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Cuvânt înainte
Toamna anului 1987 a însemnat pentru mine „contactul nemijlocit cu arheologia
giurgiuveană”. Conducerea Muzeului Luptei pentru Independenţa Poporului Român din Giurgiu
aﬂase că la Şcoala Generală din Letca Veche este un profesor de istorie care cochetează cu
arheologia. Efectuasem mai multe cercetări de suprafaţă în arealul comunelor Letca Nouă şi
Ghimpaţi, rezultatele cărora le publicasem în ziarul judeţean. Fapt care mă adusese în atenţia
directorului Vasile Barbu, dar mă „înălţase” şi în ochii autorităţilor comunale (primarul a
început să mi se adreseze cu „profesore”, nu cu „bă, profesore”, ca până atunci!). În consecinţă,
în loc să contribui cu elan revoluţionar la propăşirea agriculturii, mi s-a permis de către
mai marii judeţului să particip în toamna anului 1987 la investigaţiile arheologice de salvare
de la Mihăileşti-Tufa.
Eu, este drept, bucureştean de origine, dar şcolit la Universitatea din Sibiu, şi cu cercetări
arheologice ca student în situri romane (Boiţa – Caput Stenarum, Apoldu de Sus), m-am „trezit”
făcând echipă cu două persoane necunoscute – Vasile Barbu şi Viorica Enăchiuc – şi săpând
într-o aşezare din Epoca Bronzului. Ba mai mult, Barbu mi-a „dat” drepturi egale cu Viorica
Enăchiuc, indicându-mi că, ar ﬁ bine, să nu cred tot ce spune din punct de vedere ştiinţiﬁc
partenera mea într-ale arheologiei!
Şi uite aşa, am debutat în arheologia „sudistă” (vorba lui Barbu, „Terra Miticorum”!) sub
auspicii deosebit de interesante. Mai ales când pe şantier ne aﬂam toţi trei; atunci începea
„show-ul”! Ţin minte că, într-una din zile, când Vasile Barbu şi Viorica Enăchiuc „discutau”
mai aprins, eu găsindu-mi strategic de lucru într-o secţiune mai îndepărtată, un ţigănuş
mai măricel, angajat ca muncitor necaliﬁcat, a venit fuga la mine, strigând „tataia este în
şanţ!”. Plin de nervi în urma dialogului „suculent” ce răzbătea de la cei doi arheologi
amintiţi, m-am luat de băiat, certându-l că de ce a lăsat o persoană străină să intre în şantier,
ba mai mult, aceasta căzând şi într-o secţiune.
Puştiul, oarecum dezorientat, mi-a spus că nu este vorba de „tac’su mare”, ci de un craniu
de om pe care l-au găsit în şanţ. Întradevăr, chiar pe mĳlocul secţiunii late de doi metri, se
aﬂa o căpăţână cu calota orientată în sus. Vasile Barbu şi Viorica Enăchiuc au încetat imediat
orice sfadă, m-au expediat din secţiune, şi au început, în deplină armonie şi mare prieteşug,
să şpăcluiască craniul. După o ora acesta era eliberat de pământ. S-a dovedit că nu existau
alte oseminte umane în apropierea lui. În schimb, în gura craniului a fost descoperită o
monedă din 1952! M-am simţit „răzbunat”, căci tare aş ﬁ vrut să şpăcluiesc şi eu la craniu!
La Mihăileşti, noi săpam în grădina unui cetăţean, a cărui gospodărie urma să fie
dărâmată, pentru a face loc zonelor adiacente Canalului Bucureşti-Dunăre. Bietul om, necăjit
şi plin de obidă, stătuse tăcut cât şpăcluiseră Vasile Barbu şi Viorica Enăchiuc la „mort”. După
ce a fost găsit ortul în gura craniului, m-a tras deoparte şi mi-a spus: „Domnu inginer, tata
şi cu mine am îngropat căpăţâna! Am găsit mortu’ când am săpat la fântână. Mai avea resturi de
centură militară şi nasturi de metal pe el”.
Considerăm că acel cap a aparţinut unui militar decedat în luptele care s-au dat (şi) pe
Argeş în Primul Război Mondial. Dealtfel craniul a fost trimis la analiza antropologică şi, se
pare că, soldatul îngropat la Mihăileşti, a fost un militar de origine asiatică (mongoloidă),
posibil turc bulgar.
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Arheologii muzeului giurgiuvean (Vasile Barbu, Viorica Enăchiuc, Raluca Barac, Traian Popa,
Cristian Schuster) şi-au petrecut luni întregi investigând terasa înaltă din dreapta râului
Argeş. De multe ori, prin grĳa partidului (P.C.R.) şi ale unor organe specializate ale statului
(Securitatea şi Miliţia), arheologii erau „dublaţi” cu băieţi versaţi în alte discipline, care
vegheau ca lucrurile să se desfăşoare fără incidente. Nu odată, am fost zoriţi să cercetăm
mai repede, că utilajele şi oamenii muncii, care lucrau la Canalul Bucureşti-Dunăre, n-aveau
timp să stea după „tâmpeniile” noastre.
Am fost vizitaţi pe şantier de tovarăşi de bine de la judeţ (printre care prim-secretarul
„Be. Ion”), de la centru, chiar din cadrul armatei. Un alai de trei ARO-uri militare a poposit
într-o zi la Mihăileşti, dintr-una din maşini coborând un general, a cărui mutră mi se părea
cunoscută. Ghinionul a făcut că exact în ziua respectivă să ﬁu singur pe şantier, Vasile Barbu
şi Viorica Enăchiuc ﬁind plecaţi la Giurgiu. Generalul m-a întrebat ce am descoperit în zonă;
iar după ce m-am strufocat să-i explic (aşa ca pentru un „apevist”), că s-au găsit vestigii
medievale, getice, din Prima Vârstă a Fierului şi din Epoca Bronzului, la plecare m-a întrebat
care dintre acestea sunt mai vechi! Îmi venea să urlu, căci, în opinia mea, am socotit că,
toată logoreea mea a fost în zadar. Unul dintre însoţitorii generalului, un locotenent, a venit
la mine şi mi-a spus că „tovarăşul general Ilie Ceauşescu a glumit!”. Astfel am soluţionat
dilema, am priceput de ce mi se părea cunoscut chipul generalului!
Bazinul Argeşului constituie unul dintre arealele cel mai intens cercetate din judeţul
Giurgiu (pl. I). Terasa înaltă din dreapta râului a intrat în atenţia iubitorilor de antichităţi
de la sfârşitul secolului 19, apoi, treptat, în cea a arheologilor.
Proiectul, care dorea realizarea unei artere albastre între Bucureşti şi Dunăre, a impus
efectuarea de săpături de salvare în mai multe zone, atât în partea stângă a Argeşului, mal
aﬂat administrativ în componenţa judeţului Ilfov, cât şi pe amintita terasă dominantă din
dreapta râului.
Din păcate ridicarea digului de la Mihăileşti-Cornetu şi realizarea lacului de acumulare
de aici, a distrus nu numai un sat întreg (Buda), generând drame în rândurile locuitorilor
acestuia, dar au afectat, câteodată iremediabil, alteori numai parţial, şi o serie de situri de
interes arheologic şi istoric.
Arheologii implicaţi în investigarea bazinului inferior al Argeşului, de la Muzeul
Municipiului Bucureşti, Muzeul Luptei pentru Independenţa Poporului Român din Giurgiu (astăzi
Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu”), Muzeul Olteniţa (astăzi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa),
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, au încercat să obţină prin săpături de
salvare cât mai multe informaţii despre o parte importantă din situri.
Condiţiile în care s-a lucrat, n-au fost deloc uşoare, pe lângă problemele inerente,
speciﬁce săpăturilor arheologice, s-au adăugat şi altele, generate de „heirupismul” tuturor
factorilor politici implicaţi în realizarea Canalului Bucureşti-Dunăre. Arheologii ﬁind obligaţi
să lucreze în regim de maximă urgenţă, nu de puţine ori utilajele, buldozerele, tractoarele,
excavatoare, „Wolele”, camioanele, stăteau în spatele lor, aşteptând nerăbdătoare să
„muncească cu abnegaţie revoluţionară” la înfătuirea măreţului obiectiv economic.
Acest stress suplimentar a făcut ca uneori să izbucnească nedorite conflicte între
arheologi şi autorităţi, cei care trăgeau ponoasele din această cauză, în cele mai multe cazuri,
ﬁind primii. Colectivele de la muzeul din Giurgiu au avut o oarecare şansă, căci directorul
de atunci (Vasile Barbu), mai băţos din ﬁre, a reuşit să stabilească un „modus vivendi” relativ
acceptabil cu forurile de partid şi stat implicate în activitatea de pe Canal.
Cert este că, în perioada respectivă (1987-1989) investigaţiilor arheologice li s-au pus la
dispoziţie resurse ﬁnanciare semniﬁcate, fapt care a făcut ca săpăturile de salvare să se
deruleze din luna aprilie până în decembrie. Tot atât de adevărat este că, o parte din
rezultatele investigaţiilor au fost spectaculoase, acum cercetătorii de la muzeul giurgiuvean
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descoperind siturile de la Adunaţii-Copăceni, Mogoşeşti, Varlaam şi Mironeşti. Unele dintre
săpăturile de salvare s-au transformat cu timpul în investigaţii sistematice – Mogoşeşti (1988
cu intermitenţe până în 2003) şi Mironeşti (1988 cu unele întreruperi până în anul 2011),
ﬁind şi subiectul unor monograﬁi arheologice.
În volumul de faţă, un proiect al lui Vasile Barbu, pe care, din păcate, nu l-a putut duce
la capăt, dorim să prezentăm rodul principalelor cercetări arheologice derulate de-a lungul
anilor în bazinul inferior al Argeşului. Pentru a evita orice „concurenţă neloială”, Barbu a decis
valoriﬁcare rezultatelor investigaţiilor în trei: Schuster urma să se ocupe de Preistorie, Popa
de Epoca Fierului şi Vasile Barbu de perioadele ulterioare.
În demersul nostru, am avut în vedere atât investigaţiile mai vechi, efectuate de
arheologii de la Institutul de Arheologie şi Muzeul Municipiului Bucureşti, cât, mai ales, cele
ale colectivelor de la muzeul din Giurgiu.
Asupra unora din prima categorie vom insista mai puţin. Aici ne gândim la cercetările
de mare amploare de la Popeşti-Nucet. Dava getică de aici reprezintă unul din punctele de
interes arheologic cele mai importante din judeţ. Cercetări au întreprins de-a lungul zecilor
de campanii o serie de remarcabili specialişti, precum Dinu V. Rosetti, Radu Vulpe, Alexandru
Vulpe, George Trohani, Adriana Stoia, Marieta Gheorghiţă, Nona Palinaş (actualul director al
şantierului), Radu Băjenaru etc. Pe acest şantier şi-au „făcut mâna” şi un lot important de
tineri arheologi şi studenţi.
Din păcate, cu privire la acest monument s-au publicat relativ puţine informaţii, o bună
parte dintre rezultatele şi materialele investigaţiilor ﬁind în curs de prelucrare. Din ceea ce
a văzut lumina tiparului cu privire la Popeşti-Nucet, dar şi împrejurimi, am încercat să
extragem esenţa (de aici, un număr destul de semniﬁcativ de planşe, care şi-a găsit locul în
volumul de faţă), căci ar ﬁ fost neﬁresc ca într-o lucrare dedicată arheologiei bazinului
Argeşului, să nu facem vorbire şi despre acest obiectiv arheologic aflat nu departe de
Bucureşti.
În realizarea demersului nostru am beneﬁciat de-a lungul vremii de date şi informaţii
oferite cu generozitate şi gentileţe de către Alexandru Vulpe, Eugen Comşa, Valeriu Leahu, Vasile
Barbu, Gheorghe Cantacuzino, Done Şerbănescu, Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, Mioara
Turcu, Vasile Boroneanţ, George Trohani, Nona Palincaş, Ecaterina Ţânţăreanu, Emil Păunescu,
Viorica Enăchiuc, Marin Panait. Din păcate o parte dintre aceştia au intrat în neﬁinţă...
Ţinem să mulţumim colegilor noştri de la Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” – Florin
Grofu (desenator), Mariana Simion (restauratoare) – şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
– Gheorghe Chelmec (fotograf) şi Cătălina Toma (desenatoare), care ne-au sprĳinit în alcătuirea
unei părţi a ilustraţiei prezentului volum.
CRISTIAN SCHUSTER
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Capitolul I

Câteva date geograﬁce şi istorice

Repere geograﬁce
Judeţul Giurgiu este „ﬂacat” la nord şi la sud de două cursuri de apă majore ale ţării
noastre (pl. I/1). În ultimul caz, de ﬂuviul Dunărea, iar aproape pe întreaga lungime a
graniţei de nord, de râul Argeş. Pe noi ne-a interesat între anii 1986-1989, odată cu
investigaţiile arheologice de salvare pe ceea ce se dorea a ﬁ înainte de Revoluţie „Canalul
Dunărea-Bucureşti”, traseul acestuia din urmă.
Râul Argeş se constituie în graniţa de est a Câmpiei Teleormanului (pl. I/2; XXXII/1), parte
a Câmpiei Române. Specialiştii (Popescu 2005) au constat că devenirea Câmpiei Teleormanului
se derulează pe parcursul a opt faze, odată cu retragerea marelui lac din Pliocen şi Cuaternar.
Importante au fost momentele când se constituie o parte a Câmpiei Piteştiului (Terasa 5 a
Argeşului = t5 Argeş), când Dunărea a avansat de la gura Oltului la cea a Argeşului (t4 Argeş),
fracturând astfel legătura câmpiilor Boianului şi Burnasului cu Podişul Prebalcanic, dar şi
răstimpurile Teraselor 3 şi 2, când teritoriul dintre Olt şi Argeş este treptat golit de apele
lacului cuaternar.
Câmpia Teleormanului este împărţită în mai multe subunităţi. Dintre acestea două sunt
mărginite în judeţul Giurgiu de apele Argeşului: este vorba de Câmpia Găvanu-Burdea şi de
Câmpia Burnasului. Prima dintre ele ﬁind cuprinsă între Vedea la vest şi Argeş la est şi Câmpia
Burnasului la sud (Ciulache, Dobraca, Cândea 2005). Ea este o câmpie piemontană acoperită
de loess şi depozite loessoide (cu grosimi de 8-20 m), care se găsesc în ceea mai mare parte
peste un pat argilos sau marnos.
Partea de est a câmpiei este cunoscută sub denumirea de Câmpia Găvanu (pl. XXXI/1).
Această se aﬂă situată între râurile Teleorman şi Argeş. La rândul ei această unitate geograﬁcă
a fost divizată în Câmpia Dâmbovnicului în nord şi Câmpia Câlniştei în sud.
Cu privire la întinderea Câmpiei Burnasului (pl. XXXI/2) există mai multe ipoteze
(Basarabeanu, Bordânc, Vlăsceanu 2005). În documentele mai vechi, prin Câmpia Burnasului
s-a înţeles teritoriul dintre vărsarea Vedei în Dunăre şi Valea Parapancea. Ulterior, este văzută
ca spaţiul dintre Oltul Inferior şi Argeşul Inferior, cu Câlniştea la nord şi ﬂuviul în sud. Astăzi,
când se vorbeşte de Câmpia Burnasului, se are în vedere regiunea dintre partea inferioară a
Vedei şi Teleormanul, Valea Vĳiştea şi Valea Albă până la Câlniştea. Burnasul este ocupat de ceea
ce specialiştii numesc molisoluri, iar în nordul Câmpiei Găvanu-Burdea predomină solurile
podzolite şi planosolurile.
Câmpia Ialomiţei se compune din mai multe subunităţi – Târgovişte-Ploieşti, Istriţa, TituSărata şi Vlăsia, dintre care de interes pentru relieful judeţului Giurgiu sunt ultimele două.
Astfel, Câmpia Titu-Sărata, este alcătuită în special de interﬂuvii largi, în cazul nostru de cel
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dintre Argeş şi Sabar/Dâmboviţa (Grigore, Popescu, Marin 2005, 299). Argiloiluvisolurile,
molisolurile, în special cernoziomurile cambice, şi solurile intrazonale hidromorfe şi solurile
neevoluate sunt caracteristice Câmpiei Titu.
Câmpia Vlăsiei (Posea, Bogdan, Popescu, Buza, Posea, Drugescu 2005, 307-338), cuprinde
şi segmente din lunca Argşului. Altitudinea din această parte a câmpiei atinge cca 30 m.
Terasa a treia a Argeşului, care începe pe la Domneşti (jud. Ilfov), ajunge să aibe la nord de
Vărăşti o altitudine absolută de 60 m sau 15 m altitudine relativă. Cca 8-12 m altitudine
relativă, respectiv 45-50 m absolută, are Terasa a doua a Argeşului la Valea Dragului. Iar Terasa
întâi are la Dobreni, Vărăşti, Valea Dragului (sud) şi Herăşti o altitudine între cca 60-40 m, ceea
ce înseamnă o altitudine relativă de maximum 5-7 m.
Am pomenit de lunca Argeşului. Este vorba, de fapt, de Lunca Argeş-Sabar, care începe
la Găiseni (120 m altitudine absolută) şi ajunge până la Olteniţa-Chirnogi (18-20 m altutidine
absolută) şi are o lăţime până-n 5-6 km. La Olteniţa râul a format un con în lunca Dunării.
Sabarul (Ghinea 1998, 53) este unul din aﬂuenţii din stânga Argeşului. El se varsă în
acesta din urmă pe teritoriul comunei Hotarele. Lungimea râului, care izvoreşte din sud-estul
Piemontului Cândeşti, este de 144 km. În monograﬁile consacrate cercetărilor arheologice
de la Mogoşeşti (Schuster, Popa 2000, 11 sqq.) şi regiunea Mironeştiului (Schuster, Popa 2008b,
13 sq.), localităţi aﬂate pe malul drept al Argeşului, am făcut unele aprecieri cu privirea cu
mediul ambiant din zonele apropiate râului (vezi şi Schuster 2005c).
Acesta, împreună cu bazinul său, cu aﬂuenţii săi, s-a dovedit din cele mai vechi timpuri
una din cele importante şi interesante areale din centrul Munteniei, ﬁind mereu căutată de
grupurile umane, şi, în consecinţă, intens populată. Râul este unul alohton, care izvoreşte
în Munţii Făgăraş, prin doi aﬂuenţi, Buda şi Capra, de sub vârful Arpaşu Mic, de la 2030 m
altitudine, din lacul glaciar Buda, respectiv din lacul glaciar Capra, situat sub vârful Vânătarea
lui Buteanu, şi parcurge 344 km până la vărsarea în Dunăre (Ghinea 1996, 65). Judeţul Giurgiu
este străbătat de Argeş pe direcţia nordvest-sudest, pe un traseu de 113 km, de la Bolintin
Deal până la Hotarele (pl. I/2). Începând de la Valea Vedei şi până la vărsare în Dunăre, Argeşul
a contribuit la crearea unui con-deltă.
Cele mai multe situri arheologice, în special cele din perioadele mai vechi, au fost
depistate în segmentul giurgiuvean al Argeşului pe terasa înaltă din dreapta râului. Aceasta
se compune, în principal, dintr-un sol brun-roşcat. În schimb, la poalele sale, se găseşte
lunca râului, în unele locuri destul de lată, care are şi un râu paralel, anume Sabarul.
În anumite secvenţe temporale, datorită unor precipitaţii abundente, s-a ajuns ca
respectivele două râuri să-şi unească cursurile şi să formeze un luciu de apă apreciabil ca
dimensiuni. Acesta devenind foarte probabil navigabil, aspect conﬁrmat, considerăm noi,
şi de descoperirea resturilor unei monoxile la Mironeşti (Schuster, Morintz 2006, 35). Lunca
Argeşului, ca dealtfel şi altele din Câmpia Teleormanului (Glavacioc, Neajlov, Dâmbovnic), este
ocupată de soluri aluviale şi aluviuni şi, uneori, sunt prezente regosolurile, care sunt
localizate în zona frunţilor terasei şi versanţii care fac legătura între terasele în cauză,
câmpurile şi luncile.

Unele informaţii istorice
La „graniţa” dintre Câmpia Titu cu Câmpia Găvanu-Burdea este situată comuna Găiseni
(Ghinea 1996, 596). Pe lângă localitatea eponimă, din comună, din punct de vedere
administrativ, fac parte şi satele Căscioarele, Cărpenişu şi Podu Popa Nae. În Cărpenişu este
situat „Conacul N. Dobrin”, ridicat în secolul 19. În Găiseni se găsesc astăzi urmele „Mănăstirii
Strâmbul” (ctitorită pe la 1512-1521 de marele vornic Drăghici Vintilescu şi menţionată pentru
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prima oară documentar la 3 aprilie 1526 într-un act dat de Radu de la Afumaţi, domn al Ţării
Româneşti în mai multe „reprize”: 1522, 1522-1523, 1524, 1524-1529), din care se păstrează
biserica (cu adăugiri din secolele 17-19) cu hramurile „Sfântul Nicolae” şi, din 2010, „Sfântul
Voievod Neagoe Basarab.
La Căscioarele a existat o altă mănăstire, denumită chiar „Căscioarele” (întemeiată pe la
1432), de la care a supravieţuit biserica cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
(refăcută în 1725 şi 1753). Aici se găseşte şi piatra de mormânt a stolnicului Neagoe (de la
1504). Într-un hrisov al lui Alexandru Iliaş de la 13 februarie 1629, prin care întăreşte
mănăstirii „Pantocrater” de la Sfântul Munte mănăstirea „Căscioarele”, să-i ﬁe metoh (DRH,
B, vol. XXII, doc. 225, 441 sqq.). este amintit şi satul Căscioarele (Ţânţăreanu 2010, 73).
Revenind la mănăstirea „Strâmbul” (Ţânţăreanu 2010, 136), trebuie amintit că ctitorul
ei, Drăghici Vintilescu din Floreşti, fost până în anul 1520 paharnic, este cunoscut în
istoriograﬁe ca unul din dregătorii de seamă ai lui Neagoe Basarab (1512-1521), Radu de la
Afumaţi şi Vlad Înecatul (1530-1532) (Stoicescu 1968, 55 sq.; Teotoi 2001, 255). La 1533,
mănăstirea este menţionată de un document emis de Vlad Vintilă Voievod (domn al Ţării
Româneşti între 1532-1535), iar Radu Şerban întăreşte în 1605 stăpânirea mănăstirii asupra
satelor Onceşti (localitatea Onceşti face astăzi parte din comuna Stăneşti, unitate
administrativă aﬂată tot în judeţul Giurgiu) şi Găiseni (DIR, B, veac. XVII, vol. II, doc. 193,
199 sq.). Schitul a primit de-a lungul vremii câteva danii (DIR, B, veac. XVI, vol. II, doc. 6,
5). Aşa cum a arătat Emil Păunescu (Păunescu E. 2005, 53), doi egumeni ai schitului au ajuns
înalţi ierarhi ai bisericii ortodoxe din Principatele Unite şi Regatul României, anume Clement,
în 1850-1862 episcop al Argeşului, respectiv Iosif Naniescu, în perioada 1873-1875, tot episcop
al Argeşului şi apoi, până în anul 1902, mitropolit al Moldovei.
Că întradevăr familia lui Drăghici Vintilescu a jucat un rol esenţial pentru Schitu Strâmbu,
schit reînﬁinţat în 2010, şi pentru zona actualului Găiseni, este atestat şi de pietrele tombale
păstrate în pronaosul bisericii (jupâneasă Anca, decedată la 1521; Vintilă, tatăl marelui vornic,
mort pe la 1533; jupân Stroe, ﬁul marelui vornic, mare ban al Craiovei, ucis la 1543 în timpul
lui Radu Paisie, domn al Ţării Româneşti 1535-1545, în lupta de la Fântâna Ţiganului,
înmormântat iniţial la mănăstirea Vărbila, fapt conﬁrmat de piatra de mormânt aﬂată aici
până la jumătatea secolului 20, apoi reînhumat în 1544 la Căscioarele; Maria, una din ﬁicele
marelui vornic, călugăriţă, decedată în 1557; Vălsul spătar, probabilul nepot al marelui
vornic, mort la 1588, şi însuşi Drăghici Vintilescu, trecut în neﬁinţă la 1572; în lăcaşul de cult
mai există patru lespezi, trei dintre acestea având inscripţiile ilizibile, dar pe care apar anii
1539, 1543, 1556, iar a patra, din 1578, aparţine unui oarecare Ivaşcu) (Nicolaescu 1938, 213).
Tot în „colţul” nord-vestic al judeţului Giurgiu se găsesc şi comunele Vânătorii Mici, Joiţa,
Ulmi şi Floreşti-Stoeneşti. Ele nu sunt situate nemĳlocit pe Argeş, ci în bazinul mai larg al
râului. Unele dintre localităţile acestor comune se aﬂă pe cursul Sabarului sau Ciorogârlei.
Comuna Vânătorii Mici este alcătuită din satele Corbeanca, Cupele, Izvoru, Poiana lui
Stângă, Vălcelele, Zădăriciu, Vânătorii Mari şi cel eponim (Ghinea 1996, 617; Ghinea 1998, 388).
Chiar în satul reşedinţă de comună, anume Vânătorii Mici, a fost ctitorită în perioada 18501857 biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe”. Pe undeva în actualul teritoriu al localităţii a
existat, aşa cum atestă un hrisov din 8 ianuarie 1580 (DIR, B, veac. XVI, vol. IV, doc. 443,
443 sq.), un cătun, dispărut astăzi, cu numele Ruşeţu, care constituia hotar al satului
Călugăreni-Coţopeneşti, întărit de Mihnea Turcitul mănăstirii Glavacioc (Ţânţăreanu 2010, 79).
Lângă Cupele a fost un alt cătun cu numele de Roşia (Roşiia), pomenit într-un hrisov de
la 13 iunie 1599 dat de Mihai Viteazu (DIR, B, veac. XVI, vol. VI, doc. 361, 351 sqq.), în care
se aminteşte în lista boierilor jurători pentru Dumitru ban şi de postelnicul Radu din Roşia
(Ţânţăreanu 2010, 79). Tot în preajma satului actual Cupele a ﬁinţat în secolul 15 un cătun
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cu numele de Călugăreni/Coţopeneşti (Ţânţăreanu 2010, 73). Acesta este menţionat într-un
document de la 15 iulie 1475, dat de Basarab Laiotă, prin care se întăreşte mănăstirii Cozia
şi satul Călugăreni (DRH, B, vol. I, doc. 121, 206).
Localitatea contemporană Izvoru se numea în secolul 16, aşa cum precizează hrisovul
din 8 ianuarie 1580 al lui Mihnea Turcitul, Corbii Ciungi (DIR, B, veac. XVI, vol. IV, doc. 443,
443 sq.). Acelaşi hrisov face vorbire şi de satul Cupele (Cupeni). În Izvoru se găseşte biserica
cu hramul „Sfântul Nicolae”, ridicată în 1827. În sat a fost construit în secolul 19 şi un conac.
Floreşti-Stoeneşti este compusă din satele Floreşti, Stoeneşti şi Palanca (Ghinea 1996, 576,
616). În localitatea Floreşti, se găseşte biserica cu hramul „Sfântul Nicolae”, a cărei construcţia
a fost începută de comisul Stoian Florescu în 1679 şi terminată de Voichiţa Florescu la 1715.
Tot pe cuprinsul satului a fost zidit în secolul 18 şi un conac, cunoscut sub denumirea de
„Conacul Djuvara”.
În satul Palanca funcţionează şi astăzi biserica cu hramul „Sﬁnţii Voivezi”, ridicată pe la
1800-1801. La Stoeneşti au fost ridicate două lăcaşe de cult. Primul, biserica cu hramul „Buna
Vestire”, este ctitoria din 1723 a lui Gavriil Drugănescu, ﬁind restaurată în 1939-1942 de
arhitectul G.M. Cantacuzino. Căminarul Scarlat Stoenescu va ridica în 1838 o altă biserică,
aceasta având hramul „Cuvioasa Parascheva”.
O bună bucată de vreme, chiar şi după 1989, a funcţionat în conacul de la Stoeneşti,
cunoscut sub numele de „Drugănescu”, zidit în stil „brâncovenesc” la începutul secolului 18,
un frumos muzeu de etnograﬁe. După retrocederea conacului, piesele din expoziţie şi-au
aﬂat locul în spaţiile Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” din Giurgiu.
Actualul Floreşti era cunoscut în secolul 16 sub numele Drugăneşti (Ţânţăreanu 2010,
75), aşa cum apare în hrisovul lui Vladislav al II-lea din data de 19 aprilie 1525, când se
întăreşte grămăticului Stanciu cu ﬁii, ﬁul lui Obraz Lat, o serie de sate, Drugăneştii ﬁind unul
dintre acestea (DIR, B, veac. XVI, vol. I, doc. 191, 185).
Satele Ulmi, Căscioarele, Drăgăneasca, Ghionea, Icoana, Moşteni, Poenari şi Trestieni alcătuiesc
comuna Ulmi (Ghinea 1996, 617; Ghinea 1998, 332 sq.). Localităţile respective se aﬂă situate
în interﬂuviul mai larg Argeş, Dâmboviţa şi Ilfov. În satul Poenari se găsesc biserica cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, zidită în secolul 18, şi „Conacul Butculescu”, ridicat la 1900.
Comuna Joiţa are în componenţa ei satele Bâcu, Cosoba, Săbăreni şi Joiţa (Ghinea 1996,
616). În localitatea reşedinţă de comună se găsesc biserica cu hramul „Sﬁnţii 40 de Mucenici”,
construită la 1859, şi un conac ce datează de la sfârşitul secolului 19 - începutul celui
următor.
Comuna Bolintin-Deal, aﬂată geograﬁc în Câmpia Vlăsiei, în zona din stânga râului Argeş,
se compune din două localităţi: cea eponimă şi Mihai Vodă (Ghinea 1996, 170). Ca monumente
cu semnificaţie istorică menţionăm conacele „Băleanu”/„Hubert” (început de secol 20),
bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1886) şi „Sfântul Gheorghe”, ridicată la sfârşitul
secolului 19, şi „Şcoala de fete” şi „Primăria”, ambele construite tot în anii din urmă ai
secolului 19.
În aceeaşi Câmpie a Vlăsiei se găseşte şi oraşul Bolintin-Vale (Ghinea 1996, 170), alcătuit
din localităţile eponimă, Crivina, Malu Spart şi Suseni. Dintre monumente sunt de amintit
chiar în Bolintin-Vale „Pretura”, „Primăria Veche” şi „Poşta Veche”, toate construite la sfârşitul
secolului 19, „Casa Manolache” (înălţată între 1910-1920) şi biserica cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” (1832), iar în satul Malu Spart biserica „Adormirea Maicii Domnului”.
Satul Malu (Malu Spart) este amintit pentru prima oară într-un hrisov al lui Radu Şerban,
dat la 23 noiembrie 1608, în care, printre alţi martori, se găseşte şi popa Gorga din Malu
(DIR, B, veac XVII, vol. I, doc. 318, 348; Ţânţăreanu 2010, 77).
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Într-un hrisov din 1 august 1570 este menţionat satul Berceni (Berceani) (Ţânţăreanu 2010,
71), astăzi încorporat în oraşul Bolintin Vale, care era în acea vreme hotar pentru ocina din
Sămaileni întărită de Alexandru Mircea lui Rusin (DIR, B, veac XVI, vol. III, doc. 442, 368 sq.).
Documentele medievale (hrisovul din 5 martie 1433 a lui Alexandru Mircea; DIR, B, veac
XIII-XV, doc. 84, 95) amintesc în „Pădurea cea Mare” de o mănăstire la Bolintin (Ţânţăreanu
2010, 145), construită la sfârşitul secolului 14, de Logofătul Filos („Pilea logofătul”, probabilul
autor al „Pripealelor”, texte religioase slavo-române, păstrate în cca 25 de manuscrise, vezi
Simedrea 1970; Mihăilă 1974, 300 sq. şi Teoteoi, Vătăşianu 2001, 663). Prin hrisovul respectiv,
dat de Alexandru Mircea, mănăstirea era înzestrată cu o parte a cătunului Bucşani (danie
întărită apoi şi de Vlad Dracul; DIR, B, veac. XIII-XV, doc. 93, 103). Mănăstirea este amintită
şi în alte hrisoave din anii de domnie ai lui Vladislav al II-lea, Laiotă Basarab, Basarab cel Tânăr,
Radu de la Afumaţi şi Petru cel Tânăr (DIR, B, veac. XIII-XV, doc. 149 şi 163, 152, 164; veac.
XVI, vol. II, doc. 6, 5; veac. XVI, vol. III, doc. 132, 140).
Mănăstirea a fost, aşadar, ctitorită în vremea lui Mircea cel Bătrân (domn al Ţării
Româneşti 1386-1418), aidoma altora, precum cele de la Brădet şi Strugalea/Glavacioc, în
apropiere de Găeşti, ambele în judeţul Argeş, Nucet şi Dealu, judeţul Dâmboviţa, Vişina, judeţul
Gorj (Teoteoi 2001, 254).
Aşezământul monahal a dispărut încă din secolul 17, ﬁind menţionat pentru ultima
oară într-un document din 24 mai 1667, şi, din păcate, urmele lui încă nu au fost depistate
cu certitudine în teren (Ionaşcu 1937). Anterior, în secolul 16, pe la 1526, adică în timpul
domniei lui Alexandru Coconul, mănăstirea a fost închinată mănăstirii Radu Vodă, care era şi
ea închinată mănăstirii athonite Simo-Petra. Atanasie, Sava şi Eufrosin sunt singurii egumeni
cunoscuţi ai mănăstirii.
Comuna Ogrezeni este alcătuită din satul eponim şi Hobaia (Ghinea 1996, 616). În
localitatea Ogrezeni se pare că este astăzi înglobat fostul cătun Zăvârca (Izvărta), pomenit
într-un hrisov al lui Radu cel Mare, dat la 20 iunie 1507, prin care acesta este întărit mănăstirii
Glavacioc (DIR, B, veac. XVI, vol. I, doc. 38, 42 sqq.; Ţânţăreanu 2010, 81).
Lângă satul Grădinari (comuna Grădinari) a existat în secolul 16 un cătun numit Socoteşti
(Ţânţăreanu 2010, 80), astăzi dispărut. Numele acestuia apare într-un hrisov al lui Mihnea
Turcitul la 14 iunie 1588, prin care i se întăreşte lui Bogdan logofăt şi un ţigan cumpărat de
la Diicu din Socoteşti (DIR, B, veac. XVI, vol. V, doc. 385, 366 sq.).
Satele Buturugeni, Pădureni, Podu Ilfovăţului şi Poşta alcătuiesc comuna Buturugeni
(Ghinea 1996, 331). Această se aﬂă în partea dreaptă a cursului Argeşului (vezi şi frumoasa
descriere a cursului Argeşului în raza satului Poşta la Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 241).
Conform etnologilor (Ghinoiu, David 2003, 45), legenda de întemeiere a satului Buturugeni,
vorbind despre originea teritorială a primilor locuitori, se referă exclusiv la localnici.
În satul Pădureni se găseşte biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ctitorită pe
la 1827. Acest sat s-a numit iniţial Gâşteşti, aşa cum apare menţionat la 23 noiembrie 1608
într-un hrisov al lui Radu Şerban, unde, printre martori s-a aﬂat şi Pârvan din Gâşteşti (DIR,
B, veac. XVII, vol. I, doc. 318, 348; Ţânţăreanu 2010, 75).
În satul Buturugeni este astăzi inclus cătunul Prisăceni (Presăcene/Preseceni), care apare
menţionat pentru întâia oară într-un document din 4 noiembrie 1623-1626 (Ţânţăreanu 2010,
78). Este vorba de zapisul lui Marco şi a soţiei sale Parasca, când aceştia tranzacţionează o
moşie în Prisăceni (DIR, B, veac. XVII, vol. IV, doc. 351, 344 sq.).
Oraşul Mihăileşti are ca localităţi componente pe cea eponimă, dar şi satele Drăgănescu,
Popeşti şi Novaci (Ghinea 1996, 615). În localitatea Drăgănescu se găseşte biserica cu hramul
„Sfântul Nicoalae”, ctitorie în 1870. În Mihăileşti, dar aparţinând de fostul sat Tufa, astăzi
cartier al oraşului, este situată, chiar pe malul Argeşului, biserica cu hramul „Sﬁnţii Voievozi”,
ctitorie din 1714 (pl. XI/1), şi se găseşte şi „Conacul Călinescu” (pl. XI/2).
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Din secolul 17 sunt biserica cu hramul „Adormirii Maicii Domnului” din satul Novaci şi
biserica cu hramul „Sfânta Treime”, ctitorită la 1688-1689, din satul Popeşti (pl. III/2). Acest
din urmă lăcaş de cult a fost ridicat de marele vistier Cârstea Popescu, ﬁul comisului Ghidu
şi de soţia sa Ilinca, ﬁică a lui Pană Pepano (Ţânţăreanu 2010, 151 sq.). Planul bisericii este
în formă de navă, având dimensiunile de 16.50 x 7.30 m. În stânga şi dreapta intrării sunt
pictate portretele domnitorilor Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu, în vremea
cărora a fost zidită biserica, iar în pronaos se găsesc portretele ctitorilor. Tot acolo, se aﬂă
şi mormintele lui Cârstea Popescu, mort în 1703, şi ale Ilincăi, decedată un an mai târziu.
Prima menţiune despre Mihăileşti (Mihăeşti) se găseşte într-un hrisov din 14 iunie 1579
(Ţânţăreanu 2010, 77), dat de Mihnea Turcitul, care întăreşte ocină în sat lui Stoica şi ﬁii şi
lui popa Vlad, călugărul (DIR, B, veac. XVI, vol. IV, doc. 398, 393 sq.).
Tot pe terasa din dreapta Argeşului se găsesc şi satele componente – Dărăşti-Vlaşca,
Adunaţii-Copăceni, Varlaam şi Mogoşeşti – ale comunei Adunaţii-Copăceni (Lahovari, Brătianu,
Tocilescu 1898, 16; Ghinea 1996, 18 sq.).
Într-un hrisov din 10 decembrie 1535 al lui Radu Paisie se vorbeşte de un martor
(Ţânţăreanu 2010, 75), Neacşu din Dărşti (DIR, B, veac. XVI, vol. II, doc. 189, 196 sq.). Satul
Copăceni este amintit pentru prima oară în hrisovul din 27 iunie 1566 (Ţânţăreanu 2010, 74),
când localitatea apare ca hotar al ocinei Dudeasca (DIR, B, veac. XVI, vol. III, doc. 263,
225 sq.).
Mogoşeştiul este menţionat la 10 mai 1555 de hrisovul lui Pătraşcu cel Bun, prin care
acesta întăreşte slugerului Udrişte (şi soţiei sale Stanca) mai multe sate sau părţi ale
respectivelor, printre care şi Mogoşeşti (Cat. Doc. Ţ. Rom., vol. I, doc. 645, 98; Ţânţăreanu
2010, 78). Alt document, din 27 mai 1577, pomeneşte şi de Mogoşeşti, când vorbeşte de Vlad
vel comis şi Cherei, căruia i se întăresc mai multe sate cumpărate de la Vlad din Bârseşti (DIR,
B, veac. XVI, vol. IV, 473; vezi şi Panait 1978, 171). Nu trebuie omisă nici menţiunea din
„Catagraﬁa din decembrie 1819-ianuarie 1820” (Constantinescu 1978, Birnicii judeţului Ilfov/
VIII. Plasa Sabarului de Jos. 7. Mogoşeşti).
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 Mogoşeşti (DRH, B, vol.
XXII, doc. 125, 273 sqq.; Ţânţăreanu 2010, 72).
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 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 a lui Nicolae Kreţulescu, fapt conﬁrmat şi de documentele ruseşti, întocmite în
anul 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
anul 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
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Comana – R1-73-177-12. C798-885), 1866 (Hotărnicia moşiei Mogoşeşti şi cea din Bereşti/
Copăceni ale fostului administrator şi arendaş Scarlat Petrovici).
În „Lista boierilor care aveau drept de vot in judeţul Vlaşca” (Ordinul nr. 59/1831, al Marii
Visterii a Ţării Româneşti), era înscris şi Grigore Filipescu, mare vornic. De altfel, pe acesta îl
aﬂăm la 1834 ca având moşii la Adunaţii-Copăceni (Ordinul nr. 68/1834).
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 hectare şi 71 ari. Unui număr de 122 locuitori, foşti clăcaşi în 1864, înainte
de reforma domnitorului A.I. Cuza, li s-au dat 461 hectare şi 51 ari, rămânând 682 hectare
şi 20 ari. Interesant este că, din acestea din urmă, 60 hectare şi 41 ari erau păduri, iar 158
hectare şi 22 ari se constituiau în vii.
Pârlita a fost vechea denumire (până la 1 ian. 1965) a satului Argeşul, localitate desﬁinţată
(17 feb. 1968) şi uniﬁcată cu satul Adunaţii-Copăceni. Interesant e că la 1 ianuarie 1965 au
fost schimbate numele mai multor sate „Pârlita” (cel puţin 9). În prezent nu mai există în
România nici un sat cu numele „Pârlita” sau „Pârlitu”, „Pârliţi”, „Pârlituri”. În cea mai mare
parte denumirile au fost modiﬁcate, în câteva cazuri satele au fost înglobate în altele.
Astăzi, din comuna Adunaţii-Copăceni face parte şi satul Dărăşti-Vlaşca. 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 suprafaţa de 686
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 Mogoşeşti şi Varlaam, astăzi părţi 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. Satul
Mogoşeşti, avea o suprafaţă de 656 ha şi o populaţie de 371 locuitori. 360 ha erau în
proprietatea lui V.M. de Gravie, iar locuitorii deţineau 296 ha. Denumirea cătunului 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 a curţilor nu mai erau
vizibile în teren. De la 1824, cătunul a trecut în stăpânirea lui Constantin Bălăceanu şi a
urmaşilor săi. Cătunul Varlam se întindea pe o suprafaţă de 624 ha şi avea o populaţie de
305 locuitori. St. Petrovici deţinea 412 ha (150 ha pădure şi 142 ha vie), iar locuitorii 212 ha.
În Adunaţii-Copăceni se găseşte biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (pl.
VIII/1), care, este posibil, să ﬁ avut o fază iniţială din lemn, ridicată nu mult după 1601 (?).
Fază din zid de cărămidă datează de la 1843, ﬁind ctitoria lui Scarlat Petrovici. Lăcaşul a fost
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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”
şi a fost ridicată 1873 (pl. IX/1). În cimitirul fostului sat Pâslari, situat lângă biserică, se mai
păstrează şi astăzi cruci din piatră din secolele 18 (?)-19 (pl. IX/2-5).
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 (pl. VIII/2).
Biserica din Mogoşeşti are hramul „Sﬁnţii Constantin şi Elena”, prima fază (de zid?)
datând din perioada 1823-1825 (pl. X/1). În curtea ei se păstrează cruci din piatră din secolele
18-19, provenite din cimitirul satului (pl. X/2-4).
La ieşirea dinspre satul Mogoşeşti, în satul Grădiştea, aparţinând de comuna Comana
(Ghinea 1996, 446 sq.), se găseşte biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ridicată
la 1657. Nu departe de aceasta se găseşte alt obiectiv aﬂat pe lista monumentelor istorice,
anume „Conacul Grădişteanu” (începutul secolului 20), astăzi unitate a S.R.I.
Pe malul stâng al râului Argeş se află situate două sate Colibaşi şi Câmpurelu care
formează comuna Colibaşi (Ghinea 1996, 445). În ﬁecare din aceste localităţi au fost ridicate
în secolul 19 (în Colibaşi la 1880) câte o biserică cu acelaşi hram „Cuvioasa Parascheva”.
Menţiuni despre Câmpurelu şi Colibaşi se găsesc în „Catagraﬁa din decembrie 1819-ianuarie
1820” (Constantinescu 1978, Birnicii judeţului Ilfov/ VIII. Plasa Sabarului de Jos. 8. Colibaş. 9.
Câmpurelu).
La sud est de Colibaşi, se găseşte comuna Gostinari alcătuită din satul eponim, situat în
stânga Argeşului, şi localităţile Câmpurelu şi Mironeşti (Ghinea 1996, 632 sq.). Aşa cum au
arătat studiile etnologice, originea teritorială a primilor locuitori în legendele de întemeiere
au fost de undeva din Muntenia (Ghinoiu, David 2003, 45). În satul reşedinţă de comună se
aﬂă curţile lui „Ştefan Bellu” (construite în sec. 18 şi refăcute la 1818) şi biserica cu hramul
„Sfântul Nicolae”. În 2010 a fost reînﬁinţat „Schitul Barbu Bellu”. La Câmpurelu s-a zidit la
sfârşitul secolului 19 biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva/ Sf. Nicolae”.
În Mironeşti mai pot fi văzută puţinele ruine ale palatului postelnicului Constantin
Cantacuzino, ctitorie de secol 17 (pl. LII/1) şi biserica cu hramul „Sfântul Nicolae”, ridicată
în 1668-1669 de Ilinca Cantacuzino, soţia stolnicului (pl. LXX/2). Altarul lăcaşului de cult este
la exterior poligonal şi semicircular în interior, iar fostul paraclis are dimensiunea de 25.20
x 8.60 m (Ţânţăreanu 2010, 148 sq.).
Mironeştiul de astăzi, fostul Coiani este menţionat într-o serie de documente, dintre care
amintim hrisovul lui Radu Paisie, redactat chiar în sat la 20 martie 1542 (DIR, B, veac. XVI,
vol. II, doc. 288, 286 sq.), dar şi cel al lui Mihnea Turcitul, dat la Bucureşti în 17 mai 1589
(pentru Nica postelnic şi Maria fiica Ancăi din Coconi) (Panait 1978, 171; Ţânţăreanu
2010, 73).
Herăşti este cunoscut mai ales prin faptul că aici se găseşte „palatul” ridicat de Udrişte
Năsturel. Fiu al biv vel logofătului Radu Năsturel (Stoicescu 1971, 214 sq.), Udrişte Năsturel
va ridica la Fierăşti, acest nume îl purta pe atunci localitatea, respectiva casă în intervalul
1641-1657, fapt conﬁrmat chiar şi indirect de Paul de Alep (pl. IX/1). Aici va funcţiona una
din cele importante biblioteci particulare din judeţul Giurgiu (pl. LXXXI/2-4) (Aramă 1978).
Biserica din Herăşti, gândită ca paraclis de curte şi gropniţă a familiei (Greceanu 1958),
are hramul „Sfânta Treime” ﬁind ctitorită la 1644 de doamna Elena (Ţânţăreanu 2010, 149
sq.). Investigaţiile arheologice vor demonstra că lăcaşul de cult a avut patru faze de
construcţie, ultima ﬁind cea a Elenei.
Lângă podul peste râul Argeş se găseşte „Conacul Stolojan”, ridicat pe la 1900, şi curtea
şi anexele sale.
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Herăşti şi Hotarele sunt amintite şi în „Catagrafia din decembrie 1819-ianuarie 1820”
(Constantinescu 1978, Birnicii judeţului Ilfov/ XI. Plasa Negoieşti. 9. Hereşti. 10. Hotar).
În arealul de sud-est a Câmpiei Câlnăului, în zona de contact cu lunca Argeş-Sabar, pe
malul stâng al râului Sabar, se găseşte comuna Vărăşti, compusă din localitatea eponimă şi
satul Dobreni (Ghinea 1996, 617; Ghinea 1998, 371). În Vărăşti se asﬂă biserica cu dublul
hram „Sfântul Nicolae şi Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie din 1817, iar în Dobreni se găsesc
ruinele „Curţii Domneşti”, biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ridicată la 1646
de Constantin Şerban Basarab „Cârnul” şi soţia sa Bălaşa (Iorga 1908, 89), şi conacul
„Danielopolu”. Amintita biserică s-a dorit a ﬁ capela curţii boiereşti (Ţânţăreanu 2010, 147
sq. şi pl. XXXI/2). Planul ei este dreptunghiular (20.00 x 7.50 m), cu altarul de formă
poligonală (pl. LI/1).
Consemnări cu privire la situaţia geograﬁcă, hidrograﬁcă, administrativă din regiunea
care ne interesează, anume bazinul Argeşului din judeţul Giurgiu, sunt prezente în diverse
lucrări, dintre care menţionăm cele ale lui F.I. Sulzer (1781), M. Bauer/Bawer (1778), C. Caracaş
(1830), D. Fotino (1859), I. Boldescu (1900) (Şerban 1978; Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 242).
Cu acest prilej sunt amintite, printre altele, localităţile Malu Spart, Leganare, Mereni, Ogrezeni,
Grădinari, Fălcoiani, Ciocan, Mihăileşti, Costin-Costieni.
Pe o serie de hărţi, întocmite de autori străini şi, ulterior, de autorităţi autohtone, vor
ﬁgura Muntenia, cu râul Argeş, dar şi unele dintre localităţile existente şi astăzi pe traseul
acestuia din judeţul Giurgiu. Dintre autorii străini amintim, selectiv, pe Jacop Gastaldo (1548,
Nova Tabula Poloniae, Ungariae, Boemiae, Germaniae, Rusiae, Lituae), Sebastian Münster (1550,
coperta volumului Cosmographia Universalis), Antonio Lafreri (1560), Ioannes Sambucus (1566),
Gerardus de Jode (1578), Abraham Ortelius (1579), Dominicus Custodis (1596), Gerard Mercator
(1602), Guillaume Blaeuw & Jean Blaeuw (1640), Wiliam Bery (1683), Giacomo Cantelii (1684),
F.L. Güssefeld (1785, Charte von der Moldau und Walachaey), F.J. Ruhendorﬀ (1788, Mappa
specialis Walachiae), Oberst Specht (1790-1791, Militärische Charte der Kleinen oder
oesterreichischen und grossen Wallachei) şi alţii (Biblioteca Academiei Române, Hărţi 983, 1003,
2145; Dimăncescu 1935, f. 25, 30, 37, 45, 47, 60, 75, 79, 83, 87, 89, 93-94, 97; Panait 1978, 169;
Ţânţăreanu 2010, 25 sq. şi pl. II-III, V/1). Importantă este şi Harta rusă din anul 1835,
întocmită la ordinele generalului Kiselev (Giurescu 1957, 277 sqq.; Ţânţăreanu 2010, 26 şi pl.
V/2). Dintre români (Biblioteca Academiei Române, Hărţi 1165; Ţânţăreanu 2010, 25 şi pl.
IV/1) este de pomenit stolnicul Constantin Cantacuzino (Padova, 1700; Harta Ţării Româneşti).
În amintitele documente, se menţionează, după caz, printre altele, şi câteva dintre
localităţile de pe Argeş, de la Ogrezeni până la Grădiştea (Ogrezeni, Grădinari, „Czokane”,
Preseceni, Ordiren-Ordoreanu, Buda, Kornit-Cornetu, Mihăileşti, Popeşti etc.). Se aruncă, de
asemenea, o lumină asupra ambientului bazinului Argeşului în trecut, măcar pentru Evul
Mediu Târziu şi începutul Epocii Moderne, când piesajul era, în bună parte, altul decât cel de
astăzi.
Chiar şi în anii ’30 ai secolului 20, dacă ne gândim la arealul Drăgănescu-Mihăileşti,
situaţia arăta altfel (Bucureşti 1934). Astfel, în apropierea primei localităţi menţionate,
Argeşul „săpase” în terasa înaltă din dreapta sa o alveolă, unde, când debitul râului permitea,
se formase un lac. La fel s-a întâmplat şi în arealul oraşului Mihăileşti, mai exact în faţa
satului Tufa, acum cartier al oraşului, unde a existat, de asemenea, un lac, una din „premisele”
actualului lac de acumulare Cornetu-Mihăileşti.
Un ajutor în înţelegerea imaginii bazinului Argeşului îl constituie şi alte surse. Printre
acestea este de menţionat pisania actualei biserici cu hramul „Sfântul Nicolae” din Drăgănescu,
în care se precizează că revărsarea din 1866 a râului a dus la distrugerea vechiului lăcaş de
cult lucrat din lemn şi a cimitirului satului. Probabil respectiva biserică şi cimitirul erau
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amplasate pe o „terasă” mai joasă sau chiar în valea Argeşului. Ulterior, în 1870 a fost ales
ca loc de ridicare al bisericii de zid terasa înaltă din dreapta râului.
Astfel de inundaţii probabil nu erau rarităţi în Preistorie şi ulterior, chiar până după
1975, când au fost luate măsuri de îndiguire şi, apoi, de construire a „Canalului BucureştiDunăre”. Că a fost aşa, este dovedit şi de faptul că satul Mogoşeşti a fost înﬁinţat în actuala
locaţie după 1814. Înainte, se bănuieşte, că a fost situat chiar în valea Argeşului, nu departe,
la sud, de locul pe care-l ocupă azi. Posibil ca o inundaţie puternică să ﬁ generat mutarea
localităţii. Cert este că, pe la anul 1826 casele erau deja amplasate pe malul drept, înalt, al
terasei râului.
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În capitolul de faţă dorim să prezentăm, în sinteză, principalele rezultate ale
investigaţiilor arheologice de suprafaţă, preventive şi sistematice, întreprinse pe segmentul
din judeţul Giurgiu al bazinului Argeşului de colectivele de specialişti de la diferite instituţii
de profil, altele decât Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu”. Este vorba, în special, de
arheologii de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” şi Muzeul Municipiului Bucureşti.
Înainte de a consemna principalele descoperiri întâmplătoare, cercetările de suprafaţă,
preventive şi sistematice, trebuie amintit că în bazinul Argeşului Inferior, ca dealtfel şi în alte
zone mai apropiate sau mai îndepărtate acestuia, au fost descoperite între anii 1985-1989
(Boroneanţ 2005), dar şi cu ocazia investigaţiilor arheologice recente (2007-2011), multe zone
cu „copaci antrenaţi de episoade climatice cu aspect diluvial. Copacii se aﬂau la diverse adâncimi,
unii în mediu anaerob, sub nivelul apei freatice, alţii în depunerile de nisipuri şi prundişuri”
(Boroneanţ 2005, 3).
În zona noastră de interes, anume segmentul giurgiuvean al Argeşului, astfel de copaci
au fost găsiţi la Grădinari (pl. XII/1-2), Poşta-Buturugeni, Drăgănescu, Mihăileşti, Popeşti-Nucet,
Mogoşeşti, Varlaam, Mironeşti. În opinia lui Vasile Boroneanţ (2005, 7), conform rezultatelor
analizelor radiocarbon efectuate la Kiel (Germania), fenomenele climatice cu aspect diluvial
s-au petrecut în mai multe episoade, printre care se remarcă cel de pe la 5507±30 BP, calibrat
4344 B.C., 3529±26 BP, calibrat 1880 B.C., 1313±32 BP/ 1303±25 BP, calibrat 686 B.C./ 688 B.C.
Aceste date pot ﬁ puse în legătură cu unele momente şi prefaceri din neolitic, epocile bronzului
şi ﬁerului.

