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Zusammenfassung: Die seit über 50 Jahren durchgeführten Forschungen
(Geländebegehungen und Grabungen) erlaubten das Entdecken und Erforschen
auf dem Gebiet der Gemeinde Adunaţii-Copăceni (Bezirk Giurgiu) von 15
Siedlungsspuren. Der Großteil dieser liegen auf der Hochterrasse des rechten
Argeş-Ufers. Zeitlich gehören sie der Vorgeschichte (hauptsächlich der Bronzeund Hallstattzeit) und den Kulturen Sântana de Mureş und Dridu an. Ein Teil
dieser wird im vorhandenen Beitrag besprochen.

Câteva repere geografice şi istorice5

Satele componente ale comunei Adunaţii-Copăceni din judeţul Giurgiu6 –
Dărăşti-Vlaşca, Adunaţii-Copăceni, Varlaam şi Mogoşeşti – se înşiră de la nordvest la sud-est pe terasa înaltă din dreapta Argeşului. Este ştiut că respectivul râu,
unul alohton, şi-a pus amprenta asupra evoluţiei comunităţilor umane în zona
graniţiei de nord a actualului judeţ Giurgiu. Cu privire la aceasta ne-am exprimat
cu mai multe ocazii7.
Satul Dărăşti este amintit pentru prima dată într-un hrisov din 10 decembrie
1535 al lui Radu Paisie8, când se vorbeşte de un martor Neacşu din acea localitate9.
Hrisovul din 27 iunie 1566 face referire la satul Copăceni10, când acesta apare ca
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hotar al ocinei Dudeasca11. Ca sat al localităţii Copăceni este pomenit la 7 iulie
1628 şi Bereşti, într-un hrisov a lui Alexandru Iliaş, în care apar ca martori şi
persoane din Bereşti, dar şi Mogoşeşti12. În 1655, Copăceni a fost proprietatea lui
George Carida, de aici şi denumirea de Carida dată uneori satului. Ulterior,
localitatea a intrat în proprietatea familiei hatmanului Filipescu şi, mai apoi, în cea
a lui Nicolae Kreţulescu, fapt confirmat şi de documentele ruseşti, întocmite în
1831 la ordinul generalului Pavel D. Kiselev (n. 1788 – m. 1872). Ţinutul satului
Copăceni, unde avea şi „Mănăstirea Comana” moşie, a cunoscut şi el în 1765, în
timpul domnului Grigore Ghica, urgia războiului. În acel an, cazacii colonelului
Nazarie nu au putut ţine piept trupelor otomane ce înaintau de la Giurgiu spre nord,
fiind nevoite să se baricadeze între zidurile mănăstirii. Satul Copăceni este amintit
de inventarele „Mănăstirii Comana” la 1838 („sat de clăcaşi din stăpânirea
mănăstirii”), 1839 („Hotărnicia moşiei Copăceni a Mânăstirii Comana cu
Brăniştarii Mitropoliei”), 1845 („Pricina moşiilor Comana şi Copăceni”), 1847
(„Hotărnicia din noua moşie Copăcenii din judeţul Ilfov şi Vlaşca”), 1865 (judecată
între administratorii moşiei Copăceni şi Comana – R1-73-177-12. C798-885), 1866
(Hotărnicia moşiei Mogoşeşti şi cea din Bereşti/Copăceni ale fostului administrator
şi arendaş Scarlat Petrovici).
La 10 mai 1555, în hrisovul lui Pătraşcu cel Bun, prin care domnul întăreşte
slugerului Udrişte şi soţiei acestuia Stanca mai multe sate sau părţi ale
respectivelor, este menţionat şi Mogoşeşti13. Aceeaşi localitate este pomenită în alt
document, din 27 mai 1577, când vorbeşte de Vlad vel comis, căruia i se întăresc
mai multe sate cumpărate de la Vlad din Bârseşti14. Este de amintit şi menţiunea
din „Catagrafia din decembrie 1819-ianuarie 1820”, care, printre altele, enunţă şi
existenţa satului Mogoşeşti15.
Comuna rurală Adunaţii-Copăceni se compunea în ultima parte a secolului 19
din cătunele Adunaţi-Copăceni, Bereşti şi Pârlita, fiind situată, conform
documentelor vremii, pe malul drept al râului Argeş, în plasa Câlniştea. Copăceni
se pare că nu a fost chiar un loc prea încântător în ochii străinilor. Într-un document
al unui călător de origini germanice, G. Crenz, este numit „un loc mizerabil”. Acest
lucru se datorează, foarte probabil, bălţilor, poate cam insalubre, formate de apele
Argeşului.
În „Lista boierilor care aveau drept de vot in judeţul Vlaşca”16 era înscris şi
Grigore Filipescu, mare vornic. De altfel, pe acesta îl aflăm la 1834 ca având moşii
la Adunaţii-Copăceni17.
Satul Adunaţii-Copăceni era pe la sfârşitul secolului 19 proprietatea doamnei
sau/şi domnului Petrovici-Armis (informaţiile sunt contradictorii). Suprafaţa totală
a respectivei moşii era de 1143 de hectare şi 71 de ari. Unui număr de 122
11
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locuitori, foşti clăcaşi în 1864, înainte de reforma domnitorului A.I. Cuza, li s-au
dat 461 de hectare şi 51 de ari, rămânând 682 de hectare şi 20 de ari. Interesant este
că, din acestea din urmă, 60 de hectare şi 41 de ari erau păduri, iar 158 de hectare şi
22 de ari se constituiau în vii. În Adunaţii-Copăceni a fost înglobată şi localitatea
Pârlita, vechea denumire, până la 1 ian. 1965, a satului Argeşul, desfiinţată la 17
feb. 196818.
Dărăşti-Vlaşca face astăzi şi el parte din comuna Adunaţii-Copăceni. Acesta
intra la sfârşitul secolului 19 în componenţa comunei rurale Dărăşti. Respectiva
comună era compusă din cătunele Dărăşti-Mărcuţa, cunoscută şi sub denumirea de
Pâslari (sau ai „Mănăstirii”), Dărăşti de Sus (sau ai „Dragomanului”) şi Dărăşti de
Jos (sau Paplica). Important este şi faptul că la Dărăşti se găsea la acea vreme „un
pod de vase stătător”, care înlesnea trecerea peste râul Argeş. Cătunul Dărăşti de
Jos (sau ai lui „Paplica”), era situat la extremitatea de sud a comunei, „la 900 m de
Argeş”. Acesta aparţinea moştenitorilor familiei Paplica. O suprafaţă de 686 de
hectare avea la 1891 cătunul Dărăşti de Sus (sau ai „Dragomanului”; i se zicea aşa
după numele vechiului proprietar, care era traducător sau dragoman la consulatul
grecesc). Localitatea era proprietatea moştenitorilor domnului Maca. Cătunul
Dărăşti-Mănăstirei (sau Pâslari, sau ai „Mărcuţei”) depindea înainte de secularizare
de „Mănăstirea Mărcuţa” (ce se găsea în partea de est a Bucureştiului). În 1891, era
proprietatea lui Bolintineanu-Capriţă, tatăl lui Dimitrie Bolintineanu.
Satele Varlaam şi Mogoşeşti, astăzi sate ale comunei Adunaţii-Copăceni, făceau
parte la sfârşitul secolului 19 din plasa Sabaru, judeţul Ilfov. Ele intrau în
componenţa comunei rurale Copăceni-Mogoşeşti, situată la sud de Bucureşti, pe
malurile stâng şi drept ale râului Argeş. Comuna se compunea din satele Copăceni
de Jos, Nucari-Mănăstirea, Mogoşeşti şi Varlam. Denumirea cătunului Mogoşeşti
se pare că vine de la un anume Mogoş Vornicu, care ar fi fost întemeietorul satului,
el fiind ridicat pe moşia sa: „Mogoş Vornicu, boier de divan, a adus la cunoştinţă
locuitorilor de prin prejur şi a veneticilor că oricine ar avea dorinţa să se aşeze cu
familia pe moşia sa va fi scutit de toate dăjdiile către stat, nu va avea nici o
supărare din partea cuiva şi pământ de hrană îndeajuns”. Acelaşi personaj se zice
