a efectuat un sondaj
arheologic în zona Piemontului Cotmeana şi Depresiunea Sibiului cu scopul de a
identifica piese aparţinând Paleoliticului inferior 10• FA.când referire acum doar la Valea
Cotmenei menţionăm ci s-au identificat în talvegul râului, dar şi pe terasele din
apropiere un numlr de patruzeci şi şase de piese aparţinând Culturii de Prund 11 • Este
vorba de doulzeci cioplitoare unifaciale; doisprezece cioplitoare bifaciale, doua
poliedre, un discoid spre sferoid, un racloar, doi bifaciali, o aşchie non-Levallois, douil
aşchii Levallois, patru aşchii decorticare, un nucleu. Numărul mare de unelte, peste
cinci sute, descoperite în Piemontul Cotmeana - Valea Bascowlui, Valea Topologului,

'V. Mutihoc şi L. loncsi, Geologia României, Bucureşti, 1974, p. 471-475, 632-643; P. I. Diou, op. cil. p.
576.
10
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Valea Teleonnanului, Valea Vedea, Valea Argeşului - conferă zonei de vest-nord-vest
a Munteniei, atributul de centru principal al Paleoliticului timpuriu din România 12 •
Considerând ca suficientl prezentarea în mare a cercetărilor de la Cotmeana,
ne vom concentra atenţia asupra descoperirilor ceramice întâmplltoare din timpul unei
săpături edilitare din vara anului 200 l, descoperiri care fac şi obiectul prezentului
studiu. Fragmentele ceramice prelevate vin să completeze un capitol dedicat preistoriei
la Cotmeana şi început în mod întâmplltor, în vara anului 1887 de către Grigore
Tocilescu aflat la data acea la Cotmeana pentru un studiu asupra bisericii de mânăstire
de aici.
Se menţiona într-un raport istoric existenţa la Cotmeana în colecţia particulară
a învăţătorului Ion Tomescu a „unui topor de piatrli ordinari şi doull ciocane mici. 13
Toporul de culoare neagră, mai mare a fost găsit într-o râpll de lângă Drăguţeşti (sat
aparţinând comunei Cotmeana, n. n.) ciocanele aflate tot în apropiere, prezintă interes
pentru că deasupra găurii destinate cozii se află o scobitură cu scopul probabil de a
întării împănarea acestuia". A vând în vedere caracteristicile acestor obiecte şi ţinând
cont atât de tehnica de perforare pot fi integrate perioadei medii şi târzii a Neoliticului,
dar şi Epocii Bronzului 14 • Astfel de topoare de piatra şi silex de formll trapezoidali
prelungă, de obicei de circa 20 cm lungime sunt atestate în ariile Gumelniţa şi Salcuţa 15
dar ele apar cu precldere la începutul fazei lII a Culturii Precucuteni când se şi
16
răspândesc • Culoarea neagra a toporului şi a celor doua ciocane este specific
integrată tipului de silex „oltenesc" 17 folosit în fa.za târzie a neoliticului şi eneoliticului,
pânl la începutul epocii metalelor ca material de confecţionare a uneltelor (fig. 2). Alte
obiecte de silex sau piatrl 18 au fost descoperite cu ocazia slplturilor efectuate de Ion
Bamea şi N. Constantinescu în 1956 în curtea de incinta a mânlstirii. Tot atunci în
încercarea de a stabilii dacă absidele fac corp comun cu restul construcţiei pentru o
nouă posibilă datare 19 s-au descoperit multiple fragmente ceramice grosolane, şi o
vatră neoliticA20 •
Noile descoperiri ceramice se încadrează aceluiaşi tip descris şi de Ion Barnea
în urma cercetărilor amintite mai sus. Din punct de vedere al formei şi structurii se
observă o ceramică grosieră de culoare brun-roşcată, cu multiple urme de pietricele şi
nisip, atribute ale unei ceramici de uz comun, de o tradiţie mai veche (borcane, vase
piriforme, ornamentaţii cu barbotină, brâuri în relief, proeminenţe}2 1 specifică
aşezărilor izolate care-şi produc singure ceramica.