Descoperiri întâmplătoare și periegheze
Comuna Vânătorii Mici
Satul Zădăriciu
Pe teritoriul localităţii au fost depistate două areale cu vestigii ale culturii Sântana de
Mureş (Trohani, Oancea 1976, 30; Schuster 2007b, 43 şi pl. I/32-33). Prima zonă se găseşte la
marginea de nord a satului, iar a doua în punctul numit „La Cazan”.
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Comuna Buturugeni
Satul Poşta
Punctul „Poşta I”
Au fost identiﬁcate urmele unei locuiri hallstattiene, din secolul 4 d.Chr. şi Evul Mediu
Târziu, secolele 17-18 (Zănescu 1992, 368).
Punctul „Poşta II”
Vestigii medievale conﬁrmă existanţa la Poşta, în zona cimitirului satului, a unei aşezări
(Zănescu 1992, 368).
Punctul „Poşta III”
Vasile Boroneanţ, făcând periegheze în cadrul investigaţiei preliminare construirii
Canalului Bucureşti-Dunăre, a identiﬁcat resturile unei aşezări getice şi medievale (Miu 1997,
355).

Oraşul Bolintin Vale
Satul Malu Spart
Pe malul Argeşului, de la canton spre nord-vest, au fost depistate urme eneolitice
(Gumelniţa?), La Tène şi din secolele IV-III a.Chr. (Cod RAN/LMI 101225.01).
Satele Malu Spart – Suseni
Pe teritoriul ambelor localităţi unităţi administrative ale oraşului Bolintin Vale au fost
depistate vestigii din Epoca Bronzului, La Tène (secolele III-II a.Chr.) şi 8-9 d.Chr. (Cod RAN/
LMI 101225.02).

Oraşul Mihăileşti
Punctul „Tufa 1”
Conform celor scrise de Alexandru Vulpe (1959, 265), „în luna iulie 1958, cu prilejul săpării
unei gropi pentru scos lut de la baza terasei superioare de pe malul drept al Argeşului, în marginea
de N a satului Tufa, comuna Mihăileşti,..., a fost descoperit un depozit constînd din două securi de
bronz şi doi cercei de aur”. În cazul pieselor de bronz, este vorba de două topoare (pl. XXXIV/3)
unul cu gaură de înmănuşare transversală şi cu prelungirea cefei cilindrice (Vulpe 1959, 265 sq.
şi ﬁg. 1/1a-b, 2/1), şi celălalt cu gaură de înmănuşare transversală (Vulpe 1959, 266 şi ﬁg. 1/2,
2/2).
Cei doi cercei din aur au o formă circulară, cu capetele ascuţite, ﬁind lucraţi dintr-o bară
hexagonal-plată în secţiune (pl. XXXIV /1) (Vulpe 1959, 267 şi ﬁg. 3/1-2).
Punctul „Tufa 2”
La graniţa de sud-est a fostului sat Tufa, la aproximativ 1.5 km aval de punctul anterior,
dar la 0.5 km înspre interior de marginea terasei râului, au fost descoperiţi în acelaşi an
1958, tot întâmplător, o pereche de cercei de tip Lockenring din aur (Vulpe 1959, 267, nota de
la subsolul paginii şi ﬁg. 6). Din păcate, s-a păstrat numai unul, lucrat dintr-o sârmă cu
secţiune rotundă, cu capetele aplatizate şi braţele „încălecate” (pl. XXXIV /2).
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Satul Drăgănescu
Punctul „Abator”
O aşezare din secolul 17, cu o suprafaţă de aproximativ 2 ha, a fost identiﬁcată la est
de localitate, pe terasa Argeşului, în apropierea podului care unea până la lucrările la Canalul
Bucureşti-Dunăre cele două maluri ale râului. Printre altele, în şanţurile practicate în anul
1986 pentru irigaţii, Vasile Boroneanţ a găsit două gropi de bordei (Zănescu 1992, 368; Miu
1997, 354).
Punctul „Sat”
Pe un promontoriu al terasei Argeşului, la nord de sat, vizavi de ceea ce a fost cândva,
înainte de desﬁinţarea localităţii, ştrandul de la Buda, au fost reperate de acelaşi Vasile
Boroneanţ o groapă de bordei şi o groapă de bucate, ambele din secolul 17 (Miu 1997, 354).
Punctul „C.A.P.”
Acolo unde cândva a fost C.A.P.-ul din localitate, în partea de nord-vest a satului, s-au
descoperit (1986, Vasile Boroneanţ) materiale din Bronzul Timpuriu (cultura Glina), civilizaţia
getică şi medieval târzii (secolele 17-18) (Miu 1997, 355).
Punctul „Intrarea în Sat”
În anul 1986 Aristide Ştefănescu a identiﬁcat la intrarea în sat, pe marginea terasei înalte,
urme materiale (ceramică) din secolele 16-17 (Ştefănescu 1992a, 251). Într-o săpătură
ocazională, făcută în contextul construirii noii şosele dintre Mihăileşti şi Buturugeni, au putut
ﬁ observate gropile a cinci bordeie.
Satul Novaci
În anul 1950 a fost achiziţionat de Institutul de Arheologie un lot de monede de tipul
Aninoasa-Dobreşti. Din păcate nu se cunoaşte punctul exact de pe raza localităţii unde a fost
descoperit (Preda 1973, 282).

Comuna Bulbucata
Satul Făcău
Punctul „I”
Excavaţiile efectuate cu prilejul amenajării unui canal de irigaţii (în 1967), au avut ca
rezultat găsirea unor vestigii getice, care au fost atribuite unui mormânt din sec. IV a.Chr.
În toamna aceluiaş an au fost întreprinse de către Margareta Constantiniu şi Valeriu Leahu
periegheze pentru aﬂarea unor date suplimentare (Constantiniu, Leahu 1968).
Punctul „II”
Investigaţii de suprafaţă, efectuate de Margareta Constantiniu şi Valeriu Leahu în anul
1967, au permis depistarea pe malul stâng al Ilfovăţului la 500 m sud de arealul de nord-est,
unde a fost descoperit un mormântul getic, urmelor unui sit neolitic (Gumelniţa?)
(Constantiniu, Leahu 1968, 203).
Punctul „III”
În acelaşi an 1967, Margareta Constantiniu şi Valeriu Leahu (Constantiniu, Leahu 1968,
203) au identiﬁcat la 800 m sud de locul unde a fost găsit mormântul amintit un sit getic,
atribuit secolelor II-I a.Chr.
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Satul Novaci, oraş Mihăileşti – Satul Dărăşti-Vlaşca,
com. Adunaţii-Copăceni
Investigaţii de suprafaţă, efectuate în anii ’50-’60 ai secolului trecut de către Eugen Comşa,
au permis identiﬁcarea unui sit neo-eneolitic aparţinând culturii Gumelniţa (Cod RAN/LMI
100807.01), care se întinde de o parte şi alta a şoselei atât în localitatea Novaci cât şi pe
teritoriul satului Dărăşti-Vlaşca (Comşa 1978, 16/Lista descoperirilor 121).

Comuna Adunaţii-Copăceni
Satul Dărăşti-Vlaşca
Punctul „Pâslari 1”
Cercetările de suprafaţă întreprinse de Eugen Comşa (în perioada 1950-1965) vor duce
la identiﬁcarea unui sit neo-eneolitic (Boian? şi Gumelniţa) pe teritoriul fostului sat Pâslari,
astăzi încorporat în localitatea Dărăşti-Vlaşca (Comşa 1978, 16/Lista descoperirilor 119). O
periegheză recentă (2010; Cristian Schuster, Traian Popa, Raluca Kogălniceanu şi Florin Grofu)
a permis constatarea că intervenţiile antropice au afectat puternic situl.
Punctul „Pâslari 2”
Menţionatele periegheze au avut ca rezultat descoperirea unui al doilea sit, tot din
eneolitic (Gumelniţa), la Pâslari (Comşa 1978, 16/Lista descoperirilor 120). Periegheza din 2011
(Cristian Schuster, Traian Popa, Raluca Kogălniceanu, Alexandru Morintz) a arătat că situl a fost
parţial afectat de lucrările din zonă.

Comuna Hotarele
Satul Hotarele
Descoperiri întâmplătoare au făcut ca pe de teritoriul localităţii, fără a cunoaşte însă
exact locul, să se recupereze „monede de argint scyphate” de tip Vârteju (Preda 1973, 237).
Satul Izvoarele
Punctul „La Fântână”
Vestigii eneolitice, în special fragmente ceramice, au fost semnalete în anul 1960 (Comşa
2000, 102). Ulterior, anume în anul următor, au fost efectuate investigaţii arheologice (Comşa
1970; Comşa 2000). Noi periegheze efectuate în anii ’70 ai secolului 20 în zona sitului de la
„La Fântână” de Viorica Enăchiuc-Mihai (pl. II/2A), i-au permis recoltarea unor piese din lut
ars (fusaiole, ﬁgurine antropomerfe şi zoomorfe) material litic eneolitic, gumelniţean, din
Bronzul Mĳlociu, cultura Tei, şi un topor şi o lance din ﬁer getice din secolul I a.Chr., săgeţi
din acelaşi metal din secolele 6-7 d.Chr., o săgeată şi o lance, tot din ﬁer, din secolele 14-15
(Enăchiuc-Mihai 1978, 59, 65 şi pl. II/21-32, III/1-19).
Punctul „Valea Coşcova/Coşova II”
Pe terasa înaltă din dreapta Argeşului, de fapt pe un bot de deal, pe valea Coşcova/ Coşova
(pl. II/2B), a fost descoperit în anul 1970 un topor de bronz fragmentar, atribuit de Alexandru
Vulpe tipului Begunci (Vulpe 1971). Tot de aici au provenit două celturi, aﬂate iniţial în
păstrarea şcolii din localitate (Leahu 1975, nota 3). Precizăm că în literatura de specialitate
a intrat numele de Coşcova, dar pe hărţile mai vechi şi în toponimia locală, se vorbeşte de
Valea Coşova.
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Punctul „Valea Coşcova/Coşova III”
La aproximativ 150 m nord de punctul anterior, deasemenea pe terasa din dreapta
Argeşului, au fost depistate în anii ’70 ai secolului trecut urmele unei aşezări Sântana de
Mureş (Leahu 1975, 102).
Punctul „Valea Coşcova/Coşova IV”
În anii ’60-’70, înainte de etapa a doua a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în arealul
localităţii Izvoarele, cercetări de suprafaţă efectuate de Done Şerbănescu, au dus la identiﬁcarea
unui mic tell eneolitic. Perieghezele recente (2009-2010; Cristian Schuster, Traian Popa, Florin
Grofu), au conﬁrmat existenţa respectivului obiectiv arheologic.
Punctul „Valea Seacă”
În punctul „Valea Seacă” a fost descoperit întâmplător un cuţit din bronz, care a fost
atribuit fazelor Tei II-III (Leahu 1988, 531 sq. şi ﬁg. 3/3; Schuster, Popa 2000, 143).
Satul Scărişoara
Punctul „Ciricele”
În punctul „Ciricele” a fost identiﬁcată o aşezare a culturii Glina (Schuster 1997a, 204;
Schuster, Popa 2000, 144; Schuster, Popa 2008a, 84 sq.; Schuster, Fântâneanu 2005, 35).
Punctul „2”
Tot pe malul drept al Argeşului, la cca 1.3 km sud de „Ciricele”, a fost identiﬁcată o altă
zonă de interes arheologic. Aici au fost găsite materiale din Bronzul Timpuriu, cultura Glina
(Schuster 1997a, 204; Schuster, Popa 2000, 144; Schuster, Popa 2008a, 85; Schuster, Fântâneanu
2005, 35).

Comuna Herăşti
Satul Herăşti
Au fost descoperite întâmplător mai multe morminte Sântana de Mureş (Schuster 2007b,
48 şi pl. I/34). Au fost recuperate patru vase (Mitrea, Preda 1966, 86-87 şi ﬁg. 222).

Comuna Vărăşti
Satul Dobreni
Pe raza localităţii se găseşte o aşezare getică din secolele II-I a.Chr., identiﬁcată de Done
Şerbănescu în anul 1972 (Turcu 1979, 51).

Cercetări arheologice preventive și sistematice
Comuna Găiseni
Satul Găiseni
Punct „Fosta Mănăstire Strâmbu”
Specialişti de la S.C. Damasus S.R.L. din Braşov şi Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie
din Zalău au efectuat mai multe campanii arheologice preventive în arealul fostei „Mănăstiri
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Strâmbu” (cod RAN 103096.01) din Găiseni. Asupra respectivului monument monahal am
zăbovit şi noi sintetic în Capitolul I.
Investigaţiile din 2005 au avut ca obiectiv „Casa Stăreţiei” (Marcu, Istrate, Istrate 2006).
Clădirea respectivă a fost ridicată în sec. 18, stratigrafia interioară arătând, după cum
urmează: „lut gri prăfos, sol viu; umplutură din pământ amestecat cu materiale de construcţie,
rare fragmente ceramice databile în sec. XVII-XVIII; pardoseala din cărămidă a etapei I; umplutură
din moloz, pentru ridicarea nivelului interior de călcare; duşumea de scânduri aşezată pe un strat
de nisip; molozul rezultat din prăbuşirea structurilor zidite” (Marcu Istrate, Istrate 2006, 167).
Ea a fost cercetată prin intermediul câtorva secţiuni: S.12, S.13 şi S.14, toate cu dimensiunile
de 2.00 x 8.20 m, practicate în Încăperea nr. 2.
„Casa Stăreţei”, a fost ridicată într-o singură etapă, este dreptunghiulară, având în
interior lungimea de 13.50 m şi lăţimea de 4.10 m. Zidurile au o grosime de cca 0.60 m.
În campania din anul 2007 s-a dorit identiﬁcarea „structurilor zidite ale construcţiilor de
sub actualul nivel de căcare, demolate anterior, din zona zidului de incintă, dar şi urmărirea
stratigraﬁei din interioprul şi din jurul acestora, a datelor tehnice legate de acestea şi a informaţiilor
privind habitatul uman şi al acţiunilor antropice din spaţiul pe care au fost amplasate ediﬁciile”
(Marcu Istrate, Pop, Culic 2008, 141).
Cele cinci suprafeţe deschise, au permis acumularea de „importante noi informaţii despre
acest monument medieval de arhitectură din judeţul Giurgiu. Pe baza acestora poate ﬁ reconstruit
parţial traseul incintei mănăstirii şi a habitatului din preajma acesteia” (Marcu Istrate, Pop, Culic
2008, 144). În S.18 (8.00 x 2.00), orientată sud-nord, perpendicular pe latura nordică a
incintei, cu scopul „de a investiga un posibil spaţiu de locuit delimitat de un zid spre E”, au fost
reperate o serie de ziduri (Z10, Z11, Z12, Z18, Z19 şi Z20), care indică şi prezenţa unui bolţi
de parter sau demisol.
În sectorul din spatele absidei lăcaşului de cult, unde a fost practicată S.19 (8.00 x
2.00 m), a fost stabilit că „zidul de incintă (Z5) descrie un uşor semicerc sprĳinit spre exterior pe
un contrafort (Z6)” (Marcu Istrate, Pop, Culic 2008, 144). S20 (3.00 x 3.00 m) a înlesnit
surprinderea colţului de sud-est al zidului de incintă (Z17) şi orientarea acestuia, „dar şi
reţeaua de alte ziduri adosate la el”.
S.21 (7.00 x 1.50 m), amplasat paralel cu latura de vest a bisericii, a dovedit existenţa
în spaţiul respectiv a laturei de sud a incintei (Z2, Z3 şi Z4). Resturile de zidărie (Z7, Z8 şi
Z9) a laturei de vest a incintei au fost documentate cu ajutorul S.22 (4.00 x 2.00 m). Aici s-a
„completat imaginea pandant de la N de Turnul clopotniţă, existentă şi la S de acesta” (Marcu
Istrate, Pop, Culic 2008, 144).
Au fost cercetate şi o serie de complexe (Cpl. C1, Cpl. C2, Cpl. C3, Cpl. C3A, Cpl. C4
în S21; Cpl. C5, Cpl. C6, Cpl. C7 în S22), reprezentând gropi cu diferite destinaţii. În S21 au
fost identiﬁcate şi o serie de materiale preistorice, din Epoca Bronzului. Dar, grosul materialului
arheologic a aparţinut Evului Mediu Târziu. Este vorba de ceramică (oale, castroane, străchini,
urcioare, căni smălţuite sau pictate, capace cu buton circular), pipe din lut ars fragmentare,
piese din ﬁer (cuie), o monedă turcească din argint, sticlă de geam (Marcu Istrate, Pop,
Culic 2008, 143).

Comuna Buturugeni
Satul Poşta
Punctul „I”
În cadrul unei cercetări de suprafaţă efectuată de Panait I. Panait şi Aristide Ştefănescu
în anul 1975, s-a luat decizia investigării prin săpături „pe drumul ce se desprinde din şoseaua
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Mihăileşti – Grădinari – Ogrezeni, coborînd spre vadul Argeşului, la circa 30 metri de albia actuală
a rîului” a unei locuinţe semiîngropate, lungă de 5 m, care a avut ca inventar ceramică
fragmentară (Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 241). Acest complex din secolul al 18-lea d.Chr. a
fost socotit a ﬁ aparţinut „supraveghetorului traversării, podarului, atunci cînd rîul nu putea ﬁ
trecut prin vad”.
Punctul „II”
Pe malul drept al râului Argeş, satul Poşta, în zona terasei înalte, acolo unde înaintea
realizării lacului de acumulare Cornetu-Mihăileşti a funcţionat un drum care înlesnea „accesul
din sat spre vadul apei şi de aici la Bucureşti” (Turcu 1992b, 229), a fost cercetat un sit cu vestigii
din Prima Vârstă a Fierului (Hallstatt), din secolul 3 d.Chr. şi medieval târzii. Informaţiile cu
privire la acest sit, se datorează muncii arheologice desfăşurate în perioada 1986-1987 de
către specialistul Mioara Turcu, pe atunci muzeograf-arheolog la instituţia de proﬁl din
Bucureşti (vezi şi Zănescu 1992, 368).
Au fost trasate mai multe secţiuni, dintre care S.III (50.00 x 2.00 m), amplasată
perpendicular pe valea Argeşului (pl. XXXIII/1), a dovedit că grosul păstrat al aşezărilor din
secolul 3 d.Chr. şi cea din sec. 16, se concentra spre marginea malului, pătrunzând cu numai
34 m spre interiorul terasei (Turcu 1992b, 229 şi pl. IV).
Caseta nr. I, practicată în arealul nordic al terasei, a dus la descoperirea la adâncimea de
-0.80 m a unui mormânt de incineraţie hallstattian (Turcu 1992b, 229, 231). Acesta a aparţinut
unui bărbat adult şi se compunea dintr-o strachină (pl. XLVIII/1) şi două fragmente de la
un recipient, care au reprezentat, foarte probabil, capacul vasului ce era umplut cu resturi
osteologice arse, cărbune şi pământ (Turcu 1992b, pl. I).
În Caseta nr. I au fost identiﬁcate şi resturile unei construcţii de suprafaţă (L.1), de formă
dreptunghiulară din secolul al 17-lea (Turcu 1992b, 231). Dintre materialele arheologice
recuperate din perimetrul complexului, sunt de amintit piese din ﬁer (pl. XLVII/2) (cârlig
de undiţă, un dorn, o aplică), din argint (rama unei iconiţe) şi lut ars (fragmente ceramice
şi o fusaiolă tronconică) (Turcu 1992b, 231 şi pl. II/3-6, III/1a-c).
Sub construcţia descrisă, s-a descoperit groapa unui bordei oval (B.2), cu treaptă de
intrare în partea de nord-est, ce fusese, foarte probabil, incendiat, lipsit de mobilier, datând
din secolul 3 d.Chr. (Turcu 1992b, 231). Ca artefacte din inventarul său, enunţăm multă
ceramică, două fusaiole din lut ars şi o ﬁbulă din bronz cu piciorul întors pe dedesubt (pl.
XLVII /1) (Turcu 1992b, 231 şi pl. II/1).
Un alt bordei (B.1), de formă rectangulară (suprafaţă păstrată: 3.35 x 2.75 m), a fost
reperat în urma taluzării terasei râului Argeş (Turcu 1992b, 231, 234). Prin materialul
adăpostit (ceramică, două fusaiole bitronconice; Turcu 1992b, 234 şi pl. III/2-3), şi acest
complex a aparţinut secolului 3 d.Chr.
Nu departe de acest complex, la cca 2.20 m depărtare, au fost surprinse resturile unui
cuptor menajer din acelaşi secol 3 d.Chr. (Turcu 1992, 231). De forma unei potcoave de
1.25 m lungime, cu deschiderea gurii de 0.45 m şi adâncimea vetrei de 0.55 m, această
instalaţie de combustie a posedat o boltă lucrată dintr-un amestec de lut şi pleavă şi o vatră,
arsă puternic la suprafaţă (grosimea crustei: 0.03 m), ridicată nemĳlocit pe pământ.
În deja amintita Secţiune nr. III (pl. XXXIII/1), în arealul său nordic, a fost cercetat un alt
bordei oval (B.4) din aceeaşi perioadă, care a fost prevăzut cu „un sistem de vatră deschisă:
un calup cruţat în lut, spre latura vestică a gropii bordeiului, iar peste acesta, un strat de lut bine
netezit la exterior care alcătuia vatra propriu-zisă, ..., fără gardină” (Turcu 1992b, 234 şi pl. IV).
Două împungătoare din ﬁer, o fusaiolă şi ceramică au constituit inventarul complexului
(Turcu 1992b, 234 şi pl. V/1-2, VI/2).
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După cum s-a văzut, din toate complexele de secol 3 d.Chr., dar şi din stratul arheologic,
au fost recoltate piese ceramice (Turcu 1992b, 234). Acestea au fost lucrate cu mâna, dar şi
la roată. În general, pasta s-a dovedit a ﬁ zgrunţuroasă, având în compoziţia ei nisip şi
pietriş. Spectrul coloristic mergea de la cenuşiu până la cenuşiu-închis şi chiar spre negru.
Formele care au putut ﬁ reconstituite, sunt recipientul globular cu gât scurt şi buza trasă
puternic în afară şi, din pastă ﬁnă, străchinile şi vasele de provizii. Câteva fragmente de
amfore, ornate cu caneluri şi lucrate din pastă cărămizie, atestă prezenţa ceramicii de import
în aşezarea de la Poşta (Turcu 1992b, 234).
Tot în Secţiunea nr. III a fost găsit şi un bordei rectangular (B.5), aparţinând secolului 6
d.Chr., prevăzut cu un cuptor ce „a fost înălţat pe o platformă de pămînt de 15 cm. În această
platformă s-a adîncit mai întîi locul unde urma să se facă vatra, iar deasupra s-au ridicat pereţii
laterali şi bolta cuptorului. În formă de potcoavă, cu vatra aproape alungită, aceasta nu depăşea
înălţimea de 0,40 m” (Turcu 1992b, 234, 236 şi pl. IV). În bordei (pl. XXXIII/1) a fost descoperită
o cantitate importantă de cenuşă şi cărbune, puţină ceramică şi un amnar din ﬁer. Iar din
cuptor s-au recoltat vălătuci prismatici din lut (pl. XLVIII/3), câteva pietre albe şi un dinte
de mistreţ (Turcu 1992b, 234 şi pl. VI/6-8).
Un bordei medieval (B.3), de formă patrulateră (pl. XXXIII/1), a afectat parţial B.4 din
secolul 3 d.Chr. (Turcu 1992b, 236 sqq. şi pl. IV). În complexul din secolul 16 d.Chr., în colţul
său vestic, s-a identiﬁcat o groapă de provizii (diam. = 1.20 m), care a avut ca inventar
fragmente ceramice, cărbune şi resturi osteologice animaliere (bovidee, cabaline, iepuri). În
colţul estic al bordeiului a existat un cuptor situat pe o platformă (înaltă de 0.10-0.20 m),
ce a avut o boltă înaltă de 0.40 m şi o gură largă de 1.00 m.
Din complex au fost recuperate ceramică, modelată la roată rapidă, din pastă bine aleasă
şi optim arsă, reprezentată mai ales de oale, ulcioare, farfurii, pahare cu piciorul înălţat
(pl. XLVIII /2) (Turcu 1992b, 238 şi pl. VI/3-5), un fragment de râşniţă din piatră şi câteva
piese din ﬁer (pl. XLVIII/3) (două lame de cuţit, trei fragmente de cuţite, un fragment dintrun cazan de tuci, trei cuie, un fragment de potcoavă, un cârlig-harpon cu teacă de
înmănuşare, o toartă de vas şi un oposibil peduncul de seceră; Turcu 1992b, 238 şi pl. V).
Punctul „Cimitir”
La sud-est de Punctul „I”, mai exact la cca 50 m de vadul peste Argeş, a fost cercetat
parţial în 1986 vechiul cimitir al satului (Ştefănescu, Ocheşanu 1992; Zănescu 1992, 368).
Aristide Ştefănescu şi Radu Ocheşanu, analizând o seamă de documente medievale şi
coroborându-le cu situaţia în teren, consideră că actualul sat Poşta s-a numit înainte Ciocan
(Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 242).
Cele două secţiuni practicate, au arătat că necropola a funcţionat foarte probabil în a
doua jumătate a secolului 17 şi până spre sfârşitul secolului 19, aşa cum atestă piesele
monetare găsite în morminte (Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 246). Ulterior, decedaţii vor ﬁ
înhumaţi în cimitirul satului vecin Drăgănescu.
Au fost descoperite 22 de morminte, dintre care sub crucea lui M21 au fost identiﬁcate
„două oale şi o strachină depuse ritual. Într-una din oale se aﬂau mai mulţi năsturaşi de piatră şi
sîmburi de prună. Din epoca respectivă nu avem date despre existenţa unor practici rituale în cadrul
cărora să se depună oale cu ofrande ori îmbrăcăminte. S-ar putea să ne aﬂăm în faţa unui cenotaf,
căci alături de crucea de piatră au fost depuse haine ale dispărutului şi probabil mîncare. În orice
caz, vasele şi ofrandele s-au depus ceva mai tîrziu după deces, în momentul în care urmaşii au ridicat
celor înhumaţi crucea de piatră” (Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 245).
În morminte, anume în 11 dintre ele, au fost descoperite monede otomane şi austriece,
aﬂate în circulaţie în secolele 18 (a doua jumătate) şi 19 (la începutul veacului), dar şi una

https://biblioteca-digitala.ro

Cercetări arheologice în bazinul Argeşului (judeţul Giurgiu)

29

românească (10 bani) din anul 1867 (Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 245 sq.). S-au mai găsit şi
trei recipiente (o oală mare şi două ulcele) (Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 245 şi ﬁg. 5) şi
„veşminte din textile ornate cu ﬁr (M 2 şi M 11), un ac de maramă de cupru (M 5), un şirag de
mărgele de piatră şi sticlă lăptoasă (M 11), resturi mici de piatră (M 11, M 17, M 20), un instrument
ascuţit la un capăt şi cu tub de înmănuşare la celălalt capăt, asemănător unui cap de fus (M 15),
catarame de ﬁer (M 1)” (Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 246). Dintre decedaţi, cei mai mulţi au
fost copii (54.50 %). Doi dintre aceştia au murit în vârstă de 7-12 luni, alţi doi pe la 7-9 ani
(Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 245).
Posibil ca în zona centrală a cimitirului să ﬁ ﬁinţat un „lăcaş de cult de mici dimensiuni,
din lemn... În sprĳinul argumentelor arheologice vine şi tradiţia care păstrează memoria unui
asemenea lăcaş de cult” (Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 246 sq.), mutat ulterior în satul Drăgănescu
(astăzi parte administrativă a oraşului Mihăileşti).
Cele două secţiuni trasate la Poşta-Cimitir, au permis şi descoperirea de material
arheologic aparţinând unor perioade mai vechi decât cea amintită mai sus. Astfel, a fost
găsită ceramică zgrunţuroasă şi cea cenuşie din pastă mai bună, lucrată la roată, aparţinând
secolelor IV-III a.Chr. (Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 243). Ca forme excelând recipientele de
dimensiuni mari, de tipul chiupurilor, precum şi altele mai mici, anume borcanele cu
deschiderea amplă şi marginea puternic aplitizată. Au mai fost găsite greutăţi de la plasa
de pescuit şi fusaiolele (Ştefănescu, Ocheşanu 1992, ﬁg. 1), modelate din lut ars, un fragment
de râşniţă din piatră, precum şi lupe şi zgură metalică, ultimile atestând prezenţa în zonă
a unui atelier de metalurg.
În zona necropolei a fost documentată de asemenea ceramică sporadică din secolele
9-11 şi 14 d.Chr. Din olăria următoarelor două veacuri au fost recoltate recipiente cu
deschiderea cilindrică şi caneluri exterioare şi un vârf de săgeată lăţit (pl. XLIX/3), de formă
triunghiulară şi cu tub de înmănuşare (Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 246 şi ﬁg. 3/b).
În secolul 17, acolo unde ulterior va ﬁ cimitirul, a funcţionat o parte din aşezare. Acest
lucru a fost conﬁrmat de materialul arheologic excavat, în special în partea de vest, precum
şi de o vatră de foc deschisă identiﬁcată în Secţiunea nr. II (Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 243).
Tot în acea zonă a putut ﬁ cercetat un bordei, cu o lungime de 3.00 m, puternic deranjat de
înmormântările ulterioare (Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 245). Dintre piesele de inventar, s-au
remarcat fragmente de zgură metalică şi capătul unei teci de sabie din ﬁer (buterolă) (pl.
XLIX/2), ce avusese, foarte probabil, un corp din lemn acoperit cu piele sau postav, şi o
scoabă, tot din ﬁer (pl. XLIX /1).
Revenind la necropolă, trebuie precizat că celor 22 de schelete recuperate li s-a făcut de
către Laurenţia Georgescu analiza antropologică (Georgescu 1992). După sex şi vârstă avem
10 copii (6 între 3-6 ani şi 4 între 6 ani şi jumătate-12 ani), 6 femei (2 adolescente între
13-20 ani şi 4 maturi între 30-35 ani) şi 4 bărbaţi (între 40-45 ani). Pentru două cazuri nu
s-au putut face determinări pertinente.
Subiecţii masculini au avut o talie care a variat între 168.2-178.8 cm, iar femeile între
154.6-158.7 cm. Conform studiului antropologic, „femeile au o faţă joasă, uneori cu forme ovale
sau pătrate, cu unghiurile rotunjite. Orbitele, ca formă, sînt variabile şi încadrează nasuri osoase
mijlocii spre îngust. Profilul feţei este mezo-ortognat cu prognatism alveolar la nivel mediu.
Gonionele au un relief slab, în trei cazuri din patru, bărbia are schită de eşancrută” (Georgescu
1992, 138 sq.). Despre bărbaţi se poate aﬁrma că, au avut „o faţă ovală sau rectangulară de
dimensiuni variabile, cu orbite ronde-elipsoidale, cu nasul osos lung, îngust sau larg. Proﬁlul facial
este mezo-ortognat cu mezoprognatism alveolar. Craniile au calote mĳlocii alungite, mezocrane, cu
frunte dreaptă puternic reliefată. Parietalele şi occipitalele au reliefuri mediu spre puternic.
Mandibulele au gonioanele cu reliefuri uşor întoarse în afară” (Georgescu 1992, 138).
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Oraşul Mihăileşti
Punctul „Pod II”
La Mihăileşti, oraşul cu acelaşi nume, nu departe de arealul unde vechiul pod traversa
Argeşul, în punctul „Pod II”, Mioara Turcu a investigat în 1987, prin patru secţiuni (cu
dimensiunile de 14.00 x 1.00 m) şi câteva casete, o aşezare Tei suprapusă de o alta getică
(Turcu 1992a; Zănescu 1992, 369; Schuster, Popa 2010, 42). Sub stratul vegetal a fost
identiﬁcat un altul, cenuşos la culoare, ce a aparţinut secolului 3 d.Chr., care la rândul lui
suprapunea nivelul din Epoca Bronzului, cultura Tei, de culoare cenuşiu închis (Turcu 1992a,
271).
În secţiunea III (pl. L/2) au putut ﬁ cercetate un bordei (B.3) şi o groapă (G.1) din secolul
3 d.Chr. (Turcu 1992a, 271 şi pl. I). Ultimul complex, identiﬁcat în proﬁlul vestic al secţiunii,
a avut o formă aproape cilindrică, cu fundul uşor rotunjit. Inventarul gropii s-a compus
din ceramică fragmentară, rare bobiţe de chirpici şi aşchii de la oase de animale.
B.3 pornea de la nivelul stratului cenuşiu deschis, caracteristic secolului 3 d.Chr., şi a
ajuns până la adâncimea de -0.80 m. În acelaşi proﬁl vestic al Secţiunii III, bordeiul măsura
o lungime de cca 3.20 m. Partea inferioară a complexului, care se prezenta uşor înclinată,
se încheia cu un fund plat şi lutuit.
Inventarul bordeiului s-a compus din chirpici, puţină cenuşă şi ceramică. Ultima era
alcătuită din două categorii (Turcu 1992a, 272), anume lucrată la roată, respectiv modelată
cu mâna. Cea din urmă, neuniform arsă, care avea în compoziţia pastei şi cioburi pisate,
era reprezentată, în special, de borcane cu baza lată şi pereţii arcuiţi.
De culoare cenuşiu deschis, negru sau cărămiziu erau fragmentele de la recipientele
lucrate la roată. Arderea a fost optimă, unele dintre vase etalând un decor alcătuit din dungi
orizontale lustruite. Dintre forme s-au remarcat borcanele, străchinile şi cănile.
Alături de bordeiul din secolul 3 d.Chr., au fost identiﬁcate şi două locuinţe de acelaşi
tip din Epoca Bronzului (Turcu 1992a, 271 sq.). Ele au aparţinut unei comunităţi Tei, ﬁind,
probabil, prevăzuţi cu pereţi dintr-un schelet din lemn pomostit cu lut şi un acoperiş lucrat
din stuf. B1, reperat în Secţiunea II şi o casetă adiacentă, a fost un dreptunghi cu colţurile
rotunjite, având dimensiunea de 3.20 x 1.95 m, iar adâncimea sa a ajuns la -0.95 m. Lungimea
lui B2, estimată după urmele sale în proﬁlul aceleaşi Secţiuni II, a fost de aproximativ 3.80
m. Adâncimea complexului, de la nivelul de călcare preistoric, a fost de -0.80 m.
Inventarul bordeielor era alcătuit din cenuşă ﬁnă (probabil de la stuful care alcătuise
acoperişul), bucăţi de chirpici (de la pereţii de supraterani ai complexelor), ceramică
fragmentară şi două fragmente de lame de silex.
Satul Drăgănescu
Punctul „I (Intrarea în Sat)”
Mai sus am amintit de situaţia din anii ’30 ai secolului trecut de la Drăgănescu, oraş
Mihăileşti. Este vorba de lacul ce exista pe raza localităţii, lac format de apele Argeşului, dar,
foarte probabil, alimentat şi de izvoare ce izbucneau din terasa înaltă din dreapta râului
(Lahovari 1901, 233).
În anul 1986 Aristide Ştefănescu a efectuat, la intrarea dinspre vest în sat, pe marginea
terasei înalte (8-12 m), cu ocazia unei cercetări de suprafaţă, un mic sondaj, care a dus la
identiﬁcarea resturilor unui bordei din secolele 17-18 d.Chr. (Ştefănescu 1992a; Zănescu
1992, 369). În anul următor au fost practicate două secţiuni cu scopul de a cunoaşte mai
bine vestigiile aşezării medievale.
Au fost identiﬁcate şapte locuinţe adâncite şi un cuptor, aparţinând secolelor 17-18
(Ştefănescu 1992a, 253 şi ﬁg.1). După toate probabilităţile bordeiul cercetat în campania din
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1986, precum şi cel notat cu numărul 1 din 1987 (pl. L/1), au făcut parte dintr-o primă etapă
de ridicare a satului. Celălalte complexe ﬁind componente ale unei a doua etape.
În B.1/1987, adânc de 0.70 m, spre peretele nordic, a fost găsită o laviţă. Urmele unei
laviţe au fost identiﬁcate şi în B.7, locuinţă cu o lăţime de 4.00 m. În mai toate complexele
au fost găsite fragmente ceramice, dar şi, în special în B.1 şi B.2, oase de animale (oaie şi
bovine). În ultimul dintre bordeie a fost descoperită şi o turtă metalică.
Instalaţia de combustie (C.1), se pare că, a fost numai pentru puţin timp în uz (Ştefănescu
1992a, 253). În acest sens vorbesc grosimea de înroşire a pământului, numai între 0.06-0.09
m, din jurul pereţilor cuptorului şi de sub vatră (pl. L/1).
Probabil dimensiunile foarte mici ale cătunului din secolele 17-18 a făcut ca localitatea
să nu ﬁe menţionată de M. Bauer şi de harta lui Ruhedorf (Ştefănescu 1992a, 254). Abia la
începutul secolului 19 devine cunoscut sub numele de Draguneasca, Drăgăneasca şi chiar
Drăgăneşti şi apare ﬁgurat şi pe hărţi (Giurescu 1957, 287; Ştefănescu 1992a, 254).
Punctul „II”
Tot în zona Drăgănescu au fost cercetate de Aristide Ştefănescu într-o săpătură ocazională
cinci gropi-locuinţe, aparţinând unui sat datând din secolele 16-17 d.Chr. (Zănescu 1992,
369). Din păcate informaţiile cu privire la aceste investigaţii sunt lacunare.
Satul Popeşti
Punctul „Nucet”
Cel mai important, şi de timpuriu, încă din anii ’30 ai secolului 20, sit cercetat până în
prezent pe Argeş, se dovedeşte a ﬁ dava getică de la Popeşti-Nucet (Cod RAN/LMI 104172.01)
(pl. III/1; IV/1-2). Fără a detalia prea mult, aceasta se va face în volume speciale ale colectivul
de cercetare de aici, condus de academicianul Alexandru Vulpe, amintim că în respectivul
areal, pe lângă resturile unei fortiﬁcaţii din perioada getică, au fost documentate alte aşezări,
unele deasemenea fortiﬁcate, din Prima Vârstă a Fierului (Hallstatt Mĳlociu şi Timpuriu) şi
Epoca Bronzului (culturile Radovanu, Tei şi Glina; asupra vestigiilor din Epoca Bronzului ne-am
oprit cu alt prilej: Schuster, Popa 2010, cu lit.).
Staţiunea de interes arheologic cuprinde o suprafaţă relativ largă, înglobând un
promontoriu triunghiular al terasei din dreapta Argeşului ce înaintează adânc în valea
râului (Vulpe R. 1955, 239 and ﬁg. 1). Acesta este „divizat” prin trei şanţuri de apărare în
tot atâtea sectoare (Vulpe 1997a, 163): A = „acropola” oppidum-ului getic din punctul „Nucet”,
aﬂat la extremitatea nordică a promontoriului; B = arealul unde se găseşte cimitirul modern
al satului Popeşti şi biserica, şi C = mare parte din actualul sat. Dinu V. Rosetti a fost cel
care a efectuat aici, între 1931/1932 (?)-1947, primele investigaţii (Vulpe R. 1955, 239; Vulpe
1997, 163). Din păcate informaţiile cu privire la acestea, ca şi documentaţia, lipsesc sau sunt
lacunare. Odată cu reluarea cercetărilor în 1954 în Sector A, şi ﬁnisarea şi epuizarea unor
suprafeţe (Omega, Omega I, Psi, Chi), precum şi deschiderea unora noi (Z, Z’, Z’’, Y, Ya, Yb
şi Yc), a fost prospectată o suprafaţă totală de 800 mp (Vulpe R. 1955, 239 sq.). În anul
următor (1955) au fost cercetată o suprafaţă de 450 mp. Pe lângă suprafeţele deschise în
campaniile anterioare, s-au practicat altele noi (X, X’, W, V) (Vulpe R. 1957).
Cercetările de la Popeşti-Nucet au continuat şi în 1956 (Vulpe R. 1959a ). Noile suprafeţe
deschise (W 1, X 2 şi X 3), precum şi o parte a celor vechi, au încercat să lămurească
problema valului, mai ales modul de construcţie şi datarea. Suprafeţele W 2, W 3 şi W 4
(pl. LXXVI/2) au fost principalele suprafeţe săpate în 1957 (Vulpe R. 1959b). Tot în această
campania s-au efectuat şi sondaje în Sectorul B al sitului (Vulpe R. 1959b, 321), mai exact în
faţa Bisericii.
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În campaniile din 1958 (pl. LXXVIII/1-2)-1959 s-au deschis alte suprafeţe, dintre care
amintim W5, W6, W7 şi Yd (Vulpe R. 1961). În anii 1976-1977 au fost întreprinse investigaţii
în Sector B al staţiunii arheologice (Vulpe, Gheorghiţă 1979). Între 1978-1979 a fost lărgită
Suprafaţa Ψ, având ca scop „valoriﬁcarea proﬁlului estic al şanţului longitudinal...de la centrul
aşezării pînă la valul de apărare” (Vulpe, Gheorghiţă 1981, 58). Acest lucru a permis observarea
pe proﬁl principalelor etape ale aşezării, anume Epoca Bronzului, Hallstatt şi La Tène.
Noi şi fructoase campanii s-au derulat între anii 1988-1993 (Vulpe 1997, 163 şi ﬁg. 1;
Vulpe, Palincaş, Băjenaru 1994). Astfel, săpături s-au întreprins în Sectorul A al sitului, în
Suprafeţele W (1989, 1991), Y (1989-1991), Π (1988-1991), P (1988, 1991) şi Σ (1988-1993); iar
în Sector B al staţiunii arheologice s-a practicat „un şanţ...cu scopul de a obţine un profil
transversal al acestei părţi a aşezării”. Aceste investigaţii au permis tragerea unor concluzii
privind stratigraﬁa generală din Sectorul A (Vulpe 1997, 165).
Alte cercetări s-au întreprins în anii 1994-1995 (Vulpe, Stoia, Băjenaru, Safta 1995; Stoia
1996) şi 2000-2001 (Palincaş 2001; Palincaş 2002). În 2009, investigaţiile din Sector B, derulate
lângă Biserică, au permis descoperirea, în special, a unor vestigii din Prima Vârstă a Fierului
(informaţii dr. Nona Palincaş).
În prezenta noastră intervenţie, dat ﬁind faptul că se pregăteşte o lucrare amplă, care
va avea ca subiect tocmai cercetările de la Popeşti-Nucet, vom puncta numai câteva aspecte.
Această zonă cu o poziţie remarcabilă în arealul Argeşului Inferior, a atras de-a lungul
Preistoriei şi ulterior o pleiadă de comunităţi. Astfel, Epoca Bronzului (Br) din istoria
Popeştiului arată în opinia lui Alexandru Vulpe (1997, 165), după cum urmează: „Br III faza
târzie, Br II, cultura Tei, fazele Fundeni şi Fundenii Doamnei, Br I cultura Glina”. Într-o contribuţie
mai nouă, Vulpe (2005, 23) vine cu nuanţări, propunând schema: Br III 2 – locuire ZimniceaPlovdiv, Br III 1 – locuire Zimnicea-Plovdiv, Br II 2 – locuire Fundeni-Govora, Br II 1 – locuire
Fundeni-Govora, Br I – locuire Glina.
Din Bronzul Timpuriu au fost descoperite urme ale culturii Glina (Vulpe R. 1957, 227;
Păunescu 1970, 204; Vulpe, Gheorghiţă 1981, 60; Schuster 1997a, 203; Schuster, Popa 2000,
144; Schuster, Fântâneanu 2005, 34 şi Harta 7), dintre care menţionăm ceramică şi piese
litice (pl. XXXVII/7). De exemplu în secţiunea Σ strat Glina a fost gros de 0.20 m (Palincaş
1997, 174).
Bronzul Mĳlociu şi Târziu este reprezentat la Popeşti-Nucet de complexe şi materiale
arheologice aparţinând, după opinia celor care au investigat zona, manifestările culturale
Tei, Fundeni-Govora, Zimnicea-Plovdiv (Palincaş 1996; Palincaş 1997; Palincaş 2005a). În
perioada Fundeni-Govora a fost practicat şi primul element de fortiﬁcaţie (valul) de la Nucet
(pl. V/1), ridicat nu mult după 1400 a.Chr. (Palincaş 1996, 239; Palincaş 1997, 175 sqq.; Fischer
1996, 289; Vulpe 2005, 22; Schuster, Popa 2010, 35 sq.). Acesta va ﬁ dezvoltat în faza ZimniceaPlovdiv (pl. V/2).
Despre ceea ce credem noi că sunt vestigii Radovanu (Schuster, Popa 2010, 69 şi pl.
XXVII/1-2, XXVIII/1, 3, 5, XLII/2-3), Nona Palincaş (1997, 175) aﬁrmă că „elementele sale noi,
speciﬁce, prezintă asemănări de esenţă cu grupul Zimnicea-Plovdiv, care, în urma acestor observaţii
stratigraﬁce va trebui încadrat la un nivel cronologic posterior sfârşitului culturii Tei. Pe baza
analogiilor ce se pot stabili cu ceramica din stratul 14b de la Kastanas, complexul Zimnicea-Plovdiv
poate ﬁ datat în secolul al XIII-lea a.Chr. O parte a secolului al XII-lea nu poate ﬁ totuşi exclusă...”.
Din Locuinţa L4/Σ/88 au fost recuperate vase întregi (pl. LVII/1-6), multe fragmente ceramice,
precum şi piese din bronz (ac) şi litice (Palincaş 1997, 175 şi pl. 4; Schuster, Popa 2010, 69
şi pl. XXVIII/2, XLVII3). Şi în secţiunea Π a fost descoperită ceramică din Bronzul Târziu
(Trohani 1997, 196 sqq.).
Pentru Hallstatt au fost identiﬁcate atât complexe şi materiale din secvenţa sa timpurie
cât şi ulterioară. Alexandru Vulpe (1997, 165) sintetizează astfel Prima Epocă a Fierului (Ha)

https://biblioteca-digitala.ro

Cercetări arheologice în bazinul Argeşului (judeţul Giurgiu)