că ar fi zidit nişte frumoase case în coasta dealului şi după aceea ar fi ridicat şi o
biserică tot în vale. În anul 1892, ruinele respectivei biserici şi ale curţilor nu mai
erau vizibile în teren. De la 1824, cătunul a trecut în stăpânirea lui Constantin
Bălăceanu şi a urmaşilor săi.
În ceea ce priveşte monumentele existente astăzi pe raza comunei AdunaţiiCopăceni, amintim biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul
eponim, care este posibil să fi avut o fază iniţială din lemn, ridicată nu mult după
1601 (?). Faza din zid de cărămidă datează de la 1843, fiind ctitoria lui Scarlat
Petrovici. Lăcaşul a fost restaurat la 1875 de văduva Ecaterina Petrovici, la fel
(refăcută) şi în 1935, iar între 1968-1971 se reface pictura. În satul Dărăşti-Vlaşca
se găsesc două biserici: prima are hramul „Cuvioasa Parascheva” (pl. I/1) şi a fost
18
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ridicată în 1873. În cimitirul fostului sat Pâslari, situat lângă biserică, se mai
păstrează şi astăzi cruci din piatră din secolele 18 (?)-19 (pl. I/2). Cea de-a doua
biserică, cu hramul „Sfântul Nicolae”, a fost zidită pe la 1880 (?) sau, după unele
indicii, neconcludente însă, la începutul secolului 19, fiind refăcută la 1953.
Biserica din Mogoşeşti are hramul „Sfinţii Constantin şi Elena” (pl. I/4), prima fază
(de zid?) datând din perioada 1823-1825; în curtea ei se păstrează cruci din piatră
din secolele 18-19, provenite din cimitirul satului (pl. I/3).
Investigaţiile arheologice
A. Cercetări perieghetice:
Acestea s-au desfăşurat începând cu anii '60-'70 ai secolului trecut, căpătând
amploare odată cu punerea în practică a proiectului „Canalul Bucureşti-Dunăre”.
Atunci a fost „periat”, printre altele, cu multă atenţie, şi malul drept al râului.
Astfel, au fost identificate mai multe areale de interes arheologic. Enumerarea
noastră începe cu siturile din partea de nord-vest ale comunei19:
1. Punctul „Pâslari 1”. Pe teritoriul fostului sat Pâslari, în partea sa apuseană,
astăzi încorporat în localitatea Dărăşti-Vlaşca, cercetările de suprafaţă întreprinse
de Eugen Comşa vor duce la descoperirea unui sit neo-eneolitic20;
2. Punctul „Pâslari 2”. Tot din eneolitic, mai exact aparţinând culturii
Gumelniţa, s-a dovedit a fi şi un alt sit de pe arealul (dar de data aceasta în zona sa
estică) fostului sat Pâslari21;
3. Punctul „La Vie-Punctul 2” (pl. II/1C). În anul 1988, Vasile Barbu şi
Cristian Schuster au identificat în partea de vest a satului Adunaţii-Copăceni, la cca
400 m sud-est de conacul Mazar Paşa şi la aproximativ 350 m nord-vest de C.A.P.,
fragmente Sântana de Mureş22. Tot acolo, chiar în buza terasei înalte a Argeşului,
au fost sesizate urme puternice de arsură, care, eventual, puteau indica existenţa
unei instalaţii de combustie23;
4. Punctul „La Vie-Punctul 1”. La aproximativ 150 m sud-est de punctul „La
Vie-Punctul 2” (satul Adunaţii-Copăceni) au fost reperate vestigii Sântana de
Mureş, şi anume ceramică şi un cuptor de ars ceramică, distrus în mare de parte de
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Raluca Kogălniceanu, Ionuţ Gheorghe şi Florin Grofu).
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alunecările de teren şi de intervenţa mecanizată efectuată înaintea sosirii
arheologilor24;
5. Punctul „La Porcărie” (pl. II/1B). Într-o zonă unde se găseau în 1988
grajdurile unei ferme de suine, cam la 150 m sud-est de punctul „La Vie-Punctul 1”
(satul Adunaţii-Copăceni), au fost reperate, mai cu seamă în apropierea malului
Argeşului, urme ale unui sit Sântana de Mureş25. De jos, din valea râului, în
profilul malului înalt, au putut fi observate puternice urme de arsură, care prin
formă indicau prezenţa unei instalaţii de combustie26;
6. Punctul „La C.A.P.” (pl. II/1A). Vasile Barbu şi Cristian Schuster în 1988,
apoi Cristian Schuster, Traian Popa, Ionuţ Gheorghe şi Florin Grofu în 2008-2009,
au efectuat intense cercetări de suprafaţă în arealul cunoscut de localnici sub
denumirea de „La C.A.P.” (satul Adunaţii-Copăceni). Această zonă situată la 100
m vest de podul peste Argeş27 a permis recoltarea de sporadice fragmente ceramice
getice (sec. II-I a.Chr.) şi ale culturii Sântana de Mureş28;
7. Punctul „La Pod” (pl. II/2). Pe un promontoriu uşor înaintat în valea
Argeşului, aflat în stânga capului de pod al vechiului traseu al şoselei E 85
Bucureşti-Giurgiu (satul Adunaţii-Copăceni), au putut fi identificate în primăvara
anului 1988, de către Vasile Barbu şi Cristian Schuster, materiale arheologice
aparţinând culturii Sântana de Mureş şi din Evul Mediu Târziu (sec. 18)29. Trebuie
precizat că zona fusese afectată anterior de amplasarea unor stâlpi de înaltă
tensiune şi alte lucrări edilitare şi agricole30;
8. Punctul „La Livadă”. Tot în anul 1988, Vasile Barbu şi Cristian Schuster au
efectuat cercetări la cca. 350 m sud-est de punctul anterior (tot satul AdunaţiiCopăceni), unde au putut recolta de la suprafaţa solului materiale din Bronzul
Mijlociu, cultura Tei III, şi din Evul Mediu Târziu (sec. 18)31;
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Schuster 2007, p. 45, pl. I/7.
Barbu 1988, p. 173; Barbu 1989, p. 379 sq.; Barbu 1990, p. 205 sq.; Situri 1996, p. 7;
Schuster 2007, p. 43 sq., pl. I/4.
26
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schimbat, terasa a fost îndreptată iar la suprafaţă s-a adăugat un strat de pământ (periegheze
2010-2011: Traian Popa, Cristian Schuster, Alexandru Morintz, Raluca Kogălniceanu).
27
Punctul se găseşte şi astăzi, când intervenţiile antropice au schimbat destul de mult
peisajul existent în anul primelor periegheze, în dreapta capătului giurgiuvean al podului
care traversează râul, parte a drumului E 85, Bucureşti-Giurgiu. Aici au fost desfăşurate
chiar în 1988, când terenul aparţinea de C.A.P.-ul din localitate, săpături de salvare de mică
amploare. Partea de sud a fostului sit este în prezent acoperită de bucla ocolitoare a satului a
şoselei spre Giurgiu.
28
Situri 1996, p. 7; Petrescu 2002, p. 48, Harta 7/1; Schuster 2007, p. 45, pl. I/5.
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Schuster, Popa 1995a, p. 40; Schuster, Popa 2000, p. 142; Situri 1996, p. 7; Schuster,
Fântâneanu 2005, p. 85, Harta 19; Schuster 2007b, p. 45, pl. I/6.
30
Astăzi arealul a suferit alte transformări prin noi intervenţii antropice. În vara-toamna lui
1988 s-au întreprins aici săpături de salvare.
31
Schuster, Popa 1995a, p. 40; Situri 1996, p. 7; Leahu 2003, p. 17, fig. 1/1; Schuster,
Fântâneanu 2005, p. 85, Harta 19. Şi aici au fost efectuate în toamna aceluiaşi an săpături
de salvare. În prezent, peisajul este alterat de construcţii.
25