Presupunerile cu privire la o cronologie, fie ea şi relativă, pentru aşeurea de la
Cotmeana pot fi împinse până în faza târzie a viitoarelor culturi de tranziţie la epoca
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metalelor2 2 , cu precădere în aria culturii Coţofeni din prima ei fază care este şi unică
pentru zona estului Transilvaniei şi nord-vestului Munteniei 23 •
În ceramica aparţinând acestei
culturi de tranziţie se amestecă un procent
mai mare de nisip, de mică sfărâmată, de
calcar şi de scoici, aceasta fiind o
caracteristică tehnică a epocii. Suprafaţa
~_,_-,,„ .
vaselor devine aspră, atât din cauza
degresanţilor, cât şi a tendinţei generale a
epocii de a trata neglijent suprafaţa
vaselor.24 Tipul de toartă descoperit la
Cotmeana aparţine tipului B din aria
Coţofeni, în formă de ansă cornută25
(fig.3).
Fig. 2. Cotmeana - „ Valea Drăguţeşti".
Topor de piatră. (după D. Berciu)
Vatra de foc vine să certifice ca şi în
cadrul altor descoperiri caracterul stabil al
comunităţilor de tip Coţofeni şi exclude ideea că
ar fi fost vorba de o populaţie nomadă sau
seminomadă, ci mai degrabă fiind vorba de o
mişcare limitată de necesităţile economice zonale
şi de cauze fortuite 26 • În lucrarea Neoliticul pe
teritoriul României Eugen Comşa preciza că
aşezările neolitice sunt răspândite pe aproape tot
întinsul Munteniei, exce.pţie făcând până acum
zona de dealuri din nord2 • P. Roman identifică în
aria Coţofeni patru tipuri de aşezări este vorba de
aşezările de joasă altitudine din zona Dunării,
cele aflate pe terase, grinduri, apărate natural de
ape - cum pare să fie şi cazul de la Cotmeana -,
apoi aşezări pe înălţimi, boturi de deal şi în sfârşit
cele din peşteri sau altfel de adăposturi naturale 28 •
Fig. 3. Cotmeana. Fragmente ceramice Coţofeni.

21
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Astfel de aşez.ari sunt semnalate şi în Oltenia, în vestul şi centrul Munteniei,
ele fiind identificate pe terase joase şi vii laterale29 •
Formele de locuire sunt în funcţie de aspectul geomorfologic în care au
evoluat, în marea varietate de mediu există numeroase tipuri de aşezAri, în acelaşi timp
vom observa ţinând cont de cele trei perioade Coţofeni - determinate pe baza ceramicii
- că începând cu faz.a a doua şi pe tot parcursul faz.ei a treia se va afirma un proces de
regionalizare, când se formează între altele o variantă zonală şi în nordul Olteniei 30
- purtătoare a unor forme arhaice - variantă care va ajunge până în cel mai răsăritean
punct cunoscut până acum la est de Olt, la Retevoieşti-Argeş 31 • Un ultim aspect deloc
de neglijat este cel funerar, caracteristica principală fiind înmormântarea în tumuli 32 ,
astfel de morminte supraînălţate aflându-se şi la Cotmeana, totuşi apartenenţa lor Ia
cultura Coţofeni fiind doar de domeniul probabilităţii.
Având o arie de răspândire foarte întinsă Transilvania, Banatul, Oltenia şi
jum!Uatea vestică a Munteniei, cultura Coţofeni va da naştere în opinia lui Petre I.
Roman, biologic şi cultural nucleului principal al ramurii şi culturii tracice norddunlrene33.
Cel mai important lucru la care considerăm că s-a ajuns prin acest studiu este
integrarea aşezArii de la Cotmeana pe harta descoperirilor culturii Coţofeni din
România, în special pentru zona deluroasil din nord-vestul Munteniei silracă în astfel de
situri arheologice şi în al doilea rând stabilirea unei cronologii relative a aşezilrii, sfârşit
de eneolitic început de bronz tracic.
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