33

de la Popeşti: „Ha II cultura Basarabi, Ha I 2 ceramică canelată „pre-Basarabi”, Ha I 1” (vezi şi
Vulpe 2005, 22 sq.). În secţiunea Σ a fost documentat un strat gros de cca 0.40/45 m, care a
cuprins două niveluri – Ha I 1 (resturile unei construcţii şi o vatră de foc) şi Ha I 2 (două
vetre de foc) (Palincaş 1997, 182). Această situaţie a permis Nonei Palincaş (2005b) să aducă
în discuţie interesante aprecieri. Astfel, ceramica nivelului Ha I 1, numită şi de tip Novaci
(pl. LXIV/1-4), cu analogii în mediile Čatalka şi Pšeničevo, a fost datată în sec. X a.Chr., iar
cea Ha I 2, numită şi de tip Popeşti (pl. V/1), în sec. IX a.Chr.
În secţiunea Π existenţa nivelul Ha I a fost conﬁrmată de o masă compactă de fragmente
ceramice (Trohani 1997, 199). Deasemenea, au putut fi cercetate mai multe complexe
(bordeie, gropi şi instalaţii de combustie), care au fost incluse grosso-modo în „locuire
hallstattiană” (Trohani 1997, 198 sq.), ceramica cu greu dând repere pentru o datare mai
exactă (numai unele dintre fragmente putând ﬁ atribuite cu certitudine culturii Basarabi,
vezi Trohani 1997, pl. 10/1, 4, 12/4).
În sectorul Y a fost descoperit în 1995 un interesant complex din Hallstattul Timpuriu
(Stoia 2000). Este vorba de o groapă rituală (Gr. 99), de formă ovală (2.70 x 2.30 m) (Stoia
2000, ﬁg. 1), care a adăpostit şapte recipiente (pl. LX-LXI) (două mari, unul mai mic, unul
pântecos, un bol/ceaşcă, o străchină, unul care nu a putut ﬁ reconstituit) (Stoia 2000, 218
sq. şi ﬁg. 2-6). Conform descoperitoarei, „Probabil că vasele I-II-III au fost aşezate iniţial alipite,
depuse vertical (Vasul II aşezat în Vasul VI). Între Vasele I şi II alipite (eventual legate) a fost plasată
ceaşca.... Felul răsﬁrat în care au căzut cele trei vase ar pleda pentru legarea lor laolaltă. Strachina
– Vasul VII -... este posibil să ﬁ acoperit Vasul III. Prin căderea acestuia, cu gura orientată spre Vasul
II – la rândul lui răsturnat spre N (având deci fundul ridicat spre gura Vasului III) putem explica
prezenţa celor trei fragmente din strachină sub fundul Vasului II” (Stoia 2000, 219).
O interesantă groapă din Prima Epocă a Fierului a fost descoperită în Suprafaţa Z3 (Vulpe
R. 1957, 230 şi ﬁg. 5). Aceasta a adăpostit cenuşă, două schelete întregi de purcei de lapte,
cochilii de melci, un bob de grâu, o aşchie de silex, piramide din lut şi ceramică (printre
care o ceaşcă, o urnă bitronconică, o farfurie).
Tot perioadei hallstattiene, mai exact secolului VI a.Chr., i-a aparţinut un mormânt în
Suprafaţa W (adâncimea de -2.65 m), care a adăpostit un defunct chircit (pl. LXXVII/1), cu
capul spre nordvest, fără inventar. Deasupra se găsea stratul getic, iar sub schelet au fost
depistate fragmente ceramice Basarabi (Vulpe R. 1959a, 342 şi ﬁg. 3).
Printre piesele hallstattiane de la Popeşti, sunt de remarcat, printre altele, şi o ﬁbulă (pl.
LXXIV/4) şi o secure (pl. LXXV/3) (Vulpe R. 1957, ﬁg. 19/1, 22/1)
Complexul Basarabi a fost reprezentat, de exemplu, în secţiunea Σ de un strat mediu de
cca 0.20 m, care a adăpostit vetre de foc şi material arheologic mai puţin numeros (Palincaş
1997, 182). Cantitatea de vestigii Basarabi a fost şi în alte suprafeţe investigate relativ săracă
(pl. XVI/1).
Dava (daua, este un plural al singularului δαυαν; vezi Vulpe 2007, nota 12) de la PopeştiNucet a fost ridicată cel târziu în jur de 150 a.Chr. (Vulpe 2005; Vulpe 2007, 230), dar diferite
descoperiri atestă o aşezare aici încă din secolele IV-III a.Chr. (Vulpe 1997, 165), dacă nu
chiar cu un secol înainte (Vulpe 2005, 22). Conform lui Alexandru Vulpe (1997, 165), perioada
Latène (LT) arată astfel la Popeşti: „LT II 5, LT II 4 oppidum („dava”) getic, LT II 3 (ca. 150 a.
Chr. – începutul sec. I p. Chr.), LT II 2, LT II 1, LT I aşezarea getică, sec. IV-III a.Chr.”. Această
schemă este chiar un pic detaliată, arătându-se că „Aşezarea oppidană a fost întemeiată în jur
sau puţin înainte de 150 a.Chr. (nivelul LT II 1). Nivelul LT II 2 cuprinde intervalul dintre sfârşitul
secolului II a.Chr. şi o dată în jur de 80/70 a.Chr. Nivelul LT II 3 se situează post 80 a.Chr. Nivelurile
LT II 4 şi LT II 5 aparţin în principal celei de a doua jumătăţi a secolului I a.Chr.”. Vulpe (2005,
24) arată că primele trei nivele (LT II 1-3) au fost distruse prin foc, dintre acestea cel LT II
2 ﬁind deosebit de intens. Ulterior nivelului LT II 3 se va proceda la o nivelare (cu pământ
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sterile şi pietre), dar şi după aceea construcţiile respectă planul iniţial de amplasament al
caselor din fazele anterioare. Ultimul nivel – LT II 5 – denotă faptul că aşezarea a fost
părăsită voluntar, urme de distrugere prin foc ﬁind puţine.
Nona Palincaş (1997, 182 sqq.) face referiri mai nuanţate cu privire la perioada Latène, cu
specială privire asupra secţiunii Σ. Sunt amintite printre altele şi descoperirea la baza
stratului LT II 1 a unui fragment de amforă rhodiană cu ştampila eponimului „Pythodoros”,
care demonstrează că dava exista deja în jurul anului 150 a.Chr.
Radu Vulpe (1955, 263; 1960, 317; 1976, 79, 133) indica încă din anii ’50 ai secolului trecut
şi apoi ulterior în mod repetat, că dava de la Popeşti-Nucet a ﬁinţat până în perioada lui
Augustus. Această ipoteză a fost întărită apoi de descoperirea în nivelul LT II 4 (din secţiunea
Σ) a unui denar roman, emis după 27 a.Chr., care are înscris pe avers legenda AVGVSTVS
(Vulpe 1997, 166; Palincaş 1997, 185). Un astfel de denar, emis între 27-23 a.Chr., a fost
descoperit şi în săpăturile mai vechi ale lui Dinu V. Rosetti. Sfârşitul davei trebuie pus în
legătură cu acţiunea de strămutare a 50.000 de geţi la sud de Dunăre, demers petrecut sub
consularul Sextus Aelius Catus prin anii 2-4 d.Chr. Interesant este, aşa cum a precizat Nona
Palincaş, că nivelul LT din acea perioadă este singurul neincendiat din aşezare (Palincaş
1997, 185).
În Sectorul A al sitului de la Popeşti-Nucet au putut ﬁ cercetate de-a lungul anilor o serie
de construcţii. Unele cu funcţie uzuală, de locuinţă (de exemplu în Sectorul Psi şi Sectorul
Π casele nr. 1-2, 7-10; Vulpe R. 1955, 245 şi ﬁg. 7; Trohani 1997, 200 sqq.). Dar altele au fost
ridicate, în mod cert, cu un rost diferit. Dintre acestea se remarcă complexul „rezidenţial al
elitei” din arealul W (reconstituire: pl. LXIII/2) (Vulpe R. 1959b, 307 sqq. şi ﬁg. 1-6; Vulpe
2005, 24 sqq. şi ﬁg. 3-6). Este vorba, printre altele, de „bazilica”, suprinsă atât pentru nivelul
LT II 1 cât şi LT II 2, care a avut rolul de sanctuar (pl. LXIII/1). Interesant şi plin de
semniﬁcaţii este şi puţul găsit la 20 m sud de „bazilică” (Palincaş, Lippert 2003).
Prezenţa fragmentelor de ţigle (de exemplu în Suprafeţele Chi şi W) atestă că măcar o
parte dintre clădirile din dava au fost acoperite cu astfel de materiale de construcţie
(pl. LXXIX/5) (Vulpe R. 1955, 243; Vulpe R. 1957, 231; Vulpe R. 1961 327 şi ﬁg. 5/1; Vulpe R.
1962, 457).
În dava de la Popeşti-Nucet au fost descoperite o sumedenie de gropi (pl. LXXVI/1-2) (de
exemplu în sectorul Y: Gr. 40, Gr. 67, Gr. 69, Gr. 97 = Stoia 2000, 217; în Π: Gr. 1-2, 8-9, 12-16,
18-19, 21-22, 24-25, 27-30, 32-33 = Trohani 1997, 202 sqq. Vezi şi Vulpe R. 1957, 231; Vulpe
R. 1961, 326), majoritatea dintre acestea ﬁind menajere. Dar s-au identiﬁcat şi altele, unele
poate rituale, dar, în principal, acelea din categoria celor de provizii (Vulpe R. 1955, 245,
247: de exemplu în Suprafaţa Chi, de formă tronconică, cu un diametru la gură de 1.10 m şi
la bază de 2.10 m, cu o adâncime de 2.00 m; Vulpe R. 1961, 327; Vulpe R. 1962, 459).
Nu au lipsit nici instalaţiile de combustie (pl. LXXVI/2, LXXVIII/2) (vetre de foc, cuptoare
menajere) (Vulpe R. 1957, 231: în Suprafaţa Z3 şase vetre suprapuse; Vulpe R. 1959b, ﬁg. 6;
Vulpe R. 1961, 324 şi ﬁg. 3/1), unele din perimetrul construcţiilor, altele exterioare: de
exemplu în sectorul Π Vetrele de foc nr. 10-14, 16, 18-19, 23, 25-27 (Trohani 1997, 206 sq.).
Evident nu trebuie uitate nici vetrele-altar decorate descoperite în sanctuar, dar şi în alte
locuri (Vulpe R. 1955, 245; Vulpe R. 1957, 234 şi ﬁg. 18/2; Vulpe R. 1959b, ﬁg. 7).
Evident că materialul arheologic cel mai bogat din dava îl reprezintă ceramica
(Trohani 1997, 212 sqq.). Au fost descoperite atât recipiente întregi, cât şi enorm de multe
fragmente. O parte dintre vase sunt autohtone, altele importuri. Olăria getică a fost lucrată
parţial cu mâna, dar şi la roată. După Radu Vulpe, în dava au putut ﬁ identiﬁcate patru
categorii de ceramică, „dintre care două, a) ceramică neagră lustruită şi b) ceramică poroasă, fac
parte din grupul ceramicii de tehnică primitivă, tradiţională, lucrată cu mîna, iar celelalte două: c)
ceramica cenuşie, lucrată cu îngrĳire şi d) ceramica greacă de import, se grupează în categoria
ceramicii de tehnică superioară, lucrată la roată” (Vulpe R. 1955, 249).
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Dintre formele de recipiente depistate la Popeşti-Nucet, amintim selectiv cele identiﬁcate
în câteva dintre campaniile arheologice. Astfel, în 1955 s-au găsit chiupuri (dolia), amfore
(rhodiene), oale şi căni bitronconice, oale bombate, ulcele tronconice, străchini, strecurători,
fructiere, cupe deliene, opaiţe (trilychnos), capace, amfore, balsamarium, oenochoe (Vulpe R.
1955, 249, 253 şi ﬁg. 11-18, 20; Vulpe R. 1957, 231 sqq. şi ﬁg. 7-8, 11-14). În anul 1957 au fost
scoase la lumină chiupuri, căni, urne bitronconice cu gât cilindric înalt, fructiere, capace,
afumători, oale cu brâie şi proeminenţe, amfore, cupe deliene, opaiţe, un balsamarium etc.
(pl. LXXII), unele dintre acestea lucrate cu mâna, altele la roată, unele autohtone, altele
importuri (Vulpe R. 1959b, 310 sqq., 312 sqq. şi ﬁg. 9). Campania din 1958 (Vulpe R. 1961,
329 sqq. şi ﬁg. 5/2-4, 7, 8/3-7, 9/2, 6-7) a dus la descoperirea de căţui, balsamarium, fructiere,
opaiţe, strecurători, boluri/cupe, tipare pentru boluri, patere, amfore întregi sau fragmentare
(pl. LXXIX/1-4), iar investigaţiile din anul următor au permis identiﬁcarea de căni, ceşti,
boluri, fructiere, sfeşnice etc. (Vulpe R. 1962, 459 şi ﬁg. 1-2).
Şi investigaţiile mai noi au permis descoperirea de borcane (pl. LVIII/1: din secţiunea
Π, Groapa 28 = Trohani 1997, pl. XXV/3); (acestea au reprezentat 36.69% din totalul ceramicii
recuperate din secţiunea Π; Trohani 1997, 213), fructiere (18.58% din totalul ceramicii
recuperate din secţiunea Π; Trohani 1997, 213), căni (pl. LVIII/5: din secţiunea Σ, nivelul
LT II 3 = Palincaş 1997, pl. 6/1), castroane, străchini, cupele, boluri (pl. LVI/1: din secţiunea
Π, nivelul LT II 5 = Trohani 1997, pl. XLV/1; pl. LVI/2: din secţiunea Σ, nivelul LT II 2 =
Palincaş 1997, pl. 5/5), ulcioare (pl. LVIII/2, 4: din secţiunea Σ, nivelul LT II 1, respectiv LT
II = Palincaş 1997, p. 5/2, 6/2), strecurători, paharele, căţui (pl. LVI/4: secţiunea Π, nivelul
LT II 2 = Trohani 1997, pl. XXXVIII/4; pl. LVI/5: secţiunea Π, Groapa 9 = Trohani 1997, pl.
XXXVIII/1), vase de provizii, vase botronconice, vase tip „urnă”, chiupuri, cratere, kantharoi
(pl. LVIII/2: din secţiunea Σ, nivelul LT II 3 = Palincaş 1997, pl. 6/2), kernoi (pl. LVIII/2: din
secţiunea Σ, „Locuinţa cu kernos - Lk” = Palincaş 1997, pl. 6/10), amfore, capace.
La Popeşti-Nucet obiectele din lut ars (altele decât ceramica) au fost reprezentate de tipare
pentru cupe, greutăţi, piramide de tip Feuerböcke, figurine zoomorfe şi antropomorfe,
fusaiole, rondele, discuri, sfere, mărgele, lustruitoare (pl. LXXX/8) (Vulpe R. 1955; Vulpe R.
1957; Vulpe R. 1959a; Vulpe R. 1959b; Vulpe 1961; Trohani 1997, 211 sq.).
Cu prilejul diferitelor campanii arheologice au fost descoperite şi o serie de obiecte din
metal (pl. LIX, LXXIII-LXXV/1-2, 4, LXXX/1-5, 7), ﬁer, bronz, argint, aur: cuţite, cuie, scoabe,
ochiuri de ţâţâni, garnituri, pumnale, spade, teci, cosoare, vârfuri de săgeată, vârfuri de
suliţe, foarfeci, dălţi, seceri, piroane, chei, belciuge, ace, table, bare, lanţuri, sârme, inele,
verigi, brăţări, cercei, saltaleone, ﬁbule, nasturi, paftale, catarame, aplici, psalii, pandantive,
zăbale, pinteni, nituri, vase (Vulpe R. 1955, 247 sq., 256, 258 şi ﬁg. 10, 22/3-5, 23; Vulpe R.
1957, 231, 234, şi ﬁg.19/2-3, 20-21, 22/2-3, 23; Vulpe R. 1959b, 12/6-8, 13/1-9, 14/2-3; Vulpe
R. 1961, 329 sqq. şi ﬁg. 6/1, 4, 8/1-2, 9/1, 3, 10; Vulpe R. 1962, 458 sqq. şi ﬁg. 3; Palincaş 1997,
pl. 6/3, 5-9, 7/4-9, 8/2, 4-7; Trohani 1997, pl. XV/7-8, 10-13, 15, pl. XVI, XVII, XVIII/1-7), piese
din os şi corn (Vulpe R. 1955, 256; Trohani 1997, pl. XV/1-2), piatră (Trohani 1997, pl. XIX/14, 40/9), sticlă – vase, inele, mărgele (pl. LXXX/6) (Vulpe R. 1955, 256; Vulpe R. 1957, 234;
Vulpe 1959b, fig. 14/2; Vulpe R. 1961, 330 şi fig. 6/3, 7/4; Trohani 1997, 211), cristal
şi chihlimbar (Vulpe R. 1955, 256) (Vulpe R. 1955, 248 sq.; Vulpe R. 1957, 232, 234 şi
ﬁg. 13/3).
Am amintit deja de unele descoperiri monetare. În dava de la Popeşti-Nucet au fost găsite
în diferitele campanii arheologice aproape 200 de monede greceşti, macedonene şi romane şi
imitaţii autohtone (pl LXXI) (Vulpe R. 1955, 258; Vulpe R. 1957, 234; Preda 1973, 238, 265,
334; Preda, Palincaş 2005, 86 sq. cu lit.). Dintre acestea se remarcă două mici tezaure, unul
alcătuit din cinci tetradrahme thasiene, altul din 10-15 denari republicani romani, dar şi unul
mai mare format din 64 de tetradrahme macedoniene (Preda, Palincaş 2005).
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Investigaţii arheologice recente în Sectorul B al sitului de la Popeşti (pl. III/1), efectuate
cu ocazia derulării proiectului de consolidare şi restaurare a Bisericii cu hramul „Sfânta
Treime” (pl. III/2), ctitorită, cum am precizat deja, la 1688-1689, au înlesnit colectivului de
specialişti condus de Nona Palincaş, şi alcătuit din Dorin Sârbu şi Cristian Ştefan, să cerceteze
(şi) câteva complexe din perioada hallstattiană.
Punctul „Necropolă Tumulară”
Nu departe de dava din punctul Nucet, la circa 1.5 km spre satul Novaci, tot pe malul
din dreapta râului Argeş a fost documentată o necropolă tumulară getică (Cod RAN/LMI
104172.02) (Vulpe 2005, 15 sqq.). Primele investigaţii, s-au întreprins încă înainte 1947 (Vulpe
R. 1955, 258), prin săparea unuia din tumuli existenţi aici. Ulterior, în 1958, 1959 şi 1961,
investigaţiile întreprinse, au avut ca obiectiv Tumuli nr. 1-4 (pl. LIV/1). În primul dintre anii
amintiţi, a fost săpat Tumulul nr. 1 (Vulpe R. 1961; Vulpe 1962; Vulpe 1976, 193 sq. şi ﬁg.
2), cu un diametru de 25 m şi înălţimea de 0.60 m, unde a fost surprinsă o suprafaţă ovală
de 9.00 x 5.00 m cu vestigii getice (pl. LIV/2). În Tumulul nr. 2 (pl. LIII/1), cu diametru mult
mai mare (40 x 47 m şi înălţimea maximă de 1.60 m), cercetat în 1959 (Vulpe R. 1962, 459;
Vulpe 1976, 194 sqq. şi ﬁg. 4), au fost surprinse două zone de interes de interes arheologic
(I = 1.95 x 1.40 m; II = 5.00 x 9.00 m). Tumuli nr. 3 şi 4 (pl. LIII/2) au fost săpaţi în anul 1961
(Vulpe, Veselovschi-Buşilă 1967, 83 sqq.; Vulpe 1976, 200 sqq. şi ﬁg. 10/1). Trebuie precizat
că, pentru a cerceta mai bine stratigrafie aşezării pregetice, a fost practicată o secţiune
magistrală lungă de 100 m şi o lăţime de 1.00 m (Vulpe, Veselovschi-Buşilă 1967, 83 sqq. şi
ﬁg. 1, 3). Astfel au fost detectate urme neolitice, din epoca bronzului şi cultura Basarabi (Vulpe,
Veselovschi-Buşilă 1967, 84-85, 87. Vezi şi Vulpe 1962).
În cazul Tumulilor nr. 2-4 au fost găsite resturi incinerate, care l-au făcut pe Alexandru
Vulpe (1976, 203 sqq.) să vorbească de o necropolă getică de incineraţie. Inventarul
mormintelor a fost destul de bogat (piese din metal, din lut ars), un loc aparte ocupându-l
Tumulul nr. 4. Aici, printre altele, a fost descoperit şi un coif fragmentar lucrat din bronz
(pl. LV/1a, 2: reconstituire). Cert este că materialul recuperat permite încadrarea necropolei
în aceeaşi perioadă ca dava de la Nucet. Analogii au fost stabilite cu descoperiri funerare de
la Radovanu (jud. Călăraşi), tot pe Argeş, dar aval de Popeşti, Piscu Crăsani şi Orezu (jud.
Ialomiţa), Poiana (jud. Gorj), Cetăţeni (jud. Argeş), Poiana (jud. Galaţi), Brad şi Răcătăul de Jos
(jud. Bacău) (Vulpe 1976, 207 sqq.).
În paralel cu cercetarea tumulilor, s-au efectuat şi investigaţii de suprafaţă pe terasa
înaltă din dreapta Argeşului, care au dus la descoperirea de ceramică din Epoca Bronzului
(Vulpe R. 1962, 350; Schuster, Popa 2010, 20 sq.).

Comuna Bulbucata
Satul Făcău
Comuna Bulbucata nu se găseşte nemĳlocit pe malul giurgiuvean al Argeşului, dar situl
asupra căruia vom insista în continuare, aﬂat în satul Făcău, localitate situată pe râul Ilfovăţ
(care curge paralele cu Neajlovul), se leagă foarte probabil de ceea ce se desfăşura în secolul
IV a.Chr. în bazinul mai larg al râului Argeş.
Pe terasa înaltă din stânga râului Ilfovăţ, la cca un km nord-est de localitate, a fost
descoperit întâmplător un mormânt getic (Constantiniu, Leahu 1968). Din păcate, cu toate
încercările de a aﬂa date suplimentare despre monumentul funerar, singurul aspect pozitiv
a fost recuperarea unor piese din inventarul mormântului. Acestea, se pare că, au fost situate
undeva la 1.00 m adâncime (Constantiniu, Leahu 1968, 196). Dintre obiectele recuperate
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amintim în primul rînd ceramica: un vas-urnă fragmentar, o cană cu toartă (pl. LXII/1), un
alt vas mic (pl. LXII/2), fragmente dintr-un recipient mare, un fragment dintr-o urnă în
formă de clopot, alte două fragmente dintr-un vas a cărui formă nu a putut ﬁ recunoscută
(Constantiniu, Leahu 1968, 197 sqq. şi ﬁg. 2-4)
Au fost recuperate şi mai multe obiecte din metal. Este vorba de un coif din bronz (pl.
XV/2) „lucrat dintr-o singură foaie de metal cu grosimea medie de 0,001 m. Suprafeţele exterioare
şi interioare ale coifului sînt netede. Urme uşoare ale netezirii metalului persistă în interioarul calotei
– în unghiul pe care-l formeazsă aceasta pe linia de simetrie şi în acela dintre calotă şi partea
inferioară observîndu-se semnele cizelării. Calota, văzută în secţiune orizontală, este elipsoidală, pe
axul de simetrie avînd curbură ascuţită. Marginea calotei redînd linia părului se ridică în dreptul
frunţii în unghi ascuţit, iar către spate coboară uşor oblic. Partea de jos a coifului, cu funcţia de a
apăra fruntea şi ceafa, este marcată printr-o retragere spre interior, formînd cu calota un unghi
aproape drept. Apărătoarea de frunte este verticală, cu arcadele pentru ochi subliniate prin cîte o
linie în relief care, prelungindu-se, devin mai puternice pe apărătoarea de nas. Aceasta este scurtă
(ea măsoară 0,030 m), are o formă aproape dreptunghiulară, dar liniile în relief conturează forma
nasului. Marginile apărătorii pentru frunte şi nas sînt uşor înclinate spre interior, urmărind asfel
anatomia feţei. Apărătoarea pentru ceafă este trasă arcuit în afară (arcul de cerc are o deschidere de
0,055 m), iar lateral, de ambele părţi, formează două prelungiri rotunjite care urmează linia urechilor.
Marginile acestora sînt subţiate şi trase în afară; pe distanţa dintre ele, marginea apărătorii pentru
ceafă este îngroşată şi faţetată, ﬁind în secţiune triunghiulară. Pe latura stîngă a coifului, la baza
tîmplei, se păstrează două nituri care atestă existenţa obrăzarelor mobile. La vîrful unghiului frontal
este aplicată o mică protomă de berbec, tot din bronz, care făcea parte dintr-o piesă mai mare, aşa
cum reiese din urmele de deslipire lăsate pe metal în continuarea plicei zoomorfe şi apoi, mai departe,
pe linia de simetrie. O ruptură rotundă înspre spate lasă impresia că a fost provocată de smulgerea
unei piese ataşate coifului” (Constantiniu, Leahu 1968, 200 şi ﬁg.5).
Inventarul mormântului a mai conţinut patru vârfuri de lance din fier (pl. LXII/4)
(Constantiniu, Leahu 1968, 201 şi ﬁg. 6) – cu lungimi de 0.298 m, 0.274 m, 0.304 m şi 0.234
m -, lucrate „prin batere cu ciocanul dintr-o singură bucată de metal, tubul de înmănuşare ﬁind
realizat prin obţinerea, în continuarea frunzei, a unei porţiuni lăţite, cu forma trapezoidală-alungită,
curbată apoi, maginile ei lungi ﬁind strîns alăturate” (Constantiniu, Leahu 1968, 201), o zăbală
fragmentară tot din fier (pl. LXII/3a) şi o verigă din acelaşi metal, posibilă piesă de
harnaşament (pl. LXII/3b) (Constantiniu, Leahu 1968, 202 şi ﬁg. 7).

Comuna Izvoarele
Satul Izvoarele
Punctul „La Fântână”
Sondajul efectuat de Eugen Comşa în 1961 a permis aﬂarea unor informaţii mai bogate
privind locuirea umană în această zonă (Comşa 1970; Comşa 2000). Astfel, s-au putut
delimita marginile aşezării eneolitice, aceasta întinzându-se cu diferite intensităţi, pe un bot
de deal (pl. II/2A), aﬂat la aproximativ 300 m vest de localitate (Comşa 1970, 87). Partea
superioară a acestuia măsura cam 60 m în diametru, iar spre nord acesta avea legătură cu
restul terasei Argeşului.
Au fost trasate patru secţiuni (notate A = 12.00 x 2.50 m, B = 8.00 x 2.00 m, C = 12.00 x
2.00 m şi D = 12.00 x 2.00 m), dintre care prima în partea de nord-vest, nu departe de
marginea prelungirii terasei (Comşa 2000, 102). Secţiunea B a fost amplasată în spre panta
de sud, la fel ca şi secţiunile C şi D (pl. LXX/1). Au putut fi delimitate două straturi
arheologice, anume cel superior aparţinând culturii Gumelniţa şi cel inferior fazei de tranziţie
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de la cultura Boian la cultura Gumelniţa (Comşa 2000, 103). Acest din urmă strat a avut
grosimea maximă de 1.40 m, iar cel Gumelniţa (faza A2) a fost mult mai puţin consistent
(maximum 0.20 m).
Chiar dacă autorul investigaţiei nu avut posibilitatea de a cerceta prin săpătură
porţiunea de legătură a arealului aşezării cu restul terasei înalte, care se prezintă sub forma
unei albieri largi de 5.00 m, este de părere că aici a existat în perioada de tranziţie spre
Gumelniţa un şanţ de apărare (Comşa 2000, 104).
Investigaţiile din punctul „La Fântână” nu a dus la identiﬁcarea in situ a unor locuinţe,
în schimb, au fost suprinse, pornind din stratul inferior, unele gropi (Comşa 2000, 104).
Două dintre acestea au avut ca inventar şi boabe carbonizate, foarte probabil de Triticum
monococcum şi Triticum dicoccum (Comşa 2000, 105). Aceste urme vegetale demonstrează că
oamenii de aici au practicat cultivarea plantelor.
Activitatea agricolă, mai exact creşterea animalelor, vânătoarea, pescuitul şi culescul,
au fost dovedite şi de resturile de faună din aşezare. Astfel creşterea animalelor (bovine
– pl. LXVIII/1/1, ovicaprine - pl. LXVIII/1/2, porcine - pl. LXVIII/1/3) era ocupaţia principală.
Hrana era completată şi de animale vânate cerbul - pl. LXVIII/2/5, căprioara - pl. LXVIII/2/4,
mistreţul - pl. LXVIII/1/4, bourul - pl. LXVIII/2/1, ursul - pl. LXVIII/2/2, castorul - pl.
LXVIII/2/3, lupul şi iepurele, şi de pescuit (Cyprinus carpio, Silurnus glanis) şi culegerea
scoicilor şi melcilor (Unio pictum, Anodonta sp., Helix pomatia, Cepaea vindobonensis). Au fost
identiﬁcate şi oase de Canis familiaris palustris (pl. LXVIII/1/5).
Membrii comunităţilor de la Izvoarele-La Fântână au avut şi alte ocupaţii, dintre care
prelucrarea silexului a fost una importantă. Astfel Eugen Comşa a reuşit să recupereze un
lot de 58 de piese, dintre care 53 au fost lucrate din silex „balcanic”, iar restul din silex roşu
(2 buc.), cafeniu închis (1 buc.), cenuşiu murdar (1 buc.) şi cenuşiu (1 buc.). Din păcate,
datorită faptului, că o bună parte dintre piese au fost recoltate de la suprafaţa solului, este
diﬁcilă o atribuire culturală certă a ﬁecărui artefact din silex. Probabil cele mai multe au
aparţin culturii Gumelniţa. Dintre tipuri amintim lamele, răzuitoarele (pl. LXIX/1), dăltiţe,
percutoarele, aşchiile şi nucleele (Comşa 2000, 108 sq. şi ﬁg. 6-9).
Din piatră şlefuită a fost realizat un topor-ciocan, din os sule şi dăltiţe, din corn de
cerb un mâner, iar din lut ars o fusaiolă şi trei ﬁgurine feminine, păstrate, din păcate,
fragmentar – una din perioada de tranziţie, celălalte aparţinând culturii Gumelniţa (Comşa
2000, 109, 112 sq. şi ﬁg. 6/2, 21). Dacă tot am amintit de obiecte din lut ars, trebuie precizat
că lotul de ceramică a fost destul de bogat. După compoziţia pastei, forme şi decor, cel din
perioada de tranziţie de la Boian la Gumelniţa, a fost împărţit de Eugen Comşa (2000, 110 sq.)
în trei categorii: a. vase de uz comun (borcane, priforme, tăvi şi capace; Comşa 2000, ﬁg.
10-11, 12/10-14); b. recipiente din pastă de bună calitate (cu corp cilindric, piriforme,
castroane, capace, suporturi paralelipipedice; Comşa 2000, ﬁg. 13, 14/3, 22/1); c. vase din
pastă ﬁnă (borcane, piriforme, cu corp cilindric, castroane, străchini, capace; Comşa 2000,
fig. 10/8, 14/1-2, 4-6, 15, 16/1-3, 5, 22/2). O serie de recipiente au fost pictate cu grafit
(pl. LXIX/2).
Olăria culturii Gumelniţa a fost reprezentată numai de fragmente de vase lucrate
dintr-o pastă din lut amestecat cu cioburi pisate (Comşa 2000, 111 sq.). Vasele comune au
avut ca repertoriu al formelor borcanele, recipientele piriforme şi bitronconice şi capacele
(Comşa 2000, ﬁg. 17/1-4). A doua categorie a fost documentată prin vase mici, bitronconice,
străchinile tronconice (Comşa 2000, ﬁg. 18). Sub resturile unei construcţii a fost descoperit
un vas de dimensiuni apreciabile, care aparţine tipului „cu etaj” (Comşa 2000, 112).
În secţiunea C, caroul 10, la adâncimea de 1.90 m, a fost găsit un mormânt de
înhumaţie, atribuit fazei de tranziţie (pl. LXX/2) (Comşa 2000, 119 sq. şi ﬁg. 23). Groapa
complexului, de formă trapezoidală cu colţurile rotunjite, avut o lungime maximă de
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1.20 m şi lăţimea minimă de 0.50 m şi cea maximă de 0.72 m. „Scheletul se aﬂa în poziţie
chircită moderată, pe partea stângă, cu craniul orientat pe direcţia nord-est şi cu picioarele spre sudvest.... Craniul s-a păstrat destul de bine. Oasele masivului facial erau, parţial, măcinate de pămînt.
Mandibula era ruptă în două şi lunecată în jos. O mare parte din dinţii individului căzuseră în
timpul vieţii, iar alveolele, cu încetul, s-au obturat. ... Datorită presiunii pământului, pieptul fusese
răsucit, în parte şi turtit. Coloana vertebrală era întreagă, cu vertebrele inferioare masive. Braţele
au fost îndoite din coate. ... Intenţia probabilă, a fost aceea de a încerca imitarea poziţiei somnului.
Poate în sensul trecerii de pe lumea aceasta pe cealaltă, printr-o situaţie intermediară de somn.
Omoplaţii, coastele şi oasele bazinului erau întregi. Tot din cauza presiunii pământului oasele
bazinului au fost răsucite cu faţa în sus. Femurul stâng forma un unghi de 90º cu coloana vertebrală
şi un unghi de 45º cu tibia sa. În schimb, femurul drept forma un unghi de 45º atât cu coloana
vetebrală, cât şi cu tibia sa. Oasele labelor picioarelor erau suprapuse. În dreptul picioarelor, malul
gropii a fost puţin cuptorit, iar genunchii i s-au sprĳinit de mal” (Comşa 2000, 113). Mormântul,
care a aparţinut unui individ în vârstă, a fost lipsit de inventar.
La Izvoarele au mai fost descoperite resturi osteologice umane, este vorba de un fragment
de cubitus în secţiunea B, caroul 1, dar şi alte mici fragmente dintr-un neurocraniu (Comşa
2000, 114). Posibil să provină de la alte monumente funerare deranjate sau sunt rezultatul,
ipoteza ce ni se pare destul de greu acceptat, al unei activităţi antropofage.
Punctul „Valea Coşcovei II”
Situl din punctul „Valea Coşcova II” este situat, aşa cum am precizat deja, pe un bot de
deal al terasei înalte din dreapta râului Argeş, într-un perimetru uşor retras, numit de
localnici „Valea Coşcova/ Coşova” (pl. II/2B) (Leahu 1975; Leahu 2003, 22; Schuster, Popa 2000,
143; Schuster 2005a, 96 şi Harta 19). Din păcate o bună parte din sit a fost afectată de
lucrările de amenajare ale terasei (din anii 1963-1967). În consecinţă, au fost practicate
numai trei secţiuni ( S.I = 52.27 x 1.50 m, S.II = 38.70 x 1.50 m, S.III = 42.00 x 1.50 m), primele
două pe vârful dealului şi nu departe de latura estică, ultima în apropierea arealului median
al platoului (Leahu 1975, 102).
Sub stratul vegetal a fost surprins un strat cu materiale arheologice, gros de 0.20 m în
S.I şi S.II, respectiv 0.30 m în S.III. Sub acest strat se adâncea stratul steril din punct de
vedere arheologic. Nu a fost surprins nici un complex.
Grosul materialului arheologic recuperat a aparţinut culturii Tei, faza IV (Leahu 1975,
104 sqq. şi ﬁg. 2-4). Dintre acestea se remarcă 27 piese din silex (lame, ﬁerăstraie, gratoare)
(pl. LXVII/4-6), un fragment dintr-un topor-ciocan, fragmente de fusaiole (discoidale,
„mosor” şi tronconice) şi ceramică. Aceasta din urmă a fost împărţită după pastă în patru
categorii: „a) vase lucrate din lut amestecat cu pietriş foarte mărunt pisat şi o mai mare cantitate
de nisip; b) recipiente lucrate din pastă conţinînd ca degresant, alături de puţin nisip şi rare particule
de pietriş sfărîmat, o mai mare cantitate de cioburi pisate; c) recipiente a căror pastă constituie, în
fapt, o categorie intermediară între prima şi a doua, precedente; d) vase din pastă ﬁnă, lipsite de
impurităţi, doar amestecată cu rare cioburi pisate extrem de mărunt” (Leahu 1975, 105).
Dintre forme au putut ﬁ reconstituite recipiente mari şi mĳlocii cu corp bombat, gât
evazat tronconic sau cilindric, cu marginea dreaptă sau evazată, cu buza teşită uneori în
interior, alteori proﬁlată în exterior sau cu secţiune triunghiulară (pl. LXVI/3) (Leahu 1975,
105 şi ﬁg. 2, pl. I/4), vase bitronconice cu buza dreaptă sau răsfrântă spre exterior (Leahu
1975, 105 şi ﬁg. 3/15), recipiente tronconice (Leahu 1975, 105 şi ﬁg. 3/14), vase puternic
proﬁlate în exterior, gât cilindric înalt, buza proﬁlată în exterior, teşită oblic în interior
(Leahu 1975, 105 şi ﬁg. 3/3), recipiente cu etajul superior tronconic (Leahu 1975, 105 şi ﬁg.
3/13), vase cu gât înalt tronconic, cu prafg la fund şi umeri uşor arcuiţi (Leahu 1975, 105
şi ﬁg. 3/2), castroane cu corp arcuit simplu, buza teşită uşor oblic către interior (Leahu 1975,
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105 şi ﬁg. 3/10), castroane cu corpul uşor bombat, buza evazată şi înaltă (Leahu 1975, 105
şi ﬁg. 3/1), fructiere, străchini cu picior (pl. LXVI/1-2) (Leahu 1975, 105 şi 4) etc.
Decorul ceramicii Tei IV este cel specific, anume realizat cu măturica (Leahu 1975,
pl. I/5, 7), brâurile aplicate alveolate (Leahu 1975, pl. I/2), pastile discoidale (Leahu 1975,
pl. I/6) şi benzi aplicate (Leahu 1975, pl. I/13), proeminenţe-apucători (Leahu 1975, pl. I/14),
adânciturile circulare sau ovale grupate în şiruri simple sau duble (Leahu 1975, pl. I/4, 11),
benzile de linii paralele şi triunghiurile haşurate (Leahu 1975, pl. I/9-10).
În stratul arheologic din S.III, dar în partea sa superioară, a fost descoperită şi ceramică
realizată la roată rapidă, care aparţine sec. 6-7 d.Chr., culturii Ipoteşti-Cândeşti (pl. LXVII/1-2)
(Leahu 1975, 102 şi ﬁg. 5/2, 4). În S.II a fost găsită o ﬁbulă din argint de tipul „cu picior întors
de dedesubt” din sec. 4 d.Chr., atribuită culturii Sântana de Mureş (pl. LXVII/3) (Leahu 1975,
102 şi ﬁg. 5/1; Schuster 2007b, 48 şi pl. I/11).
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Cercetări arheologice în bazinul
Argeşului, efectuate de muzeul
din Giurgiu între anii 1987-2011
Desigur, cum se poate observa din titlul capitolului, săpăturile s-au derulat în răstimpul
a aproape 25 de ani. Astfel că unele dintre campanii nu sunt chiar noi. Important este însă
că ele au fost efectuate de specialiştii muzeului giurgiuvean, uneori în colaborare cu colegi
de la Muzeul Naţional de Istoria României, Institutul Român de Tracologie sau Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan”, toate din Bucureşti. Semniﬁcativ este şi că, efortul ﬁnanciar pentru
susţinerea şantierelor arheologice, a fost exclusiv al muzeului. Evident că, în acest demers
muzeul a fost sprĳinit de autorităţile judeţene şi, mai ﬁrav, de cele locale.
Rezultatele unora dintre campaniile arheologice au fost valoriﬁcate deja, integral sau
numai parţial, prin diferite publicaţii giurgiuvene, naţionale sau din străinătate. Dar, pentru
mai buna cunoaştere a acestora, am preferat să le prezentăm unitar în volumul de faţă,
pentru tot segmentul giurgiuvean al bazinului Argeşului.

Cercetări de suprafaţă
Perieghezele efectuate de colectivul de arheologi ai Muzeului Luptei pentru Independenţa
Poporului Român din Giurgiu, Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” de astăzi în anii 1986-1989,
Vasile Barbu, Emilian Alexandrescu, Viorica Enăchiuc-Mihai, Raluca Barac şi Cristian Schuster,
au permis identiﬁcarea pe ambele maluri, dar în special pe terasa din dreapta Argeşului, a
mai multor situri de interes arheologic. Ulterior, o parte dintre acestea au fost cercetate prin
săpături de salvare sau, după anul 1990, prin investigaţii sistematice.
Investigaţii de evaluare/diagnostic s-au derulat cu putere şi în anii 2000-2011. La ele
participând de la muzeul giurgiuvean Cristian Schuster, Traian Popa, Raluca Kogălniceanu, Ionuţ
Gheorghe şi Florin Grofu. Recentele cercetări au dus la identiﬁcarea de puncte noi de interes
arheologic. În rare cazuri au inﬁrmat existenţa altora semnalate în deceniile anterioare. Atât
siturile reperate în vechime, cât şi cele recente au fost măsurate şi consemnate conform
cerinţelor în vigoare (ortofotoplanuri).

Comuna Vânătorii Mici
Satul Vânătorii Mici
Punctul „Perimetrul Vânătorii Mici 1”
Terenul în suprafaţă de 0.046 kmp, aﬂat în albia minoră a râului Argeş, s-a dovedit lipsit
de vestigii arheologice (2011; Cristian Schuster şi Alexandru Morintz).
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Punctul „Perimetrul Vânătorii Mici 2”
Pe cei 0.038 kmp investigaţi prin cercetări de suprafaţă (2011; Cristian Schuster şi
Alexandru Morintz), s-au identiﬁcat câteva fragmente ceramice preistorice, puternic rulate.
Satul Vânătorii Mari
Punctul „Sola 18, Parcela 620”
Terenul de 1088 mp diagnosticat în 2008 (Cristian Schuster şi Traian Popa), a permis
identiﬁcarea la suprafaţa solulului a unor fragmente ceramice preistorice (cultura Gumelniţa
şi cultura Glina) şi a altora getice.