68

www.muzee-valcea.ro / www.cimec.ro

9. Punctul „Dăneasca” (pl. III/1). Vasile Barbu şi Cristian Schuster au
descoperit în vara anului 1988, la cca. 500 m aval de punctul „La Livadă” (satul
Adunaţii-Copăceni), sporadice fragmente ceramice preistorice, din epoca bronzului
(culturile Glina şi Tei) şi din Evul Mediu Târziu (sec. 18)32;
10. Punctul „Vale Secundară”. Construcţia rutei ocolitoare a drumului E85
Bucureşti-Giurgiu a impus, în 2008, efectuarea de noi cercetări de evaluare
(Cristian Schuster, Traian Popa, Ionuţ Gheorghe şi Florin Grofu). Cu acest prilej,
au fost identificate rare fragmente ceramice Sântana de Mureş pe malurile unei
mici văi secundare din extravilanul vestic al satului, care se „varsă” în Argeş;
11. Punctul „La Bazin”. În punctul „La Bazin”, din partea răsăriteană a satului
Varlaam, perigheze desfăşurate în anii 1987-1988 au dus la identificarea de
materiale ale culturii Glina din Bronzul Timpuriu33;
12. Punctul „Pe Coastă”. Pe latura de est a promontoriului terasei Argeşului, la
cca. 150 m de punctul „La Bazin” (satul Varlaam), cercetări de suprafaţă (Vasile
Barbu, Emilian Alexandrescu, Ovidiu Solomon şi Cristian Schuster) vor duce la
descoperirea, în 1987-1988, a unei locuiri Sântana de Mureş34;
13. Punctul „Sat” (pl. III/2). Vasile Barbu, Cristian Schuster, Traian Popa,
Alexandru Morintz, Raluca Kogălniceanu, Florin Grofu au efectuat în mai multe
etape (1988, 1993, 2002, 2009-2010) investigaţii de suprafaţă în punctul „Sat”
(localitatea Varlaam), unde au identificat materiale din Bronzul Timpuriu (cultura
Glina), cultura Dridu şi Evul Mediu Târziu;
14. Punctul „I”. În punctul „I/Întâi” (pl. V/1), situat în vestul satului Mogoşeşti,
investigaţii de suprafaţă din anii 1987-1988 au permis identificarea pe malul înalt
din dreapta Argeşului a unui sit arheologic din Bronzul Mijlociu (cultura Tei) (pl.
IV/1-3)35;