Comuna Găiseni
Satul Podu Popa Nae
Punctul „Sat 1”
Investigaţii de evaluare efectuate în 2010 (Cristian Schuster, Traian Popa, Raluca
Kogălniceanu, Florin Grofu), au dus la descoperirea la vest de sat, pe malul stâng al Argeşului,
într-o zonă de câmp (pl. XIII/1), a rare fragmente ceramice getice şi din Evul Mediu Târziu
(sec. 18) şi din sec. 19.
Punctul „Sat 2”
În apropierea localităţii (pl. XIII/2), la aproximativ 150 m de punctul de mai sus, şi la
200 de Argeş, lângă o mică vale secundară, unde şi astăzi izvoresc ﬁrave ﬁricele de apă, au
fost surprinse materialedin Evul Mediu Târziu (sec. 18) şi de la sfârşitul sec. 19 - începutul
sec. 20 (periegheză 2010: Cristian Schuster, Traian Popa, Raluca Kogălniceanu, Florin Grofu).
Urmele de instalaţie de combustie conﬁrmă cele precizate de sătenii mai vârstnici, precum
că aici ar ﬁ funcţionat cuptoare de cărămidărie.
Punctul „Lângă Sat”
La cca 400 m vest de punctul anterior, într-un areal puternic afectat de eroziunea
Argeşului, au fost identiﬁcate în 2010 (Cristian Schuster, Traian Popa, Raluca Kogălniceanu,
Florin Grofu), rare fragmente din Evul Mediu Târziu (sec. 18) şi din sec. 19.
Satul Cărpiniş
Investigaţii de diagnostic derulate în toamna târzie a anului 2010 de către Cristian
Schuster, Traian Popa, Alexandru Morintz şi Raluca Kogălniceanu, pe un teren în suprafaţă de
0.025 kmp, care se găsea în albia râului Argeş, au permis descoperirea unor materiale rulate
din secolele 18-19, dar şi câteva fragmente getice.

Comuna Grădinari
Sat Grădinari
Punctul „I”
Cercetări de suprafaţă (2011; Cristian Schuster, Traian Popa), întreprinse pe un teren de
21411 mp, amplasat în albia minoră a Argeşului, au permis descoperirea unor buşteni din
seria celor găsiţi şi în alte locuri în bazinul râului, aspect despre care am făcut vorbire în
capitolele anterioare.
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Punctul „II”
Investigaţiile de diagnostic pe cele 2.25 ha (2011; Cristian Schuster) au înlesnit
identiﬁcarea de material lemons asemănător celui din Punctul “I”.
Punctul „Perimetru Grădinari 4”
Investigaţiile de suprafaţă pe cei 0.371 kmp, situaţi în albia minoră a Argeşului, au dus
la recuperarea a cinci fragmente ceramice din secolele 18(?)-19, foarte rulate (2011; Cristian
Schuster şi Traian Popa).

Oraşul Bolintin Vale
Punctul „1”
La ieşirea de sud-est a oraşului, la cca 250 m de acesta, pe partea stângă a râului (pl.
II/1A), au fost identiﬁcate resturile unei aşezări din Bronzul Timpuriu, cultura Glina (Schuster,
Popa 1995a, 41; Schuster, Popa 2000, 142; Schuster, Popa 2008a, 83; Schuster 1997a, 171;
Schuster, Fântâneanu 2005, 22 şi Harta 7). Tot de aici au putut ﬁ recoltate fragmente ceramice
aparţinând culturii Sântana de Mureş (Schuster 2007b, 43 şi pl. I/1).
Punctul „2”
Periegheze mai vechi au permis recoltarea unor fragmente ceramice Tei III. Din păcate
informaţiile care sunt înscrise pe biletul din punga cu materialul arheologic sunt lacunare,
neoferind date îndestulătoare pentru a poziţiona exact situl de unde provin (Schuster, Popa
2000, 142; Schuster, Fântâneanu 2005, 30, 86 şi Harta 19).
Punctul „3”
Cercetarea de diagnostic (pe 28000 mp), derulată în 2011 (Cristian Schuster şi Alexandru
Morintz), a certiﬁcat că în cuva zonei de acumulare de după Crivina nu există puncte de
interes arheologic. Dar şi aici, ca dealtfel în mai tot bazinul Argeşului, au fost găsiţi buşteni,
de data aceasta mai recenţi, care atestă că cursul râului a fost supus de-a lungul vremii unor
inundaţii.
Satul Malu Spart
Punctul „I”
Pe cei 0.022 kmp ce se găseau în albia minoră a râului Argeş, nu s-au identiﬁcat resturi
arheologice (2011; Cristian Schuster şi Traian Popa). Au fost descoperiţi buşteni fragmentari,
care, după stadiul de conservare, păreau destul de recenţi.

Comuna Bolintin Deal
Satul Mihai Vodă
Punctul „Tarlaua 59”
Pe terenul în suprafaţă de 134664 mp din Tarlaua 59, aﬂat în albia majoră a râului Argeş,
cercetat pentru întocmirea diagnosticului de evaluare (2011; Cristian Schuster, Raluca
Kogălniceanu), au fost descoperite numai fragmente ceramice din sec. 19.
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Satul Bolintin Deal
Punctul „Strada Industriilor, nr. 6”
Un alt diagnostic a fost efectuat în anul 2010 pentru un teren cu suprafaţa de 19530 mp,
situat pe str. Industriilor, nr. 6; s-a ﬁnalizat cu găsirea a câtorva obiecte din secolul 20.
Punctul „Perimetrul Băleanu terasa 4”
Terenul evaluat arheologic (2011; Cristian Schuster, Alexandru Morintz), în suprafaţă de
0.042 kmp, a fost situat în interﬂuviul Argeş-Ciorogârla. Singurele urme arheologice au fost
câteva fragmente ceramice din secolul 19.

Comuna Floreşti-Stoeneşti
Satul Stoeneşti
Punctul „Tarlaua 45”
Terenul evaluat arheologic (2011; Cristian Schuster şi Alexandru Morintz), este în suprafaţă
de 39224 mp, amplasat ﬁind în albia majoră a Argeşului, a fost lipsit de vestigii din trecut.

Oraşul Mihăileşti
Punctul „Cartierul Tufa”
La 200 m sud-est de Biserica din Tufa, pe malul terasei din dreapta Argeşului (Cod RAN/
LMI 104145.01), periegheze efectuate în anii 1986-1987 de către Vasile Barbu, Emilian
Alexandrescu şi Viorica Enăchiuc-Mihai au dus la identiﬁcarea unui sit preistoric (culturile
Glina, Tei, Basarabi) şi urme getice şi medievale. Ulterior, în anul 1987, se vor efectua aici de
către Vasile Barbu, Viorica Enăchiuc-Mihai şi Cristian Schuster săpături de salvare (Schuster
1989, 236 sq.; Schuster 1992a, 35 sqq.; Schuster 1997a, 195 sqq.; Schuster, Popa 1995a, 20
sqq.; Schuster, Popa 2000, 143; Schuster, Popa 2008a, 84; Situri 1996, 71; Schuster, Fântâneanu
2005, 32).
Punctul „Km 81+250-km 81+050”
Pe cei 20000 m, care se găsesc în albia minoră a râului Argeş, la est de barajul MihăileştiCornetu, nu au fost depistate vestigii de interes arheologic (2011; Cristian Schuster şi
Alexandru Morintz). În schimb, au fost identiﬁcate resturi lemnoase (buşteni fragmentari),
care, în opinia noastră, au zăcut în râu pentru o vreme îndelungată.
Satul Drăgănescu
Punctul „1”
Pe un „deluşor” al terasei din dreapta Argeşului, în partea de vest a localităţii, au fost
găsite fragmente Glina (Schuster 1997a, 191; Schuster, Popa 2000, 143; Schuster, Popa 2008a,
83; Schuster, Fântâneanu 2005, 30 şi Harta 7).
Punctul „Biserica Sfântul Nicolae”
O cercetare de suprafaţă, efectuată, la cererea preotului bisericii (date sumare despre
biserică vezi în Capitolul I), în primăvara anului 2007 de către Cristian Schuster şi Traian
Popa, în curtea locăşului de cult şi în cimitirul de lângă aceasta, au permis identiﬁcarea
unor materiale (ceramică fragmentară şi cărămizi sparte) din secolul 19 (Schuster, Popa
2007a). Spre malul lacului de acumulare Cornetu-Mihăileşti, fost mal al Argeşului, au putut
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ﬁ recoltate sporadice piese ceramice aparţinând culturii Sântana de Mureş (Schuster 2007b,
43 şi pl. I/35). Trebuie precizat însă, că investigaţii arheologice efectuate în apropierea
bisericii de către colegul Bogadan Tănăsescu, nu au dus la descoperirea de materiale Sântana
de Mureş (Tănăsescu 2008).
Punctul „Ridicătură”
Tot pe malul drept al terasei Argeşului, astăzi zonă ﬂancată de marginea de sud-vest a
lacului de acumulare Cornetu-Mihăileşti, a fost identiﬁcată în anii ’80 ai secolului trecut o
parte mai înaltă, un mic bot de terasă, pe care au fost găsite piese ceramice din Bronzul
Timpuriu, cultura Glina (Schuster, Popa 1995a, 41; Schuster, Popa 2000, 143; Schuster 1997a,
191; Schuster, Fântâneanu 2005, 30 şi Harta 7), şi altele aparţinând culturtii Sântana de Mureş
(Schuster 2007b, 43 şi pl. I/2). Periegheze noi, derulate de Cristian Schuster şi Traian Popa în
anul 2010, au găsit arealul puternic schimbat de intervenţiile antropice.

Comuna Adunaţii-Copăceni
Satul Adunaţii-Copăceni
Punctul „La Vie-Punctul 2”
Perieghezele din anul 1988 (Vasile Barbu şi Cristian Schuster) au dus la identiﬁcarea între
rândurile de vie şi într-o zonă cu trifoi a unor fragmente Sântana de Mureş (pl. VII/2C) (Situri
1996, 7; Schuster 2007b, 43 şi pl. I/3). Punctul se găsea la cca 400 m sud-est de conacul Mazar
Paşa şi la aproximativ 350 m nord-vest de C.A.P. Chiar în buza tersei înalte au fost remarcate
urme puternice de arsură, care, eventual, puteau indica existenţă unei instalaţii de
combustie. Astăzi arealul, unde chiar în 1988 au fost întreprinse săpături de salvare, este
mult schimbat, peisajul ﬁind puternic alterat de intervenţiile antropice ulterioare anului
2000 (periegheză din 2008: Cristian Schuster, Traian Popa, Ionuţ Gheorghe şi Florin Grofu).
Punctul „La Vie-Punctul 1”
Urme Sântana de Mureş, ceramică şi probabil un cuptor de ars ceramică, distrus în mare
de parte de alunecările de teren şi de intervenţia mecanizată efectuată înaintea sosirii
arheologilor în cadrul lucrărilor la Canalul Bucureşti-Dunăre, au fost surprinse la aproximativ
150 m sud-est de punctul „La Vie”-Punctul 2 (Schuster 2007b, 45 şi pl. I/7).
Punctul „La Porcărie”
La 150 m sud-est de punctul „La Vie”, într-un perimetru unde se găseau în 1988
acareturile unei porcării, au fost sesizate, mai cu seamă în apropierea malului Argeşului,
urme ale unui sit Sântana de Mureş (pl. VII/2B)(Barbu 1988, 173; Barbu 1989, 379 sq.; Barbu
1990, 205 sq.; Situri 1996, 7; Schuster 2007b, 43-44 şi pl. I/4). 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 combustie. Săpături ulterioare vor conﬁrma supoziţia
iniţială. În prezent peisajul este complet schimbat, terasa a fost îndreptată, iar la suprafaţă
s-a adăugat un strat de pământ.
Punctul „La C.A.P.”
Cercetările de suprafaţă derulate în 1988 de către Vasile Barbu şi Cristian Schuster (Situri
1996, 7; Petrescu 2002, 48 şi Harta 7/1) şi în 2008-2009 de Cristian Schuster, Traian Popa, Ionuţ
Gheorghe şi Florin Grofu au permis recoltarea de sporadice fragmente ceramice getice (sec.
II-I a.Chr.) şi ale culturii Sântana de Mureş (pl. VII/2A) (Schuster 2007b, 45 şi pl. I/5). Punctul
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se găseşte astăzi, când intervenţiile antropice au schimbat destul de mult peisajul existent
în anul primelor periegheze, în dreapta capătului giurgiuvean al podului care traversează
Argeşul, parte a drumului E 85, Bucureşti-Giurgiu. Aici au fost desfăşurate în 1988, când
terenul aparţinea de C.A.P.-ul din localitate, săpături de salvare. Acum în zonă se găsesc
obiective cu caracter logistic al ﬁrmei Romstrade. Partea de sud a fostului sit este în prezent
acoperită de bucla ocolitoare a satului a şoselei spre Giurgiu.
Punctul „La Pod”
În stânga capului de pod al vechiului traseu al şoselei E 85, Bucureşti-Giurgiu, pe un
promontoriu uşor înaintat în valea Argeşului, cercetările de suprafaţă din primăvara anului
1988 (Vasile Barbu şi Cristian Schuster), au înlesnit recoltarea unui material arheologic destul
de bogat aparţinând culturii Sântana de Mureş şi din Evul Mediu Târziu (sec. 18) (Schuster,
Popa 1995a, 40; Schuster, Popa 2000, 142; Situri 1996, 7; Schuster, Fântâneanu 2005, 85 şi
Harta 19; Schuster 2007b, 45 şi pl. I/6). Zona fusese bulversată de amplasarea unor stâlpi
de înaltă tensiune şi alte lucrări edilitare şi agricole (pl. VI/2A). Astăzi arealul a suferit alte
transformări prin noi intervenţii antropice. În vara-toamna lui 1988 s-au întreprins aici
săpături de salvare.
Punctul „La Livadă”
Periegheze desfăşurate tot în anul 1988 (Vasile Barbu şi Cristian Schuster), au permis
descoperirea la cca 350 m sud-est de punctul anterior, într-o livadă şi un câmp arabil din
apropiere a unor materiale din Bronzul Mĳlociu, cultura Tei III, şi din Evul Mediu Târziu (sec.
18) (Schuster, Popa 1995a, 40; Situri 1996, 7; Leahu 2003, 17 şi ﬁg. 1/1; Schuster, Fântâneanu
2005, 85 şi Harta 19). Şi aici au fost efectuate în toamna aceluiaş an săpături de salvare. În
prezent peisajul este alterat de construcţii.
Punctul „Dăneasca”
Sporadice fragmente de olărie Glina, Tei şi din Evul Mediu Târziu (sec. 18) (Schuster, Popa
1995a, 40; Situri 1996, 7) au fost culese în 1988 de Vasile Barbu, Cristian Schuster şi Raluca
Barac din punctul „Dăneasca” (pl. VII/1) (Cod RAN/LMI 100790.01) (Schuster 1989, 236 sq.;
Schuster 1997a, 199; Schuster, Popa 1995a, 31 sqq.; Schuster, Popa 2000, 141; Schuster, Popa
2008a, 83; Situri 1996, 7; Leahu 2003, 17 şi ﬁg. 1/1; Schuster, Fântâneanu 2005, 21, 85 şi Harta
7, 19). Săpături ulterioare vor duce la descoperirea unor complexe din Bronzul Mĳlociu şi
medievale. Astăzi arealul a fost supus, de asemenea, unor intervenţii antropice.
Punctul „Vale Secundară”
Cercetările de evaluare din anul 2008 (Cristian Schuster, Traian Popa, Ionuţ Gheorghe şi
Florin Grofu), legate de construcţia rutei ocolitoare a E85 Bucureşti-Giurgiu a localităţii, a
permis identiﬁcarea pe malurile unei mici văi secundare din extravilanul vestic al satului
a unor rare fragmente ceramice Sântana de Mureş. Această vale, prin intermediul altor văi,
se „varsă” în Argeş. Ea este situată la cca 400 m sud de râu.
Punctul „Tarlaua 89, Parcelele A 1333 şi A 1337”
Pe cei 71887 mp din albia minoră a râului Argeş, investigaţi în 2011 (Cristian Schuster,
Traian Popa, Raluca Kogălniceanu şi Florin Grofu), nu au fost reperate vestigii arheologice.
Punctul „Cartier rezidenţial”
Arealul de 51.25 ha situat în hinterlandul terasei din dreapta văii Argeşului (2008; Cristian
Schuster, Traian Popa şi Florin Grofu) s-a dovedit lipsit de vestigii arheologice. Singurele
materiale identiﬁcate, au fost acelea din secolul 20.
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Punctul „Tarlaua 80, Parcela 1173”
Şi cei 2504 mp, situaţi tot în hinterlandul terasei din dreapta Argeşului, diagnosticaţi
arheologic în 2009 (Cristian Schuster, Traian Popa şi Florin Grofu), au fost lipsiţi de materiale
de interes arheologic.
Punctul „Tarlaua T25, Parcela 82/125-141”
O situaţie similară celor trei puncte anterioare, a fost consemnată şi pentru un lot de
9352.51 mp, amplasat tot în partea de sud a localităţii (2009; Cristian Schuster şi Traian Popa).
Punctul „Nr. Topo 5137-00-97”
Lipsiţi de vestigii arheologice s-au dovedit cei 0.040 kmp (cu Nr. topo 5137-00-97), situaţi
în albia minoră a Argeşului (2011; Cristian Schuster şi Raluca Kogălniceanu). Însă, şi aici am
găsit resturi de buşteni, care, în opinia noastră, erau de dată mai recentă.
Satul Varlaam
Punctul „La Bazin”
Perigheze desfăşurate în anii 1987-1988, la care au participat Vasile Barbu, Emilian
Alexandrescu, Ovidiu Solomon, Cristian Schuster, au dus la identiﬁcarea în punctul „La Bazin”
(Cod RAN/LMI 100825.01) a unui material ceramic aparţinând culturii Glina (Schuster 1995a,
53 sqq.; Schuster 1997a, 211 sqq.; Schuster, Popa 1995a, 23 sqq.; Schuster, Popa 2000, 144;
Schuster, Popa 2008a, 85; Situri 1996, 7; Schuster, Fântâneanu 2005, 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 2009-2010), situl a fost parţial afectat.
Punctul „Pe Coastă”
Aceleaşi cercetări de suprafaţă (Vasile Barbu Emilian Alexandrescu, Ovidiu Solomon şi
Cristian Schuster), vor duce la descoperirea în 1987-1988, pe latura de est a promontoriului
terasei Argeşului (Cod RAN/LMI 100825.01), la cca 150 m de punctul „La Bazin”, a unei
locuiri Sântana de Mureş (Barbu 1990, 205 sq.; Situri 1996, 7; Schuster 2007b, 45-47 şi 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.
Punctul „Sat”
Investigaţii de suprafaţă efectuate în mai multe etape (1988, 1993, 2002, 2009-2010; Vasile
Barbu, Cristian Schuster, Traian Popa, Alexandru Morintz, Raluca Kogălniceanu, Florin Grofu),
condiţionate ﬁind de starea vegetaţiei şi de „disponibilitatea” proprietarilor de terenuri, au
permis identiﬁcarea, în ceea ce am numit punctul „Sat” (pl. VI/1A), a unor materiale din
Bronzul Timpuriu (cultura Glina), cultura Dridu şi Evul Mediu Târziu.
Satul Mogoşeşti
Punctul „I”
Investigaţii de evaluare, având ca scop descărcarea de sarcină arheologică a zonei din
apropierea Canalului Bucureşti-Dunăre, a permis identiﬁcarea în malul înalt din dreapta
Argeşului unui sit arheologic (1987-1988, Vasile Barbu şi Cristian Schuster) din Epoca Bronzului
(Cod RAN/LMI 100816.02) (Schuster, Popa 2000).
Punctul „Cimitir”
Nu departe de punctul anterior, amonte de acesta, a fost localizat alt sit (1989, Vasile
Barbu, Cristian Schuster) (Cod RAN/LMI 100816.01), care, aşa cum demonstra ulterior
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săpăturile arheologice, a aparţinut tot Epocii Bronzului, dar şi Hallstattului (Schuster,
Popa 2000).

Comuna Comana
Satul Grădiştea
Punctul „Intrarea în sat”
La capătul de vest al localităţii, în partea a dreaptă bisericii cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, pe terasa înaltă a Argeşului, periegheze efectuate în anii 1987-1988 (Vasile Barbu
şi Cristian Schuster), au permis identiﬁcarea unui sit medieval (sec. 18), dar şi ceramică
aparţinând culturii Dridu.
Punctul „Conacul Grădişteanu”
În perimetrul din jurul „Conacului Grădişteanu” investigaţii de suprafaţă întreprinse în
anul 1988 (Vasile Barbu şi Cristian Schuster) au dus la descoperirea unor materiale din Epoca
Bronzului (cultura Tei), getice şi Dridu.
Punctul „3”
Pe o suprafaţă de 209723 mp din cadrul Tarlalei 26, aﬂată în albia minoră a Argeşului,
diagnosticul arheologic a dus la recupararea de la nivelul solului a patru fragmente
ceramice, două din Epoca Bronzului (cultura Tei) şi alte două getice (2011; Cristian Schuster,
Raluca Kogălniceanu). Probabil că acestea provin din situl situat pe terasa înaltă de pe malul
drept al râului.

Comuna Colibaşi
Satul Colibaşi
În cadrul unei cercetări de diagnostic pe o suprafaţă de 81338 mp (2011; Cristian Schuster,
Raluca Kogălniceanu), pe Parcela Ps 12 a satului Colibaşi, aﬂată în albia minoră a Argeşului,
au fost identiﬁdcate câteva fragmente ceramice rulate, care după pastă par a ﬁ getice.

Comuna Gostinari
Satul Gostinari
Punctul „Halda P 12A”
Terenul este în suprafaţă de 4 ha şi se găseşte în albia minoră a râului Argeş. Cercetările
de suprafaţă au permis recuperarea a mai multor fragmente ceramice din secolul 19 şi
începutul secolului 20 (2011; Cristian Schuster şi Raluca Kogălniceanu).
Punctul „Depozitul D 21/1”
Cei 0.031 kmp diagnosticaţi, s-au dovedit lipsiţi de urme arheologice (2011; Cristian
Schuster şi Alexandru Morintz).
Punctul „Halda D23”
În perimetrul haldei (0.086 kmp) nu au fost găsite vestigii de interes arheologic (2011;
Cristian Schuster şi Alexandru Morintz).
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Satul Mironeşti
Punctul „Pod”
Ceramică Dridu şi din Epoca Bronzului a fost recuperată în urma unor cercetări de
suprafaţă din anul 1988 (Vasile Barbu şi Cristian Schuster) de pe malul drept şi înalt al
Argeşului (Schuster, Popa 2008b, 23). Noi periegheze (2009, Cristian Schuster şi Done
Şerbănescu) au arătat că perimetrul respectiv a fost puternic afectat de intervenţii antropice.
Punctul „Cariera de lut”
Tot activitatea umană, exploatarea lutului, a dus la distrugerea aproape totală a sitului
din Epoca Bronzului (cultura Tei III) din punctul „Cariera de lut” (Schuster, Popa 2008b, 23).
Acesta se găseşte aval de punctul anterior, la cca 250 m (1988, Vasile Barbu şi Cristian Schuster;
2009, Cristian Schuster, Done Şerbănescu).
Punctul „Valea Mică”
La 300 m est de punctul anterior, periegheze din anul 2009 (Cristian Schuster, Done
Şerbănescu) au permis găsirea unor urme getice şi Sântana de Mureş. În locul respectiv terasa
înaltă este „tăiată” perpendicular de o mică vale.
Punctul „Ulă”
Investigaţiile din 1988 (Vasile Barbu şi Cristian Schuster) au avut ca rezultat descoperirea
la 200 m aval de „Valea Mică”, pe marginile altei văi de dimensiuni reduse, a unor fragmente
ceramice preistorice şi ale culturii Dridu (Schuster, Popa 2008b, 23). Periegheza din 2009
(Cristian Schuster, Done Şerbănescu) a demonstrat că vestigiile preistorice aparţin Bronzului
Mĳlociu (cultura Tei).
Punctul „Albia Argeşului”
Digul de pământ ridicat în faţa punctului „Ulă” adăposteşte materiale arheologice
hallstattiene (2007; Marin Panait). Din păcate nu se ştie de unde a fost adus pământul
(Schuster, Popa 2008b, 23).
Punctul „I”
La suprafaţa celor 0.075 kmp din albia minoră a râului Argeş, situaţi la 150 m aval de
punctul anterior, au fost găsite două fragmente ceramice hallstattiene (2011; Cristian Schuster
şi Raluca Kogălniceanu). Prezenţa acestora se explică în contextul în care, în această zonă, au
fost depuse în anii 1987-1989 straturi de pământ şi nisip, cărate de undeva (nu se cunoaşte
exact) din arealul localităţilor dimprejur.
Punctul „Coastă”
În punctul „Coastă”, situat pe terasa înaltă a malului drept al Argeşului, investigaţiile de
suprafaţă din anii 1987-1988 (Emilian Alexandrescu, Viorica Enăchiuc, Vasile Barbu, Cristian
Schuster; noi periegheze 2009, Cristian Schuster şi Done Şerbănescu) au dus la descoperirea
unui sit preistoric şi getic (Schuster, Popa 2008b, 23 sq.). El a primit Codul RAN 103390.03 şi
Cod LMI GR-s-B-14806.01.
Punctul „Coastă 2”
La 100 m est de punctul anterior, pe marginile unei mici „crevase” perpendiculare pe
malul văii Argeşului, s-au găsit fragmente preistorice (2002, Cristian Schuster, Marin Panait)
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(Schuster, Popa 2008b, 24), care s-au dovedit a ﬁ din Bronzul Mĳlociu (cultura Tei). O nouă
periegheză din 2009 (Cristian Schuster şi Done Şerbănescu) conﬁrmă cele constatate anterior.
Punctul „Tarlaua 129b, Parcela 47”
Într-o zonă aﬂată 200 m vest, respectiv 150-250 m sud-sudvest de situl arheologic din
punctul „Coastă”, s-au derulat pe o suprafaţă de 400 mp investigaţii arheologice de
supraveghere (2011; Cristian Schuster, Traian Popa, Marin Panait şi Daniela Panait). Nu au fost
descoperite complexe arheologice, iar cele câteva fragmente ceramice getice şi din Epoca
Bronzului, găsite în stratul vegetal, au fost purtate aici din situl „Coastă”.
Punctul „La Panait”
Pe un pinten mai retras al terasei înalte din dreapta râului, pe terenul proprietate a
familiei Panait, dar şi în grădinile vecinilor săi de la răsărit, au fost identiﬁcate în arătură
fragmente ceramice din Bronzul Mĳlociu (cultura Tei III). Prima periegheză s-a desfăşurat
în anul 1988: Vasile Barbu, Cristian Schuster şi Marin Panait (Schuster, Popa 2008b, 24).
Punctul „Vărărie”
Pe un alt pinten al terasei, aﬂat la aproximativ 300 m est, pe latura sa de apus dinspre
o mică vale, au fost reperate tot în 1988 (Vasile Barbu, Cristian Schuster şi Marin Panait), câteva
gropi mari de var (?). Înlăuntrul acestora au fost identiﬁcate şi oase umane. La vremea
respectivă s-a presupus că în aceste gropi de var medievale, au fost depuse decedaţi, care,
posibil, să ﬁ răposat ca urmare a unei boli contagioase (ciumă?) (Schuster, Popa 2008b, 24).
Cercetările de suprafaţă ulterioare – 2002 (Cristian Schuster, Traian Popa, Marin Panait) şi
2009 (Cristian Schuster şi Done Şerbănescu), derulate la scurt timp după alunecări de teren,
care au afectat substanţial gropile, par să confirme ipoteza iniţială cu privire la
“funcţionalitatea” acestora.
Punctul „Cimitir”
Cimitirul satului s-a constituit într-o zonă a terasei unde în preistorie foarte probabil a
existat un sit hallstattian (cultura Basarabi?). Tot de aici au fost recuperate materiale medievale
(ceramică şi resturi de cărămizi) (Schuster, Popa 2008b, 24).
Punctul „La Ruine”
În momentul cercetărilor de suprafaţă din anii 1987-1988 (Vasile Barbu, Gheorghe
Cantacuzino, Cristian Schuster, Viorica Enăchiuc, Marin Panait) la 500 m est de punctul anterior,
într-un areal situat pe tersa înaltă a Argeşului, ﬂancat la nord şi vest de valea abruptă a
râului, au putut ﬁ observate încă în picioare resturile curţilor boiereşti ale lui Constantin
Cantacuzino (Schuster, Popa 2008b, 24). Ulterior, din cauze naturale (alunecări de teren) şi
datorită activităţii umane nesăbuite, o bună parte din ruine au fost prăvălite în valea
Argeşului.
Punctul „Conacul Mironescu”
Investigaţii de evaluare întreprinse în anii 1988-1989 (Vasile Barbu, Cristian Schuster,
Marin Panait), dar, mai ales, în 2009-2010 (Traian Popa, Marin Panait), au conﬁrmat existenţa
în perimetrul curţii actualului „Azil de Bătrâni” a unor vestigii ale culturii Dridu.
Punctul „În Vale”
În valea care desparte arealul „Conacului Mironescu” de un alt promomtoriu al terasei
râului, au fost depistate în 1988 vestigii Dridu şi ale culturii Sântana de Mureş (Schuster,
Popa 2008b, 24).
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Punctul „Conacul lui Palade”
Pe terasa la răsărit de punctul menţionat, investigaţii de diagnoză au relevat în 1988
(Vasile Barbu, Raluca Barac, Cristian Schuster, Marin Panait) existenţa unor urme preistorice
(Epoca Bronzului, hallstattiene şi getice) (Schuster, Popa 2008b, 24).
Punctul „Conacul lui Palade 2”
Pe latura vestică a promontoriului au fost identiﬁcate tot în anul 1988 (Vasile Barbu,
Cristian Schuster) fragmente ceramice aparţinând culturii Dridu (Schuster, Popa 2008b, 24).
Periegheza din 2009 (Cristian Schuster şi Done Şerbănescu) nu ne-a permis identiﬁcarea altor
vestigii.
Punctul „Conacul lui Palade 3”
Pe latura estică a promontoriului au fost documentate în 1988 (Vasile Barbu, Cristian
Schuster), dar şi ulterior (2002-2010) (Cristian Schuster, Done Şerbănescu, Traian Popa, Marin
Panait), fragmente ceramice şi, mai rar, de olane ale aceleaşi culturi Dridu.
Punctul „Malul Roşu”
Pe un bot de deal proeminent al terasei din dreapta Argeşului, în arealul său nordvestic,
au fost identificate în 1987-1988 (Vasile Barbu, Cristian Schuster, Marin Panait) vestigii
preistorice, getice şi medievale (Schuster, Popa 2008b, 24).
Punctul „Malul Roşu 2”
Tot pe aceaşi bot de deal, la cca 350 m est de situl anterior, pe marginea sa de răsărit,
dinspre satul Teiuş, periegheze recente (2009-2010, Traian Popa) au dus la recuperarea de la
suprafaţa solului de ceramică hallstattiană (cultura Basarabi) şi Sântana de Mureş.
Punctul „La Pisc”
Pe malurile care ﬂanchează „Valea Puţului”, într-o periegheză din anul 2001 (Marin
Panait), urmată de altele (2003, Vasile Barbu, Cristian Schuster, Traian Popa, Marin Panait; 2009,
Cristian Schuster, Done Şerbănescu) au permis identificarea unui sit din Epoca Târzie a
Bronzului (Schuster, Popa 2008b, 24).
Punctul „La Târle”
Pe „Valea Chiriei” investigaţii de suprafaţă (2001-2002, Vasile Barbu, Cristian Schuster,
Traian Popa, Marin Panait) au dus la descoperirea de materiale preistorice (Epoca Bronzului),
getice şi ale culturii Dridu (Schuster, Popa 2008b, 24).

Comuna Izvoarele
Sat Teiuşu
Punctul „Vest”
La vest de localitate, pe marginile unei mici crestături perpendiculară pe valea Argeşului,
sus pe terasa înaltă din dreapta râului, periegheze din anul 1988 (Vasile Barbu, Cristian
Schuster) au permis recoltarea de la suprafaţa solului a unor fragmente ceramice preistorice
(Bronzul Târziu?).
Punctul „Vatra Satului”
În zona centrală a satului, acolo unde terasa are un mic promontoriu, au fost descoperite
tot în 1988 (Vasile Barbu, Cristian Schuster) cioburi ale culturii Sântana de Mureş.

https://biblioteca-digitala.ro

52

Capitolul III – Cercetări arheologice în bazinul Argeşului, efectuate de muzeul din Giurgiu…

Punctul „Est”
La cca 200 m est de capătul răsăritean al satului, pe marginile unei mici văi, investigaţii
mai vechi (1988; Vasile Barbu, Cristian Schuster) au avut ca rezultat identiﬁcarea unor vestigii
getice şi ale culturii Dridu.

Cercetări preventive și sistematice
Oraşul Mihăileşti
Satul Drăgănescu
Punctul „Biserica Sfântul Nicolae”
La cererea preotului paroh, care dorea în cadrul unui proiect mai larg să consolideze şi
să restaureze parţial lăcaşul de cult, au fost întreprinse în anul 2007, în imediata apropiere
a bisericii cu hramul „Sfântul Nicolae” săpături preventive.
Colegul Bogdan Tănăsescu a practicat două secţiuni, „S1, trasată în prelungirea axului
altarului, cu dimensiunile de 2 x 5 m, şi S2, trasată în prelungirea axului absidelor, la S de biserică,
cu dimensiunile de 1 x 3 m” (Tănăsescu 2008, 134). Prima dintre secţiuni a dovedit „că fundaţia
bisericii nu a fost construită pe sistemul şanţului umplut cu mortar şi bolovani de râu şi continuată
mai sus de zidul de cărămizi. De la nivelul de construcţie, identiﬁcat între -0,10-0,20 m, fundaţia
se adânceşte cu 0,70 m, respectiv cu 11 rânduri de cărămizi”. Situaţia se repetă şi în S2, numai
că aici „ultimele trei rânduri de cărămidă, cele inferioare, sunt uşor ieşite în afara paramentului”.
Interesant este că, în „S1 la 2,10 m de peretele bisericii a fost descoperit, la ad. de -0,25 m,
bolta de cărămizi a unui mormânt (M1). Între cărămizile aşezate în sistemul asemănător unei bolţi
era lăsat un loc liber, de cca. 0,36 m L şi 0,25 m l, pentru amplasarea soclului ce urma să stabilizeze
crucea.... Bolta de la capătul mormântului se înălţa cu cca. 0,20-0,25 m faţă de nivelul restului
construcţiei, aﬂat la o ad. de cca. -0,45 m faţă de nivelul solului. Fundul mormântului... se adâncea
până la -1,20 m faţă de nivelul solului. Lungimea totală a M1 este de 2,21 m, iar lăţimea sa merge
de la 1 m, măsurată la baza capătului de V, la 1,20 m, măsurată la nivelul bolţii, tot la capătul de
V. Adâncimea mormântului în interior era de cca. -0,80 m”.
Ca inventar, mormântul a avut o ceaşcă smălţuită şi pictată, mai multe bucăţi de lemn,
dintre care una lungă de 0.70 m, cu unele fragmente de pânză putrezită pe ea, provenind,
foarte probabil de la coşciugul celui ce fusese depus aici. Resturile osteologice umane se
reduceau la câteva falange, ceea ce indică că decedat a fost exhumat. În mormânt s-a găsit
şi o cantitate importantă (1.6 kg) de cuie şi piroane din ﬁer, resturi de la cofragul de lemn
al monumentului funerar.
A fost detectat şi un al doilea mormânt (M2), „amenajat în groapă simplă, aﬂat la o distanţă
de cca. 0,30 m N de M1, probabil mai vechi decât acesta. Din acest mormânt a fost recoltat un
pieptene din os” (Tănăsescu 2008, 134).
Lipsa unui inventar funerar reprezentativ şi a crucilor, nu au permis încadrarea
cronologică a mormintelor. Cert este însă că biserica a fost ctitorită, aşa cum menţionează
pisania şi cum am indicat şi noi în Capitolul I, la 1870 de către Petre Dănescu şi Ion Dumitrescu.
În 1953 biserica a trecut printr-o refacere.
Oraşul Mihăileşti
Punctul „Tufa”
1. Amplasamentul & stratigraﬁa:
La 300 m sud-est de Biserica din Tufa, pe malul terasei din dreapta Argeşului, a fost
investigat în anul 1987 un sit preistoric, dar adăpostind şi urme getice şi medievale (Schuster
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1989, 236 sq.; Schuster 1992a; Schuster 1997a, 195 sqq.; Schuster, Popa 1995a, 20 sqq;
Schuster, Popa 2000, 143; Schuster, Popa 2009b, 84 şi ﬁg. 2; Schuster, Fântâneanu 2005, 32).
Săpăturile de salvare au fost coordonate de Vasile Barbu, din colectivul de cercetare făcând
parte Viorica Enăchiuc-Mihai, muzeograf la Muzeul Luptei pentru Independenţa Poporului Român
din Giurgiu, şi Cristian Schuster, pe atunci profesor la Şcoala generală Letca Veche (jud. Giurgiu)
(Schuster 1992a; Schuster 1997a, 195 sqq.).
Deoarece din suprafaţa aşezării o mare parte fusese distrusă de lucrări agricole
anterioare şi de construcţiile unor gospodării, cercetările s-au rezumat la o arie destul de
restrânsă. Au fost trasate opt secţiuni (notate S.1-8) şi patru casete (notate C.1-4), totalizând
o suprafaţă investigate de cca 350 mp. Astfel, dacă lăţimea secţiunilor a fost aceeaşi de
2.00 m, lungimea a fost diferită: S.1 = 14.50 m, S.2 = 13.20 m, S.3 = 12.50 m, S.4 = 11.00 m,
S.5 = 10.60 m, S.6 = 11.50 m, S.7 = 8.50 m şi S.8 = 9.50 m. Casetele au fost trasate pentru a
putea cerceta unele complexe: C.1, de 2.50 x 1.50 m, la S.2; C.2 (1.50 x 1.00 m) la S.3;
C.3 (2.00 x 1.75 m) la S.4 şi C.4 (1.50 x 1.50 m) la S.5.
Vestigiile găsite, au aparţinut sec. 18 p.Chr., civilizaţiei getice, Hallstatt-ului Mĳlociu
(cultura Basarabi) şi Bronzului Timpuriu şi Mĳlociu, culturile Glina şi Tei III.
Stratigraﬁa nu a fost deloc complicată. Stratul vegetal a fost, în general, gros de 0.40/0.50
m, el ﬁind urmat de altul, spicat cu materiale arheologice din mai multe epoci (gros de
0.20/0.30 m) şi cel din Bronzul Timpuriu, cultura Glina. Acesta din urmă, prezenta în unele
zone o consistenţă de până la 0.60/0.70 m. Sub acest strat a putut ﬁ reperat solul viu, de
culoare brun-roşcat, de pădure, lipsit de vestigii arheologice.
2. Bronzul Timpuriu - Cultura Glina:
2.1. Complexele:
2.1.1. Construcţiile de suprafaţă:
Cercetările de la Mihăileşti-Tufa au permis investigarea a patru construcţii de suprafaţă
(Schuster 1992a, 35; Schuster 1997a, 196). Locuinţa nr. 1, cu dimensiunile de împrăştiere a
materialului arheologic de 3.06 x 4.81 m, a fost descoperită în S.2 şi C.1. Aproximativ în
zona centrală a complexului au fost sesizate urmele unui vetre de foc.
Locuinţa nr. 2, din S.3 şi C.2, a avut materialul arheologic dispersat pe o suprafaţă
aproape rectangulară de 2.98 x 3.02 m. În S.4 şi C.3 a fost localizat Locuinţa nr. 3, având
dimensiunile sesizabile de 2.10 x 3.56 m. Suprafaţa păstrată din Locuinţa nr. 4, a fost de 2.43
x 2.86 m. A fost descoperită în S.5 şi C.4. Resturile acestei din urmă construcţii s-au dovedit
a ﬁ diferite de acelea ale primelor case. Lipseau aproape cu desăvârşire bulgării de chirpici,
în schimb ceramica era abundentă.
Probabil toate complexele au avut iniţial, înainte de incendiere, o formă rectangulară,
posibil cu colţurile uşor rotunjite. Materialul arheologic surprins în perimetrul Locuinţele
nr. 1-3, a fost relativ bogat în resturi de construcţie, anume bulgări de chirpici, unele cu
urmă de pari (gosimea maximă sesizată pe un fragment de chirpici ﬁind de 0.17 m) şi
împletitura de nuiele, şi ceramică fragmentară.
2.1.2. Gropile:
2.1.2.1. Cultura Glina:
2.1.2.1.1. Groapa nr. 1, suprinsă în S.2, a avut o formă clopot (Schuster, Popa 1995a, 21),
pornind de la -0.62 m şi aprindu-se la -1.24 m. Diametrul gurii a fost de 0.36 m, iar cel al
fundului 0.68 m.
2.1.2.1.2. Tot în formă de clopot, cu diametrul gurii de 0.45 m şi cel al bazei de 0.74 m,
a fost şi Groapa nr. 2 din S.3. Complexul pornea de la adâncimea de -0.66 m şi ajungea la
-0.98 m.
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2.1.2.1.3. Mai înaltă, anume 0.74 m, adică de la -0.63 m până la -1.37 m, a fost Groapa nr.
3, tot din S.3. Segmentul superior al gropii a fost de 0.24 m, iar cel inferior 0.50 m. Forma
complexului a fost de pară, diametrul gurii ﬁind de 0.52 m, iar cel al fundului 0.78 m.
2.1.2.1.4. Forma de clopot a caracterizat şi Gropile nr. 4 şi 5. Prima groapă a fost
descoperită în S.4. Partea ei superioară a fost afectată de fundaţiile unei construcţii moderne.
Astfel că ea pornea de la adâncimea de -0.82 m şi ajungea cu fundul la -1.34 m. Diametrul
zonei superioare a fost de 0.46 m, iar al bazei de 0.69 m.
2.1.2.1.5. Groapa nr. 5 a fost sesizată în S.6. Gura se aﬂa la -0.64 m, fundul găsindu-se la
-1.12 m. Diametrul gurii a fost de 0.53 m, iar cel al fundului de 0.76 m.
2.1.2.2. Manifestări ulterioare:
2.1.2.2.1. Cultura Basarabi: în S.8, □ 3, la adâncimea de -0.52 m, a fost surprinsă partea
inferioară (0.10 m înălţime) a unei gropi manajere (Groapa nr. 6) aparţinând culturii Basarabi.
2.1.3. Vetre de foc:
Resturile unei vetre de foc (nr. 1) au fost descoperite în Locuinţa nr. 1 de dimensiuni mai
mari (Schuster 1997a, 196). Vatra, de formă rotundă (diametrul păstrat de 0,40 m), şi ridicată
direct pe sol, a fost folosită, foarte probabil, numai pentru puţin timp. Lângă ea a fost găsite
mai multe fragmente ceramice şi două „pete” bogate în cenuşă.
2.2. Materialul arheologic:
2.2.1. Piesele litice:
Toate artefactele din piatră descoperite la Mihăileşti-Tufa, au fost din categoria celor
cioplite din silex (Schuster 1992a, 41 şi ﬁg. 7/g-k; Schuster 1997a, 50 sq. şi ﬁg. 29/3, 32/5-7).
Au fost recuperate gratoare pe lamă, gratoare pe bot de lamă cu dublă nervură mediană,
lamă cu „encoches”, lamă obsidiană, lame, aşchii de lamă, nuclee (pl. XXXVII/1-5).
2.2.2. Obiecte din lut ars (altele decât ceramica:
2.2.2.1. Fusaiole: plată (pl. XL/4), discoidală (pl. XL/3), tronconică (pl. XL/5), bitronconice
şi în formă de sfârlează (Schuster 1997a, 75 sq. şi ﬁg. 45/1-2, 48/7).
2.2.2.2. Greutate: piramidală (pl. XL /7) (Schuster 1997a, 77 şi ﬁg. 43/3).
2.2.2.3. Mărgea: uşor bitronconică şi străpunsă de o perforaţie centrală (pl. XL/1) (Schuster
1997a, 77 şi ﬁg. 45/3).
2.2.2.4. Lingură: cu căuşul un pic mai pronunţat (pl. XL/2) (Schuster 1997a, 78 şi
ﬁg. 44/1).
2.2.2.5. „Jeton”: de formă discoidală, păstrat fragmentar, decorat cu puncte adâncite
(Schuster 1997a, 80)
2.2.3. Ceramica:
2.2.3.1. Pasta, arderea şi culoarea:
După pastă, olăria Glina de la Mihăileşti-Tufa a putut fi împărţită în trei categorii
(Schuster 1992a, 36; Schuster 1997a, 58). Cea grosieră, având în componenţă mult nisip şi
pietriş mărunt, particule de calcar, uneori şi cioburi pisate, este aspră, cu nisip abundent
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chiar la suprafaţa vasului, care n-a putut ﬁ acoperit sau măcar estompat prin acoperire cu
angoba de uniformizare. Culoarea acestei ceramici a fost cărămizie, cărămizie-închis sau
cărămizie-deschisă, cenuşie sau cenuşie-închisă, mai ales în interior, diferenţele de culoare
ﬁind provocate de intensitatea arderii în cuptor sau de arderea secundară. Cel mai frecvent
în stratul culturii Glina de la Mihăileşti-Tufa au apărut vasele din această categorie, însumând
peste 75% din totalul materialului ceramic recuperat.
Ceramica semigrosieră, avea în pastă mult nisip mărunt, particule de calcar şi cioburi
pisate, iar pe ambele feţe netezită a fost cu angobă de aceeaşi culoare, în care era prezentă
mica. De cele mai multe ori, nisipul era prezent pe toată suprafaţa exterioară a vasului.
Netezirea, pe ambele feţe, era făcută, aşa cum am spus, cu un slip de aceeaşi culoare, care
însă nu acoperea asperităţile provocate de granulele de nisip. De asemenea, mica, prin
particule foarte mici, aparea pe ambele feţe ale recipientelor. Culoarea prezenta o gamă
cuprinsă între brun-cărămiziu şi brun-închis, cu nuanţe spre cenuşiu şi cenuşiu-închis. Din
această categorie făceau parte, mai ales, vasele de dimensiuni mĳlocii şi mici.
Ceramica ﬁnă, de culoare cenuşiu-închisă sau brună, era modelată dintr-un nisip ﬁn,
ﬁind netezită pe ambele feţe ale recipientelor cu angobă de aceeaşi culoare, în care putea
ﬁ observată şi mica. Vasele din această categorie de pastă s-au dovedit a ﬁ rarităţi, ﬁind
reprezentate numai de forme mici şi în miniatură.
Pe o parte din fragmentele ceramice au fost identiﬁcate urme de ardere secundară. Astfel
de cioburi ﬁind găsite atât în stratul arheologic, cât şi în complexe, ﬁe ele case de suprafaţă
sau gropi.
Interesantă a fost şi prezenţa, în această aşezare a culturii Glina pe Argeş, a ceramicii cu
pleavă, de culoare neagră, cu un slip de culoare cărămizie-gălbuie (Schuster 1992a, 40).
2.2.3.2. Formele (după repertoriul întocmit de Schuster 1997a):
2.2.3.2.1. Din pastă grosieră, semigrosieră şi ﬁnă:
Tipul 1. vase sac:
Tipul 1.1: cu fundul plat, rareori reliefat faţă de corp, pereţii uşori curbaţi, gura,
câteodată, în formă de pâlnie (pl. XXIX/2; LXXXIII/1) (Schuster 1997a, 61 şi ﬁg.
103/3);
Tipul 1.2: cu fundul plat, corpul uşor globular, gura (uşor) evazată (pl. LXXXIII/2)
(Schuster 1997a, 61 şi ﬁg. 98/2, 4, 103/2, 139/5., 141/8);
Tipul 1.3: cu gâtul uneori abia schiţat, alteori cilindric (pl. XXIX/4) (Schuster 1997a,
61 şi ﬁg. 131/6, 141/7);
Tipul 2. vase borcan: cu pereţii uşori aduşi la forma unui „S” prelung, uneori cu gura
dreaptă (pl. XXIX/3);
Tipul 3. vase în formă de ghiveci de ﬂori:
Tipul 3.2: cu pereţii uşori curbaţi, buza adusă spre interior (pl. LXXXIII/4) (Schuster
1997a, 61 şi ﬁg. 103/6).
Tipul 4. vase globulare:
Tipul 4.1: cu gâtul arcuit, uneori mai scurt, şi marginea, în general, răsfrântă spre
exterior (pl. LXXXIII/7) (Schuster 1997a, 62 şi ﬁg. 97/2);
Tipul 6. amfore:
Tipul 6.2: cu corpul uşor bombat şi gâtul aproape cilindric, prevăzute cu două
torţi tubulare (pl. XXIX/6; LXXXIII/6).
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Tipul 7. castroane:
Tipul 7.1: uşor arcuite, uneori având un corp pronunţat bombat şi buza trasă spre
interior (pl. LXXXIII/3-4) (Schuster 1997a, 63 şi ﬁg. 97/3, 98/5-6, 141/3);
Tipul 7.2: tronconic, cu umăr mai bine sau mai puţin marcat şi buza răsfrântă spre
exterior (Schuster 1992a, pl. 5/e-f; Schuster 1997a, 63);
Tipul 7.3: evazat, cu deschidere diferită, având după caz buza uşor arcuită spre
interior, exterior sau aproape cilindrică (pl. XXIX/5; LXXXIII/5) (Schuster 1997a,
63 şi ﬁg. 97/4, 130/2, 142/3, 7).
Tipul 8. străchini:
Tipul 8.1: cu pereţii drepţi sau uşor curbaţi, uneori în formă tronconică, cu buza
dreaptă sau uşor arcuită, uneori îngroşată în partea interioară sau exterioară,
fundul ﬁind drept, rotunjit sau concav (Schuster 1992a, pl. 3/j, 5/m-o; Schuster
1997a, 64);
Tipul 10. căni:
Tipul 10.1: cu corpul mai mult sau mai puţin globular, gât cilindric sau arcuit,
buza dreaptă, tăiată oblic sau răsfrântă spre exterior, cu una sau două torţi
(Schuster 1992a, pl. 6/a; Schuster 1997a, 65).
Tipul 11. pahare:
Tipul 11.1: cu pereţii uşor arcuiţi, buza răsfrântă spre exterior sau adusă spre
interior (Schuster 1992a, pl. 5/ş-t; Schuster 1997a, 65 şi ﬁg. 73/1-2);
Tipul 16. vase în miniatură:
Tipul 16.1: străchinuţe (Schuster 1992a, pl.6/h, j; Schuster 1997a, 66 şi ﬁg. 83/1, 3);
Tipul 16.2: farfurioară (Schuster 1992a, pl. 6/i; Schuster 1997a, 66 şi ﬁg. 83/2).
2.2.3.2.2. Vase lucrate din pastă cu pleavă:
Tipul 1. boluri (Schuster 1992a, 40 şi pl. 6/m);
Tipul 2. pahare cu pereţii drepţi (Schuster 1992a, 40 şi pl. 6/k; Schuster 1997a, 65).
Tipul 3. străchini/castroane (Schuster 1992a, 40 şi pl. 6/l, n).
2.2.3.2.3. Fragmente ceramice de tip Govora Sat-Runcuri:
La Mihăileşti-Tufa au fost găsite, atât în perimetrul locuinţelor, cât şi în stratul arheologic,
fragmente ceramice provenind de la recipiente modelate din pastă ﬁnă, pe care au fost
practicate ornamente realizate prin incizii umplute cu o pastă albă, atestând inﬂuenţe
vučedoliene (pl. XXXVIII) (Schuster 1992a, 41 şi pl. 7/a-f; Schuster 1997a, ﬁg. 120/3, 5-6).
2.2.3.3. Decorul:
Decorul practicat de olari pe ceramica de la Mihăileşti-Tufa, este cel comun tuturor
siturilor Glina de fază clasică (Schuster 1997a, 68 sqq.). Prin adâncire s-au realizat găuributoni, modelaţi prin presare din interiorul recipientului spre exterior sau, numai în puţine
cazuri, din exterior spre interior. Presarea s-a făcut cu degetul, probabil cel mic, având în
vedere dimensiunile unora dintre găurile-buton, sau cu un obiect bont, rotund, triunghiular
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sau aproape pătrat, sau cu trestia. Acest tip de decor obţinut prin adâncire a putut fi
observat sub buza, pe gâtul sau umărul vaselor.
Alveole, realizate cu degetul, cu un obiect bont sau cu unul mai puţin ascuţit,
constituindu-se în şiruri circulare, în grupaje sau ﬁind apariţii singulare, au fost practicate
pe buză, sub buză, pe gât sau linia gâtului, pe umăr, pe pântec, pe formele de decor în relief
(pe proeminenţe, pe brâuri) sau pe apucători sau torţi în bandă.
Pe unele dintre vase au putut ﬁ recunoscute crestături, unele singulare, altele formând
grupuri sau şiruri. Ele ﬁind realizate cu o „unealtă” ascuţită, se găseau pe buză, sub buză,
pe gât, pe umăr, pe pântec sau pe formele de decor în relief.
„Dinţii de lup”, adânciţi prin presare cu un obiect cu vârful triunghiular şi ulterior
umpluţi cu o pastă albă, au fost amplasaţi sub buză, pe umăr sau pântec. Tot cu pastă albă,
au fost umplute şi benzile, liniile, cercurile şi „punctele” situate pe gât, umăr şi pântec.
Dintre formele de decor adâncit, sunt de menţionat şi cel realizat cu „măturica”
(Besenstrichverzierung), numai că acesta a fost la Mihăileşti-Tufa o raritate.
Am amintit mai sus de decorul în relief. Acesta a fost format proeminenţe (conice,
longitudinale, verticale), brâuri (orizontale, rar verticale), segmente de brâuri, coaste,
potcoave, coarne, creste, amplasate, după caz, sub buză, pe gât, umăr sau pântec.
3. Vestigii post Bronzul Timpuriu:
În pământul vegetal au fost descoperite piese arheologice din Epoca Fierului, atât getice,
cât şi hallstattiene (Schuster 1992a, 35; Schuster 1997a, 196). Cantitatea şi expresivitatea
acestora a a lăsat de dorit. Dintre fragmentele ceramice aparţinând civilizaţiei getice, amintim
un fragment de căţuie. Ceramica din Hallstatt-ul Mĳlociu, cultura Basarabi, a fost reprezentat
de fragmente de la ceşti şi castroane.
Tot din stratul vegetal au fost recuperate şi câteva cioburi din Bronzul Mĳlociu, cultura
Tei, faza a III-a (Schuster 1989, 237; Schuster 1992a, 35; Schuster 1997a, 196; Schuster 1998,
147; Schuster 2005a, 97; Schuster, Popa 1995a, 21; Schuster, Popa 2000, 143; Leahu 2003, 22).

Comuna Adunaţii-Copăceni
Satul Adunaţii-Copăceni
Punctul „La Vie-Punctul 2”
1. Amplasamentul şi stratigraﬁa:
Cel mai nord-vestic punct investigat pe cale arheologică la Adunaţii-Copăceni, a fost acela
situat în arealul unor plantaţii de viţă de vie şi a unui teren cultivat cu trifoi. Acest perimetru
se găsea pe terasa înaltă din dreapta Argeşului, aceasta ﬁind în bună parte afectată de
alunecări de teren (pl. VII/2C).
A fost trasată o singură secţiune (S.1), cu dimensiunea de 20.00 x 2.00 m, orientată
perpendicular pe valea râului (Barbu 1998, 156 sq.; Schuster 2007b, 43 şi pl. I/3). Pentru
investigarea unor complexe au fost trasate şi două casete (C.1 şi C.2).
Între marginea terasei şi capătul de nord al secţiunii a fost lăsată o bretea lată de 6.00
m, folosită de utilajele (buldozere, excavatoare, camioane), care erau angrenate în amenajarea
Canalului ca drum tehnologic.
Imediat sub stratul vegetal, gros de 0.20-0.35 m, spicat cu chirpici şi ceramică
fragmentară, a fost identiﬁcat un strat Sântana de Mureş. Acesta nu avea o grosime uniformă,
ﬁind, în general, de 0.05-0.10 m, iar în perimetrul unor complexe, căpătând aproximativ
0.20 m.
Stratul de cultură ﬁind aproape de suprafaţa actuală a solului, a fost afectat parţial de
lucrările agricole, în special de arăturile adânci şi de plantaţiile de viţă de vie.
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2. Complexele:
2.1. Locuinţele:
Au putut ﬁ cercetate două construcţii de suprafaţă, folosite, foarte probabil ca locuinţe,
prevăzute ambele cu câte o vatră de foc. Din păcate, nu au putut ﬁ determinate dimensiunile
exacte ale construcţiilor. Datele oferite de noi, se referă la arealul de împrăştiere al
materialului arheologic.
L.1. a fost surprinsă în S.1, □ 2-3 şi C.1; orientarea locuinţei a fost nordest-sudvest;
materialul arheologic – chirpici, cenuşă, resturile de la vatra de foc, ceramică, oase
de animale, pietre – a fost dispersat pe o suprafaţă de 2.46 x 1.93 m; probabil forma
complexului a fost rectangulară, posibil cu colţurile uşor rotunjite;
L.2. a fost documentată în S.1, □ 7-8 şi C.2; a avut aceeaşi orientare nordest-sudvest
precum S.1; materialul arheologic a fost găsit împrăştiat pe o suprafaţă de 1.78 x
1.47 m; credem că locuinţa a avut o formă asemănătoare cu cea postulată în cazul
de mai sus.
2.2. Instalaţiile de combustie:
2.2.1. Vetrele de foc:
V.1 a fost descoperită în jumătatea de nord a L.1; a avut aceeaşi orientare ca
locuinţa; forma iniţială bănuim că a fost probabil rectangulară; ea păstrându-se
însă aproximativ ovală (Schuster 2007b, 43): 0.47 x 0.34 m; a fost ridicată direct pe
solul antic; partea superioară, de culoare cenuşie, a avut o grosime de 0.05 m;
V.2 a fost descoperită în probabilul centru al L.2; a avut aceeaşi orientare ca
locuinţa; forma iniţială bănuim că a fost ovală (Schuster 2007b, 43); s-a păstrat pe
o suprafaţă de 0.51 x 0.39 m; a fost ridicată direct pe solul antic; crusta superioară,
de culoare cenuşie, a avut o grosime de 0.03/0.04 m;
resturile unei posibile vetre (V.3) au fost identiﬁcate în S.1, □ 5, adică la distanţă
aproape egală de cele două locuinţe; dimensiunile păstrate au fost de 0.12 x 0.16
m; forma probabilă = ovală; a fost ridicată direct pe solul antic; înălţimea ei a fost
de cca 0.05 m, cu o crustă arsă cenuşiu de 0.02 m; dacă V.1 şi V.2 erau vetre de
„interior”, V.3 a funcţionat ca vatră exterioară.
3. Materialul arheologic:
3.1. Din sticlă: perlă lunguiaţă, aproape cilindrică, cu perforaţie longitudinală, de
culoare albastră (lungime = 2,3 cm; grosime = 0.74 cm); din păcate foarte friabilă;
3.2. Din metal: bucată de sârmă de fier (în formă de „L”), dintr-o foarte probabilă
cataramă;
3.3. Ceramică:
Din păcate lotul de ceramică recuperat s-a dovedit cantitativ puţin, exclusiv fragmentar
şi cu greu s-au putut reconstitui forme.
3.3.1. Cu mâna: din totalul fragmentelor găsite în acest punct, 85% proveneau de la
recipiente lucrate cu mâna. Dintre formele care s-au putut depista, amintim vase de provizii
(sac şi borcane) şi, numai două cioburi, de la ceşti.
3.3.2. La roată: s-au găsit câteva fragmente de la căni şi castroane.
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Punctul „La Vie-Punctul 1”
Cuptor de ars ceramică:
La aproximativ 150 m est de S.1, în proximitatea buzei terasei, într-un areal unde
săpătura în zona limitrofă a Canalului se făcea mecanic, au putut ﬁ observate urmele unei
suprafeţe aproape „dreptunghiulare arse la roşu, care prin dimensiuni putea ﬁ atribuită şanţului
de ardere de la un cuptor. Presupunerea era întregită şi de alte urme de pământ ars de la o presupusă
vatră a focarului, ceea ce contura, mai mult decât ipotetic, existenţa unui...cuptor de ars ceramică.
În jurul acestor suprafeţe arse, s-au descoperit fragmente ceramice din pastă cenuşie grosieră şi mai
multe fragmente ceramice lucrate de mână, între care un vas-borcan aproape întregibil” (Barbu
1998, 233). Din păcate, cu toate insistenţele arheologilor, zona respectivă nu a mai putut ﬁ
cercetată prin săpături. Periegheza din anul 2006 (Cristian Schuster, Traian Popa şi Florin
Grofu) ne-a arătat că respectiva zonă a suferit alunecări de teren.
Punctul „La Porcărie”
1. Amplasamentul şi stratigraﬁa:
Zona de interes arheologic era situată la 1.5 km vest de DN...Bucureşti-Giurgiu, pe malul
abrupt şi înalt de aproximativ 7-8 m al Argeşului (pl. VII/2B). De la suprafaţa solului s-au
putut recolta numai câteva fragmente ceramice. În schimb, o arsură puternică, de culoare
roşie, a putut ﬁ observată prin vegetaţia abundentă a margine terasei.
Au fost practicate patru secţiuni (S.1, S.2, S.3 şi S.4), toate având dimensiunea de 10.00
x 2.00 m. Orientarea lor a fost perpendiculară pe valea râului. S.1 a fost în aşa fel dispusă
ca □ 1 să cuprindă exact un cuptor de ars ceramică documentat în mal. La 0.50 m est de S.1
a fost practicată S.2, care a permis surprinderea praefurnium-ului şi o parte a şanţului prin
care se făcea focul. La 6.00 m est de S.2 a fost săpat S.3 şi la 4.00 m de aceasta S.4. La S.3,
în dreptul □ 2-3, a fost practicată o casetă (C.1), cu dimensiunea de 2.50 x 3.00 m.
În arealul S.1 şi S.2, în zona □ 1 şi 2, sub stratul vegetal de cca 0.10-0.25 m, au fost
surprinse urmele cuptorului de ars ceramică sau resturi ale acestuia (cupola) şi ceramică
fragmentară. Dincolo de limita de sud a □ 2, sub vegetal a apărut stratul steril din punct
de vedere arheologic, având o culoare galben-roşiatică.
Sub stratul vegetal din S.3 şi S.4 (gros de 0.25-0.30 m), s-a identiﬁcat un strat arheologic
subţire, având între 0.07-0.15 m, ﬁind mai consistent în dreptul L.1 din S.3 şi C.1.
2. Complexele:
2.1. Cuptorul de ars ceramică:
Cum am precizat deja, în □ 1 al S.1 a fost găsit amintitul cuptor (pl. LXXXVI) (Barbu
2000, 231 sqq. şi ﬁg. 1-3). Acesta era amenajat „în cea mai mare parte direct în pământul viu,
încât numai partea superioară, după ce începea boltirea ei, depăşea nivelul antic de călcare.
Camera de ardere era aproape cilindrică, cu un diametru de 1,05-1,10 m, cu pereţii verticali până
la înălţimea de la care începea boltirea. Din lipitura păstrată pe pereţi, se observă trei straturi
succesive de reparaţii şi adăugiri, încât se poate determina atât faptul că acest cuptor a fost
întrebuinţat mai multă vreme, cât şi faptul că în unele etape de întrebuinţare şi consolidare a suferit
şi mici modiﬁcări. Concludente în acest sens sunt unele adăugiri de lipituri cu pământ amestecat
cu paie şi pleavă pe partea superioară a pereţilor, pentru a porni naşterea bolţii de la un nivel diferit
faţă de cel iniţial.
Cea mai mare parte a bolţii se înălţa peste nivelul antic de călcare. Ea era cel mai mult afectată
de încărcările şi descărcările succesive de vase; se înţelege că la ﬁecare operaţie de acest gen, cupola
era demontată pentru că prin ea era singura cale de acces în camera de ardere.
Platforma perforată s-a dovedit a ﬁ, în ultima fază de folosire a cuptorului „portantă”, şi se
sprĳinea pe pilonul central din focar şi pe o bordură laterală, ieşită în afara pereţilor camerei de
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ardere cu 5-8 cm. Această bordură a fost săpată în pământul crud odată cu întregul cuptor. În ea,
la distanţe neregulate, sunt săpate mici şanţuri prin care să iasă focul şi aerul cald pentru arderea
vaselor. Probabil că iniţial platforma perforată fusese săpată în întregime în pământul crud, odată
cu întregul cuptor, şi deci, iniţial, era fixă; ulterior, după deteriorări datorită folosirii, a fost
transformată în platformă „portantă”, din cea iniţială păstrându-se numai partea dinspre pereţi,
care a devenit, în acest fel, bordura de susţinere amintită mai înainte. Suprafaţa platformei era
perforată de oriﬁcii pentru ieşirea spre camera de ardere a focului şi a aerului cald. Deoarece ea a
fost distrusă aproape total înaintea efectuării cercetării, urme de oriﬁcii au fost surprinse pe unele
dintre fragmentele din platformă recuperate din focar; de aceea nu se poate preciza distribuirea
oriﬁciilor pe suprafaţa platformei.
Focarul prezintă cele mai intense urme de ardere. Vatra propriu-zisă este orizontală, mărginită
spre pereţii laterali şi spre pilonul central cu o arcuire în formă de scafă. Pilonul central (D. 0,40
m; Î. 0,44 m), aproape cilindric, cu o uşoară îngroşare în partea inferioară; el a fost săpat direct în
pământul crud, la fel cu întregul cuptor. Pereţii laterali ai focarului sunt arcuiţi în partea inferioară,
formând acea scafă pe linia de incidenţă cu vatra; în schimb, în partea superioară, pe cca 0,30 m din
înălţimea totală, sunt verticali.
Şanţul de alimentare a focului, săpat în pantă, cu înclinaţia spre gura cuptorului, a fost surprins
pe o lungime de cca 1,50 m. În el s-au găsit rebuturi de vase de la ultimele şarje de ardere; de
asemenea, s-au mai găsit bulgări mari de zgură, cu fragmente ceramice lipite de ele; puţină cenuşă
alburie, dar fără cărbuni. Modul în care era curăţat şanţul, ne îndeamnă să credem că era pregătit
pentru o nouă ardere. Faţă de timpul cât a fost folosit cuptorul, în acest şanţ s-au găsit prea puţine
materiale secundare arderii (rebuturi de vase, zgură, cenuşă ş.a.), dovadă că după ﬁecare descărcare
a cuptorului, toate deşeurile erau strânse şi evacuate undeva mai departe de zona adiacentă. Că toată
ceramica de rebut era numai de la ultima şarjă, mărturie sunt o serie de fragmente găsite în şanţ
sau în focar, dar care erau de la aceleaşi vase”.
2.2. Construcţia de suprafaţă:
În S.3 şi C.1 au fost surprinse resturile unui complex de suprafaţă, foarte probabil o
locuinţă (L.1). Dimensiunile suprafeţei pe care erau împrăştiate materialele arheologice
(ceramică fragmentară, oase de animale, chirpici, mai multe pietre de râu, dintre care cinci
grupate în „colţul” de sud-est, cenuşă), au fost de 1.84 x 1.48 m, complexul părând a ﬁ avut
când era în uz o formă rectangulară, poate cu colţurile uşor rotunjite. Orientarea locuinţei
a fost nordest-sudvest. Interiorul ei nu a adăpostit vreo instalaţie de combustie şi nici alt
mobilier. În aria de nord a complexului, s-a descoperit un „petec” (0.27 x 0.29 m) din podina
(?) din lut galben, fără impurităţi, bine bătătorit. Bulgării de chirpici erau de dimensiuni
relativ mici (într-un singur caz cu un diam. maxim de 0.06 m) şi într-o cantitate redusă.
Cele cinci pietre de râu, aﬂate într-un grupaj, erau de dimensiuni mai mari ca restul
pietrelor din suprafaţa probabilă a complexului. Diametrul lor situându-se între 0.14-0.24
cm. De notat este că acestea, nu prezentau urme de ardere, rostul lor ﬁind, posibil, unul de
„suport”.
3. Materialul arheologic:
3.1. Obiecte din lut ars (altele decât ceramica):
În perimtrul complexului de suprafaţă a fost identiﬁcat o jumătate dintr-un „jeton”
rotund, uşor convex din lut ars (diam. = 3.56 cm, gosimea maximă = 0.3 cm). A fost lucrat
dintr-un perete de recipient din pastă ﬁnă cenuşie. Nu ne putem pronunţa cu privire la
funcţionalitatea acestuia.
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3.2. Obiecte din os:
Tot în perimtrul complexului de suprafaţă a fost descoperit un vârf bine lustruit de la
o unealtă lucrată din os (lungimea păstrată = 3.2 cm, diam. maxim = 0.23 cm). Posibil ca
respectiva piesă să ﬁ servit ca ac sau străpungător.
3.3. Ceramica:
Grosul materialului arheologic recuperat din zona cuptorului (pl. XXII-XXVI,
LXXXV/2-3), cât şi din perimetrul locuinţei s-a dovedit a ﬁ ceramica (Barbu 2000, ﬁg. 5-9).
„Din fragmentele ceramice recoltate, inclusiv din cele mari deformate la ardere, se constată o varietate
tipologică, mai ales în rândul vaselor din pastă ﬁnă, unde predomină bolurile şi străchinile adânci
sau mult evazate. Mai rare sunt vasele de tip oenochoe sau cele cu corpul globular şi gâtul lung.
Cât priveşte cele din pastă grosieră lucrate la roată, mai frecvente sunt vasele borcan cu fundul
plat.
În toată suprafaţa interioară a cuptorului, cât şi în şanţul de ardere, toată ceramica descoperită
era numai din cea lucrată la roată, ﬁe grosieră sau ﬁnă; între rebuturi, s-au găsit chiar fragmente
ceramice din cele două categorii lipite între ele. Cât priveşte ceramica lucrată de mână, ea a fost
descoperită într-o cantitate destul de mare, numai în zonele adiacente cuptorului. Dacă admitem că
şi aceasta a fost arsă tot în acest cuptor, ea nu putea ﬁ arsă decât în şarjă separată, pentru că grosimea
vaselor şi tehnica de ardere implica un regim cu totul diferit decât la ceramica cenuşie. Tipologic, şi
la ceramica lucrată de mână se întâlnesc foarte multe categorii, predominând cele cu brâul alveolar
aplicat sub buză sau pe pântecele vasului, cele cu buza alveolată sau cu buton pe pântecele vasului.
De fapt prin asociere cu ceramica cenuşie, pe care o numim de tip Sântana de Mureş, putem data
cu oarecare certitudine faza târzie a acestei ceramici autohtone, care continuă să ﬁe destul de frecventă
încă în secolele III-IV d.Cr. Continuitatea ei cu aceleaşi tipuri de vase şi cu aceleaşi ornamente şi
acceaşi manieră de prelucrare a pastei sunt dovezi clare ale persistenţei elementului autohton chiar
peste o perioadă de puternice şi îndelungi inﬂuenţe externe, cu adânci transformări culturale şi
sociale” (Barbu 2000, 232 sq.).
Punctul „C.A.P.”
1. Amplasamentul şi stratigraﬁa:
În curtea fostului C.A.P. (pl. VII./2A), într-un perimetru care ne permitea (ﬁind lipsit de
culturi agricole) şi unde ni s-a dat voie să săpăm, au fost trasate perpendicular pe valea
Argeşului două secţiuni (S.1 şi S.2). Acestea au avut dimensiunile de 10.00 x 2.00 m,
adâncimea maximă la care s-a ajuns ﬁind, în cazul unei gropi, de 0.97 m. Distanţa de la
buza terasei până la capătul de nord al secţiunilor a fost de 4.00 m pentru S.1 şi 4.80 m
pentru S.2. Între cele două secţiuni a fost lăsată o distanţă de 5.00 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 (sec. 18-început de 19 d.
Chr.), cultura Dridu, cultura Sântana de Mureş şi civilizaţia getică (Situri 1996, 7; Petrescu
2002, 48 şi Harta 7/1; Schuster 2007b, 45 şi pl. I/5). De remarcat este că, acest strat se îngusta
odată cu înaintarea sa spre sud, ca în □ 4-5 să dispară complet. Această constatare ne-a făcut
să bănuim că ne aﬂam la periferia realului spaţiu locuit de diferitele comunităţi preistorice
şi mai recente, „grosul” sitului alunecând foarte probabil în valea Argeşului.
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,
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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.
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.
Punctul „Pod”
1. Amplasamentul şi stratigraﬁa (pl. VI/2A):
Pe botul terasei din stânga 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 20.00 x 2.00 m, orientată nord-sud. Capătul
nordic se găsea la 9.50 m depărtare de marginea terasei înalte a Argeşului. Acea zonă nu a
putut ﬁ cercetată deoarece acolo se găseau un drum de ţară, care curgea paralel cu valea
râului, şi un stâlp de înaltă tensiune.
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 4.00 x 2.00 m, amplasate în dreapta şi stânga secţiunii,
între m 6.50 şi 10.50.
La 12.00 m est de S.I a fost deschisă o a doua secţiune (S.II), care a avut aceeaşi orientare
şi aceleaşi dimensiuni cu prima. Amplasamentul ei, adică capul ei nordic, se găsea la 9.00
m de marginea terasei.
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 propriuzise şi numai complexe.
2. Complexe:
Ambele complexe descoperite, o construcţie de suprafaţă şi o groapă menajeră, au
aparţinut culturii Dridu.
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 fragmentare 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.
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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.
3. Materiale:
3.1. Cultura Dridu:
Lotul de ceramică recuperat a fost restrâns numeric şi puţin expresiv. Nu a putut ﬁ
reconstituit nici un recipient. Unele dintre cioburi ne conduc spre forme de tipul vaselor cu
umerii bine reliefaţi şi cu marginea dreaptă.
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) (Schuster, Popa 1995a, 40; Schuster,
Popa 2000, 142; Leahu 2003, 17 şi ﬁg. 1/1; Schuster, Fântâneanu 2005, 21).
Punctul „La Livadă”
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, într-o zonă pe atunci (în 1988) acoperită de o livadă
(caişi, cireşi) au fost practicate, printre pomi, şase secţiuni: S.I = 10.00 x 2.00 m, S.II = 8.50 x
2.00 m, S.III = 4.00 x 2.00 m, S.IV = 4.50 x 1.50 m, S.V = 6.00 x 2.00 m şi S.VI = 14.00 x 2.00
m. Toate secţiunile au avut orientarea nordvest-sudest, adică perpendicular pe valea râului.
S.I-IV au fost dispuse la 6.00 m sud de marginea terasei, iar S.V-VI la 8.00 m de aceasta.
Numerotarea secţiunilor s-a făcut de la vest la est, între S.I şi S.II ﬁind o distanţă de 3.60
m, între S.II şi următoarea 2.30 m, între S.III şi S.IV 1.60 m, între secţiunile S.IV şi S.V 5.40
m, iar între aceasta din urmă şi S.VI 8.45 m
Complexele identiﬁcate au impus trasarea la S.II (în dreptul □ 2-3) a unei casete (C.1)
cu dimensiunile de 4.00 x 3.00 m, iar la S.VI a altor două casete, C.2 (4.00 x 2.00 m) în dreptul
□ 3-4 şi C.3 (2.00 x 2.00 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.
2. Complexe:
2.1. Construcţii:
2.1.1. Locuinţe de suprafaţă:
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, au permis atribuirea locuinţei secolelor 19 (sfârşit)-20 (de început).
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

https://biblioteca-digitala.ro

64

Capitolul III – Cercetări arheologice în bazinul Argeşului, efectuate de muzeul din Giurgiu…