32

Periegheză Vasile Barbu, Cristian Schuster şi Raluca Barac (Schuster 1989, p. 236 sq.;
Schuster 1997, p. 199; Schuster, Popa 1995a, p. 31 sqq.; Schuster, Popa 2000, p. 141;
Schuster, Popa 2008a, p. 83; Situri 1996, p. 7; Leahu 2003, p. 17, fig. 1/1; Schuster,
Fântâneanu 2005, p. 21, 85, Harta 7, 19). Ulterior, aici s-au desfăşurat săpături de salvare,
care au dus la descoperirea unor complexe din Bronzul Mijlociu şi medievale. Noi
investigaţii de suprafaţă (din 2010-2011, Traian Popa, Cristian Schuster, Raluca
Kogălniceanu, Alexandru Morintz, Florin Grofu) au confirmat că şi această zonă a fost
supusă unor intervenţii antropice, dar acestea nu sunt de amploarea altora, menţionate mai
sus.
33
La care au participat Vasile Barbu, Emilian Alexandrescu, Ovidiu Solomon, Cristian
Schuster, vezi Schuster 1995, p. 53 sqq.; Schuster 1997, p. 211 sqq.; Schuster, Popa 1995a,
p. 23 sqq.; Schuster, Popa 2000, p. 144; Schuster, Popa 2008, p. 85; Situri 1996, p. 7;
Schuster, Fântâneanu 2005, p. 38 şi Harta 7. Ulterior, în anul 1988, aici se vor desfăşura
investigaţii de salvare. Astăzi, prin lucrări la un nou bazin de captare a apei (din 20092010), situl a fost parţial afectat..
34
Barbu 1990, p. 205 sq.; Situri 1996, p. 7; Schuster 2007, p. 45-47, pl. I/8. Vasile Barbu şi
Raluca Barac vor efectua aici, în anul 1988, săpături de salvare. În prezent, această zonă nu
este afectată de intervenţii ulterioare cercetărilor arheologice.
35
Efectuate de Vasile Barbu şi Cristian Schuster, vezi Schuster, Popa 2000, cu lit. Ulterior,
aici au fost derulate săpături arheologice. Periegheze din anii 2010-2011 (Traian Popa,
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15. Punctul „Cimitir” (pl. V/1). În amonte de punctul anterior a fost identificat,
în 1989, de către Vasile Barbu şi Cristian Schuster, un alt sit, care a aparţinut tot
epocii bronzului, aceleaşi culturi Tei, dar şi Hallstattului Timpuriu (pl. V/2) şi
Mijlociu36.
B. Săpături arheologice:
Cum am precizat cu mai multe prilejuri şi mai sus, în diferitele puncte de interes
arheologic identificate prin cercetări de suprafaţă s-au derulat, ulterior, săpături
arheologice de salvare. Dintre acestea vom insista asupra acelora cărora le-am
consacrat anterior în scris mai puţină atenţie; este vorba de câteva situri de pe raza
satului Adunaţii-Copăceni.
1. Punctul „C.A.P.”37
1.1. Amplasamentul şi stratigrafia:
În curtea fostului C.A.P. au fost trasate perpendicular pe valea Argeşului două
secţiuni (S.1 şi S.2, fiecare de 10.00 x 2.00 m). Adâncimea maximă atinsă, în cazul
unei gropi, a fost de de 0,97 m. Stratigrafia s-a prezentat astfel: la început un strat
vegetal gros de 0,35-0,40 m, urmat de un altul subţire (între 0,05-0,13 m), de
culoare brun-cenuşos, cu materiale arheologice puternic fragmentate. Acestea au
aparţinut Evului Mediu Târziu şi Epocii Moderne, culturile Dridu şi Sântana de
Mureş dar şi civilizaţia getică38.
1.2. Complexe: Singurul complex identificat în S.1, □1, a fost o groapă menajeră
getică, a cărei parte superioară a fost afectată de lucrările agricole (arături adânci).
G.1 a fost aproape cilindrică, la fund având un diametru de 0,51 m, iar în zona
superioară păstrată de 0,52 m. Adâncimea la care s-a oprit groapa era de -0,97 m de
la suprafaţa actuală.
1.3. Materialul arheologic: Materialul ceramic recuperat a fost în cantitate
modestă, calitativ inferior şi foarte fragmentar. Mai numeroase au fost cioburile
getice, puţine numeric fiind cele Sântana de Mureş, Dridu şi din Evul Mediu
Târziu. Bucăţile de chirpici, care probabil au aparţinut unor construcţii ale geţilor,
erau şi ele de mici dimensiuni, numai într-un singur caz am recunoscut amprenta
(diametru=0,07 m) unui par de la peretele unei case. Construcţiile ridicate în acest
loc au fost, mai degrabă, de tipul colibelor.
2. Punctul „Pod”39
2.1. Amplasamentul şi stratigrafia:

Cristian Schuster, Raluca Kogălniceanu, Alexandru Morintz) au arătat că intervenţiile
antropice de după 2003 au afectat în parte situl.
36
Schuster, Popa 2000, cu lit. Şi în acest punct s-au întreprins ulterior săpături arheologice.
Periegheze din anii 2010-2011 (Traian Popa, Cristian Schuster, Raluca Kogălniceanu,
Alexandru Morintz) au arătat că intervenţiile antropice de după 2003 au afectat în parte
situl.
37
Cu detalii, vezi şi Schuster et alii 2012, p. 61 sq.
38
Situri 1996, p. 7; Petrescu 2002, p. 48, Harta 7/1; Schuster 2007, p. 45, pl. I/5.
39
Amănunte vezi şi la Schuster et alii. 2012, p. 62-65.
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Pe botul terasei din stânga drumului E85, Bucureşti-Giurgiu, aflat la 100 m est
de pod, au fost efectuate în 1988 de către Vasile Barbu şi Cristian Schuster
investigaţii arheologice de salvare. Iniţial, a fost trasată o secţiune (S.I) lungă de 20
x 2 m, orientată nord-sud. Avându-se în vedere că în S.I au fost reperate resturile
unui complex, au fost deschise două casete (C.1 şi C.2), ambele de 4 x 2 m,
amplasate în dreapta şi stânga secţiunii, între 6,50 şi 10,50 m. La 12 m est de S.I a
fost deschisă o a doua secţiune (S.II), care a avut aceeaşi orientare şi aceleaşi
dimensiuni ca prima. În cazul ambelor secţiuni, stratul vegetal era gros de
0,35/0,40 m, adăpostind materiale ale culturii Dridu şi preistorice (cultura Tei). Sub
vegetal nu au fost identificate straturi arheologice propriu-zise ci numai complexe.
2.2. Complexe: Ambele complexe descoperite, o construcţie de suprafaţă şi o
groapă menajeră, au aparţinut culturii Dridu.
2.2.1. Construcţii:
În S.I, C.1 şi C.2, la adâncimea de -0,43 m, au fost documentate urmele unei
construcţii de suprafaţă. Rostul acesteia a fost, foarte probabil, de locuinţă (notată
de noi L.1). Materialul arheologic (bulgări mai mari şi mai mărunţi de chirpici,
ceramică fragmentară în cantitate redusă) a fost împrăştiat pe o suprafaţă uşor ovală
de 1,83 x 1,65 m. Orientarea complexului a fost, judecând după materialul
dispersat, vest-est, deci paralel cu valea Argeşului. Cam în centrul locuinţei (în S.I)
au fost identificate resturile unei vetre de foc, care a fost foarte posibil de formă
ovală, ea având orientarea nord-sud, din care s-a păstrat partea sa nordică. Ea a fost
ridicată direct pe solul antic, grosimea ei fiind de 12 cm. Crusta de deasupra
(groasă de 2,5 cm) era relativ bine arsă, având o culoare cenuşie. Nu au fost
constatate refaceri. În capătul vestic al locuinţei a fost depistat un grupaj de pietre
de râu (opt la număr), de diferite mărimi (cea mai mare având un diametru de 11
cm). Ele nu erau legate cu lut sau alt material, în jurul lor fiind găsite numai câteva
mici fragmente ceramice.
2.2.2. Groapă menajeră: În S.II, □3, la adâncimea de -0.56 m, a fost descoperită
gura ovală (0.52 x 0.36 m) a unei gropi. S-a dovedit că forma ei a fost de sac, uşor
gâtuită spre gură, având un diametru maxim la „umăr” şi bază de 0,68 m. Fundul ei
se găsea la -1,74 m. Inventarul gropii – deşeuri ceramice (puţine), bulgări de
chirpici, pietricele (11 bucăţi, nearse), cenuşă şi resturi osteologice animaliere –
indică faptul că respectivul complex a fost unul menajer.
2.3. Materiale:
2.3.1. Cultura Dridu: Lotul de ceramică recuperat a fost restrâns numeric şi
puţin expresiv. Nu a putut fi reconstituit niciun recipient. Unele dintre cioburi ne
conduc spre forme de tipul vaselor cu umerii bine reliefaţi şi cu marginea dreaptă.
2.3.2. Vestigii din alte perioade: Sub stratul Dridu au fost documentate piese
ceramice aparţinând culturii Sântana de Mureş (un număr de cinci fragmente
ceramice, recuperate toate din stratul vegetal al S.II), civilizaţiei getice (nouă
cioburi, scoase la iveală din S.I, capătul de nord) şi culturii Tei III (fragmente de la
ceşti, identificate în S.I, capătul de nord)40.
40