sporadice fragmente ceramice) a fost de formă rectangulară cu colţurile uşor rotunjite (3.20
x 2.45 m). Orientarea complexului a fost nordvest-sudest, adică palalelă cu valea Argeşului.
Ceramica a oferit reperele necesare datării: sec. 18.
2.1.1.3. În S.III, □ 1, la adâncimea de -0.42 m, au fost surprinse unei alt complex de
suprafaţă (notată 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-au permis totuşi să
datăm complexul în aceeaşi perioada ca L.1, adică secolelor 19 (sfârşit)-20 (de început).
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 nordvest-sudest. 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.
2.2. Gropi:
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 = 0.51 m), notată G.1.
Inventarul acestea 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-a permis datarea acestei gropi
menajere în faza a III-a a culturii Tei, din Bronzul Mĳlociu.
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 au fost documentate fragmente ceramice (destul de puţine), bulgări de chirpici,
cenuşă şi oase de animale. Ceramica a înlesnit datarea în perioada culturii Dridu a
complexului. Această groapă credem că a deservit L.4.
2.3. Vetre de foc exterioare:
2.3.1. În S.V, □ 3, la adâncimea de -0.56 m, au fost identiﬁcate resturile unei vetre de foc.
Aceasta a fost ridicate 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.
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. Materiale:
3.1. Din Bronzul Mĳlociu:
Cele câteva cioburi Tei III din G.1, 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.
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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. Secolul 18:
Dintre puţinele piese, enumerăm cuie şi trei piroane, o doagă din ﬁer şi fragmente
ceramice.
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. Concluzii:
Aşadar în punctul „Livadă” au fost reperate urme de locuire din Bronzul Mĳlociu, cultura
Tei III (Schuster, Popa 1995a, 40; Leahu 2003, 17 şi ﬁg. 1/1; Schuster 2005a, 85; Schuster,
Fântâneanu 2005, 21), precum şi altele aparţinând culturii Dridu, altele secolului 18, respectiv
sfârşitului de secol 19 – începutului de secol 20. Nu se poate vorbi de locuiri intense (este
drept că şi suprafaţa excavată a fost restrânsă), ci, mai degrabă, de areale punctiforme unde
activitatea umană a fost documentată. Mai semnificative sunt urmele din Evul Mediu
Timpuriu, cultura Dridu.
Punctul „Dăneasca”
1. Amplasamentul şi stratigraﬁa:
Arealul aﬂat la est de o vale care curge perpendicular spre Argeş, pe o suprafaţă de cca
120000 mp, au fost identiﬁcate urmele unui sit arheologic (conﬁrmări în acest sens au venit
şi după o periegheză suplimentară făcută în 2011: Cristian Schuster, Traian Popa, Raluca
Kogălniceanu, Florin Grofu).
În 1988, când au fost întreprinse aici investigaţii de salvare (Schuster, Popa 1995a, 31
sqq.), 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. În această zonă din urmă, s-a putut săpa numai
cu acceptul „organelor de partid”, şi numai în două locuri, mai lipsite de vegetaţie.
În livadă au fost practicate două secţiuni, notate S.III şi S.IV. Ambele au fost orientate
nord-sud. Prima, cu dimensiunile de 20.00 x 2.00 m, a fost dispusă la 10.00 m sud de
marginea terasei. Descoperirea unui complex, a impus deschiderea unei casete (C.2 = 4.00
x 2.00 m) în dreptul □ 4-5 al S.III.
La 3.70 m est de S.III, a fost practicată S.IV, cu dimensiunile de 12.00 x 2.00 m. De la
capătul nordic al acestei secţiuni şi până la marginea terasei era a distanţă de 8.50 m.
La răsărit de S.IV, la marginea de vest a ariei ocupate de trifoi, anume la o distanţă de
11.00 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 20.00 x 2.00 m. Aceeaşi orientare şi
aceleaşi dimensiuni a avut şi S.II, amplasată la 26.00 est de SI. Surprinderea unui complex
a impus trasarea la S.II 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 nici un strat arheologic bine
conturat. Materialul arheologic se concentra în stratul vegetal; imediat sub acesta, în anumite
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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. Aceleaşi manifestări culturale i-au
aparţinut şi stratul arheologic gros de maximum 0.20 m din S.I.
2. Complexe:
2.1. Construcţii de suprafaţă:
2.1.1. Din Bronzul Târziu (cultura Tei IV):
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 nordvestsudest. Dispersia materialului arheologic acoperea o suprafaţă de cca 3.25 x 2.50 m. În partea
de nord al complexului a fost identiﬁcat un segment din podina din lut galben bine bătătorit.
Grosimea ei varia de la 0.20 la 0.40m, ﬁind mai consistentă spre marginea sa de sud.
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 nordest-sudvest, 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.
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 a 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 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.
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 nordvestsudest. 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.
3. Materiale arheologice:
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?).
3.2. Bronzul Timpuriu: Sub vegetal al S.III, înaintea stratului steril arheologic, au fost
identiﬁcate câteva fragmente ceramice din Bronzul Timpuriu, cultura Glina (Schuster, Popa
1995a, 31; Schuster 1997a, 1999; Schuster, Fântâneanu 2005, 21 şi Harta 7).
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3.3. Din Bronzul Târziu:
Atât cele două complexe, cât şi stratul arheologic, au fost relativ bogate în material de
interes arheologic. De precizat este însă, că piesele os, corn şi piatră au fost numeric puţine.
Nu s-au descoperit artefacte din metal.
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.
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.
3.3.3. Piese din os şi corn: Fără a ﬁ calitativ deosebit de semniﬁcative, trebuie totuşi
amintite câteva piese din os: un dorn (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.
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 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 arderea secundară. Culoarea
este, în general, cărămizie-cenuşie, cu nuanţe ce merg până la cenuşiu închis şi negru.
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 teştă oblic către exterior sau cu
marginea evazată oblic; căţni 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.
Torţile 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.
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, decorul 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.
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3.4. Cultura Dridu:
Acestei manifestări i-a aparţinut un lot de fragmente ceramice puţin numeros, găsit
exclus 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 ﬁind singura formă de ornament.
3.5. Secolul 19:
Fragmentele ceramice proveneau de la oale pântecoase, cu buza trasă spre exterior,
prevăzute cu o toartă, precum şi de la alte, 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.
4. Concluzii:
Mica suprafaţă care a putut ﬁ investigată (cca 180 m2), ne-a demonstrat respectiva zonă
a fost în atenţia unor comunităţi preistorice – din Neo-Eneolitic, Epoca Bronzului –, dar şi
ulterioare, din Evul Mediu Timpuriu şi Perioada Modernă.
Satul Varlaam
În cadrul lucrărilor la Canalul Bucureşti-Dunăre, pe terasa înaltă din dreapta văii Argeşului
au fost întreprinse în 1989 investigaţii de salvare şi în satul Varlaam (Schuster 1995a; Schuster
1997a, 211-213; Schuster, Popa 1995a, 23-26). Din colectivul arheologic au făcut parte, Vasile
Barbu (responsabilul ştiinţiﬁc), Raluca Barac şi Cristian Schuster. Trebuie spus că, pe acest
pinten al terasei, ﬂancat în dreapta şi stânga sa de văii adânci, şi situat în partea de răsărit
a localităţii, fusese amplasat, încă din anii ‚40 ai secolului trecut, un bazin de apă. Acesta a
fost înlocuit de altul mai mare în momentul ridicării bazei şantierului Canalului. Pintenul
fusese puternic afectat de alunecările de teren şi o serie de alte lucrări antropice.
Punctul „La Bazin”
1. Amplasamentul şi stratigraﬁa:
Punctul „La Bazin” este situat la 400 m est de ieşirea dinspre est a localităţii Varlaam,
spre Mogoşeşti. Au fost trasate şapte secţiuni (S.1-7), dintre care două (S.1-2) au „picat” pe
aşezarea din Bronzul Timpuriu. Aceste două secţiuni au fost dispuse pe direcţia nordvestsudest, perpendicular pe latura estică a promontoriului. S.1 a avut dimensiunea de 14.00 x
2.00 m, iar S.2 de 8.00 x 2.00 m. Stratul arheologic, gros de 0.20-0.35 m, ce pornea de la
adâncimea de -0.10 m, a aparţinut exclusiv culturii Glina. Stratul vegetal dedeasupra celui
arheologic conţinea atât fragmente ceramice din Epoca Bronzului, cât şi altele, rare,
aparţinând culturii Sântana de Mureş (Schuster 2007b, 45).
2. Complexele:
2.1. Construcţii de suprafaţă:
La Varlaam-La Bazin, avându-se în vedere că suprafaţa cercetată din aşezarea Glina, a
fost destul de restrânsă, au fost suprinse resturile unei singure construcţii de suprafaţă (L.1)
(Schuster 1995a, 53 şi ﬁg. 1/A). Din păcate complexul a fost afectat de şanţul de aducţiune
şi Bazinul de Apă, astfel că s-a putut cerceta numai capătul de nord-vest al său.
2.2. Gropi:
Nu departe de locuinţă, dar, foarte probabil deservind-o pe aceasta, în S.2 a fost
descoperită o groapă (Groapa nr. 1) de formă (aproape) cilindrică (Schuster 1995a, 53 şi
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ﬁg. 1/B; Schuster 1997a, 211), uşor evazată la extremitatea estică. Gura gropii pornea de la
adâncimea de -0.44 m, iar fundul ajungea la -1.38 m. Diametrul gurii (ovale) a fost de 0.92
m, iar cel al bazei de 0.82 m. Inventarul complexului se compunea din cenuşă, bucăţi masive
de chirpici, oase de animale, scoici, melci şi răzleţe fragmente ceramice.
3. Materialul arheologic:
3.1. Materialul litic:
3.1.1. Din piatră cioplită:
În G.1 au fost găsite câteva lame (pl. XXXVII/6) (toate rupte din vechime; Schuster 1995a,
ﬁg. 2/g), aşchii şi un nucleu de silex. Din L.1, pe lângă acelaşi material litic, a mai fost
descoperit un fragment dintr-un vârf de săgeată, un gratoar şi un burin.
3.1.2. Din piatră şlefuită:
În perimetrul probabil al lui L.1, a fost găsit un topor fragmentar din piatră şlefuită, de
tipul celor pană, cu proﬁlul uşor curbat şi cu lăţimea neunﬁformă, ceafa mai îngustă decât
zona în care a fost practicată gaura de prindere a cozii (Schuster, Munteanu 1995, ﬁg. 1/b;
Schuster 1997a, 52 şi ﬁg. 33/4).
3.1.3. Din os, corn şi dinte:
Interesant, chiar dacă, aşa cum am spus, suprafaţa cercetată a aşezării Glina a fost mică,
lotul de piese din os şi corn, chiar dacă fragmentare, a fost relativ bogat. Din os au fost
descoperite două sule (pl. XXXIX/4) (Schuster 1995a, ﬁg. 2/a; Schuster 1997a, 55 şi ﬁg. 36/1),
3 (?) ace (pl. XXXIX/1) (Schuster 1995a, ﬁg. 2/c; Schuster 1997a, 55 şi ﬁg. 36/4), o dăltiţă (pl.
XXXIX/3) (Schuster 1997a, 55 şi ﬁg. 36/6) şi două dornuri (Schuster 1995a, ﬁg. 2/d-e; Schuster
1997a, 55 şi fig. 36/2). Din corn a fost lucrat un plantator (pl. XXXIX/5) şi un topor
(pl. XXXIX/6) (Schuster 1995a, ﬁg. 2/f; Schuster 1997a, 56).
Dintr-o defensă de mistreţ s-a realizat o amuletă, prevăzută cu o perforaţie pentru
prindere la unul capete (pl. XXXIX/2) (Schuster 1995a, fig. 2/b; Schuster 1997a, 56 şi
ﬁg. 36/5).
3.1.4. Din lut ars:
3.1.4.1. Fusaiolă: plată, păstrată fragmentar;
3.1.4.2. Greutate: mai degrabă diformă, apropiindu-se de cele oval-sferice decât de cele
priramidale, ciobită din vechime la partea inferioară (pl. XL/6) (Schuster 1995a, ﬁg. 2/h;
Schuster 1997a, 77 şi ﬁg. 43/1).
3.1.5. Din metal:
Din L.1, mai precis din stratul de cenuşă dinspre probabilul „perete” de sud, a fost
recuperată o „pensetă” din cupru, destul de bine păstrată (Schuster 1997a, 212).
3.1.6. Ceramica:
3.1.6.1. Pasta, arderea şi culoarea:
Ceramica de la Varlaam-La Bazin a prezentat, în ceea ce priveşte, compoziţia pastei,
arderea şi culoarea, în general, aceleaşi caracteristici precum olăria Glina de la MihăileştiTufa.
3.1.6.2. Formele:
3.1.6.2.1. Din pastă grosieră, semigrosieră şi ﬁnă:
Tipul 1. vase sac:
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Tipul 1.1: cu fundul plat, rareori reliefat faţă de corp, pereţii uşori curbaţi, gura,
în general cilindrică, dar şi, câteodată, în formă de pâlnie (pl. XXX/4) (Schuster
1995a, 54 şi ﬁg. 3/d, 4/a-b, 6/a; Schuster 1997a, 61);
Tipul 1.2: cu fundul plat, corpul uşor globular, gura (uşor) evazată (Schuster 1997a,
61 şi ﬁg. 69/1);
Tipul 1.3: cu gâtul de multe ori abia schiţat sau, mai rar, aproape cilindric (pl.
XXX/1-2) (Schuster 1997a, 61 şi ﬁg. 131/6, 141/7);
Tipul 2. vase borcan: cu pereţii uşori aduşi la forma unui „S” prelung, uneori cu gura
dreaptă (pl. LXXXVIII/4-5) (Schuster 1997a, 61 şi ﬁg. 65/1-2);
Tipul 4. vase globulare:
Tipul 4.1: cu gâtul arcuit, uneori mai scurt, şi marginea, în general, răsfrântă spre
exterior (Schuster 1995a, ﬁg. 3/h, 5/g; Schuster 1997a, 62 şi ﬁg. 139/2);
Tipul 4.2: cu gura în formă de pâlnie (pl. XXX/3; LXXXVIII/2-3) (Schuster 1995a,
ﬁg. 6/c; Schuster 1997a, 62 şi ﬁg. 70/2-3, 139/9);
Tipul 7. castroane:
Tipul 7.1: uşor arcuite, uneori având un corp pronunţat bombat şi buza trasă spre
interior (pl. XXX/5) (Schuster 1997a, 63 şi ﬁg. 68/1-2, 69/3, 141/1);
Tipul 7.2: tronconic, cu umăr mai bine sau mai puţin marcat şi buza răsfrântă spre
exterior (Schuster 1997a, 63 şi ﬁg. 71/1, 4);
Tipul 7.3: evazat, cu deschidere diferită, având după caz buza uşor arcuită spre
interior, exterior sau aproape cilindrică (pl. XXX/6; LXXXVIII/1) (Schuster 1997a,
63 şi ﬁg. 69/4).
Tipul 8. străchini:
Tipul 8.1: cu pereţii drepţi sau uşor curbaţi, uneori în formă tronconică, cu buza
dreaptă sau uşor arcuită, uneori îngroşată în partea interioară sau exterioară,
fundul ﬁind drept, rotunjit sau concav ( (Schuster 1995a, pl. 3/n; Schuster 1997a,
64);
Tipul 14. vase în miniatură (Schuster 1995a, 54 şi ﬁg. 3/j; Schuster 1997a, 66);
3.1.6.3. Fragmente ceramice de tip Govora Sat-Runcuri:
Cioburi de tipul acelora similare de la Mihăileşti-Tufa, anume de inﬂuenţă Vučedol, cu
adâncituri în reţea sau în bandă multiliniară, ﬂancată de şiruri de puncte, toate umplute cu
o pastă albă, făinoasă, au fost recuperate şi din situl de la Varlaam-La Bazin, unul din
perimetrul construcţiei, celălalt înafara acesteia (Schuster 1995a, 55 şi ﬁg. 7/a-b; Schuster
1997a, ﬁg. 120/1, 4).
3.1.6.4. Decorul:
Atât decorul obţinut prin adâncire, cât şi cel în relief, sunt similare ornamenticii olăriei
de la Mihăileşti-Tufa. Multe dintre fragmente au imediat sub buză sau la distanţă mai mare
de aceasta segmente sau şiruri de găuri-butoni, practicaţi în special dinspre interior spre
exterior.
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Punctul „Pe Coastă”
1. Amplasamentul şi stratigraﬁa:
Dacă punctul anterior era situat, aşa cum am văzut, pe „vârful” promontoriului, punctul
„Pe Coastă” se găsea pe latura estică a acestuia, la 200 m sud de „La Bazin” (Barbu 1990,
206; Barbu 1998, 156 sqq.; Petrescu 2002, 48 şi Harta 7/1; Schuster 2007b, 45 şi pl. I/8).
Trebuie spus că noul punct era mai puţin expus vederii celor care eventual coborau sau
urcau pe valea Argeşului, ﬁind amplasat pe o vale destul de adâncă ce astăzi desparte satele
Varlaam şi Mogoşeşti. Şi pe malurile acestei văi au avut loc alunecări de teren, dar şi
intervenţii antropice (terasări).
Au fost practicate două secţiuni (S.1 şi S.2), cu dimensiunile de 10.00 x 2.00 m, orientate
vest-est. Între cele două secţiuni s-a lăsat un „martor” de 1.00 m, care, ulterior, a fost
desﬁinţat în dreptul □ 3-5.
Stratul vegetal a avut o grosime între 0.25-0.35 m. Sub acesta a fost identiﬁcat un strat
arheologic aparţinând culturii Sântana de Mureş. Grosimea acestuia varia de la 0.10 m în □
1-2 până la 0.87 m în celălalte casete unde a fost descoperită o locuinţă adâncită.
Sub acest strat a apărut stratul steril din punct de vedere arheologic, care a avut o
culoare brun-roşcată.
2. Complexele:
A fost descoperită o locuinţă semiîngropată (Barbu 1998, 156). Ea a avut o formă
rectangulară (3.26 x 2.35 m), cu colţurile uşor rotunjite. Era orientată vest-est, perpendicular
pe malul văii secundare a Argeşului. Partea dinspre vest s-a dovedit mai adâncă faţă de cea
estică, adică -0.47 m faţă de -0.28 m.
Nu a fost dotată cu o instalaţie de combustie, în schimb, în perimetrul ei estic a putut
ﬁ depistată o alveolare ovală (adâncă de 0.15 m), plină cu cenuşă. Lângă aceasta s-au găsit
şi cinci pietre de râu, formând la capatul răsăritean al alveolării o mică platformă.
3. Materialul arheologic:
3.1. Ceramica:
Lotul a fost cantitativ destul de restrâns, în întregime fragmentar, iar în ceea ce priveşte
expresivitatea sa, a lăsat mult de dorit. Interesant este că, în locuinţa de la Varlaam a fost
găsită în special ceramică fină, cea lucrată cu mâna fiind reprezentată numai de zece
fragmente. Dintre formele, care au putut fi reconstituite, amintim: căni cu gâtul înalt,
urcioare, castroane.
3.2. Alte materiale:
3.2.1. Fibule din bronz:
3.2.1.1. „cu picior din tablă” (Barbu 1998, 157 şi ﬁg. 1/b) (pl. XXXVI/2);
3.2.1.2. „masivă” (Barbu 1998, 157 şi ﬁg. 1/a) (pl. XXXVI/1);
3.2.2. „placă de ﬁer de la o cataramă pentru încălţăminte” (Barbu 1998, 157);
3.2.3. „verigă de bronz, gen inel, subţiată spre locul de împreunare” (Barbu 1998, 157);
3.2.4. „lamă de cuţit din ﬁer” (Barbu 1998, 157);
3.2.5. „monedă de argint Gordian III” (Barbu 1998, 157).
Satul Mogoşeşti
La est de satul Varlaam se găseşte localitatea Mogoşeşti, componentă administrativă a
aceleaşi a comune Adunaţii-Copăceni. Aici s-au derulat mai multe campanii arheologice,
conduse iniţial de Vasile Barbu (1989), continuate ulterior de Cristian Schuster şi Traian Popa
(1993, 1995, 1998-2001 şi, o scurtă campanie, 2003) (pl. XIV/2).
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Rezultatele respectivelor investigaţii au constituit subiectul unor articole (Schuster, Popa
1995b; Schuster, Popa 1997) şi a unei monograﬁi (Schuster, Popa 2000). Deoarece volumul
a fost publicat acum peste zece ani, în rândurile de faţă vom face numai o trecere în revistă
a cercetărilor de aici.
Punctul „1”
1. Câte ceva despre istoricul cercetării:
În ceea ce am denumit „Punctul 1”, au fost practicate primul an de cercetări nouă
secţiuni, în 1993 trei secţiuni, în toamna lui 1995 două secţiuni şi trei casete, în campania
din 1998 şase secţiuni, anul următor patru secţiuni şi o casetă, iar în 2001 încă o secţiune
(Schuster, Popa 2000, 13 sqq. şi ﬁg. 4). În anul 2003 s-a practicat o singură secţiune (20.00 x
2.00 m), rostul ei ﬁind unul de control.
2. Aşezarea din Epoca Bronzului:
Cele mai multe complexe şi materiale au aparţinut Bronzului Mijlociu, culturii Tei.
Acestea sunt dovezi ale unei aşezări nefortiﬁcate, care a ocupat ceea ce a rămas neafectat
de alunecările de teren pe latura de vest a promontoriului. Cât de mare a fost satul din
Epoca Bronzului, este greu de apreciat, dat ﬁind faptul că pomenitele alunecări au dus la
dispariţia unei bune părţi a sitului, poate chiar 50% din acesta.
3. Complexele:
3.1. Din Epoca Bronzului:
Au fost putut ﬁ cercetate atât construcţii de suprafaţă, cât şi altele adâncite. Acestea din
urmă au fost reprezentate de un bordei (notat L2), surprins în Secţiunea 10 şi Casetele 1 şi 2
(Schuster, Popa 2000, 30 sq. şi ﬁg. 5, 12). A avut lungimea de 8.23 x 5.12 m, orientat ﬁind
nordvest-sudest, iar în partea sa în formă de „absidă” se găsea a vatră de foc (V3bis).
Construcţiile de suprafaţă au fost în majoritatea cazurilor de dimensiuni modeste.
Astfel, L3 (din Secţiunea 13) a fost foarte probabil rectangulară cu colţurile rotunjite, cu
orientarea nordest-sudvest şi mărimea de 2.20 x 1.93 m (pl. XXXIII/3) (Schuster, Popa 2000,
23 şi ﬁg. 5, 7). Tot în Secţiunea 13 au fost sesizate şi urmele L4 (pl. XXXIII/3), orientată nordsud, având o împrăştierea a resturilor sale pe o suprafaţă recrangulară de 2.26 x 1.40 m
(Schuster, Popa 2000, 23 sq. şi ﬁg. 5, 7). Locuinţa numărul 5 (Schuster, Popa 2000, 24 şi ﬁg. 5,
8), a fost de 4.00 x 2.00 m şi cu orientarea nordvest-sudest (situată în Secţiunea 15).
Dimensiunile surprinse în teren ale L7 (din Secţiunea 22 şi Caseta 7; Schuster, Popa 2000, 24
şi ﬁg. 5, 10) au fost de 2.43 x 1.87 m. Ultima dintre construcţii de suprafaţă de dimensiuni
modice – L6, a fost reperată în Secţiunea 18, dar, datorită intervenţiilor antropice şi din cauze
naturale, nu au putut ﬁ stabilite dimensiunile complexului (Schuster, Popa 2000, 24 şi
ﬁg. 5, 9).
Trebuie precizat că toate construcţiile enumerate până acum au funcţionat, foarte
probabil, drept locuinţe. De la această regulă pare să se îndepărteze o construcţie (L1) de
mari dimensiuni – 14.30 x 10.24 m (pl. XIV/1) (Schuster, Popa 2000, 27 sq. şi ﬁg. 5, 11).
Repere în aprecierea mărimii ei au fost, alături de împrăştierea de materiale arheologice, şi
identiﬁcarea de şase gropi de pari. În perimetrul complexului au fost descoperite trei vetre
de foc (V1-3), amplasate sub forma unui triunghi în centrul construcţiei, una pe ﬁecare
latură lungă, ultima constituind vârful formei geometrice, aceasta ﬁind dispusă pe latura
estică.
Au fost cercetate şi câteva gropi menajere (G4-5, 8) şi una de provizii (G3) (pl. XXXIII/3)
(Schuster, Popa 2000, 32 sqq. ﬁg. 5, 7, 10, 13), dar şi o „Platformă din lut”, aﬂată în Secţiunea
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13, şi având dimensiunile de 2.34 x 1.75 m (Schuster, Popa 2000, 38 şi ﬁg. 5, 7). Platforma
era prevăzută în ﬁecare din colţurile sale cu câte o vatră de foc (V-7).
3.2. Complexele Hallstattiene:
Pe lângă complexele culturii Tei, au mai fost investigate şi patru gropi din Prima Vârstă
a Fierului, dintre care trei (G1-2, 7) au aparţinut culturii Basarabi şi una (G6) Hallstatt-ului
Timpuriu (Schuster, Popa 2000, 39 şi ﬁg. 5, 13, 15).
4. Materialele arheologice:
4.1. Din Bronzul Timpuriu (cultura Glina):
Ceramică Glina a fost slab reprezentată (Schuster, Popa 2000, 79). Astfel, dintre formele
recipientelor Glina, care au putut ﬁ reconstituite, amintim vasele sac (Tipul 1.1 şi Tipul 1.3
după Schuster 1997a), vasele globulare (Tipul 4.2 după Schuster 1997a), amforele (Tipul 6.2
după Schuster 1997a) şi castroanele (Tipul 7.3 după Schuster 1997a).
4.2. Din Bronzul Mĳlociu (cultura Tei):
4.2.1. Ceramica:
4.2.1.1. Pasta şi arderea:
Au fost depistate două tipuri de pastă: grosieră, care a avut în compoziţia ei nisip cu
bobul mare, pietriş şi ceramică pisată, şi ﬁnă, lut bine ales, fără impurităţi (Schuster, Popa
2000, 45).
Ceramica ﬁnă a fost optim arsă, ea prezentându-se sub forma unor recipiente de culoare
neagră, rareori brună (Schuster, Popa 2000, 46). În schimb ceramica grosieră (Schuster, Popa
2000, 45) a fost insuﬁcient arsă, de aici rezultând un spectru coloristic mergând de la brună
spre roşu şi chiar portocalie şi galben.
4.2.1.2. Formele:
Au fost descoperite o serie de recipiente de mari dimensiuni, lucrate îndeosebi din
pastă grosieră. Dintre acestea amintim vase sac (corp uşor bombat, gât scurt, buza răsfrântă
spre exterior sau dreaptă, fund drept), borcan (aproape cilindrice, gât scurt cilindric sau
tras spre exterior, uneori prevăzute cu două torţi), globulare (uşor teşite, gât scurt sau cu
gât cilindric, cu trecerea de la umăr la gât fără marcare evidentă), cu proﬁlul în forma literei
„S” (cu zona de contact dintre umăr şi gât fără prag sau cu o gură cu un diametru redus,
cu zona de contact dintre umăr şi gât bine marcată), în forma unei urne (tronconică, cu
corpul arcuit convex, cu două torţi), recipiente tronconice (gât tronconic, buza trasă spre
exterior, corpul de forma unui trunchi de con destul de înalt, fundul îndeobşte îngust, zona
de contact dintre umăr şi gât bine scoasă în evidenţă) (Schuster, Popa 2000, 45 sqq. şi ﬁg.
50/1-3, 52/1-2, 53/1-3, 54/1-3, 55/1, 3, 57/3, 61/3).
Vasele de dimensiuni medii (pl. LXXXIX) (Schuster, Popa 2000, 49 sqq. şi ﬁg. 23/1, 24/13, 25/1-3, 26/1-3, 27/1-3, 28/1, 3-4, 29/1-2, 30/1-2, 31/1-3, 32/1-3, 33/1, 34/1-2, 35/1-3, 36/1-3,
37/1-3, 38/1-3, 39/1-2, 40/1, 41/1, 42/2-4, 43/1-3, 44/2-3, 45/2, 46/1-2, 47/1, 48/3, 49/2, 56/1, 3,
57/1-2, 58/1, 60/1-3, 62/2, 68/6) au fost reprezentate de castroane (tronconice, uneori cu două
torţi prinse sub buză, câteodată depăşind pe acestea, alteori cu apucători; tronconice, cu
gât cilindric scurt sau uşor tras spre interior, buza în general dreaptă sau aplecată spre
exterior, prevăzute unele dintre ele cu două torţi verticale prinse sub buză sau de gât;
tronconice, gât cilindric scurt sau uşor aplecat spre interior, buza dreaptă sau evazată spre
exterior, prevăzute câteodată cu două torţi verticale prinse sub buză sau de gât; bitronconice,
cu buza înaltă trasă spre exterior; globulare, ascuţite în zona de maxim diametru, gât
aproape cilindric; globulare, gât în formă de pâlnie, prevăzute cu două torţi), străchini
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(tronconice, cu pereţii arcuiţi şi buzqa îngroşată şi trasă spre exterior; tronconice, cu pereţii
arcuiţi; tronconice, cu baza proﬁlată, de forma unui inel scurt; tronconice, cu baza proﬁlată,
de forma unui inel înalt), strecurători (tronconice, cu pereţii căzând cu un unghi de 45° pe
baza recipientului; în forma unui horn), vase bombate (cu gât înalt, buza trasă spre exterior
şi cu deschiderea gurii la fel de mare ca a perimetrului de maximă rotunjire a recipientului),
vase globulare (cu corpul globular şi gât cilindric, bine marcat în zona de contact dintre gât
şi umăr), căni (corp globular, cu zona de contact dintre gâtul cilindric şi umăr bine marcată,
buza tăiată oblic, baza cu umbo, o toartă; cu pereţii aproape cilindrici şi baza lăţită).
Un remarcabil număr de recipiente au fost de dimensiuni mici. Ele au fost descoperite
cu precădere în complexe, dintre acestea un loc aparte l-a reprezentat L1, în perimetrul
căreia s-a identiﬁcat peste 100 de vase mici. Dintre recipientele (pl. XXVIII/2b-c-4, XLI/1-6)
(Schuster, Popa 2000, 52 sqq. şi ﬁg. 24/1-2, 25/1-3, 26/1-3, 27/1-3, 28/1, 3-4, 29/1-2, 30/1-2,
31/1-3, 32/1-3, 33/1, 34/1-2, 35/1-3, 36/1-3, 37/1-3, 38/1-3, 39/1-2, 40/1-2, 42/2-3, 45/2, 47/1, 68/6)
din această categorie amintim bolurile (cu corp uşor globular; corp globular şi gât scund,
cilindric), paharele (gât cilindric, pereţii uşor arcuiţi; gât cilindric, pereţii mai puternic
arcuiţi, cu bază cu un diametru restrâns; partea dinspre bază aproape cilindrică, pereţii uşor
arcuiţi, gâtul în formă de pâlnie; tronconic, cu baza mare; corp globular, bază dreaptă, gât
uşor înclinat spre exterior, uneori buza răsfrântă), capace (tronconice, cu patru urechiuşe),
ceştile (corp globular, gât înclinat spre exterior, baza proﬁlată, albiată, o toartă, buza uneori
răsfrântă; corp globular, în zona de maximă rotunjire bine proﬁlat, gât aproape cilindric,
buza răsfrântă, bază proﬁlată, albiată, o toartă; corp globular, în zona de maximă rotunjire
bine proﬁlat, gât cilindric, bază globulară, o toartă; corp globular, gât cilindric, bază ascuţită,
o toartă; corp globular, în zona de maximă rotunjire bine proﬁlat, gâtul foarte uşor înclinat
spre exterior, bază albiată; corp globular, uşor pătrăţos, gât înclinat spre exterior, baza
răsfrântă, o toartă, bază proﬁlată, albiată; corp globular, gât înclinat spre exterior, buza
tăiată oblic, o toartă, bază rotunjită sau sub forma de umbo; corp globular, gât în formă de
pâlnie, foarte înalt, o toartă).
La Mogoşeşti-Punctul I au fost găsite şi câteva recipiente în miniatură (pl. XXVIII/1-2a)
(Schuster, Popa 2000, 54 sq. şi ﬁg. 51/1-6, 67/8): pahare (corp globular, fund reliefat, gât
arcuit spre exterior; corp globular, gât aproape cilindric; tronconic, cu brâu alveolar, alveole
între brâu şi buză; pereţii aproape drepţi, buza îngustă, bine detaşată de corp), castroane
(pereţii arcuiţi, fund în secţiune la fel de gros ca pereţii; tronconic; cu pereţii arcuiţi),
străchini (tronconice; cu pereţii arcuiţi) şi căni (corp globular, gât cilindric, o toartă
supraînălţată orp globular, gât cilindric).
În ceea ce priveşte torţile, acestea erau în bandă îngustă (în secţiune dreptunghiulare,
rotunde, ovale, dreptunghiulare cu o uşoară şa, duble) la vasele de dimensiuni reduse şi
mĳlocii, în bandă lată la recipientele lucrate din pastă mai proastă (în general dreptunghiulare,
dar, unele, şi ovale). Apucătorile, speciﬁce mai cu seamă vaselor mici şi mĳlocii, s-au dovedit
a ﬁ conice şi alveolate sau în forma unor urechiuşe.
Decorul ceramicii grosiere se remarcă prin acela plastic (în relief), alcătuit din brâuri
simple, alveolate sau crestate şi prin proeminenţe: alveolate, cu şa şi conice. Ornamentul
realizat prin adâncire a fost prezent pe recipientele din pastă grosieră şi semiﬁnă (impresiuni
rotunde, şi de impresiuni rotunde, şir de crestături, şir de impresiuni triunghiulare, caneluri
verticale sqau oblice, alveole, decor cu măturica), iar cel în tehnica impunsăturilor succesive
(linii orizontale, linii verticale, linii oblice, şir de semicercuri, meandre, triunghiuri, romburi,
şir de S-uri, clepsidre, paralelograme, coarne, V-uri culcate, brăduţ, şir de 8-uri culcate) s-au
regăsit pe ceramica ﬁnă şi, destul de rar, pe cea semiﬁnă.
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4.2.2. Obiecte din lut ars (altele decât ceramica), piatră, os, corn şi metal:
Lotul cel mai numeros de piese lucrate din lut ars, l-au constituit fusaiolele (plate,
discoidale, tronconice, bitronconice), dar s-au descoperit şi greutăţi (trunchiuri de con,
piramidale), mărgele, linguri, capete de băţ, ladă de cărucior în miniatură, rotiţe de car în
miniatură, statuete antropomorfe (fragmente) şi zoomorfe (Schuster, Popa 2000, 64 sqq. şi
ﬁg. 19/1-2, 20/1-2, 4-5, 21/1-6 67/1-5, 68/1-3).
Din piatră cioplită (silex) au fost realizate lame, gratoare, ﬁerăstraie, răzuitoare, cărora
li se alătură nucleele şi aşchiile (Schuster, Popa 2000, 56 sq.). Râşniţele, cuţite curbe,
ciocanele-topor cu gaură de prindere a cozii, zdrobitoare/percutoare, dălţi (Schuster, Popa
2000, 58 sqq. şi ﬁg. 16/2, 4, 18/5) au alcătuit inventarul de unelte lucrate din piatră şlefuită.
Din os au fost modelate ace, sule/împungtoare, dălţi, psalie în formă de bară cilindrică,
ﬂuier, tuburi (Schuster, Popa 2000, 60 sqq. şi ﬁg. 14/2-3, 17/; Schuster, Popa 2003), din corn
săpăligi-topoare şi sule/împungătoare (Schuster, Popa 2000, 63 şi ﬁg. 14/2-3, 17/1, 4), iar
dintr-o defensă de mistreţ o amuletă (Schuster, Popa 2000, 63 şi ﬁg. 18/4).
Faţă de alte situri din Bronzul Mĳlociu de pe Argeş, aşezarea de la Mogoşeşti-Punctul I a
fost destul de bogată în piese din metal. Din bronz au fost lucrate cuţite, ace de cusut,
dăltiţe, pumnale, inele, ace cu cap rulat, mărgele tubulare, iar din argint un cercel (Schuster
1992c; Schuster 2011a; Schuster, Popa 2000, 74 şi ﬁg. 22/1-5, 7; Schuster, Popa 2010, 83 sqq.
şi pl. LXXI, LXXIII/1, LXXV/1-2)
4.3. Din perioada hallstattiană:
4.3.1. Hallstattul Timpuriu (ceramică de tip Popeşti): amintim, printre altele, vasul de
mari dimensiuni din Groapa nr. 6 (pl. XVII/2) (Schuster, Popa 2000, 78 şi ﬁg. 47/2);
4.3.2. Cultura Basarabi: se remarcă două ceşti câte una din Gropile nr. 1 şi 2 (pl. LXV/
1-2) (Schuster, Popa 2000, 78 şi ﬁg. 41/1-2, 69/5).
4.4. Getic şi postgetic:
La fel de inconsistent s-a dovedid şi lotul de material getic şi postgetic. Este vorba, în
primul caz, de câteva fragmente ceramice, databile sec. III (?) – I a.Chr., dintre care se
remarcă un fragment de amforă şi o ﬁbulă din bronz (pl. LXV/3) (Schuster, Popa 2000, 79
şi ﬁg. 18/1, 64/2) de Tipul 7a1 după Aurel Rustoiu (1997, ﬁg. 31-32).
Epocii Medievale Târzii i-au aparţinut un inel din bronz şi o ﬁbulă/agrafă (?) din ﬁer (pl.
LXV/4) (Schuster, Popa 2000, 79 şi fig. 18/2, 22/6); iar culturii Sântana de Mureş câteva
fragmente ceramicii, provenind de la vase lucrate cu mâna, dar şi la roată.
Punctul „La Cimitir”
I. Amplasamentul şi stratigraﬁa:
În campania arheologice din anii 2000-2001 şi 2003 au fost intreprinse săpături în punctul
„La Cimitir”, areal situat la cca 150 m vest de zona sitului din „Punctul I” (Popa, Schuster
2002). Trebuie precizat că, între cele două areale cu vestigii arheologice există o „bretea” de
aproximativ 100 m lăţime lipsită de urme arheologice (înafară de câteva fragmente ceramice
recoltate de la suprafaţa solului, rezultat al arăturilor adânci care au „transportat” din cele
două situri materiale şi pe acest teren). Dealtfel, între puncte a existat cândva o vale, care
se situa perpendicular pe marginea sud-vestică a promontoriului. Valea a fost astupată prin
anii ‚60 ai secolului trecut, odată cu amenajarea terenului pentru o agricultură intensivă.
În anul 2000 au fost deschise două secţiuni (S1 şi S2), ﬁecare lungă de 10.00 m şi lată
de 2.00 m, ambele orientate nordest-sudvest. Între secţiuni a fost lăsat un martor de
2.00 m. S1 a fost amplasată la 3.20 de marginea promontoriului, iar S2 la 4.00 m.
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Ulterior, în 2001, au fost trasate alte două secţiuni, iar în 2003 o secţiune de control (în
cadrul unei cercetări preventive). S3 şi S4 din 2001 au avut aceleaşi dimensiuni şi orientare
precum cele din anul anterior. Ele au fost practicate la 6.30 m vest de S2 şi la 3.00 m de
marginea terasei. Între ele se găsea un martor de 5.00 m.
La 7.50 m est de S1, ca urmare a unei investigaţii preventive, a fost deschisă în 2003 o
a cincea secţiune, având aceeaşi orientare şi fiind situată la 2.50 m de marginea
promontoriului: S5 = 20.00 x 2.00 m.
Toate cele cinci secţiuni au avut la suprafaţă un strat vegetal de cca 0.30-0.40 m grosime.
S3, S4 şi S5 au fost lipsite de un strat arheologic. Situaţia a fost similară şi pentru S1 şi S2,
numai că aici au putut ﬁ identiﬁcate câteva complexe.
2. Complexe:
2.1. Groapă din Epoca Modernă: În S1, □ 1, la adâncimea de -0.52 m, a fost descoperită
o groapă (notată G1), în opinia noastră, cu rost menajer. Avea o formă aproape cilindrică
în proﬁl (diam. gurii = 0.47 m, diam. bazei = 0.51 m), coborând până la -0.98 m. Inventarul
ei se compunea din oase de animale, cenuşă şi fragmente de olărie smălţuită. Aceasta din
urmă a permis datarea complexului la sfârşitul secolului 19 – începutul celui următor.
2.2. Construcţii din Epoca Bronzului:
2.2.1. L1 a fost surprinsă la o adâncime de -0.80/0.90 m (uşor înclinată spre sudest), între
□ 3-4 din S1. Orientarea acestui complex de locuit a fost nord-sud. Dispersia materialului
arheologic (chirpici mărunt, oase de animale şi relativ puţină ceramică fragmentară) a fost
de 3.10 x 2.15 m. Probabil locuinţa a avut o formă rectangulară cu colţurile rotunjite.
2.2.2. L2 a fost descoperită în S2, □ 2-3. Adâncimea la care a fost depistată, a fost de
0.70/0.80 m (la fel ca şi precedenta, uşor înclinată spre sudest). Orientarea a fost deasemenea
nord-sud. Locuinţa a fost probabil tot rectangulară cu colţurile uşor rotunjite (împrăştierea
materialului a fost de 2.50 x 2.10 m).
3. Materialul arheologic:
Lotul de material arheologic recuperat a fost restrâns cantitativ şi puţin expresiv. Pe
lângă ceramica smălţuită din G1, aici am mai descoperit două cuie şi un fragment dintr-o
potcoavă de caol, toate din ﬁer.
În L1 şi L2 au fost găsită ceramică din pastă grosieră, semiﬁnă şi ﬁnă, identică în forme
cu cea din „Punctul I”, atribuită subfazei „Mogoşeşti” a fazei Tei II. Remarcăm dintre acestea
ceştile nedecorate şi altele ornamentate în tehnica împunsăturilor succesive.
4. Unele concluzii:
Ceramica din „Punctul La Cimitir” ne face să emitem ipoteza că, la un moment dat,
aşezarea Tei din „Punctul I” nu a mai putut cuprinde (din varii motive: creşterea natalităţii,
apariţia unor familii noi etc.) pe toţi membri comunităţii, astfel încât o parte din aceştia au
fost nevoiţi să-şi ridice case dincolo de mica vale, care se găsea la vest de aşezare.

Comuna Gostinari
Satul Mironeşti
O parte din punctele de interes arheologic de la Mironeşti au fost investigate în campanii
arheologice începând din anul 1988 şi până în prezent prin săpături de salvare şi sistematice.
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Descoperirilor de aici le-a fost consacrat recent un prim volum monograﬁc (Schuster, Popa
2008b). De aceea, în rândurile de mai jos, vom puncta numai câteva lucruri mai semniﬁcative.
Punctul „Coastă”
În acest punct au putut ﬁ cercetate urmele unei locuinţe de suprafaţă getice (pl. XXXII/2)
şi ale unei gropi din Bronzul Mĳlociu, cultura Tei (Schuster, Popa 2008b, 25 sqq.).
Punctul „La Panait”
Al doilea sit investigat prin cercetări de salvare la Mironeşti, se aﬂă la est de cel amintit
anterior (Schuster, Popa 2008b, 27). Casete practicate au dus la depistarea urmelor a trei
construcţii, dintre care două au fost, în opinia noastră, locuinţe şi una un „atelier” de
prelucrarea a materialului litic, toate aparţinând fazei Tei III.
Punctul „Ruine & biserică”
1. Curtea boierească. Rezultatele cercetărilor din anul 1988 de la curţile boiereşti de la
Coiani (Mironeştiul de astăzi) au fost făcute publice de către Gheorghe I. Cantacuzino şi
Gheorghe Sion (1990). Fără a intra în detalii, amintim că au fost investigat arealul central al
ansamblului arhitectonic, în principal cu beciul alcătuit din două nave longitudinale,
despărţiţi de trei pilon, legaţi cu arce între ei (vezi şi Ţânţăreanu 2010, 125). A fost
descoperită şi o groapă cu ceramică getică din sec. II-I a.Chr. (Schuster, Popa 2008b, 28 sq.)
2. Biserica. Investigaţii preventive desfăşurate în anul 2004 (Antal, Alexandrescu, Panait
2008) au permis surprindereanu departe de actuala biserică „Sfântul Nicolae” (aşa cum am
menţionat în Capitolul I, biserica a fost ridicată în 1669 de către Ilinca, ﬁica lui Radu Şerban),
lângă Drumul Judeţean 411, unei părţi a ruinelor bisericii vechi a reşedinţei (pl. LII/2). Posibil
ca zidurile identificate să facă parte din lăcaşul de cult din secolul 16, menţionată pe
tretraevangheliarul achiziţionat în 1563 de marele ban al Craiovei Neagoe, în care se aminteşte
de o biserică cu acelaşi hram „Sfântul Nicolae” în satul Coiani (Antal, Alexandrescu, Panait
2008, 163).
Au fost descoperite şi patru morminte şi au fost recuperate diverse materiale, în special
ceramică, din secolele 16-18, dar şi altele aparţinând culturii Dridu şi civilizaţiei getice.
Acestea din urmă împreună cu cele din arealul curţilor boiereşti, conﬁrmă existenţa în
această zona a satului Mironeşti o unei important sit getic.
Punctul „Conacul Mironescu”
În 2010 au fost întreprinse în acest punct, situat în extremitatea sud-estică a satului
Mironeşti (mai exact, la nord de Căminul de Bătrâni) şi despărţit, în partea estică, de „Conacul
lui Palade” de Valea Morii, cercetări arheologice preventive. Au fost descoperite urme care
aparţin culturilor Cernavodă II, Glina, Tei, Basarabi, getice şi Dridu.
Dintre complexele identificate, remarcăm o locuinţă de suprafaţă şi un cuptor de
gospodărie, aparţinând culturii Dridu. Resturile locuinţei, care se întind pe o suprafaţă de
2.00 x 1.70 m, au fost descoperite între adâncimile de – 0.60 – 0.80 m şi constau în fragmente
mari de chirpici, pe care se aﬂă imprimate urme de nuiele şi paie. Locuinţa de suprafaţă a
fost ridicată peste o mică groapă în care a fost descoperit un vas de dimensiuni relativ mici
(înălţimea = 0.09 m; diametrul fundului = 0.70 m; diametrul gurii = 0.126 m), aparţinând
culturii Tei III.
Celălalt complex Dridu, cuptorul menajer, de formă ovală, a fost descoperit tot între
adâncimile de – 0.60 – 0.80 m, nu departe de locuinţă, şi a fost construit direct pe pământ.
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Inventarul cuptorului cuprinde bucăţi mari de chirpici (cu amprente evidente de nuiele),
care alcătuiau cupola, fragmente ceramice speciﬁce culturii Dridu şi câteva hallstattiene. Sub
resturile cuptorului a fost descoperit un vas cu dimensiuni medii (înălţimea = 0.20 m;
diametrul gurii = 0.113 m; diametrul fundului = 0.08 m), cu fundul plat, buza uşor răsfrântă
şi corpul puţin arcuit.
Punctul „În Vale”
În valea care taie perpendicular terasa înaltă din dreapta Argeşului, despărţind astfel
zona „Conacul Mironescu” de cea numită „Conacul lui Palade”, au fost descoperite şi cercetate
în anul 1988 o locuinţă a culturii Dridu (pl. XXVII/1-2, LXXXV/1) şi resturile unui cuptor
Sântana de Mureş (pl. LXXXIV) (Barbu 1989; Barbu 1990; Barbu 2000; Schuster, Popa 2008b,
29-32).
Punctul „Conacul lui Palade”
Situl este amplasat pe un promontoriu cu altitudinea de 82 m, ﬂancat ﬁind la nord de
Valea Argeşului, la sud de clădirile fostului C.A.P., la est de o vale adâncă, care-l separă de
punctul „Malul Roşu”, iar la vest de o vale similară, separându-l de gospodăriile cetăţenilor
((Schuster, Popa 2008b, 33-35). Trebuie precizat că acest pinten al terasei din dreapta râului
a fost puternic afectat de alunecările de teren şi, în unele zone, de intervenţiile antropice.
Campaniile din anii 2002-2010 au permis trasarea mai multor secţiuni, care au dus la
descoperirea de complexe getice şi hallstattiene (cu ceramică canelată şi ale culturii Basarabi)
şi a unor materiale din aceleaşi perioade, dar şi din epoca bronzului (culturile Glina şi Tei)
şi cultura Dridu (pl. XXXIII/2, LXXXVII/1).
Punctul „Malul Roşu”
Aşa cum s-a precizat deja, în dreapta punctului „Conacul lui Palade”, dispărţit de acesta
de o vale lată la gură de cca 60 m şi la bază de aproximativ 20 m, se găseşte un pinten de
terasă cu altitudinea de 82 m (Schuster, Popa 2008b, 35-47; Schuster, Popa, Panait, Panait
2009). Acest promontoriu, cunoscut în denumirea locală sub „Malul Roşu” este astăzi
puternic afectat de alunecările de teren, care au făcut ca, bănuim noi în urma relatărilor
sătenilor mai bătrâni din sat, aproape o treime din suprafaţa lui să dispară în valea
Argeşului. Orientarea pintenului este nordnordvest-sudsudest. Prin poziţia sa avansată în
valea râului, care i-a scăldat şi încă îi mai scaldă poalele, el domina împrejurimile, de pe el
obţinându-se o vizibilitate bună atât în amonte cât şi în aval pe Argeş.
Începând din anul 1989 şi până în 2010 au fost practicate peste 35 de secţiuni, care au
avut ca rezultat identificarea unor complexe ale culturilor Basarabi (val de apărare,
construcţii, gropi rituale şi menajere), Cernavodă II (construcţii, instalaţii de combustie, gropi
menajere), Cernavodă III (construcţii) şi Cernavodă I (gropi menajere).
Materialul arheologic recuperat a fost şi el divers (ceramică, alte obiecte din lut ars,
piese litice, din os, corn şi metal), el aparţinând manifestărilor culturale Brăteşti, Cernavodă
I, Cernavodă III (pl. LXXXVII/2), Cernavodă II, Glina, Tei III, Coslogeni, Radovanu, Basarabi (pl.
LXXVII/4, LXXXVII/3-4) şi getice (pl. LXXVII/1-3).
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Eneoliticul
Culturile Boian şi Gumelniţa
Se pare că malurile Argeşului nu prea au fost „iubite” de comunităţile neo-eneolitice. Cel
puţin aşa ne indică actualul nivel de cercetare. Bazinul mai larg al râului, mai ales micile
cursuri de apă adiacente, văile alimentate de izvoare, au atras cu mai multă putere diferitele
grupuri umane. Exemplu în acest sens sunt siturile de la Izvoarele. (unul de tip tell, celălalte
pe terase).
În ceea ce priveşte tipurile de aşezări neo-eneolitice de pe Argeşul Inferior, ele nu diferă
de altele documentate în judeţul Giurgiu. Cu alt prilej (Schuster, Popa 2009a, 39 sqq. cu lit.;
vezi şi Hansen, Toderaş 2010, cu lit.; Andreescu, Moldoveanu 2011, cu bibliograﬁa mai
veche; Markussen, Vornicu 2011) am arătat că, tell-uri de mici dimensiuni sau altele mai
mari au fost descoperite (unele investigate prin săpături sistematice) la Tangâru, Bucşani-La
Pod, Pietrele, Comana, Uzunu, Vlad Ţepeş, Naipu, Iepureşti-Izlaz, iar aşezări din categoria celor
de la Dărăşti-Vlaşca (Pâslari), Novaci, Grădiştea şi Izvoarele-La Fântână la Greaca, Brăniştari,
Falaştoaca, Puieni, Băneşti, Singureni, Naipu, Oinac ş.a. Gropi menajere şi de provizii sunt şi
ele prezenţe ﬁreşti în situri.
Din situl de la Izvoarele-La Fântână au fost recuperate pe lângă ceramică, piese litice şi
oase de animale şi resturi vegetale carbonizate (seminţe) de la Triticum monococcum (0.8%),
Triticum dicocum (23.3%), Hordeum vulgare (74.3%) şi Vicia ervilia (1.6%) (Cârciumaru 1996,
89 şi pl. V/5, IX/2). Olăria, ca şi celălalte produse meşteşugăreşti, sunt similare celor din alte
aşezări.
În ceea ce priveşte mormântul de la Izvoarele-La Fântână, Eugen Comşa (2000, 114) a
aﬁrmat că el „conﬁrmă observaţiile şi concluziile... că în faza de tranziţie de la cultura Boian la
cultura Gumelniţa s-a menţinut obiceiul, cunoscut şi puţin mai înainte, de a se mai face
înmormântări izolate şi în cuprinsul aşezărilor”. Referitor la faptul că s-au mai identiﬁcat resturi
umane, în special de la craniu, s-a avansat şi ipoteza că a persistat şi „obiceuri străvechi,
anume prin folosirea în scopuri magice a unor fragmente de craniu uman, ca un fel de amulete,
pentru ca puterea şi vitejia celui răposat să se transmită pe această cale asupra celui ce poartă
fragmentul de craniu, aşa cum se întâmplă până nu demult în cazul unor populaţii slab dezvoltate.
În astfel de cazuri se foloseau exclusiv fragmente de craniu sau mandibulă” (Comşa 2000, 114).
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Aspectul Brăteşti şi cultura Cernavodă I
Urmele acestor manifestări sunt, aşa cum am văzut în Capitolul III, sporadice. Ele au
fost documentate până în prezent numai la Mironeşti-Malul Roşu. Lipsa acestora în alte zone
de pe Argeş este, poate, rezultatul unor cercetări de suprafaţă deﬁcitare.
Aşa cum am amintit deja în primul volum al monograﬁei dedicată investigaţiilor de la
Mironeşti (Schuster, Popa 2008b, 47, 49 şi pl. XCIII), comunitatea Brăteşti de aici este apariţia
cea mai sudică a acestei manifestări. Cu alt prilej (Schuster 2010) ne întrebăm, dacă grupul
Brăteşti a fost contemporan cu acela care ne-a lăsat complexe şi materiale Cernavodă I.
Ceramica Cernavodă I din groapa menajeră şi alte fragmente depistate la Mironeşti-Malul
Roşu, atestă cu avem de-a face cu faza târzie, anume Ic (Schuster, Popa 2008b, 47, 49 sqq. şi
ﬁg. 65, pl. XLII/2). Acest fapt conﬁrmă ipoteza conform căreia, bazinul Argeşului aparţine
arealului de apus al ariei de răspândire a culturii. Din aceasta făceau parte şi alte situri de
pe Argeş (Radovanu-Gorgana întâi) sau de pe Dunăre, dar situate nu departe de vărsarea
Argeşului în fluviu (Olteniţa-Renie, Ulmeni-Tăuşanca, Chirnogi-Florea Baltag, CăscioareleOstrovel, Greaca-La Cruţescu) (Morintz, Roman 1968, 74; Morintz A. 2008, 77 sqq.; Schuster,
Popa 2008b, 50; Schuster 2010; Şerbănescu et alii 2009; Şerbănescu et alii 2011). Este evident
că, odată cu pătrunderea dinspre Dobrogea spre vest, unele grupuri Cernavodă I au „deviat”
de pe traseul malurilor Dunării, pătrunzând spre nord, de-a lungul râurilor secundare,
printre care şi bazinul Argeşului. Interesant este că, singurele zone unde au fost localizată
atât ceramică Cernavodă I şi Brăteşti sunt aici discutatul Mironeşti-Malul Roşu, dar Buftea-La
Gropi, aşezare de pe Colentina, râu secundar al Dâmboviţei, care la rândul ei se varsă în Argeş
(Schuster 2010, 32). Motivul, care a determinat unele grupuri Cernavodă I să urce spre nord,
dar şi unele comunităţi Brăteşti să coboare spre sud, a fost unul, credem noi, de ordin
economic, de căutare a unui hinterland bogat în resurse de păşunat.
Nu putem exclude ipoteza, ca arealul dintre Mironeşti şi Buftea să reprezinte zona de
interferenţă dintre aria de răspândire a culturii Cernavodă I şi cea a aspectului Brăteşti. În
actualul stadiu al cunoaşterii problematicii, este greu de intuit dacă grupurile celor două
manifestări au fost contemporane şi s-au „întâlnit” cu adevărat la Buftea şi Mironeşti.