Schuster, Popa 1995a, p. 40; Schuster, Popa 2000, p. 142; Leahu 2003, p. 17, fig. 1/1;
Schuster, Fântâneanu 2005, p. 21.
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3. Punctul „La Livadă”
3.1. Amplasamentul şi stratigrafia: La est de punctul „Pod”, la o distanţă de
circa 400 m, dincolo de o vale care despică terasa înaltă din dreapta Argeşului, întro zonă pe atunci (în 1988) acoperită de o livadă, au fost practicate şase secţiuni (S.I
= 10 x 2 m, S.II = 8,50 x 2 m, S.III = 4 x 2 m, S.IV = 4,50 x 1,50 m, S.V = 6 x 2 m
şi S.VI = 14 x 20 m). Toate secţiunile au avut orientarea nord-vest/sud-est, adică
perpendicular pe valea râului. Complexele identificate au impus trasarea la S.II (în
dreptul □2-3) a unei casete (C.1) cu dimensiunile de 4 x 3 m, iar la S.VI a altor
două casete, C.2 (4 x 2 m) în dreptul □3-4 şi C.3 (2 x 2 m) în dreptul □6. Stratul
vegetal în toate secţiunile şi casetele deschise a fost de 0,35/0,30 m. Sub acesta nu
au fost surprinse straturi de interes arheologic. Însă, imediat sub stratul vegetal a
fost descoperite diferite complexe.
3.2. Complexe:
3.2.1. Construcţii:
3.2.1.1. Locuinţe de suprafaţă:
3.2.1.1.1. În S.I, □3-4, la adâncimea de -0,45 m, au fost descoperite mai multe
„insule” de bulgări de chirpici (cea mai mare având un diametru de 0,56 m). O
aglomerare de nouă pietre de râu a fost identificată în partea de nord a probabilului
complex de locuit (notat de noi L.1). Materialul arheologic recuperat de sub
chirpici, ceramică, cuie şi piroane de fier, a permis atribuirea locuinţei secolelor 19
(sfârşit)-20 (de început).
3.2.1.1.2. În S.II, □2-3 şi C.1, la adâncimea de -0,55 m, au fost găsite urmele
unei alte construcţii de suprafaţă (notată L.2). Împrăştierea materialul arheologic
(chirpici, cenuşă şi sporadice fragmente ceramice) a fost de formă rectangulară cu
colţurile uşor rotunjite (3,20 x 2,45 m). Orientarea complexului a fost nordvest/sud-est, adică paralelă cu valea Argeşului. Ceramica a oferit reperele necesare
datării: sec. 18.
3.2.1.1.3. În S.III, □1, la adâncimea de -0,42 m, a fost surprins un alt complex
de suprafaţă (notat L.3). Cantitatea de material arheologic, aici ne gândim în
special la chirpici, a fost restrânsă, iar împrăştierea sa a fost pe o suprafaţă mică (o
„insulă” de 1,08 x 1,12 m). Puţinătatea pieselor arheologice (ceramică şi două cuie
din fier) ne-a permis totuşi să datăm complexul în aceeaşi perioadaă ca L.1, adică
secolele 19 (sfârşit)-20 (de început).
3.2.1.2. Locuinţă adâncită: În S.VI, □3-4, şi C.2, începând de la adâncimea de 0,68 m au fost identificate urmele unui bordei (notat L.4). Acesta a avut o formă
aproape pătrată (3,30 x 3,43 m), orientarea sa fiind nord-vest/sud-est. Un mic
pietrar rectangular („sobă”) (lungime max.=0,53 m, lăţime max.=0,32 m), alcătuit
din cinci pietre mari dedesubt şi altele mici deasupra, a fost identificat în colţul
estic al complexului. Inventarul bordeiului a fost sărac. Au fost găsite câteva
fragmente ceramice, oase sparte de la diferite animale, cenuşă. Adâncimea maximă
la care a coborât complexul a fost de -1,18 m. Ceramica, chiar aşa fragmentară cum
s-a prezentat, a permis atribuirea bordeiului culturii Dridu.
3.2.2. Gropi:
3.2.2.1. În S.IV, □2 (carourile în această secţiune, faţă de celălalte secţiuni, au
fost de 1,50 x 1,50 m), începând cu adâncimea de -0,72 m şi mergând până la -1,09
m, a putut fi cercetată o groapă aproape cilindrică (diam. gurii=0,46 m, diam. bazei
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=0,51 m), notată G.1. Inventarul acesteLa a fost deosebit de sărac. Au fost
descoperiţi mici bulgări de chirpici, cenuşă, oase fragmentare de animale, două
aşchii de silex şi zece fragmente ceramice. Acestea din urmă, în special, cele
lucrate din pastă fină, ne-au permis datarea acestei gropi menajere în faza a III-a a
culturii Tei, din Bronzul Mijlociu.
3.2.2.1. În S.VI, □6, şi C.3, la adâncimea de -0,75 m şi mergând până la -1,38 m,
a fost surprinsă o altă groapă (notată G.2), foarte probabil tot cu rost menajer.
Aceasta a avut forma unui clopot, cu deschiderea gurii de 1,23 m, „umărul” mai lat,
de 1,39 m, şi baza de 1,93 m. În ea au fost documentate fragmente ceramice (destul
de puţine), bulgări de chirpici, cenuşă şi oase de animale. Ceramica a înlesnit
datarea complexului în perioada culturii Dridu. Această groapă credem că a
deservit L.4.
3.2.3. Vetre de foc exterioare:
3.2.3.1. În S.V, □3, la adâncimea de -0,56 m, au fost identificate resturile unei
vetre de foc. Aceasta a fost ridicată pe un „pat” de pietre de râu, deasupra cărora a
fost depus un strat gros din lut (0,18 m). Crusta puternic arsă (grosime de 0,09/0,11
m) s-a prezentat destul de crăpată. Din vatră, care bănuim că a fost ovală, s-a
păstrat o porţiune cu o lungimea maximă de 0,34 m, lăţimea a fost de 0,42 m. În
jurul complexului au fost găsite câteva cioburi Dridu.
3.2.3.2. În S.I, □5, la adâncimea de -0,36 m, a fost găsită o alveolare (adâncime
max. în centru=0,22 m), de formă aproape rotundă (diam.=0,95 m), plină cu cenuşă
şi resturi de lemne arse. Nu am avut elemente de datare dar, foarte probabil, ea
aparţine secolelor 19 (sfârşit)-20 (început).
3.3. Materiale:
3.3.1. Din Bronzul Mijlociu: câteva cioburi Tei III din G.1, care provin de la
recipiente lucrate dintr-o pastă mai grosieră cu impurităţi (dintre forme, amintim un
vas sac) şi altele din pastă fină, de la ceşti.
3.3.2. Cultura Dridu: acestei manifestări i-a aparţinut un lot relativ puţin
numeros de ceramică. Este vorba de recipiente lucrate la roată, care au corpul
alungit, cu umerii slab pronunţaţi, cu buza îngroşată la exterior. Ele au fost
decorate cu striuri. Au putut fi sesizate şi forme de recipiente scunde, globulare, cu
mici torţi, ornamentate cu linii lustruite.
3.3.3. Secolul 18: Dintre puţinele piese, enumerăm cuie şi trei piroane, o doagă
din fier şi fragmente ceramice.
3.3.4. Secolul 19 (sfârşit)-20 (de început): Au fost recuperate piese din metal
(lamă fragmentară de la un cuţit; un belciug, cuie, un piron), ceramică smălţuită şi
mici fragmente de sticlă.
4. Punctul „Dăneasca”
4.1. Amplasamentul şi stratigrafia: Arealul aflat la est de o vale care curge
perpendicular spre Argeş, pe o suprafaţă de cca. 120.000 mp, au fost identificate
urmele unui sit arheologic41. În 1988, când au fost întreprinse aici investigaţii de

41

Confirmări în acest sens au venit şi după o periegheză suplimentară făcută în 2011 de
Traian Popa, Cristian Schuster, Raluca Kogălniceanu, Florin Grofu.
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salvare42, partea de vest a amintitului teren era ocupată de construcţii, curţi şi
grădini. Zona centrală era plantată cu pâlcuri de livadă (cireşi), iar arealul
răsăritean fusese arat şi pe el se plantase trifoi. În condiţiile date, săpăturile s-au
concentrat în spaţiul livezilor, printre copaci, şi în segmentul acoperit de trifoi. Au
fost practicate două secţiuni, notate S.III şi S.IV. Ambele au fost orientate nord-sud.
Prima, cu dimensiunile de 20 x 2 m, a fost dispusă la 10 m sud de marginea terasei.
Descoperirea unui complex a impus deschiderea unei casete (C.2 = 4 x 2 m) în
dreptul □4-5 al S.III. La 3,70 m est de S.III, a fost practicată S.IV, cu dimensiunile
de 12 x 2 m. De la capătul nordic al acestei secţiuni şi până la marginea terasei era
o distanţă de 8,50 m. La răsărit de S.IV, la marginea de vest a ariei ocupate de
trifoi, anume la o distanţă de 11 m de amintita secţiune, a fost dispusă S.I. Aceasta,
cu orientarea nord-sud, situată la 5,50 m de marginea terasei, a avut dimensiunile
de 20 x 2 m. Aceeaşi orientare şi aceleaşi dimensiuni a avut şi S.II, amplasată la 26
m est de SI. Surprinderea unui complex a impus trasarea la S.II a unei casete C.1
(4.50 x 2.50 m) în dreptul □1-4. Şi în trifoi şi în livadă a fost depistat un strat
vegetal, în livadă gros de 0,20/0,25 m, iar în trifoi de 0,25/0,30 m. În S.III şi S.IV
nu a fost surprins niciun strat arheologic bine conturat. Materialul arheologic se
concentra în stratul vegetal; imediat sub acesta, în anumite zone, au fost depistate
complexe. Sub stratul vegetal din S.II a fost identificat şi unul arheologic, gros de
0,10 m, aparţinând culturii Tei IV. Aceleiaşi manifestări culturale i-a aparţinut şi
stratul arheologic gros de maximum 0,20 m din S.I.
4.2. Complexe:
4.2.1. Construcţii de suprafaţă:
4.2.1.1. Din Bronzul Târziu (cultura Tei IV):
4.2.1.1.1. În S.II, □1-4 şi C.1, la adâncimea de -0,90 m, au fost depistate
resturile unei construcţii de suprafaţă cu rost de locuinţă (notată L.1). Orientarea
complexului, conform împrăştierii materialului arheologic (chirpici, cenuşă şi
fragmente ceramice), a fost nord-vest/sud-est. Dispersia materialului arheologic
acoperea o suprafaţă de cca. 3,25 x 2,50 m. În partea de nord a complexului a fost
identificat un segment din podina din lut galben bine bătătorit. Grosimea ei varia de
la 0,20 la 0,40 m, fiind mai consistentă spre marginea de sud.
4.2.1.1.2. În S.II, □9-10, la adâncimea de -0,92 m, au fost identificate
sporadicele urme ale unei alte construcţii de suprafaţă (notată L.2). Din cauza
condiţiilor improprii de cercetare, din păcate, complexul nu a fost investigat pe
întreaga sa suprafaţă. Orientarea probabilă a locuinţei a fost nord-est/sud-vest,
căzând aproape perpendicular pe L.1. S-a investigat numai colţul de sud al
complexului, format din două aglomerări mai mari de chirpici, ceramică şi oase de
animale.
4.2.1.2. Cultura Dridu: În S.IV, □3-4, la adâncimea de -0,52 m, au fost
descoperite „pâlcuri” de bulgări de chirpici (opt la număr, dintre care cea mai mare
aglomerare măsura 0,34 x 0,38 m) puternic arşi. Aceştia aveau o împrăştiere totală
(ovală) în suprafaţă de 1,15 x 2,34 m, orientarea acestui complex a fost nord-sud.
Printre respectivele „insule” de chirpici, dar şi sub acestea, au fost găsite fragmente
sporadice de ceramică, oase de animale şi pietre de râu. Acest complex reprezintă
42

Schuster, Popa 1995a, p. 31 sqq.
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în opinia noastră resturile unei construcţii de suprafaţă (notată L.3). Ceramica, chiar
aşa sporadică cum a fost, ne-a permis atribuirea complexului culturii Dridu.
4.2.1.3. Secolul 19: În S.III, □ 4-5 şi C.2 au fost suprinse urmele unei construcţii
de suprafaţă, atribuită, după inventarul ceramic, secolului 19. Complexul (socotit
de noi a fi locuinţă; notată L.4) a avut o formă rectangulară cu colturile rotunjite
(3,38 x 2,57 m). Orientarea lui a fost nord-vest/sud-est. În capătul de nord au mai
putut fi recunoscute gropile de par (cu diam. de 0,21, respectiv 0,19 m). Resturile
puternic arse ale pereţilor din chirpici şi împletitură de nuiele prezentau o grosime
de până la 0,16 m. Pe faţa interioară a unei bucăţi din perete se puteau observa
urme de var alb. Sub chirpici, a fost documentat un strat de cenuşă şi cărbuni de
lemn (gros de 0,03/0,05 m) provenind, foarte probabil, de la acoperiş. În partea de
sud a locuinţei, puternic afectată de intervenţii antropice din secolul 20 şi de
rădăcinele copacilor, au fost reperate resturile unei vetre de foc (?). Inventarul
complexului s-a dovedit deosebit de sărac.
4.3. Materiale arheologice:
4.3.1. Neo-eneolitic: Au fost descoperite cinci fragmente ce aveau fire subţiri de
pleavă în pastă. Bănuim că acestea sunt dovezi ale prezenţei în zonă a unei
comunităţi neo-eneolitice (cultura Criş?).
4.3.2. Bronzul Timpuriu: Sub vegetalul din S.III, înaintea stratului steril
arheologic, au fost identificate câteva fragmente ceramice din Bronzul Timpuriu,
cultura Glina43.
4.3.3. Din Bronzul Târziu: Atât cele două complexe, cât şi stratul arheologic, au
fost relativ bogate în material arheologic. De precizat este, însă, că piesele os, corn
şi piatră au fost numeric puţine. Nu s-au descoperit artefacte din metal.
4.3.3.1. Piese litice cioplite: Din L.1 provin un nucleu, un fierăstrău, trei lame şi
mai multe aşchii de silex. Două lame, aşchii, un nucleu au fost găsite în L.2. Din
stratul arheologic au fost recuperate patru lame (din care două fragmentare), un
gratoar pe bot de lamă, câteva aşchii şi un nucleu.
4.3.3.2. Piese din lut ars (altele decât ceramica): Au fost descoperite şase
fusaiole bitronconice (patru în L.1 şi două în L.2), dintre care una avea în zona de
incidenţă a celor două părţi un brâu de alveole, precum şi nişte caneluri ce
traversau vertical toată suprafaţa piesei.
4.3.3.3. Piese din os şi corn: Fără a fi calitativ deosebit de semnificative, trebuie
totuşi amintite câteva piese din os: un corn (fragmentar, găsit în L.2) şi trei sule
(două rupte la capătul inferior; piesa întreagă a fost găsită în L.1, restul în strat).
Din corn a fost lucrat un „plantator”, descoperit în L.1, care se păstrează în stare
fragmentară.
4.3.3.4. Ceramica:
3.3.4.1. Pasta: lotul de ceramică deosebit de consistent, reprezentând cca. 95%
din întregul material arheologic, s-a putut clasifica după calitatea pastei în trei
categorii: a) ceramică ce are în compoziţie pietriş mărunţit şi o cantitate însemnată
de nisip; b) ceramică din pastă cu puţin nisip şi multe cioburi pisate fin; c)
ceramică din pastă fină, compactă, uneori lustruită, numai în câteva cazuri având în
43