Perioada de tranziţie de la Eneolitic la Epoca Bronzului
Culturile Cernavodă III şi Cernavodă II
Vestigiile acestor manifestări culturale descoperite la Mironeşti, conﬁrmă că grupuri de
oameni au pătruns de-a lungul Argeşului spre centrul Munteniei (Schuster, Popa 2008b, 51
sqq., cu lit.). Situri Cernavodă III apropiate, aﬂate la sud de zona Mironeşti, au fost descoperite
la Giurgiu-Malu Roşu, Ghizdaru, Slobozia-Râpa Bulgarilor şi Drumul lui Rainea, iar spre
interiorul provinciei, la Bucşani-La Pod, pe Neajlov, care cum ştim, este un aﬂuent al Argeşului
(Schuster, Popa, Morintz, Kogălniceanu 2009). Tipul de aşezare de la Mironeşti-Malul Roşu,
precum şi complexele găsite aici, sunt similare celor din alte situri.
În ceea ce priveşte urmele culturii Cernavodă II de la Mironeşti-Malul Roşu şi Conacul
Mironescu (tipul de aşezare, diferitele categorii de complexe şi materialul arheologic), ele
au analogii, aşa cum am arătat şi recent (Schuster, Popa, Panait 2009; Schuster, Popa 2009a),
atât în situri mai apropiate Sultana-Malu Roşu, Ulmeni, Gumelniţa, Bucureşti-Glina şi Căţelu
nou, Tangâru, Schitu-Gaura Despei etc., dar şi altele mai îndepărtate. În actualul stadiu al
cercetărilor, se poate avansa ipoteza că graniţa de vest a ariei de răspândire a culturii a fost
Argeşul şi aﬂuenţii săi.
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Epoca Bronzului
Bronzul Timpuriu
Materialele de tip Căţelu Nou-Mironeşti
Asupra momentului de debut al Bronzului Timpuriu în sudul României s-au aplecat de-a
lungul vremii o serie de specialişti (amintim dintre aceştia pe Roman 1986; Schuster 1997a;
Schuster 2011b; Motzoi-Chicideanu, Olteanu 2000; Schuster, Fântâneanu 2005; Schuster,
Popa 2008b; Schuster, Popa 2010; Motzoi-Chicideanu 2011). Pentru zona Argeşului Inferior,
prima apariţie a noii epoci, par să ﬁe, în actualul stadiu al cercetării, materialele descoperite
la Mironeşti-Malul Roşu (Schuster, Popa 2010, 119). Acestea, împreună cu altele similare
găsite şi pe Câlniştea, la Schitu-Gaura Despei, sunt identice celor de la Bucureşti-Căţelu Nou
(Leahu 1965).
Este evident că olăria de tip Căţelu Nou-Mironeşti îşi trage seva din cea a culturii
Cernavodă II. Prezenţa unor semniﬁcative vestigii ale acestei din urmă amintite manifestări
pe Argeş, cu precădere la Mironeşti (Malu Roşu şi, mai nou Conacul Mironescu), par să
„justiﬁce” dezvoltarea unei expresii culturale ulterioare, care, însă, trebuie atribuită Bronzului
Timpuriu (Schuster, Popa 2010, 58 sq.). Şi această apariţie culturală, la fel ca şi orizontul
Zimnicea (Roman 1986, 30, 35) sau descoperirile de tip Zimnicea (Motzoi-Chicideanu, Olteanu
2000, 23 sqq.), se constituie în premergători ai culturii Glina.
Pe cursul giurgiuvean al Argeşului n-au fost descoperite până în prezent vestigii ale
orizontului Zimnicea. Ele au fost însă documentate la vârsarea râului în Dunăre, la OlteniţaCalomﬁrescu.
Cultura Glina
Asupra acestei manifestări a Bronzului Timpuriu în judeţul Giurgiu am zăbovit cu mai
multe prilejuri (Schuster 1992a; Schuster 1997a; Schuster, Popa 1995a; Schuster, Fântâneanu
2005; Schuster, Fântâneanu 2007; Schuster, Popa 2008a; Schuster, Popa 2008b; Schuster, Popa
2009a; Schuster, Popa 2009b; Schuster, Popa 2010). Trebuie spus că, în mare, descoperirile
Glina de pe Argeş nu diferă de cele din alte zone ale judeţului, ne referim, de exemplu, la
arealul Schitu-Cămineasca-Bila.
Toate aşezările din judeţ s-au dovedit a ﬁ din acelea deschise, nefortiﬁcate, dar amplasate
în spaţii oarecum ferite natural de primejdii. Astfel, siturile de la Mihăileşti-Tufa, PopeştiNucet, Varlaam, Mironeşti aveau toate locaţia pe terasa înaltă a râului sau pe promontorii
care înaintau în valea acestuia. După zona de amplasament ele au analogii în judeţul Giurgiu
cu siturile de pe terasa înaltă a Câlniştei, de la Schitu-La Conac şi Gaura Despei, a Neajlovului
la Vânătorii Mici şi Corbeanca, a Glavaciocului la Letca Veche, pe Milcovăţ la Milcovăţ-Dig
(Schuster, Fântâneanu 2005, 54; Schuster, Popa 2009a, 21, 28; Schuster, Popa 2010, 33).
În lipsa unor cercetări exhaustive, care să ﬁ epuizat toată suprafaţa unei aşezări, nu ştim
cu exactitate mărimea siturilor Glina de pe Argeş. Dar strict după împrăştiera materialului
arheologic la suprafaţa solului, putem să presupunem că aşezările erau de mici dimensiuni
(Schuster, Popa 2010, 33 sq.). Nici cu privire la dispunerea construcţiilor în spaţiul aşezării
nu se pot preciza multe. Cert este că nu exista un plan riguros de dispunere a construcţiilor.
Cu greu se poate intui şi locul destinat animalelor, instrumentele arheologiei nu s-au
dovedit până în prezent de folos în acest sens.
Casele ridicate de comunităţile Glina de pe Argeşul Inferior nu diferă cu nimic de cele
ale întregii arii de răspândire a culturii Schuster 1997b; (Schuster, Fântâneanu 2005, 58 sqq.;
Schuster, Popa 2010, 36 sqq.). Dacă în alte areale – de exemplu centrul Munteniei, la Bucureşti
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(Militari-Câmpul Boja, Lunca Bârzeşti, Roşu, Dudeşti, Căţelu Nou, Ciurel) şi Crivăţ, şi în Oltenia
(Călugăreni, Morăreşti) – au fost cercetate şi construcţii/locuinţe adâncite (Schuster,
Fântâneanu 2005, 58 sq.), pe Argeş s-au identiﬁcat până în prezent, aşa cum am arătat în
capitolele anterioare, numai case de suprafaţă.
După resturile arse ale acestora, chirpici cu urme de pari şi împletitură de nuiele, se
poate susţine că ele erau ridicate pe un schelet de lemn, cu pereţii realizaţi din nuiele
împletite, toată construcţia ﬁind apoi pomostită cu lut, în a cărei compoziţie intrau, printre
altele, şi materiale vegetale (paie). În nici o aşezare de pe Argeş nu au fost documentate
urme clare de găuri de pari. Probabil stâlpii principali ai caselor au fost inﬁpţi în sol, dar
urmele acestora nu s-au păstrat. Nu este însă exclus, ca baza de susţinere a construcţiilor
să ﬁ fost formată în unele cazuri de un fel de tălpici din lemn.
Pe lângă locuinţele de suprafaţă au mai fost documentate în mediul Glina şi alte
construcţii, care, după modul de răspândire al materialului, au fost mai degrabă anexe,
posibil ridicate numai pe o structură din lemn, fără pereţi pomostiţi cu lut. Pe Argeş o astfel
de construcţie s-a dovedit a ﬁ ceea ce noi am numit Locuinţa nr. 4 de la Mihăileşti-Tufa. Astfel
de complexe, documentate mai cu seamă din fragmente ceramice, oase de animale, uneori
mici structuri de pietre de râu, resturi de la vetre de foc şi numai foarte rare bucăţi de
chirpici, au fost găsite la Valea Iaşului, Braneţ şi, mai nou, Bucureşti-Băneasa-Lac (Băjenaru
2007a, 14 cu lit. şi pl. 3).
Vetrele de foc au fost oarecum o raritate în siturile de pe cursul inferior al Argeşului.
Am văzut că o vatră rotundă a fost identificată în Locuinţa nr. 1 de la Mihăileşti-Tufa;
fragmente dislocate dintr-o vatră au fost recuperate din perimetrul locuinţei de la VarlaamLa Bazin.
Vetre de foc de interior de diferite forme şi dimensiuni, prezentând caracteristicile unei
instalaţii de combustie folosită mai intens sau numai pentru o scurtă durată, au fost găsite
în judeţul Giurgiu la Schitu-La Conac şi Gaura Despei, dar şi dincolo de hotarele judeţului,
de exemplu la Braneţ (Schuster, Fântâneanu 2005, 60 sq.; Schuster, Popa 2009a, 24 şi pl. VII/1;
Schuster, Popa 2010, 42 sq.).
Comunităţile Glina au ridicat şi vetre de exterior. Exemple în acest sens pe Argeş sunt
cele amintite de la Popeşti-Nucet, dar şi pe Câlniştea de la Schitu-La Conac (Schuster, Popa
2009a, 24 şi pl. X/V8).
O altă categorie de complexe arheologice documentate în aşezările Glina de pe Argeş,
au fost gropile. La Mihăileşti-Tufa s-au găsit şase gropi menajere, toate în formă de clopot.
Groapa menajeră de la Varlaam-La Bazin a avut o formă aproape cilindrică. Gropile menajere
nu sunt o raritate în mediul Glina (Schuster, Popa 2010, 45 sqq.). Astfel de complexe au fost
cercetate în judeţul Giurgiu şi în siturile de pe Câlniştea, la Schitu-La Conac şi Gaura Despei
(Schuster, Popa 2009a, 23, 31 şi pl. X/G5, G6, G7, G8, XIII/G3, XIV/2). Cele mai multe dintre
gropile din această categorie din aria de răspândire a culturii Glina au fost depistate înafara
caselor, altele, mai restrânse numeric, au fost găsite în perimetrul locuinţelor (vezi G6 de la
Schitu-Gaura Despei; Schuster, Popa 2009a, 231 şi pl. XIV/2). Tot rare sunt şi gropile de
provizii. Una dintre acestea, G9, a putut ﬁ investigată la Schitu-La Conac (Schuster, Popa
2009a, 23 sq. şi pl. X/G9).
Materialul arheologic recuperat din complexele Glina şi, mai puţin, din stratul arheologic
al diferitelor situri de pe Argeş, a fost cantitativ relativ bogat. Dacă ceramica a fost bine
reprezentată – aşa cum s-a văzut – numărul pieselor litice a fost restrâns (Schuster, Popa
2010, 78 sq.). Obiectele din silex de la Mihăileşti-Tufa, Popeşti-Nucet, Varlaam şi HotareleScărişoara au analogii atât în siturile Glina din judeţ cât şi în altele din întreaga arie de
răspândire a culturii. Astfel, gratoare au fost descoperite la Schitu-La Conac, Bucureşti-Roşu,
Crivăţ, Braneţ (Schuster 1997a, 50 şi fig. 31/5; Schuster, Fântâneanu 2007, 10 şi pl. 1/5;
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Schuster, Popa 2009a, 26), iar lame, în mai toate siturile, de exemplu, Schitu-La Conac şi
Gaura Despei, Cămineasca-Măgură, Crivăţ, la Bucureşti-Lunca Bârzeşti, Roşu, Ciurel, Fundeni,
Dudeşti şi Militari-Câmpul Boja, Glina, Drăgăneşti-Olt-Corboaica, Morăreşti (Schuster 1997a,
50 f.; Schuster, Negru 2006, 34 şi pl. 30:7; Schuster, Fântâneanu 2007, 10 sq. şi pl. 1/3, 6;
Schuster, Popa 2009a, 25 sq., 32, 35 şi ﬁg. 13, apl. XXXI/1-5). Trebuie arătat însă că lama
fragmentară din obsidian de la Mihăileşti-Tufa este un unicat până în prezent în mediul
Glina.
Des întâlnite în aşezările acestei culturi, sunt şi aşchiile: Schitu-La Conac şi Gaura Despei,
Cămineasca-Măgură, Bucureşti-Ciurel şi Militari-Câmpul Boja, Odaia Turcului, Drăgăneşti-OltCorboaica, Govora Sat-Runcuri (Schuster 1997a, 51; Schuster, Negru 2006, 34; Schuster,
Fântâneanu 2007, 11; Schuster, Popa 2009a, 26, 35). Prezenţe mai rare sunt nucleele, astfel
de bulgări de silex, unii dintre ei epuizaţi, au fost documentaţi la Schitu-La Conac, BucureştiCiurel şi Roşu (Schuster 1997a, 51; Schuster, Fântâneanu 2007, 11; Schuster, Popa 2009a, 26).
Adevărate rarităţi s-au dovedit a ﬁ vârfurile de săgeată. Piesa fragmentară de la VarlaamLa Bazin are coresponenţe la Crivăţ, tot un microlit de formă triunghiulară (cu baza foarte
uşor concavă), Bucureşti-Militari-Câmpul Boja şi Braneţ, unde, în perimetrul Locuinţei nr. 11,
au fost descoperite două vârfuri de săgeată (unul dintre exemplare este de mari dimensiuni,
având o concavitate remarcabilă, cu deschidere mare, şi aripioare cu capetele trase spre
interior) (Păunescu 1970, 203; Ulanici 1979a, 27 sq. şi ﬁg. 5/1, 3; Schuster 1997a, 51; Schuster
2000a, 21; Schuster, Fântâneanu 2007, 11).
Într-un singur sit de pe Argeş, la Popeşti-Nucet, a fost găsit, aşa cum am arătat, un cuţit
curb din silex (Krummesser). El are analogii la Bucureşti-Glina şi Fundeni, Odaia Turcului şi
Râmnicu Vâlcea-Cetăţuie (Schuster 1997a, 50; Schuster, Fântâneanu 2007, 10).
Şi mai rare în siturile Glina de pe Argeş, cât şi în judeţul Giurgiu şi în restul ariei de
răspândire a culturii, sunt artefactele din piatră şlefuită (Schuster, Popa 2010, 74). În capitolul
precedent am menţionat toporul Varlaam-La Bazin şi amuleta de la Mihăileşti-Tufa. Această
din urmă piesă, nu are până în prezent vreo analogie în mediul Glina.
Topoare, artefacte cu foarte posibil dublu rost, de unelte, dar şi arme, de diferite forme
(topoare pană, cu lăţimea uniformă, patru muchii, ceafă şi secţinue patrulateră, cu gaură
de prindere; acelaşi tip de topor, dar fără gaură de înmănuşare; topor cu gaură de
înmănuşare amplasat aproximativ în centrul artefactului, ﬁind prevăzut la ambele capete
cu câte un tăiş; topor cu un singur tăiş, cu gaură de prindere a cozii şi ceafă cilindrică; etc.),
au fost recuperate de pe raza judeţului Giurgiu de la Schitu-La Conac şi Gaura Despei, FloreştiStaţia de Pompare, iar din alte aşezări de pe aria de răspândire a culturii, de la BucureştiFundeni, Glina, Butimanu, Odaia Turcului, Udeni, Văcăreşti, Braneţ, Govora Sat-Runcuri,
Căzăneşti-Cărămidărie, Morăreşti, Retevoişti-Cotul Mătuşii, Ostrovul Corbului, Porţile de Fier
(Schuster 1997a, 52 şi ﬁg. 33/1, 3, 34/2, 35/1-3; Schuster, Fântâneanu 2007, 12 şi pl. 1/5, 2/1-5;
Schuster, Popa 2010, 74).
În ceea ce priveşte obiectele lucrate din os, corn sau dinte de animal, şi acestea au
analogii în diferitele aşezări Glina din judeţul Giurgiu sau altele mai îndepărtate (Schuster,
Popa 2010, 81). Astfel, acele de la Mihăileşti-Tufa şi Varlaam-La Bazin, prezintă similitudini
cu cele de la Schitu-La Conac, Bucureşti-Fundeni şi Ciurel (Morintz, Rosetti 1959, 21; Schuster,
Popa 1995a, 23, 28; Schuster 1997a, 55; Schuster, Fântâneanu 2007, 15; Schuster, Popa 2009a,
26). Sule, apropiate celei de la Varlaam-La Bazin, au fost descoperite la Bucureşti-Fundeni şi
Militari-Câmpul Boja, Udeni, Govora Sat-Runcuri (Morintz, Rosetti 1959, 21 şi pl. XVII/9, 11;
Bichir 1983, 58 şi ﬁg. 8/1; Roman 1985b, ﬁg. 9/6; Schuster, Popa 1995a, 53; Schuster, Popa
2009a, 26; Nica, Schuster, Zorzoliu 1995, 14 sq.; Schuster, Nica 1995, 115; Schuster 1997a;
Schuster, Negru 2006, 36 şi pl. 30:4; Schuster, Fântâneanu 2007, 14).
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Dăltiţa de la Varlaam-La Bazin are corespondenţe în piesele de la Bucureşti-Fundeni,
Drăgăneşti-Olt-Corboaica şi Govora Sat-Runcuri, iar dornul din acelaşi sit de pe Argeş, are
analogii în dornurile/împungătoare de la Schitu-La Conac, Bucureşti-Roşu şi Ciurel, CăscioareleCătălui, Drăgăneşti-Olt-Corboaica, Govora Sat-Runcuri, Morăreşti (Morintz, Rosetti 1959, 21 şi
pl. XVII/4, 10, 12; Constantiniu, Panait 1963a, 303 şi pl. I/4; Roman 1985a, ﬁg. 8/4, 9/5; PetreGovora 1986, 158 şi ﬁg. 6/6; Perianu, Udrescu 1989, 62; Schuster, Nica 1995, 115; Schuster
1997a, 55; Schuster, Fântâneanu 2007, 14 şi pl. 5/1; Schuster, Popa 2009a, 26).
Toporul din corn de cerb de la Varlaam-La Bazin este asemănător aceluia de la FloreştiStaţia de Pompare (Schuster, Popa 1995a, 42; Schuster 1997a, 56; Schuster, Fântâneanu 2007,
15), iar plantatorul din aceeaşi locaţie are corespondenţe în piesele de la Schitu-La Conac şi
Gaura Despei şi Bucureşti-Fundeni (Morintz, Rosetti 1959, 21; Schuster, Popa 1995a, 28, 30;
Schuster, Popa 2009a, 26; Schuster 1997a, 56; Schuster, Fântâneanu 2007, 15).
Amuletele din dinte (defensă) de mistreţ de la Varlaam-La Bazin şi Mihăileşti-Tufa au
analogii în situl de la Braneţ (Ulanici 1979a, 28 şi ﬁg. 7/7; Schuster 1997a, 56; Schuster,
Fântâneanu 2007, 15).
Singura piesă Glina din metal, lucrată din cupru, descoperită într-un sit de pe Argeşul
Inferior, este ceea ce am numit noi penseta (?) de la Varlaam-La Bazin. Până în prezent, acest
obiect, indubitabil aparţinând culturii din Bronzul Timpuriu, dovadă în acest sens ﬁind
contextul arheologic de descoperire clar, nu are analogii în mediile contemporane
Olăria Glina descoperită în siturile de pe Argeş, s-a păstrat, din păcate, în proporţie de
cca 97% în stare fragmentară. La fel ca în majoritatea aşezărilor acestei culturi din judeţul
Giurgiu, dar şi din întreaga arie de răspândire, ceramica a putut ﬁ împărţită după pastă în
trei categorii (grosieră, semigrosieră şi ﬁnă) (Schuster, Fântâneanu 2007, 23 sq. cu lit.; Băjenaru
2007a, 14 sqq.; Schuster, Popa 2010, 59 sq.). Evident că grosul lotului de fragmente recuperate
au provenit de la recipiente lucrate din pastă grosieră (aproximativ 60%) şi semigrosieră
(35%). Ceramica ﬁnă s-a dovedit a ﬁ, în general, rară.
În ceea ce priveşte formele, aproape toate vasele a căror imagine a putut ﬁ reconstituită
(am folosit tipologia propusă de Schuster 1997a; menţionăm că aceasta nu este agreată de
toţi specialiştii care se ocupă de cultura Glina, vezi de exemplu Băjenaru 2007a), au analogii
în alte situri. Astfel, vasele sac, lucrate şi la Mihăileşti-Tufa şi Varlaam-La Bazin în peste 90%
din cazuri din pastă grosieră şi numai 10% din cea semigrosieră, au corespondenţe în ceea
ce priveşte Tipul 1.1 la Prundu, Schitu-Gaura Despei şi La Conac, Bucureşti-Roşu, Cariera de
Nisip a I.T.B., Militari-Câmpul Boja şi Ciurel, Odaia Turcului (Schuster 1997a, 60 sq. şi ﬁg.
99/3, 106/2; Schuster 2000a, pl. 15:7, 17:2; Schuster, Negru 2006, 38 şi pl. 14:3, 5; Schuster,
Fântâneanu 2007, 24 şi pl. 12/1-2, 23/2, 4, 24/1; Schuster, Popa 2009a, 27, 33 şi ﬁg. 16, 18, 28,
pl. XLVII/1, XLIX/1, LV/2). Tipul 1.2 a fost documentat la Prundu, Schitu-La Conac şi Gaura
Despei, Bucureşti-Militari-Câmpul Boja, Roşu, Cariera de Nisip a I.T.B. şi Ciurel, Glina, Greci,
Odaia Turcului, Govora Sat-Runcuri, Ostrovul Corbului (Schuster 1997a, 61 şi ﬁg. 95/1, 99/5;
Schuster, Negru 2006, 38 şi pl. 13:2, 14:1; Schuster, Popa 2009a, 27, 33 şi ﬁg. 16-17, pl. XLV/1,
XLVIII/2, 5, XLIX/4, LI/6, LIII/1, LXI/3), iar Tipul 1.3 la Schitu-Gaura Despei şi La Conac,
Cămineasca, Greci, Bucureşti-Militari-Câmpul Boja şi Ciurel, Bârseşti (Schuster 1997a, 61 şi ﬁg.
110/1, 5, 111/1, 7-8; Schuster 2000a, pl. 12:4, 13:1; Schuster, Negru 2006, 38 şi pl. 11:4, 12:3;
Schuster, Fântâneanu 2007, 24 şi pl. 13/1; Schuster, Popa 2009a, 27, 33, 36 şi ﬁg. 16-18, pl.
XXXVIII/1, XLIV/2-3, XLVI/3, 5, XLVIII/2-3, L/1, 3-4, LXIX/13).
Dacă la Varlaam-La Bazin vasele borcan (Tipul 2), lucrate atât din pastă grosieră cât şi
semigrosieră, au fost mai des întâlnite, la Mihăileşti-Tufa am găsit mai puţine fragmente de
la acest tip de recipient. În alte staţiuni arheologice, Tipul 2 de vas a avut o frecvenţă sporită,
exemple în acest sens sunt Schitu-La Conac şi Gaura Despei, Prundu, Bucureşti-Cariera de Nisip
a I.T.B., Dudeşti, Militari-Câmpul Boja şi Ciurel, Căscioarele-Cătălui şi Mănăstirea Cătălui, Valea
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Calului, Odaia Turcului, Udeni, Braneţ, Drăgăneşti-Olt-Corboaica, Govora Sat-Runcuri, Gurişoara,
Govora Băi, Căzăneşti-Cărămidărie, Arsanca (Schuster 1997a, 61 şi ﬁg. 76/4, 88/3, 5-6, 92/10-11,
99/4, 104/1-2, 105/2, 106/1, 113/3, 114/1, 139/7; Schuster 2000a, pl. 12:3, 14:6; Schuster, Negru
2006, 39 şi pl. 12:4, 13:1, 14:2; Schuster, Fântâneanu 2007, 25 şi pl. 18/4, 20/3, 5-6; Schuster,
Popa 2009a, 27, 33 şi ﬁg. 20, pl. XLIV/6, LV/1, LIX/1, LX/3, LXI/1, 5-6).
Recipientele în forma unor ghivece de ﬂori (Tipul 3), modelate din pastă semigrosieră,
s-au dovedit oarecum o raritate în aşezările de pe Argeş. Din cele patru tipuri, la MihăileştiTufa a fost identiﬁcat numai Tipul 3.2. Acesta a mai fost descoperit la Bucureşti-Cariera de
Nisip a I.T.B.,, Roşu, Militari-Câmpul Boja şi Ciurel, Căscioarele-Cătălui, Udeni, Valea Calului,
Odaia Turcului, dar şi în alte situri Glina din judeţul Giurgiu, cum este Schitu-Gaura Despei
(Schuster 1997a, 61 şi ﬁg. 88/2, 89/3, 92/8, 99/1; Schuster, Negru 2006, 39 şi pl. 12:5, 16:5,
17:2, 4, 28:4; Schuster, Fântâneanu 2007, 25 şi pl. 20/2; Schuster, Popa 2009a, 33 şi ﬁg. 19, pl.
XLIV/1).
Vase globulare de Tipul 4.1 găsite atât la Varlaam-La Bazin cât şi la Mihăileşti-Tufa şi lucrate
din pastă semigrosieră, au fost descoperite în mai multe aşezări Glina, dintre care amintim
Schitu-Gaura Despei, Bucureşti-Militari-Câmpul Boja, Roşu şi Ciurel, Glina, Crivăţ, Văcăreşti,
Greci, Udeni, Căscioarele-Cătălui şi Mănăstirea Cătălui, Braneţ, Govora Sat-Runcuri, Morăreşti,
Călugăreni, Ostrovul Corbului (Schuster 1997a, 62 şi ﬁg. 55/2, 56/2-3, 85/1, 86/2-3, 95/3, 101/4,
117/3, 139/8; Roman 2006, ﬁg. 5/5, 6/1; Schuster, Negru 2006, 40 şi pl. 12:1, 17:1; Schuster,
Fântâneanu 2007, 26 şi pl. 9/1, 14/2-3, 19/1-3, 25/5; Schuster, Popa 2009a, 33 şi ﬁg. 19, pl.
XLV/2). Tipul 4.2 documentat la Varlaam-La Bazin are analogii la Bucureşti (Militari-Câmpul
Boja, Ciurel, Roşu, Dudeşti), Schitu-La Conac şi Gaura Despei, Odaia Turcului, Braneţ, Slatina,
Bârseşti, Morăreşti (Schuster 1997a, 62 şi ﬁg. 55/4, 56/1, 70/1-3, 72/3, 105/3, 111/6, 139/9;
Schuster, Fântâneanu 2007, 26 cu lit. şi pl. 14/1, 17/3; Schuster, Popa 2009a, 27, 33 şi pl. LVI/6,
LXI/4).
Amforele de Tipul 6.2 de la Mihăileşti-Tufa, modelate din pastă grosieră, au analogii la
Bucureşti-Roşu şi Militari-Câmpul Boja, Drăgăneşti-Olt-Corboaica, Braneţ, Govora Sat-Runcuri,
Călugăreni (Schuster 1997a, 62 şi ﬁg. 60/3, 133/4; Schuster, Negru 2006, 40 şi pl. 16:1-2;
Schuster, Fântâneanu 2007, 27 cu lit.).
Bine reprezentate în siturile de pe Argeş au fost castroanele. Ele au dealtfel analogii în
majoritatea siturilor Glina din judeţul Giurgiu, dar şi în restul ariei de răspândire a culturii.
Astfel, Tipul 7.1 a fost documentatat şi la Schitu-Gaura Despei şi La Conac, Bucureşti (Roşu,
Militari-Câmpul Boja, Dudeşti, Căţelu Nou, Ciurel), Căscioarele-Cătălui şi Mănăstirea Cătălui,
Văcăreşti, Odaia Turcului, Valea Calului, Drăgăneşti-Olt-Corboaica, Braneţ, Govora SatRuncuri, Morăreşti, Călugăreni, Ostrovul Corbului (Schuster 1997a, 63 şi ﬁg. 84/1, 3, 5-11,
100/1-2, 101/1, 3, 118/2, 124/4, 125/5, 126/2-3, 6, 139/1, 140/2, 143/6; Schuster, Fântâneanu
2007, 27 sq. cu lit. şi pl. 18/3, 25/1; Schuster, Popa 2009a, 27, 33 şi ﬁg. 22, 38/1, pl. XLVI/4, 6,
LIV/6, LX/1). Tipul 7.2 s-a găsit la Ostrovul Corbului, Govora Sat-Runcuri, Braneţ, Odaia
Turcului, Căscioarele-Cătălui, Greci, Bucureşti-Militari Câmpul Boja, Roşu, Căţelu Nou, Glina,
Ciurel şi Dămăroaia, şi în judeţul Giurgiu la Schitu-Gaura Despei şi La Conac, Prundu (Schuster
1997a, 63 şi ﬁg. 59/3, 63/2, 76/5-6, 90/2, 91/1-5, 93/3, 96/1, 99/2, 100/4, 123/8, 125/3, 140/1, 7;
Schuster, Fântâneanu 2007, 28 cu lit. şi pl. 11/3, 15/2, 16/1, 18/5-6, 21/1-5, 25/2-4; Alexandrescu,
Măgureanu, Palincaş, Măgureanu, Bojică 2007, 136 şi ﬁg. 1/2; Schuster, Popa 2009a, 27, 33
şi ﬁg. 16, 38/2, pl. XLVI/1-2, LIV/1, LIX/2), iar Tipul 7.3 la Schitu-Gaura Despei şi La Conac,
Văcăreşti, Odaia Turcului, Căscioarele-Mănăstirea Cătălui, Braneţ, Slatina, Govora Sat-Runcuri,
Ostrovul Corbului, Greci şi Bucureşti (Militari-Câmpul Boja, Roşu, Ciurel) (Schuster 1997a, 63
şi ﬁg. 59/1-2, 90/3, 93/1, 4-5, 100/3, 117/2, 4, 123/1-4, 124/6-9, 126/1, 6, 134/6-7, 136/3, 142/8-9;
Schuster, Fântâneanu 2007, 28 cu lit. şi pl. 11/-2, 15/3; Schuster, Popa 2009a, 28 şi ﬁg. 39/1-7,
pl. LII/6, LIII/2-3, LVIII/2, 6, LX/6).
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Mai rare în aşezările Glina de pe râul Argeş s-au dovedit străchinele, paharele, cănile
şi bolurile. Dintre străchini, aşa cum am văzut, la Mihăileşti-Tufa s-au descoperit cele de
Tipul 8.1 cu analogii la Schitu-Gaura Despei, Cămineasca, Bucureşti-Roşu, Militari-Câmpul Boja
şi Ciurel, dar şi la Valea Calului, Greci, Crivăţ, Căscioarele-Mănăstirea Cătălui, Odaia Turcului,
Braneţ (Schuster 1997a, 63 şi ﬁg. 64/2, 73/5, 77/1, 101/2, 143/9; Schuster, Fântâneanu 2007, 29
cu lit. şi pl.16/2; Schuster, Popa 2009a, 33, 35 şi ﬁg. 16).
Cănile au fost reprezentate la Mihăileşti-Tufa de Tipul 10.1, având corespondenţe la
Căscioarele-Cătălui, Crivăţ, Greci, Udeni, Odaia Turcului, Buleta, Gurişoara, Râmnicu Vălcea-Calea
lui Traian şi Cetăţuie, Govora Sat-Runcuri şi Bucureşti (Tei, Militari-Câmpul Boja, Glina, Ciurel,
Roşu) (Schuster 1997a, 65; Schuster, Fântâneanu 2007, 30 cu lit. şi pl. 9/4-5, 16/3). Paharele
de Tipul 11.1 de la Bucureşti-Roşu şi Militari-Câmpul Boja, Greci, Odaia Turcului, CăscioareleMănăstirea Cătălui, Braneţ, Bârseşti, Govora Sat-Runcuri au fost descoperite şi la Mihăileşti-Tufa
(Schuster 1997a, 65; şi ﬁg. 57/5, 7, 58/2-3, 89/1-6; Schuster, Fântâneanu 2007, 30 sq. cu lit. şi
pl. 9/2, 10/5, 18/1). Bolurile de Tipurle 16/1-2 de la Mihăileşti-Tufa şi Varlaam, care sunt de fapt
recipiente în miniatură de forma unor farfurioare sau străchini, au analogii Bucureşti-MilitariCâmpul Boja şi Călina (Schuster 1997a, 66; Schuster, Fântâneanu 2007, 32 cu lit.).
Ceramica Glina de tip Govora Sat-Runcuri de la Mihăileşti-Tufa şi Varlaam-La Bazin are
analogii în câteva situri din Muntenia şi, mai ales, Oltenia (Roman 1985a; Roman 1985b;
Băjenaru 2003). Prezenţa acestei olării pe Argeş, ne-ar putea indica eventual o pătrundere a
modei de a ornamenta ceramica în acest fel dinspre nord-estul Olteniei şi nord-vestul
Munteniei pe râu în jos (Schuster, Popa 2010, 120). Varianta aceasta pare în actualul stadiu
de cercetare mai plauzibilă decât ruta Dunăre-Argeş. În schimb pentru ceramica cu pleavă
de la Mihăileşti-Tufa nu am găsit corespondenţe explicite în alte situri ale culturii. Pe dealtă
parte, trebuie reaﬁrmat că ele au fost descoperite în situl de pe Argeş într-un context Glina
foarte clar.
Olăria aşezărilor de la Mihăileşti-Tufa şi Varlaam are atât în ceea ce priveşte toartele,
apucătorile, dar şi decorul, analogii în aproape toate siturile culturii noastre, ﬁe ele din
Muntenia cât şi din Oltenia. Dintre toarte amintim cele tubulare, în bandă lată sau mai
îngustă, iar dintre apucători cele conice, tronconice mai lungi orizontale, altele verticale,
mosoare neperforate, dar şi urechiuşele de prindere verticale sau orizontale, prevăzute cu
o perforaţie (Schuster 1997a, 66 sqq. cu lit.; Schuster, Fântâneranu 2007, 32 sq.).
Decorul a fost realizat la Mihăileşti-Tufa şi Varlaam, aşa cum am precizat în Capitolul III,
atât prin adâncire (găurile-butoni dinspre interior spre exterior şi, mult mai rar, invers;
crestături; benzile; şir de „dinţi de lup”; linii; puncte; cercuri; alveole), cât şi în relief (brâuri;
segmente de brăuri; coaste verticale orizontale; potcoave; bobiţe de linte; coarne), şi are
analogii, după caz, în toate siturile Glina (Schuster 1997a, 69 sqq. cu lit.; Schuster,
Fântâneranu 2007, 33).
Tot din lut ars au fost realizate în aşezările de pe Argeş şi o serie de alte artefacte.
Fusaiolele plate, discoidale, tronconice, bitronconice şi în formă de sfârlează de la MihăileştiTufa şi Varlaam au fost descoperite şi în alte situri de pe teritoriul judeţului Giurgiu, la SchituGaura Despei şi La Conac, Cămineasca, Floreşti-Stoeneşti-Staţia de Pompare, Letca Veche, dar şi
pe teritoriul minicipiului Bucureşti (Militari-Câmpul Boja, Ciurel, Dudeşti, Roşu, Fundeni,
Cariera de Nisip a I.T.B.) şi la Odaia Turcului, Văcăreşti, Drăgăneşti-Olt-Corboaica, Braneţ,
Găneasa, Căzăneşti-Cărămidărie, Morăreşti, Crivăţ (Schuster, Fântâneranu 2007, 18 sq. cu lit.;
Schuster, Popa 2009a, 26, 32, 35). Greutatea piramidală de la Mihăileşti-Tufa are corespondenţe
în piesele de acest tip de la Bucureşti-Militari Câmpul Boja, Ciurel şi Fundeni, dar şi la Odaia
Turcului, Braneţ, Govora Sat-Runcuri şi Morăreşti, iar cea aproape sferică de la Varlaam la
Bucureşti-Glina, Roşu, Fundeni şi în situl giurgiuvean de la Cămineasca (Schuster, Fântâneanu
2007, 19 sq. cu lit. şi pl. 5/5, 7/2).
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Mărgeaua uşor bitronconică şi străpunsă de o perforaţie centrală de la Mihăileşti-Tufa
se dovedeşte un unicat până în prezent între piesele din lut ars din această categorie. Alte
perle, dar mai lunguieţe cu perforaţie longitudinală şi sferice cu gaură centrală, au fost
găsite în primul caz la Schitu-La Conac (Schuster, Popa 2009a, 26), celălalt tip la Văcăreşti şi
Morăreşti (Schuster, Fântâneanu 2007, 20 cu lit.).
Lingura de la Mihăileşti-Tufa, cu căuş adâncit, era analogii la Bucureşti-Mihai Vodă, Crivăţ,
Odaia Turcului, Văcăreşti, Braneţ şi Govora Sat-Runcuri (Schuster 1997a, 78 şi ﬁg. 52/1-3;
Schuster, Fântâneanu 2007, 20 cu lit.); iar „jetonul” din aceeaşi aşezare la Bucureşti-Glina
(Schuster 1997a, 98; Schuster, Fântâneanu 2007, 22).
Comunităţile Glina care au ales ca loc de întemeire al unor aşezări terasa înaltă din
dreata Argeşului, au avut probabil în vedere atât faptul că aceasta oferea o protecţie naturală,
poate cele mai ilustrative exemple în acest sens ar ﬁ Popeşti-Nucet şi Varlaam-La Bazin, cât
şi aspectul că hinterlandul zonelor respective, inclusiv valea largă a râului, asigura resursele
traiului cotidian pentru oameni şi animale.
Lotul de resturi osteologice de animale, nu prea bogat cantitativ ţinându-se seama de
caracterul şi amploare investigaţiilor arheologice, dovedeşte că s-a practicat creşterea
animalelor, în special vite mari şi ovicaprine, dar s-a şi vânătoarea, această din urmă
activitate ﬁind mai puţin intensă. Situaţia este identică altor situri din judeţul Giurgiu –
arealul Schitu-Cămineasca (Schuster, Popa 2009a, 54 sqq.), dar şi din întreaga arie de
răspindire a culturii (Schuster, Popa 2010, 49 sq. cu lit.). Despre vânătoare ne vorbesc înafară
de cele câteva resturi osteologice de Cervus elaphus, Capreolus capreolus şi Sus scrofa ferrus de
la Mihăileşti-Tufa şi Varalaam, şi vârfurile de săgeată şi amuletele defense de mistreţ.
Interesantă se dovedeşte la Mihăileşti-Tufa prezenţa de oase de cal şi la Mihăileşti-Tufa şi
Varlaam de câine (Schuster, Popa 2010, 50). Resturi osteologice de Equus caballus au fost
identiﬁcate şi la Schitu-Gaura Despei şi Bucureşti-Glina şi Militari-Câmpul Boja (Haimovici
1997; Moise 2000). Probabil caii erau domesticiţi şi folosiţi la transport, călărit şi, eventual,
muncile câmpului.
Câinii (Canis familiaris) din cele două situri, dar şi de la Schitu-Gaura Despei şi La Conac,
au aparţinut categoriei „palustris”, de dimensiuni mai modeste (Schuster, Popa 2009c). La
Mihăileşti-Tufa au găsite două mandibule de câine, iar la Varlaam un femur, ale cărui
dimensiuni ne fac să credem că animalul a fost de talie mică (Schuster, Popa 2009a, 55)
Aceste animale au jucat un rol important în paza şi strunirea turmelor de animale domestice,
în paza aşezărilor, şi, fără să avem dovezi în acest sens, au fost poate folosiţi şi ca hrană.
În ceea ce priveşte cultivarea plantelor, informaţiile sunt modeste. Că se cultivau
păioase/ cereale este dovedit de bulgării de chirpici din ambele aşezări de pe Argeş –
Mihăileşti-Tufa şi Varlaam-La Bazin, care poarte imprimate urme de paie (Schuster 1997a, 139;
Schuster, Popa 2009a, 57). Unelte agricole speciﬁce sunt, aşa cum am arătat în capitolele
anterioare o raritate. Singura piesă (şi) cu proﬁl agricol este cuţitul curb din silex de la
Popeşti-Nucet.
Chiar dacă mai sunt probleme cu privire la periodizarea culturii Glina (Băjenaru 2007a,
20), ceramica din siturile acestei culturi de pe Argeş, ne permite încadrarea acestora în faza
clasică (după periodizarea lui Schuster 1997a, 86 sq.). Această etapă este proprie multora
din aşezările din judeţul Giurgiu (Schuster, Popa 2009a; Schuster, Popa 2010, 120 sq.).
Mihăileşti-Tufa şi Varlaam-La Bazin aparţin subfazei Glina IIb, etapă în care s-au putut
documenta inﬂuenţe Vučedol (Schuster, Popa 2010, 121 cu lit.)
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Bronzul Mĳlociu şi Târziu
Cultura Tei
Pe malul drept al Argeşului s-au aşezat, aşa cum am amintit în capitolele anterioare,
destul de multe comunităţi ale Bronzului Mĳlociu şi celui Târziu, anume ale culturilor Tei,
Coslogeni şi Radovanu. Prezenţa culturii Tei pe întregul judeţ Giurgiu (Schuster, Popa 2000,
141 sqq.; Schuster, Popa 2007b; Schuster, Popa 2009a, 57 sq.; Schuster, Popa 2010, 34 sqq.;
Leahu 2003) este firească, deoarece acesta făcea parte din aria de răspândire a acestei
manifestări. Ceea ce este de subliniat, pe malurile Argeşului nu a fost depistată până în
prezent ceramică din faza de început (Tei I) a culturii, aşa cum este cazul altor zone din
centrul Munteniei (Bucureşti-Căţelu Noui şi Băneasa Lac, Bungetu, Greci) (Leahu 1963; Leahu
1965; Leahu 1966; Leahu 1992; Leahu 2003; Chicideanu 1973; Chicideanu 1977; Ulanici,
Trohani 1975; Ulanici 1978; Ulanici 1979b; Băjenaru 2007b). Este drept că Alexandru Vulpe
(1959, 273) era de părere că depozitul de la Mihăileşti-Tufa, precum şi Lockenring-ul din
aceeaşi localitate, ar trebui „pus în legătură cu o epocă imediat ulterioară culturii Glina III”, ceea
ce înseamnă fazei I a culturii Tei, datare cu care şi Valeriu Leahu a fost de acord (Leahu 1988;
Leahu 2003).
Tipul de aşezări Tei din bazinul Argeşului respectă tiparul celor ale culturii Glina din
Bronzul Timpuriu. Comunităţile de la Mihăileşti-Pod II şi Tufa, Popeşti-Nucet, Adunaţii CopăceniDăneasca, Mogoşeşti, Mironeşti-Coastă, La Panait, Conacul Mironescu, Conacul lui Palade şi Malul
Roşu, Izvoarele-Valea Coşcova, au ales ca loc de întemeiere ale unor aşezări areale ferite natural
de pe terasa înaltă din dreapta râului (Schuster, Popa 2010, 34 cu lit.). Astfel de locaţii înalte,
uneori constituind chiar boturi înainte în valea unor ape curgătoare, sunt speciﬁce şi altor
situri din judeţul Giurgiu (Comana, Schitu-Gaura Despei şi La Conac, Daia, Frăteşti), dar şi
multor altora de pe întreaga arie de răspândire a culturii (Bucureşti-Militari-Câmpul Boja,
Lunca Bârzeşti, Dealul Piscului, Fundenii Doamnei, Căţelu Nou, Butimanu, Tânganu-Autostradă,
Hălchiu ş.a.).
De remarcat este că, în bazinul Argeşului, la Novaci, aşa cum am arătat în Capitolul II, a
fost identiﬁcat şi un alt tip de aşezare, anume cenuşarul (zolniki) (Vulpe, Veselovschi-Buşilă
1967). Atât această categorie de aşezare cât şi cea de pe terasa înaltă din dreapta râului s-a
dovedit de dimensiuni modeste. Din păcate nici unul dintre siturile avute în vedere nu au
fost săpate în întregime. Mai multe date certe cu privire la suprafaţa ocupată de o aşezare
Tei ne-au oferit cenuşarul de la Novaci (21x13 m) şi Popeşti-Nucet, acest sit din urmă ﬁind
„limitat” de mediul natural, anume pintenul terasei. Este evident că, prin suprafaţa ocupată
de o aşezarea, nu trebuie avut în vedere numai perimetrul destinat construcţiilor, dar şi cel
adiacent, destinat unor activităţi comunitare (economice, sociale şi, posibil, religioase), dar
şi adăpostirii animalelor domestice. Este drept că, spaţiul folosit de animale cu greu poate
ﬁ surprins pe cale arheologică.
Cu excepţia aşezării de la Popeşti-Nucet (Palincaş 1996; Palincaş 1997; Fischer 1996; Vulpe
2005; Schuster 2008; Schuster, Popa 2010), celălalte situri de pe Argeş fac parte din categoria
celor nefortiﬁcate. Tot atât de adevărat este că, mai toate aşezările sunt amplasate în locuri
greu accesibile pentru un intrus (om sau animal sălbatec). La Popeşti pintenul a fost barat
de un val şi „tăiat” de terasă cu un şanţ (pl. V/1).
După cum s-a putut observa, înafară de o construcţie de suprafaţă destul de mare,
anume L1 de la Mogoşeşti, restul locuinţelor erau de mici dimensiuni. L1 probabil a avut un
alt rol decât acela de-a ﬁ folosit ca locuinţă. Aici, poate, s-au derulat activităţi cu implicaţii
sociale şi religioase (Schuster, Popa 2010, 41).
Pe Argeş au fost cercetate şi construcţii adâncite, dintre acestea, de dimensiuni apreciabile
s-a dovedit a ﬁ L2, mult mai mici ﬁind, de exemplu, bordeiele de la Mihăileşti-Pod II.
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Atât construcţiile de suprafaţă cât şi cele adâncite nu diferă de complexele similare de
pe întreaga arie de răspândire Tei. Pentru primele, amintim locuinţele de la Daia, BucureştiBăneasa, Văcăreşti-Sectorul A şi Militari-Câmpul Boja şi Chitila-Cărămidărie, iar pentru bordeie
Greci, Popeşti Leordeni-Botul Malului, Bucureşti-Băneasa şi Lunca Bârzeşti-Punctul 2 (Leahu
2003, 64 sqq.; Schuster 2005a, 114 sqq.; Schuster, Popa 2010, 39 sqq.).
La Mogoşeşti a fost descoperită şi o „Platformă din lut”, prevăzută la ﬁecare din cele patru
colţuri cu o vatră de foc. Posibil ca şi acest complex, aﬂat în apropierea casei L1, să ﬁ jucat
un rol cultic pentru comunitatea de aici.
Instalaţii de combustie au fost documentate în mai toate siturile din bazinul Argeşului.
Ele au avut forme diferite, fiind folosite un timp mai scurt sau unul mai îndelungat.
Amplasamentul lor este şi el diferit, unele ﬁind descoperite în perimetrul construcţiilor
(Mogoşeşti, Mironeşti-La Panait), altele înafara acestora (Popeşti-Nucet, Novaci, Mogoşeşti).
Vetre de foc au fost identiﬁcate şi în complexele de la Greci, Chitila-Cărămidărie, BucureştiFundenii Doamnei, dar şi în spaţii neconstruite: Bucureşti-Giuleşti Sârbi (Schuster 2000a;
Schuster 2000b; Schuster 2004; Schuster 2005a; Schuster, Comşa, Popa 2001; Leahu 2003;
Schuster, Popa 2010).
Nici gropile menajere, aşa cum s-a văzut în capitolele anterioare, nu au fost rarităţi în
mediul Tei din bazinul Argeşului. Acestea au avut forme diferite, ﬁind, în general, dispuse
înafara construcţiilor. Complexe similare au fost cercetate, de exemplu, în judeţul Giurgiu
la Vlad Ţepeş şi Schitu-Gaura Despei şi dincolo de graniţele acestuia la Vâlcele, TânganuAutostradă, Bucureşti-Lunca Bârzeşti, Fundenii Doamnei, Giuleşti-Sârbi, Căţelu Nou, MilitariCâmpul Boja (Schuster, Popa 2010, 47 sq.).
La Mogoşeşti au fost surprinse şi urmele unei gropi de provizii. Gropi cu rost similar au
fost investigate şi la Chitila-Cărămidărie şi Bucureşti-Lunca Bârzeşti (Schuster 2005b, 119).
Materialele arheologice recuperate din siturile de pe Argeş au, de asemenea,
corespondenţe în toată aria Tei. Asupra analogiilor produselor olăriei, prelucrării osului,
cornului sau pietrei, am insistat cu diferite prilejuri, unul chiar recent (Schuster, Popa 2000;
Schuster, Popa 2008b; Schuster, Popa 2009a; Schuster, Popa 2010; Schuster 2007a). Asupra
metalurgiei culturii Tei s-au aplecat, cu mai multă sau mai puţin intensă atenţie, de-a lungul
timpului Valeriu Leahu (1988; 2003), Alexandru Vulpe (1959; 1970; 1971; 1975; 1998), Sebastian
Morintz (1978), Done Şerbănescu şi George Trohani (1975), Nona Palincaş (2000), Cristian
Schuster şi Traian Popa (Schuster 1992c; Schuster 2007a; Schuster 2011a; Schuster, Popa 2000;
Schuster, Popa 2010). O parte dintre contribuţii au atins şi problematica metalurgiei culturii
în bazinul râului Argeş. Dat ﬁind faptul că nu demult ne-am referit mai detaliat asupra
pieselor din cupru, bronz şi argint din această zonă (Schuster, Popa 2010, 82 sqq.; Schuster
2011a), ne vom rezuma să reamintim aici că majoritatea artefactelor (arme, unelte, podoabe)
au corespondenţe în alte descoperiri din mediul Tei. O excepţie o constituie până în prezent
cercelul din argint de la Mogoşeşti.
Prezenţa unor situri Tei în bazinul Argeşului nu este deloc surprinzătoare. Această zonă
constituie una din principalele areale ocupate de comunităţile acestei manifestări (Schuster
1994b; Schuster 2005a; Schuster 2005b; Leahu 2003). Dacă prima etapă nu este documentată
până acum, situri aparţinând restului fazelor încadrate atât în Bronzul Mĳlociu (Tei II-III),
dar şi Târziu (Tei IV-V), au putut fi identificate prin săpături arheologice (Leahu 2003;
Schuster 2005a; Schuster, Popa 2010). Aşezarea de la Mogoşeşti-Punctul I a permis
surprinderea unui aspect local, denumit de noi subfaza Mogoşeşti a fazei Tei II (Schuster,
Popa 2000).
Cultura Coslogeni
Această manifestare culturală a Bronzului Târziu este documentată în segmentul
giurgiuvean al bazinul Argeşului deocamdată numai la Mironeşti-Malul Roşu. Dar şi aici au
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fost găsite numai câteva fragmente ceramice, complexe sau un strat arheologic au lipsit
(Schuster, Popa 2008b, 44 şi ﬁg. 62; Schuster, Popa 2010, 70 şi pl. XLV/1-2).
Comunităţile culturii Coslogeni se pare, în actualul stadiu al cercetării, că au fost mai
puţin prezente în judeţul Giurgiu, un sit mai consistent ﬁind identiﬁcat la Frăteşti-Dealul
Lagărului/Olăreasa.
Cultura Radovanu
Tot în situl de la Mironeşti-Malul Roşu au fost descoperite, aşa cum am menţionat în
Capitolul III, şi vestigii ale culturii Radovanu. Dar şi în acest caz, este vorba numai de
ceramică (Schuster, Popa 2008b, 44 şi pl. LXXII/4, ﬁg. 63; Schuster, Popa 2010, 70 şi pl. XLII/1,
XLV/3-4).
Ce este însă important, este că amonte de Mironeşti, la Popeşti-Nucet a funcţionat, în
opinia noastră (Schuster, Popa 2010, 70), aşa cum documentează ceramica descoperită, o
aşezare cu o viaţă mai lungă. Ceea ce înseamnă că din zona Radovanu-Gorgana a doua, acolo
unde s-a cercetat aşezarea eponimă a culturii, grupuri de oameni au pătruns pe Argeş
trecând fugitiv pe la Mironeşti şi ajungând până la Popeşti. Notabil este că atât Radovanu cât
şi situl de la Popeşti au fost fortiﬁcate.