Schuster, Popa 1995a, p. 31; Schuster 1997, p. 1999; Schuster, Fântâneanu 2005, p. 21,
Harta 7.
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compoziţia ei cioburi foarte mărunt zdrobite, ca şi mică, scoici şi cochilii pisate.
Peste 90% din ceramică aparţine primelor două categorii, restul fiind din pastă fină.
O parte a olăriei este relativ bine arsă, câteodată având urme de ardere secundară.
Culoarea este, în general, cărămizie-cenuşie, cu nuanţe ce merg până la cenuşiu
închis şi negru.
4.3.3.4.2. Formele: Formele categoriilor a şi b după pastă, care au putut fi
reconstituite, sunt puţine: vase de dimensiuni mari şi mijlocii, cu corpul în general
globular, gât tronconic, cu buza evazată, teşită spre exterior; recipiente cu pereţii
groşi, având corpul tronconic; castroane cu corpul arcuit sau pântecul bombat, cu
buza teşită oblic către exterior sau cu marginea evazată oblic; căni cu corpul conic,
cu gât cilindric, cu buza profilată în exterior. Ceramicii fine îi sunt atribuite oalele
cu corpul globular şi gât tronconic, cu sau fără torţi, străchinile, paharele, vasele în
miniatură (boluri, străchini şi farfurioare). Un loc important îl ocupă ceştile, unele
fără decor, altele ornamentate. Toartele la vasele din categoriile de pastă a şi b sunt
late, cu profil dreptunghiular sau subţiate la mijloc; altele înguste, cu profil
tronconic sau triunghiular; iar altele, orizontale, aparţinând mai ales recipientelor
de mărime mijlocie, ce atestă influenţe sudice.
4.3.3.4.3. Decorul: Ceramica este ornamentată, în special cea din categoriile a şi
b, cu alveole aplicate imediat sub buză, bine reliefate, mici butoni aplicaţi,
impresiuni superficiale, realizate cu unghia sau trestia, decor cu măturica. Vasele
din cadrul ceramicii fine sunt decorate, mai ales, în tehnica împunsăturilor
succesive cu triunghiuri haşurate, benzi de linii paralele, romburi asimetrice,
caneluri. Ornamentul obţinut, lucrat îndeobşte mai puţin îngrijit, era umplut cu o
pastă albă.
4.3.4. Cultura Dridu: Acestei manifestări i-a aparţinut un lot de fragmente
ceramice puţin numeros, găsit exclusiv în L.3. Este vorba de recipiente lucrate la
roată. Au putut fi identificate recipiente scunde, globulare, cu mici torţi,
ornamentate cu linii lustruite. Alte vase au corpul alungit, cu buza îngroşată la
exterior. Striurile sunt singura formă de ornament.
4.3.5. Secolul 19: Fragmentele ceramice proveneau de la oale pântecoase, cu
buza trasă spre exterior, prevăzute cu o toartă, precum şi de la altele, foarte
probabil străchini smălţuite cu decor floral şi geometric. Au mai fost recuperate
două piroane îndoite şi cinci cuie, la fel, deformate, toate din fier.
C. Câteva concluzii:
Atât perieghezele cât şi săpăturile arheologice, cele asupra cărora am insistat în
prezentul nostru demers, dar şi altele derulate între 1988-200344, au arătat că
majoritatea siturilor de pe raza comunei Adunaţii-Copăceni se concentrează pe
terasa înaltă din dreapta râului Argeş. Tot aşa, toate siturile reperate, exclusiv
aşezări, se găsesc în areale protejate natural prin văi şi pante abrupte. Dimensiunile
acestor aşezări sunt de mici proporţii, la fel şi stratul arheologic şi numărul
complexelor, fapt ce vorbeşte despre mărimea redusă a comunităţilor care le-au
44
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întemeiat, precum şi despre caracterul acestora, de grupuri semi-sedentare, în
special cele din preistorie, cu o economie bazată, foarte probabil, pe creşterea
animalelor.
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PLANŞE

1

2

3

4
Pl. I. 1 = biserica „Cuvioasa Parescheva” şi 2 = cruce de sec. 18 din Dărăşti-Vlaşca; 3 = cruce
de sec. 18 şi 4 = biserica „Sfinţii Constantin şi Elena” din Mogoşeşti.
Taf. I. 1 = „Cuvioasa Parescheva” Kirche und 2 = Kreuze aus dem 18. Jh. aus Dărăşti-Vlaşca; 3
= Kreuze aus dem 18. Jh. und 4 = „Sfinţii Constantin şi Elena” Kirche aus Mogoşeşti.
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1

2
Pl. II. Adunaţii-Copăceni: 1 = punctele „La C.A.P.” (A), „La Porcărie” (B) şi „La Vie 2”, 2 =
punctul „Pod”.
Taf. II. Adunaţii-Copăceni: 1 = die Fundorte „La C.A.P.” (A), „La Porcărie” (B) und „La Vie
2”, 2 = Fundort „Pod” (A).
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1

2
Pl. III. 1 = Adunaţii-Copăceni-Dăneasca, 2 = Varlaam-Sat (A).
Taf. III. 1 = Adunaţii-Copăceni-Dăneasca, 2 = Varlaam-Sat (A).
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1

2

3
Pl. IV. Mogoşeşti, punctul „I”: 1 = imagine cu Locuinţa Tei nr. 1, 2-3 = ceramică Tei.
Taf. IV. Mogoşeşti, Fundort „I”: 1 = Ansicht des Tei-Hauses Nr. 1, 2-3 = Tei-Keramik.
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1

2
Pl. V. Mogoşeşti: 1 = imagine cu zona punctelor “Cimitir“ şi “I”, 2 = vas hallstattian
(ceramică canelată) din punctul “I”.
Taf. V. Mogoşeşti: 1 = Ansicht mit den Fundorten “Cimitir“ und “I”, 2 =
hallstattatzeitliches Gefäß (kannelierte Keramik) aus dem Fundort „I”.
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