Epoca Fierului
Prima Vârstă a Fierului
Hallstatt-ul Timpuriu
Pe cursul inferior al Argeşului au fost investigate, aşa cum s-a arătat în capitolele
anterioare, mai multe areale cu vestigii din Prima Vârstă a Fierului. Din prima etapă a
Hallstattului au fost descoperite complexe şi/sau materiale la Popeşti-Nucet, Mogoşeşti şi
Mironeşti. Olăria acestei secvenţe de început a Hallstattului are corespondenţe, de exemplu,
cum dealtfel a arătat deja Nona Palincaş (2005a), dar şi alţi specialişti, în ceramica de la
Pasărea-Valea lui Victo-Strada Arad, Măgurele (Mănucu-Adameşteanu, Palincaş 2007a; MănucuAdameşteanu, Palincaş 2007b).
Aşa cum am văzut în Capitolul II, o parte din materialul osteologic animalier din
Hallstattul Timpuriu şi Mĳlociu de la Popeşti-Nucet a fost analizat (Dumitraşcu V. 2005). Ha
I.1 (de tip Novaci) i-au aparţinut atât animale domestice (Bos taurus, Ovis/Capra, Sus
domesticus, Canis familiaris) şi sălbatice (Cervus elaphus, Bos primigenius, Lepus europaeus, peşti)
(Dumitraşcu V. 2005, 71 sq. şi Tab. 1, ﬁg. 1). Aceleaşi specii de animale domestice, dar şi
Equus caballus au fost determinaţi pentru nivelul Ha I.2 (de tip Popeşti) (Dumitraşcu V. 2005,
72 sq. şi Tab. 2, ﬁg. 2). Pentru această a doua perioadă a Hallstattului Timpuriu, sunt amintite
ca animale sălbatice Sus scrofa, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Lepus europaeus, Testudo
sp., Unio sp., peşti şi păsări. Comunitatea Basarabi (Hallstattul II) a avut ca aninale domestice
Bos taurus, Ovis/Capra, Sus domesticus şi Canis familiaris, iar ca specii sălbatice au vânat Sus
scrofa şi Cervus elaphus (Dumitraşcu V. 2005, 74 şi Tab. 3, ﬁg. 3). Au practicat şi pescuitul.
Dacă în Ha I.1 predominante au fost ovicaprinele, în cea de-a doua etapă a Hallstattului
Timpuriu locul întâi a fost ocupat de bovine. Comunitatea Basarabi, se pare, că a preferat
porcul. În ceea ce priveşte pescuitul, este evident că apropierea Argeşului a oferit condiţii
optime pentru practicarea acestei activităţi complementare în asigurarea hranei. Aceeaşi
concluzie este valabilă şi pentru vânătoare, valea râului, dar şi pădurea de stejar de pe terasa
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înaltă (Quercus sp.), permiţând dezvoltarea unor specii dec animale sălbatice. Pădurea de
stejar a fost prezentă în apropierea sitului de pe Nucet atât în Prima Vârstă a Fierului (Ha I.1
şi I.2), cât şi anterior, în Bronzul Final (Zimnicea-Plovdiv) (Stavrescu-Bedivan 2005, 65 şi ﬁg.
1). Se pare că Groapa nr. 18 din Ha I.2 a adăpostit şi resturi carbonizate din specuia Triticum
(Stavrescu-Bedivan 2005, 66).
Hallstatt-ul Mĳlociu şi Târziu
Vorbind mai sus despre Popeşti-Nucet, am pomenit deja de complexul Basarabi. O altă
aşezare fortificată din aceeaşi perioadă în bazinul inferior al Argeşului, este cea de la
Mironeşti-Malul Roşu. Alături de aşezările deschise, aşa cum s-a văzut în capitolul anterior,
au funcţionat şi altele, lipsite de elemente de apărare ridicate de mâna omului, precum cele
de la Mironeşti-Conacul lui Palade, Mihăileşti-Tufa, Novaci, Mogoşeşti.
Despre aceată manifestare culturală pe teritoriul judeţului Giurgiu s-a scris cu diferite
prilejuri (Schuster 1996, cu lit.; Schuster, Popa 2008b, 69 sqq. cu lit.; Schuster, Popa, DumitruKogălniceanu 2010, cu bibliograﬁa mai veche). Astăzi imaginea cu privire la această expresie
a Hallstattului Mijlociu din centrul Munteniei a cunoscut o continuă îmbogăţire prin
descoperirea unor situri noi (de exemplu: Mănucu-Adameşteanu, Palincaş 2007b; SanduCuculea 2007).
Ţinem să reamintim că siturile Basarabi de pe Argeş, ﬁe ele fortiﬁcate sau nefortiﬁcate,
se „aliniază” tipurilor speciﬁce întregii arii de răspândire a complexului. La fel şi construcţiile
şi anexele acestora (instalaţii de combustie, gropi etc.), dar şi materialul arheologic recuperat
(diferite piese din metal, lut ş.a.).
Interesantă pentru creşterea plantelor practicată de comunitatea de la Popeşti-Nucet, este
descoperirea unei gropi, care a conţinut 1.18 g de resturi carbonizate de Panicum miliaceum
şi Triticum aestivum (Stavrescu-Bedivan 2005, 66 şi ﬁg. 2).
În ceea ce priveşte mormântul de la Poşta, inventarul funerar a făcut-o pe Mioara Turcu
(1992b, 231) să dateze acest complex în Hallstatt-ul B. Trebuie remarcat că, despre obiceiurile
funerare ale Hallstattului din bazinul Argeşului Inferior, cu precădere ale celui Târziu, se ştiu,
în general, destul de puţine (Vulpe 2001c, 442 sqq.; Vulpe 2008).
Civilizaţia getică
Aşa cum am văzut în capitolele anterioare ale volumului de faţă, nici geţii n-au ezitat a
întemeia aşezări în bazinul Argeşului Inferior. Evident că cel mai important sit, este dava de
la Popeşti-Nucet. Dar nu trebuie uitate şi micile aşezări, care, foarte probabil, gravitau în
jurul acestei dave.
Şi Popeşti-Nucet, dar şi alte areale (Mironeşti-Conacul lui Palade, Coastă şi La Ruine) au
oferit condiţii optime traiului cotidian. Zonele alese ca loc de întemeiere al aşezărilor
beneﬁciau de resurse de apă şi ofereau un hinterland economic remarcabil. Se putea practica
agricultura – în luncile Argeşului, dar şi a apelor sale secundare-, cât şi creşterea animalelor.
Hrana putea ﬁ suplimentată de pescuit şi vânătoare, iar râul constituia o axă vitală pentru
comerţ, înlesnind transportul mărfurilor din partea de nord a Munteniei spre Dunăre şi de
aici mai departe şi invers.
Dava de la Popeşti-Nucet a jucat, foarte probabil împreună cu Radovanu, rolul cel mai
important politic, militar, administrativ, economic şi religios în zona inferioară a Argeşului.
Situl se înscrie în ceea ce se petrecea în sec. IV a.Chr. în Muntenia, anume apariţia unor
centre tribale, unele fortiﬁcate (vezi şi Tinosu, Piscu Crăsani, Pleaşov) (Conovici 1985; Vulpe
2001a, 466). Cum am arătat în Capitolul II, dava de la Popeşti a fost ridicată cel târziu pe la
150 a.Chr., această dată, se pare că este în concordanţă şi cu ce s-a întâmplat aval de sit,
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anume complexul de două dave – Gorgana întâi şi Gorgana a doua - de la Radovanu, dar şi
alte aşezări fortiﬁcate din teritoriul locuit de geto-daci (Zimnicea, Piscu Crăsani, Satu Nou,
Cârlomăneşti etc.) (Vulpe 2007, 230).
Sfârşitul davei de la Popeşti-Nucet este pusă în legătură, aşa cum am văzut în Capitolul
II, cu expediţia lui Aelius Catus, în anul 2 sau 6 d.Chr. (Vulpe, Gheorghiţă 1976, 166). Un
argument în acest sens sunt mai ales descoperirile monetare, anume piesele din vremea lui
Augustus (Cojocărescu 1981, 148 şi Tabel). Este vorba de denari roman şi de monede din
bronz, aceasta din urmă emisă la Thessalonica.
În literatura de specialitate s-a emis mai demult ipoteza că Popeşti-Nucet este Argedava
(Vulpe R. 1976), pomenită în decretul dat în cinstea lui Acornion (IGB2, nr. 13). Astăzi această
ipoteză este puternic pusă sub semnul întrebării (Vulpe 2001b, 638; Vulpe 2005, 36). Totuşi,
Alexandru Vulpe (2005, 36) atrage atenţia că, poate, ar ﬁ bine să nu ﬁe neglĳată ipoteza iniţială
a lui Radu Vulpe, care a identificat Popeştiul cu Σόρνον (Sornum), aflat după Ptolemeu
(Geographia III, 8, 4) în teritoriul populaţiei numite Πιέφιγοι (Piephigoi). Cu privire la
Ordessos-Argessis-Argedava-Argeş, deosebit de interesantă ni s-a părut şi discuţia lui Alexandru
Madgearu (2011).
Despre dava de Popeşti Mioara Turcu (1979, 81) afirma că face parte din categoria
aşezărilor „create pe promontorii sau dealuri apărate prin şanţuri şi palisade”, în schimb despre
siturile de la Radovanu-Gorgana I şi Gorgana a doua, situate tot pe Argeş, susţine că sunt
„aşezări situate pe platouri prevăzute cu şanţ de apărare”. Analiza atentă a acestor davae de pe
cursul inferior al Argeşului, ne demonstrează că geţii au procedat identic în toate cele trei
cazuri. Pintenul mai înaintat în valea râului al terasei înalte din dreapta Argeşului a fost
„modelat” pentru a ﬁ ferit din toate laturile de potenţiale pericole. Astfel, laturile spre râu
au fost prevăzute cu palisade (şi şanţuri?), iar cele spre terasă cu şanţuri şi palisade. Credem
că atât cei de la Popeşti-Nucet, cât şi cei de la Radovanu (ambele gorgane), s-au folosit de o
albiere naturală, care exista între terasă şi pinteni, adâncind-o şi săpând unul sau chiar mai
multe şanţuri (Radovanu-Gorgana I) în acel spaţiu.
Judeţul Giurgiu este bogat în situri getice (din sec. IV-I a.Chr.), aspect aﬂat în armonie
cu situaţia generală a centrului Munteniei. Dintre siturile din arealul menţionat amintim
spre exemplificare în judeţ Drăghiceanu, Bila-La Fântână, Bălănoaia, Cămineasca-Măgură,
Băneşti, Miolcovăţu-La Dig şi Iaz, Bucşani-Ferma Tăuraşi, La Pod, Buric 3, Pădure-Piscină, Pădure
2, La Nuc şi Pod, Letca Nouă-Mat şi La Grădină, Brăniştari, Iepureşti, Găujani, Ghizdaru, Giurgiu,
Gogoşari, Gostinu, Greaca-La Părău, Răstache, Pârlita, , Cotârlă, Hulubeşti, Oinac, Prundu-Malu
Molescului şi Silişte, Schitu-Gaura Despei şi La Conac, Slobozia, Stăneşti, Malu Spart, Stoeneşti
(Schuster, Popa 2008b, 70 sq. cu lit.), iar în Muntenia Centrală Bucureşti-Căţelu Nou, Ziduri
între Vii, Tei,Băneasa Lac, Dămăroia-Aleea Scriviştea, Tânganu, Bragadiru, Măgurele-Pe Malul
Stâng al Ciorogârlei, Bălteni, Siliştea Snagovului, Periş-Gospodăria Moldoveanu Lucreţia,
Vlădiceasca, Izvorani-Grădina de Legume, Tâncăbeşti, Cocioc, Dumbrăveni, Baloteşti, Ghermăneşti,
Săftica-Staţia de Pompare şi La Izlaz, Săftica-La Nisipărie III, Dumbrăveni-La Nisipărie IV, LipiaLa Pod II, Grădiştea-La NE de Primărie, Căscioarele (Leahu 1965; Turcu 1972; Turcu 1979; Turcu
1981; Turcu, Ştefănescu 1992; Ştefănescu 1989; Sandu 1992b, 291 sqq.; Măgureanu, Bojică
2007; Alexandrescu, Măgureanu, Palincaş, Măgureanu, Bojică 2007; Sandu-Cuculea 2007;
Schuster, Popa 2008b, 71 cu lit.).
Am văzut că în bazinul Argeşului au putut ﬁ cercetate o serie de construcţii. Cele mai
multe locuinţe au fost identiﬁcate în dava de la Popeşti-Nucet (pentru vechile săpături vezi,
de exemplu, Vulpe R. 1955, 245). Cele de adâncime (de exemplu Locuinţele nr. 2, 10 din
sectorul Π) au analogii în multe alte aşezări getice din Muntenia (Popeşti-Leordeni-Botul
Malului, Bucureşti-Căţelu Nou, Chirnogi, Tânganu, Piscu Crăsani etc), inclusiv în judeţul
Giurgiu, la Giurgiu-Malu Roşu (Turcu 1979, 83).
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Şi locuinţele de suprafaţă de pe Argeş au corespondenţe în mai toate siturile din judeţul
Giurgiu şi, în general, muntene (Turcu 1979, 83 sqq.): Radovanu-Gorgana I şi Gorgana a doua,
Bucureşti-Dudeşti şi Căţelu Nou, Bragadiru, Mănăstirea, Piscu Crăsani ş.a.
Am amintit în Capitolul II ca material de construcţie din lut ars ţiglele/olanele de PopeştiNucet. Pe Argeş Inferior astfel de materiale au fost descoperite în cercetările mai vechi şi cele
recente şi în davae-le de la Radovanu-Gorgana a doua şi Gorgana I (Şerbănescu 1985, 22, 28).
George Trohani (1988), ocupându-se, printre altele, şi de olanele getice, a arătat că la Popeşti
majoritate fragmentelor excavate „în zona palatului-templu sînt de tip laconian. Ele provin de
la curante solenes pentru rîndurile de interior – keramides agelaisi – ce trebuie să ﬁ avut o lăţime
de cca 40 cm şi o grosime de 2-2,5 cm. Lungimea lor nu poate ﬁ precizată, dar, judecînd după
fragmente lungi de 35 cm şi care ar putea reprezenta jumătate dintr-un olan întreg, bănuim că
lungimea lor era în jurul a 70 cm. Unul din fragmente, prin marginea sa mult curbată, pare a
reprezenta un olan de margine – egemones keramides. Iar un altul provine de la o acoperitoare –
kalypteres – semicirculară” (Trohani 1988, 168 sq. şi ﬁg. 6). Referitor la olanul pe care l-am
ilustrat şi noi după Radu Vulpe, acesta este unul de culme, care „prin deschiderea sa
triunghiulară se apropie de tipul corintian” (Trohani 1988, 168 şi ﬁg. 5/1).
Olane/ţigle au fost descoperite şi în alte arealele ale spaţiului locuit de geto-daci, ele ﬁind
documentate la Zimnicea, Orbeasca de Sus, Vlădiceasca, Barboşi, Blidaru, Costeşti, Tilişca, Piatra
Roşie etc. (Trohani 1988, 168). Prezenţa lor în situri importante, cu case ce aveau rol socialeconomic şi religios, şi lipsa lor în aşezările modeste, populate numai de construcţii de mici
dimensiuni, destinate majoritatea locuirii, denotă „stadiul păturilor suprapuse ale societăţii
geto-dace. În plus ele sînt o nouă dovadă a preocupărilor de a se ţibne pasul cu progresul tehnic
manifestat în diverse părţi ale lumii antice” (Trohani 1988, 169).
Materialul arheologic recuperat din siturile de pe Argeşul Inferior are, grosso modo,
corespondenţe în siturile din aceeaşi vreme din centrul Munteniei şi nu numai. Asupra
acestor aspecte s-a zăbovit cu diferite alte alte prilejuri (Vulpe R. 1955; Vulpe R. 1957; Vulpe
R. 1959a; Vulpe R. 1959b; Vulpe R. 1961; Vulpe R. 1962; Vulpe, Gheorghiţă 1976; Turcu 1979;
Comşa M. 1988; Palincaş 1997; Sîrbu, Schuster, Popa 1997; Schuster, Popa 2008b; Schuster,
Popa 2009a; Sîrbu 2009 etc.), de aceea nu vom insista aici.
Investigaţiile sistematice şi de salvare derulate în diferitele situri getice de pe Argeş, mai
ales cele de la Popeşti-Nucet, au demonstrat că şi în această regiune a Munteniei se practica
cultivarea plantelor. Că geţii au acordat un interes sporit acestei modalităţi de procurare a
hranei, este conﬁrmat şi de o serie de relatări scrise ale unor autori antici greci şi romani
(Herodot IV, 33; Arrian I 4, 1-2; Teofrast III, 23, 4; Demostene 31, 35; Ovidiu III, 8, 11; Dion
Chrysostomos XXXIII, 26; Pliniu cel Bătrân XVIII, 7 (12), 1, 63, 69; Polibiu IV, 38, 4-5; Vergiliu
III, 34-35). La aceste dovezi se adaugă o serie de unelte ce fac parte din utilajul agricol.
Astfel, la Popeşti, printre altele, au fost descoperite brăzdare de plug din ﬁer, de tipul celui
de forma unei bare masive, cu vârful triunghiular („lingură”) şi cu o nervură mediană
pronunţată, seceri cu lamă convexă, cosoare cu lamă destul de lată la bază şi îngustată spre
vârf, cu jumătatea superioară a lamei curbată, terminându-se printr-un tub longitudinal (de
fixare a cozii), cuţite. Astfel de unelte de pregătire a pământului sau de recoltare şi
prelucrare a plantelor au fost identiﬁcate pe întreg spaţiul locuit de geto-daci (Crişan 1977,
394 sqq.; Glodariu, Iaroslavschi 1979, 65 sqq.; Gherghe 1983, 52 sq.; Iordache 1985, 16 sqq.;
Turcu 1997, 19 sqq. cu lit.).
La Popeşti au fost descoperite ambele tipuri de râşniţe (de tipul greco-roman, formată din
o „metta” şi un „catillus”, şi cea simplă, dintr-o piatră lunguiaţă şi una rotundă) (Vulpe
R. 1955, 248; Vulpe R. 1957, 231; Vulpe R. 1959b, ﬁg. 8; Vulpe R. 1961, 326). Astfel de artefacte
sunt speciﬁce întregului mediu geto-dacic (Crişan 1977, 399; Iordache 1985, 17)
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Grânele şi nu numai ele erau păstrate de geţi, cum dealtfel am văzut în capitolele
anterioare, în gropi speciale sau recipiente de mari dimensiuni. Evident că vor ﬁ fost folosite
şi vasele din lemn, dar acestea nu s-au păstrat. Gropile de provizii de la Popeşti-Nucet (Vulpe
R. 1955, 247; Vulpe R. 1957, 231) au analogii în multe situri din centrul Munteniei şi nu
numai: Tânganu, Bucureşti-Bucureştii Noi, Radovanu-Gorgana întâi, Radovanu-Gorgana a doua
(Turcu 1965, 270). Se pare, aşa cum ne transmite Varro (I, 57), aceste gropi erau denumite
de băştinaşi „sirii” (σίροι).
Chiupuri (pithoi) de genul celor de la Popeşti-Nucet, dar şi din alte situri giugiuvene de
pe Argeşul Inferior, au fost descoperite atât în aria sudică a teritoriului locuită de geţi (vezi
printre alţii: Irimia 2010) cât şi dincolo de munţi, în spaţiul transilvănean, şi în Moldova. Pe
Argeş de exemplu, chiupuri aproape întregi sau numai fragmente, unele dintre acestea din
urmă folosite la construcţia cuptoarelor, au fost identiﬁcate în cele două davae – Gorgana
întâi şi Gorgana a doua - de la Radovanu.
Cultivarea plantelor este dovedită la Popeşti-Nucet de o serie de resturi carbonizate găsite
în complexe sau lângă acestea, sau numai în straturile diferite etape Latène. Marin Cârciumaru
(1996, 105 sq. şi pl. XI/2, XVI/6, 8, XVIII/3, 6, 13), analizând loturile de resturi vegetale, a
arătat că că din campaniile anilor 1932-1947 provin două mostre, prima ﬁind alcătuită din
Hordeum vulgare (1.7%), Sinapis cf. arvensis (14.7%), Brasica cf. nigra (Sinapis cf. nigra; 83.4%),
Plantago lanceolata (0.1%) şi Daucus carota (0.1%) iar a doua din Cannabis sativa. După reluarea
investigaţiilor 1954, în Suprafaţa W4, careul 4, au fost găsite Triticum aestivum (89.7%), Triticum
compactum (6.1%), Hordeum vulgare (2.1%), Papaver somniferum (2.1%); în Suprafaţa W4, careul
2, Triticum aestivum (62.2%), Secale cereale (27.2%), Hordeum vulgare vulgare (0.4%), Panicum
miliaceum (2.7%), Agrostemma sp. (0.5%); în Suprafaţa W4, careul 6, Panicum miliaceum (99.3%),
Chenopodium album (0.7%); SII, cuptor (1988), Hordeum vulgare vulgare (99.6%), Lolium
temulentum (0.4%); S1, careul 7, ţăruşul 6, Hordeum vulgare..
Noi analize de specialitate au arătat că, nu departe cuptor cercetat din 1957 (LT II.1), au
fost descoperite 6.58 g boabe carbonizate de Panicum miliaceum şi Triticum aestivum
(Stavrescu-Bedivan 2005, 67). În stratul de cultură al aceleaşi etape, au fost găsite în 1954
resturi de (Corylus avellana) (Stavrescu-Bedivan 2005, 67 şi ﬁg. 3). Tot din acea perioadă
protoistorică provin (dintr-o construcţie incendiată) 4.65 g de Triticum aestivum (StavrescuBedivan 2005, 67).
Pentru LT II.2 s-au găsit într-un cuptor din campania anului 1957 2.19 g de Panicum
miliaceum şi 0.13 g de Camelina sativa (Stavrescu-Bedivan 2005, 67). În stratul LT II.3 s-au
identiﬁcat două eşantioane de resturi vegetale (Stavrescu-Bedivan 2005, 68 şi ﬁg. 4): unul
compus din 36 g de Panicum miliaceum, 7.19 g de Hordeum vulgare şi 12 seminţe de
Agrostemma githago; al doilea din 24.88 g de Hordeum vulgare, 38 de boabe de Panicum
miliaceum, 9 seminţe de Galium spurium şi 2 boabe de Triticum monococcum. Tot două
eşantioane au aparţinut nivelului LT II.4 (Stavrescu-Bedivan 2005, 68). Este vorba pe
deoparte de 130 de boabe de Hordeum vulgare şi, al doilea lot, de 680 de boabe de aceeaşi
specie, 145 de Panicum miliaceum, 19 Agrostemma githago, 12 de Secale cereale, 4 de Galium
spurium, 2 de Convolvulus sp. 1 de Triticum aestivum.
Ultimul nivel getic (LT II.5) a fost reprezentat tot de două eşantioane (Stavrescu-Bedivan
2005, 68). Primul a fost alcătuit din 431 de seminţe de Triticum aestivum, 3 de Triticum
monocuccum şi 1 de Secale cereale. Al doilea lot conţinea 23 g de Panicum miliaceum,10.36 g
Hordeum vulgare, 6 boabe de Secale cereale şi câte un bob de Bromus sp. şi Triticum aestivum.
Trebuie precizat că au mai fost descoperite alte două eşantioane de resturi vegetale
getice, dar ele nu au putut ﬁ atribuite cu certitudine vreunui anume nivel (Stavrescu-Bedivan
2005, 68, 70). Tot Latène-ului i-au aparţinut şi unele resturi de Quercus sp. (Stavrescu-Bedivan
2005, 70). Fără încadrare exactă, putând proveni din Preistorie, Protoistorie sau chiar mai
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târziu, sunt alte însemnate loturi de resturi vegetale alcătuite din Panicum miliaceum, Triticum
dicoccum, Triticum monococcum, Secale cereale, Hordeum vulgare, Galium spurium, Agrostemma
githago, Avena sativa, Vicia ervilia, Lathyrus sp., Lens sp., Bromus sp. (Stavrescu-Bedivan
2005, 70).
Referitor la seminţele descoperite în dava de la Popeşti-Nucet, Marin Cârciumaru (1996,
106) sublinia la nivelul cunoştinţelor din anii ’90 ai secolului trecut că, „trebuie menţionată
prezenţa unor plante ca muştarul, într-o cantitate suﬁcient de mare pentru a putea aﬁrma că intra
cu siguranţă în atenţia omului din acea vreme... Nu trebuie neglĳată, de asemenea, atestarea cânepei
în această vreme, o plantă rar întâlnită în general în preistoria ţării noastre, precum şi frecvenţa cu
care a apărut meiul în mai multe probe”.
În toate siturile getice din judeţul Giurgiu, deci implicit în cele de pe malurile Argeşului,
au fost descoperite resturi osteologice de animale. Astfel, o parte din resturile osteologice
de la Popeşti-Nucet au fost analizate Mircea Şt. Udrescu (1985). Astfel, au fost determinate
oase de animale domestice, precum Bos taurus, Ovis-Capra, Sus domesticus, Equus caballus,
Canis familiarus, dar şi de animale sălbatice: Cervus elaphus, Sus scrofa, Capreolus capreolus,
Lepus europaeus, Canis lupus (Udrescu 1985, Tab. 1). Asupra practicării creşterii animalelor
din Muntenia s-a referit şi Sergiu Haimovici (1987), care, luând în discuţie şi fauna de la
Popeşti, arată că la geţi primul loc între animalele domestice a fost ocupat de taurine. El
subliniază „că taurinele mature, ţinute pentru scopuri utilitare, erau folosite mai ales ca
producătoare de lapte ..., iar în vederea muncilor agricole şi la cărat poveri întrebuinţau (datorită
penuriei castraţilor) caii sau poate tot femelele de taurine” (Haimovici 1987, 146 sq.).
În ceea ce priveşte ovicaprinele, se apreciază că ele era ţinute în mediul getic pentru
„scopuri utilitare, adică pentru producerea de lînă, dar şi lapte”, iar sacriﬁcarea lor „pe lîngă tăierea
obişnuită a mieilor (probabil a masculilor), ce se făcea pînă la vîrsta de circa 6 luni, aceasta se executa
cu precădere după maturitate, uneori chiar la vîrste relativ înaintate (Popeşti, Brad, Lunca Ciurei)”
(Haimovici 1987, 149).
Discutând resturile de animale sălbatice din aşezările de la Popeşti-Nucet, Vlădiceasca,
Radovanu (Gorgana a doua), Piscul Crăsani, Cârlomăneşti şi Grădiştea, Mircea Şt. Udrescu (1989)
arată că geţii din cele două situri de pe Argeşul Inferior, Popeşti şi Radovanu, au vânat Cervus
elaphus, Sus scrofa ferus, Capreolus capreolus, Bos primigenius, Castor ﬁber, Lepus europaeus, Canis
lupus, Vulpes vulpes, Ursus arctos, Meles meles (Udrescu 1989, Tab. 1). Este evident, că
„vînătoarea la geto-dacii din partea de sud-est a ţării nu mai reprezenta o ocupaţie cu rol de furnizor
de hrană” (Udrescu 1989, 188). Comparând rezultatele analizelor pe specii, se părea că Cervus
elaphus, aﬂat pe primul loc la Popeşti, era înlocuit la Radovanu de Sus scrofa ferus. Noile
cercetări faunistice de la Radovau-Gorgana a doua (El Susi 2009) au demonstrat însă că în
ambele staţiuni Cervus elaphus este situat în fruntea ierarhiei animalelor vânate de
comunităţile de acolo.
Viaţa economică intensă desfăşurată pe Argeşul Inferior în vremea geţilor este dovedită
şi de descoperirile monetare din sec. 4-1 a.Chr., în special cele din dava de la Popeşti-Nucet
(Cojocărescu 1981; Trohani 1997, 207; Preda, Palincaş 2005, 87 cu lit.). Aici au fost scoase la
lumină monede autohtone de tipul Vârtejul, Inoneşti-Răcoasa sau altele divizionare de tipul
Alexandru cel Mare – Filip III Arideul (Preda 1973, 334). Nu sunt de neglĳat nici denarii romani
republicani (C. Porcius Cato, Q. Minnicius Rufus, L. Rutilius Flacus, L. Furii Brochi, C. Caius, Q.
Caecilius Metelus Pius ş.a.). Tot despre comerţul practicat de comunitatea getică de aici, ne
vorbesc şi piese emise de-a lungul vremii la Callatis, Apollonia, Thasos, Dyrrhachium, Maroneea,
Thessalonica, Mesembria, Amissos, Odessos.
Drahme şi tetradrahme imitaţii de tip Alexandru cel Mare – Filip III Arideul au fost găsite
pe Argeş şi la Olteniţa şi la Radovanu-Movila lui Dinică (= Gorgana a doua) (Preda 1973, 334),
iar în judeţul Giurgiu la Comana, Vedea (Preda 1973, 333, 335). Prezenţa acestui tip de monedă
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pe Argeş, dar şi la Căscioarele, nu departe de râu (cca 10 km în linie dreaptă de la Radovanu)
(Preda 1973, 332), indică una din rutele comerciale spre interiorul Munteniei. Râul Argeş
jucând aici un rol important.
Aceeaşi concluzie este confirmată şi monedele de tip Vârtejul, Inoteşti-Răcoasa şi
Aninoasa-Dobreşti, căci alături de Popeşti, Novaci şi Hotarele, alte descoperiri în bazinul
Argeşului sau nu departe de acesta, sau în judeţul Giurgiu în general, s-au făcut la Căscioarele,
Comana, Frăteşti, Greaca, Pietrele, Stoeneşti (Preda 1973, 236 sqq.).
Că liniştea comunităţilor de pe Argeşul Inferior a fost tulburată poate de acţiuni militare
este argumentat, eventual, şi de descoperirea coifului de la Budeşti, aparţinând secolelor
IV-III a.Chr. (Panait 1992b). Posibil ca acesta să ﬁ fost parte a inventarului unui mormânt,
dar nu este exclus să ﬁ fost pierdut accidental de posesorul lui. Sau să ﬁ e o depunere
intenţionată într-un curs de apă („Flussfund”), aidoma piesei de la Silistra, în Dunăre (Lazăr
2009, 16, 26 şi ﬁg. 6/19)?
Coiful de la Budeşti are în această zonă a Munteniei analogii în piesa găsită în mormântul
de la Făcău. Dacă mormântul poate ﬁ pus în legătură cu centrul tribal de la Popeşti-Nucet,
pentru coiful de la Budeşti, dacă el a fost cu adevărat parte a unui inventar funerar, este mai
greu de stabilit o legătură cu dava amintită, în contextul distanţei destul mari dintre cele
două localităţi. Să ﬁ fost piesa de la Budeşti „legată”, mai degrabă, de complexul de fortiﬁcaţii
de la Radovanu?
În necropola tumulară de la Popeşti a fost găsit, aşa cum am arătat, şi o formă târzie a
unui coif attic cu analogii, de exemplu, la Găvani (Babeş 2001, 752 şi ﬁg. 111). Tot pe Argeş,
dar aval de Popeşti, la Budeşti, aşa cum am văzut, a fost descoperit întâmplător alt coif.
Acesta din urmă a fost catalogat de P.I. Panait ca ﬁind de tip corintian. Simona Lazăr (2009,
14) face corectura necesară, şi îl include în tipul calcidic. De acelaşi tip, socotit însă la
publicare de tip attic (Constantiniu, Leahu 1968), este şi deja amintitul coif de la Făcău
(Lazăr 2009, 14 sq.).
Harta distrubiţiei coifurilor de tip calcidic consemnează pentru Muntenia un alt exemplar
la Zimnicea (Lazăr 2009, 17 şi ﬁg. 1/24, 6/24a-b). Tot menţionata hartă indică prezenţa acestui
tip de coif cu precădere în nord-estul Bulgariei (Braničevo, Judelnik, Kălnovo, Kralevo, Lăvino,
Mortogonovo, Obretenic, Razgrad, Ruec, Silistra, Vraca, Zavet; Lazăr 2009, ﬁg. 1), fapt ce ne-ar
putea duce, eventual, dar riscant (Lazăr 2009, 25), cu gândul la ceea ce s-a petrecut în acest
spaţiu al Balcanilor în prima decadă a sec. III a.Chr., în timpul lui regelui macedonean al
Thraciei Lysimachos şi regele get Dromichaites. Coifurile din Muntenia sunt, mai degrabă,
expresia statutului social al unor basilei geţi din ţinutul Dunării de Jos.

Sec. 2-3 d.Chr.
Vestigiile de sec. 3 d.Chr. de la Poşta-Punctul II, Mihăileşti-Pod II, ne demonstrează că
bazinul Argeşului a constituit o zonă de atracţie şi pentru comunităţile din acea vreme.
Dealtfel pentru întreaga Muntenie Centrală sunt documentate un număr relativ mare de
aşezări (Panait, Ştefănescu 1992; Turcu, Ciuceanu 1992; Sandu 1992a; Turcu 1992c; Sandu
1992b, 290 sqq.).
Aşa cum am menţionat deja în Capitolul II, la Mihăileşti-Pod (B3) şi Poşta-Punctul II (B12, 4) au putut ﬁ cercetate bordeie. Acest tip de construcţie a fost documentat şi pe teritoriul
municipiului Bucureşti, la Militari-Câmpul Boja (Turcu 1992c, 39 şi ﬁg. IV), unde acestea aveau
o formă rectangulară cu colţurile rotunjite, având dimensiuni de 4.20 x 3.60 m (B2), 5.70 x
5.70 m (B8), la Bârzeşti (Panait, Ştefănescu 1992, 148 şi fig. 1), unde B22 a avut forma
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patrulateră (3.00 x 3.50 m), la Lunca Bârzeşti, unde B3, rectangular cu colţurile rotunjite, a
avut dimensiunile de 2.70 x 3.00 m (Sandu 1992a, 183 )
Instalaţii de foc au fost surprinse pe Argeş în situl de la Poşta-Punctul II. Este vorba de
un cuptor menajer aﬂat în perimetrul B4 şi un alt cuptor de acelaşi tip, situat nu departe
de B1. La Bucureşti-Militari-Câmpul Boja, instalaţii de combustie, anume vetre deschise, s-au
găsit în colţul de nord-est al bordeielor B2 şi B8. O vatră de foc a fost identiﬁcată la BucureştiDealul Văcăreşti (Turcu, Ciuceanu 1992, 197 şi pl. II).
O groapă menajeră cilindrică a apărut la Mihăileşti-Pod. Un complex de aceeaşi formă
a fost cercetat la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja (diametrul = 2.50, adâncă de 2.40), el ﬁind
surprins nu departe de B6 (Turcu 1992c, 40). Trebuie amintit însă, că în acest sit au fost
descoperite gropi şi în interiorul locuinţelor (B6), dar şi altele, cu un rost cultic. Astfel, în
G12, de formă ovală cu diametrul de 1.30-1.20 m, a avut pe fundul ei o vatră de foc
dreptunghiulară (0.80 x 0.55 m), pe a cărei suprafaţă se aﬂa un schelet de câine (Turcu 1992c,
40 sq. şi ﬁg. V). Astfel de gropi cu schelete de câini au mai fost găsite în aşezare, atât în
săpăturile mai vechi cât şi altele mai noi: G13 (Turcu 1992c, 41).
La Bucureşti-Lunca Bârzeşti au putut fi cercetate nouă gropi menajere, dintre care
majoritatea (opt) au avut proﬁlul de borcan şi una de clopot (Sandu 1992a, 179).
În siturile de pe Argeş, inventarul era destul de sărac şi puţin expresiv. Pe lângă bulgării
de chirpici, grosul îl constituia ceramica. Ea are analogii, atât ca tipuri, lucrată cu mâna sau
la roată, forme şi decor, în olăria altpr aşezări: Bucureşti-Militari-Câmpul Boja, Bârzeşti, Dealul
Văcăreşti, Lunca Bârzeşti, Străuleşti, Fundenii Doamnei (Turcu 1992c, 44 şi ﬁg. VIII-IX; Panait,
Ştefănescu 1992, 148 sq.; Sandu 1992a, 183 şi pl. XI; Turcu, Ciuceanu 1992, 197).

Cultura Sântana de Mureș
Asupra acestei manifestări în judeţul Giurgiu, ne-am oprit cu diferite prilejuri (Barbu
1988; Barbu 1989; Barbu 1990; Barbu 1998; Barbu 2000; Schuster 2007b; Schuster 2008;
Schuster, Popa 2008b; Schuster, Popa 2009a). În bazinul Argeşului giurgiuvean au fost
surprinse numai urme ale unor aşezări.
Densitatea remarcabilă a aşezărilor din secolele 3 şi 4 d.Chr. din Muntenia, dar şi din
alte regiuni ale României, cum este, de exemplu Moldova, este o caracteristică şi a cultura
Sântana de Mureş (Petrescu 2002; Zahariade, Chirica, Alaiba 2009; Simalcsik, Simalcsik 2009;
Alaiba 2009a; Alaiba 2009b; Alaiba 2010). Trebuie spus că, în general, siturile din secolele
3-4, ocupau perimetre propice vieţii, în apropierea unor resurse de apă, dar şi relativ ferite
de posibile introziuni externe. Amintim în acest sens, dintre multele puncte cu vestigii
Sântana de Mureş din centrul Munteniei, aşezările de la Bucureşti-Lunca Bârzeşti, MăgureleVârteju-Cătunul Chirca, Pe Malul Stâng al Ciorogârlei, Brăneşti-Pasărea-La Sud de Sat, VoluntariCartierul Pipera-Str. Zimnicea, Chitila-Cărămidărie, Ţigăneşti-Sere, Siliştea Snagovului, Săftica-La
Nisipărie I şi La Nisipăria II, Buftea-Măneşti, Chirnogi (Trohani 1975, 141 sqq.; Ştefănescu 1992b,
125 sq.; Sandu 1992a, 183; Sandu 1992b, 292 sqq.; Sandu-Cuculea 2007; MănucuAdameşteanu, Măgureanu, Ştefan 2007).
Vasile Barbu nota (Barbu 1998, 155), în urma investigaţiilor făcute în aşezările culturii
Sântana de Mureş de pe cursul inferior al Argeşului, pe traseul care traversează judeţul
Giurgiu, următoarele: „Atestări arheologice pentru locuiri de tip Sântana sunt multiple pe toată
suprafaţa actuală a judeţului Giurgiu. Elementele pe bază cărora au fost determinate aceste aşezări,
au fost, în principal, materialul ceramic, foarte frecvent şi unitar în mai toate aşezările identiﬁcate.
Deşi ceramica descoperită n-a fost recoltată întotdeauna în aceleaşi condiţii, totuşi maniera sa unitară
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dovedeşte atât răspândirea generală a aceloraşi tipuri de vase, cât şi o continuare, în timp, a
elementelor din substratul anterior.
Numărul mare al aşezărilor, unitatea materialului ceramic precum şi datarea sa generală, ridică
o serie de probleme legate de cultura Sântana, de cadrul de formare şi perioada de geneză a
materialului ceramic.
Întregul material ce ne stă la dispoziţie provine pe trei căi difertite:
a – din cercetările făcute prin anii’60 (ai secolului trecut, n.a.) în câteva necropole...
b – din periegheze şi descoperiri întâmplătoare făcute de-a lungul timpului, consemnateîn diferite
publicaţii sau menţionate de diferiţi martori...
c – din cercetări întreprinse de membrii muzeului de la Giurgiu în anii 1987-1992 atât prin
săpături de salvare pe marile şantiere de investiţii (Canalul Dunăre-Bucureşti, lucrări de
îmbunătăţiri funciare etc.), cât şi prin cercetări de suprafaţă”.
Notabile sunt, aşa cum am arătat în Capitolul III, instalaţiile de ars ceramică de la
Adunaţii-Copăceni-Porcărie şi Mironeşti-În Vale. Tipul de cuptor cu pilon central a fost
documentat, de exemplu, şi în spaţiul Sântana de Mureş-Cerneahov dintre Carpaţii Orientali
şi Prut (Alaiba 2009). Aceste instalaţii de ars ceramica au fost atribuie secolelor 4, unele
chiar 5 d.Chr. Ruxandra Alaiba vorbeşte de 14 cuptoare: Stoicani-Poarta Ţarinii (3 buc.), SilişteaMuncelu, Zorleni-Fântânele, Sârca-Pe Linia Ferată, Băiceni-Laiu II şi Silişte, Glăvăneştii Vechi-La
Ghilitoare, Iaşi-Nicolina (3 buc.), Truşeşti-Pe Cuha, Huţanu-Saivan (Alaiba 2009, 135 sq. cu lit.;
Alaiba 2010, 119, 121 cu lit.).
Cuptoare Cerneahov sunt prezenţe constante şi în spaţiul ucrainean. Astfel, într-un studiu
publicat în 2007, Erdmute Schulze şi Michail Ljubičev se referă la instalaţiile de ars ceramică
din secolul 4 d.Chr., găsite în aria dintre Doneţ , Prut şi Dunăre (Schulze, Ljubičev 2007,
187-202). Sunt amintite descoperirile de la Vojtenki 1 (pl. LXXXII/1, 3), Podluž’e, Oselivka,
Cholmskoe 1-2, Staye Sanžary, Ripnev 2, Luka-Vrubleveckaja, Lisogorka, Nepolkovcy, Glavany 1,
Boromlja 2 (pl. LXXXII/2), Leposovka, Vorobeevka 2, Kalinovka, Komarovo, Slobodzea Duška,
Chlopkov 1, Ripnicja (pl. LXXXII/4), Korovincy (Schulze, Ljubičev 2007, Harta 2). Urmând
tipologia propusă de A.A. Bobrinski (1991), sunt propuse cinci categorii de cuptoare, ﬁecare
cu subdiviziuni. Acelea cu pilon central şi platformă cu perforaţii, între care îşi găsesc loc şi
cele de pe Argeş, sunt incluse în Tipul 2.
Revenind la construcţiile investigate în aşezările de pe Argeş, acestea au fost atât de
suprafaţă (Adunaţii-Copăceni-La Vie-Punctele 1 şi 2), cât şi adâncite (Varlaam-Pe Terasă). O
construcţii de tip bordei a fost cercetată la Chirnogi (Locuinţa nr. 21; Trohani 1975, 141), dar
şi Buftea-Măneşti (Ştefănescu 1992, 126 şi ﬁg. 1).
După cum s-a arătat în Capitolul III, în perimetrul locuinţei de la Varlaam-Pe Terasă s-au
găsit şi două ﬁbule. Vasile Barbu va sublinia că „Datorită ﬁbulelor, care nu depăşesc sec. III d.
Chr., în unele locuri găsindu-se chiar în complexe din sec. II d.Chr. sau din sec. II-III d.Chr., a
monedei Gordian III, locuinţa de la Varlaam se datează în sec. III d.Chr., poate chiar la mĳlocul
acestui secol. Prin aceste elemente precise de datare, se pune problema fazei de început a culturii
Sântana, care trebuie diferenţiată cel puţin pentru această zonă la o perioadă mult mai timpurie
[Horedt 1967, 584-586; Diaconu 1983, 240 şi n. 36].
Fără a vea elemente precise de datare pentru celălalte aşezări de acelaşi tip descoperite în judeţul
Giurgiu, pe malul drept al Argeşului, prin natura ceramicii, care este unitară atât în privinţa
manierei de lucru şi a calităţii pastei (lucrată cu mâna, ceramică lucrată la roată ﬁe din pastă ﬁnă
de culoare cenuşie, ﬁe ceramică cenuşie, grosieră cu foarte mult nisip în pastă), cât şi în ceea ce
priveşte forma vaselor, toate aceste aşezări au un caracter comun, înscriindu-se în aceeaşi perioadă
de existenţă, fără diferenţe mari în timp. O caracteristică a ceramicii din locuinţe, spre deosebire de
necropole, este frecvenţa mult mai mare în locuinţe a ceramicii lucrate cu mâna, care în unele locuri
le depăşeşte pe cea cenuşie grosieră şi ﬁnă, luate împreună” (Barbu 1998, 157).
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Acest fapt este ilustrat şi de descoperirile de la Adunaţii Copăceni-La Porcărie, unde
ceramica lucrată de mână depăşeşte cu mult pe cea ﬁnă şi pe cea cu mult nisip lucrate la
roată. În schimb, în alte aşezări, cum este, de exemplu, Fierbinţi Târg (Isăcescu 1983),
ceramica lucrată de mână nu reprezintă decât 2% din totalul materialului ceramic.
„În privinţa ceramicii cenuşii ﬁne lucrată la roată, atât în locuinţele din apropierea cuptoarelor
de ars ceramică de la Adunaţii Copăceni şi Mironeşti, cât şi în unele aşezări mai îndepărtate de
acestea, este bine arsă, de culoare cenuşiu închis, unele având de cele mai multe ori pereţii foarte
subţiri. În schimb, cele aﬂate în necropolă sunt lucrate dintr-o pastă densă, cu mai puţin nisip şi,
foarte des, exteriorul netezit cu un slip de aceeaşi culoare, pe care se păstrează urme de lustruire.
Acestea din urmă se aseamănă mai mult cu cele geto-dacice din La Tène. Ce e drept că ceramică
similară cu cea din inventarele funerare a fost găsită, uneori, şi în aşezări, numai în cercetări de
suprafaţă. Fără elemente de datare, din cercetările de până acum, nu se poate face o precizare dacă
sunt contemporane, iar dacă nu, care dintre ele fac parte din faza timpurie a culturii. Este greu de
stabilit aceste deosebiri în stadiul de azi al cercetărilor, mai ales că şi în morminte, deci unde este
prezentă ceramica cenuşie densă şi cu puţin nisip în pastă, s-au găsit ﬁbule cu piciorul întors. Cât
priveşte caracteristicile celei descoperite în locuinţa de la Varlaam, împreună cu acelaşi tip de ﬁbule
şi cu moneda Gordian III, ea se încadrează în aceeaşi grupă. Diferenţa între aceste două categorii nu
poate ﬁ făcută cronologic ci, mai degrabă, prin speciﬁcul întrucâtva diferit al modului de lucru, între
un atelier sau altul. Numărul mic al necropolelor cercetate nu ne dă dreptul să tragem alte concluzii
pentru aceste diferenţieri. Ce se poate distinge clar în interiorul mormintelor, este faptul că vasele
lucrate de mână sunt într-un număr foarte mic faţă de cele din pastă cenuşie, ﬁnă sau grosieră,
lucrate la roată. Această diferenţă nu poate ﬁ socotită prin faptul că cele de mari dimensiuni erau
aproape în exclusivitate lucrate de mână şi că în inventarul funerar predomină cele de dimensiuni
medii sau mici. Nu poate ﬁ acceptată această judecată, pentru că şi în cazul ceramicii de mână, atât
la geto-daci, cât şi în această perioadă se lucrau şi vase miniaturale. Preferinţa pentru cele lucrate
la roată poate ﬁ o caracteristică de „modă”, aşa cum în morminte getice apar de mai multe ori vase
de import, tot astfel şi în cazul sec. III-IV sunt preferate cele lucrate la roată. Dacă ar ﬁ să dăm
crezare unor statistici din alte săpături, dintr-o zonă apropiată cu cea pe care o avem în discuţie,
unde ceramica lucrată de mână reprezintă numai 2% faţă de cea cenuşie, cu mult nisip, lucrată la
roată, atunci pare normal raportul care existăîntre cele două categorii.
Pe baza elementelor de care dispunem din descoperirile de până acum, este cert că ceramica
cenuşie, ﬁnă şi grosieră, lucrată la roată poate ﬁ datată încă din secolul al III-lea d.Chr., poate chiar
de pe la mĳlocul acestui secol. Acest lucru este dovedit prin multe localităţi din Muntenia în care
s-au descoperit, în complexe închise, ﬁbule cu piciorul întors. Acelaşi lucru se observă şi în alte zone
decât cea pe care o avem în discuţie, cum ar ﬁ Transilvania [unde, de exemplu, la Medieşu Aurit
ﬁbulele cu piciorul întors se aﬂă în complexe databile în secolul III d.Chr.: Dumitraşcu, Bader 1967,
ﬁg. 22-23; Dumitraşcu 1975, 56 sqq.].
Deci, dacă acest tip de ceramică se întâlneşte în Muntenia încă din sec. III d.Chr., când noi
credem că putem vorbi de Sântana ca de o cultură constituită, ea trebuie atribuită, negreşit, altor
grupuri care au produs-o. Pentru acest moment istoric, nu putem socoti ca făuritori ai ceramicii
cenuşii, decât pe autohtonii care continuă astfel într-un nou stadiu o tehnică şi o tradiţie anterioară,
la care se adaugă inﬂuenţele romane. În tot acest procers de trecere la alte tipuri de prelucrare a
ceramicii, ceramica lucrată de mână, întâlnită în proporţii atât de mari în aşezări, este elementul
care asigură continuitatea substratului autohton. Ceramica de mână băştinaşă, fără modiﬁcări
esenţiale, nici în forma vaselor mici, nici în privinţa calităţii pastei, continuă să persiste, chiar
predominând numeric celelalte tipuri noi apărute. De aceea, alături de noi tipuri apărute, nu poate
ﬁ trecută cu vederea ceramica lucrată de mână, care într-un fel deﬁneşte speciﬁcul general local.
Dacă în Moldova este frecventă pentru secolul al III-lea d.Chr., ceramica Carpică [Ioniţă 1966,
189 sqq.], în Transilvania, în aşezări rurale şi în localităţile extraprovincia şi apoi la sud de Carpaţi,

https://biblioteca-digitala.ro

100

Capitolul IV – Unele analogii, discuţii şi concluzii

în Muntenia, pentru acest secol este cunoscută ceramica lucrată de mână şi cea cenuşie. Aspectul
Militari-Chilia este singular pentru zona de la sud de Carpaţi, chiar şi el putând ﬁ considerat ca o
fază locală a procesului de cristalizare a ceramicii cenuşii.
Ceramica, una dintre componentele oricărei culturi, s-a constituit într-un cadru şi în condiţii
unanim acceptate, dar precedând celelalte componente care formează ocultura materială. Pentru că
în a deﬁni o cultură trebuie să ţinem seama de toate elementele care o caracterizează. Or, numai
ceramica cenuşie nu este elementul hotărâtor în această privinţă. De aceea, de multe ori, aşezări în
care s-a descoperit ceramică cenuşie, au fost atribuite culturii Sântana, deşi aceasta era numai unul
dintre multiplele elemente care deﬁnesc o cultură. Chiar şi în necropole, cum ar ﬁ cele cercetate în
judeţul Giurgiu şi în toată Câmpia Română, în inventarele funerare nu au fost descoperite, în asfară
de ceramică, alte obiecte caracteristice acestei culturi.
În orice caz, înaintea anarhiei militare nu pot ﬁ admise enclave de goţi la sud de Carpaţi. Perioada
Gallienus-Aurelian şi chiar până la Diocleţian nu se poate considera suﬁcientă pentru constituirea
unei noi culturi. Numai dacă admitem că unele elemente erau în curs de constituire sau constituite,
cum ar ﬁ ceramica, se poate admite începutul acestei culturi încă din ultimele decenii ale secolului
al III-lea d.Chr., ceea ce ce a fost, de altfel, aﬁrmat mai de mult de unul dintre principalii cercetători
ai acestui subiect [Diaconu 1983].
În privinţa ceramicii, constituită prin tradiţia celei dacice sub inﬂuenţă romană, explică uşor
crearea noului tip de ceramică cenuşie în centre, în locuri sau în zone din extraprovincia romană.
Cât priveşte judeţul Giurgiu, aproape în toate locurile unde s-a găsit ceramică cenuşie de tip Sântana
au fost mai înainte aşezări getice, încadrate în La Tène-ul târziu. De fapt în toate aceste locuri şi în
general în restul teritoriului, elementul de continuitate şi întrucâtva comun între La Tène şi ceramica
de tip Sântana îl constituie ceramica lucrată de mână, în care brâul alveolar aplicat pe corpul vasului
sau sub buză, apucătorile de tip butoni, alveole sau crestături aplicate pe buză sunt caracteristice
acestor două grupe de ceramică.
Elementele comune de apropiere sunt clare şi mai uşor de explicat în contextul genezei ceramicii
de tip Sântana din cea a La Tène-ului getic. Mai greu sunt de înţeles componentele care deosebesc
cultura getică de cea de tip Sântana; sunt mai greu de suprins şi mai ales este greu de explicat aria
întinsă de răspândire a culturii Sântana. Pentru acest aspect este greu de dovedit inﬂuenţe gotice
pe o arie atât de întinsă şi care să ﬁe dominante şi hotărâtoare pentru unele aspecte ale acestei culturi
Socotim că pentru elucidarea mai simplă a unor probleme, trebuie luaţi în consideraţie şi alţi factori
locali, în afară de ceramică, ce au dus la formarea unor aspecte diferite pe o asemenea întindere.
De la bun început, trebuie să recunoaştem că unele componente puse pe seama goţilor sunt
exagerate sau nu se veriﬁcă cronologic, pentru că la stabilirea lor în zona Munteniei erau deja atestate
unele caracteristici care sunt atribuite goţilor. Ne referim, spre exemplu, la riturile funerare. Prezenţa
înhumaţiei în unele necropole Sântana, este greu de admis că se datorează inﬂuenţei gotice, pentru
că ea este prezentă încă înainte de atestarea lor în această zonă. Creştinismul care făcuse prozeliţi şi
în teritoriile extraprovincia, poate ﬁ socotit un factor mai plauzibil care a favorizat trecerea la
înhumaţie. Trebuie reamintit că, încă de la mĳ locul secolului al III-lea în aşezările romane din
Dobrogea şi din Dacia Inferior, ritul înhumaţiei era aproape generalizat. Aceste schimbări de rit şi
ritual au inﬂuenţat, negreşit şi enclavele creştine de la nord de Dunăre. Dovadă în acest sens sunt
o serie de misionari creştini care au trecut din Dobrogea în barbaricum pentru a propovădui noua
religie. De asemenea, prezenţa creştinilor în cimitire Sântana este cât de cât dovedită prin acele
morminte orientate E-V sau V-E şi fără inventar [Mitrea, Preda 1966, 160: cu referiri la o arie mult
mai mare decât cea avută în discuţie].
De aceea, prezenţa creştinilor la nord de Dunăre, încă din prima jumătate a secolului al III-lea
este un factor consemnat cu prisosinţă, încât, în acesta ar trebui căutate inﬂuenţele asupra ritului
funerar şi nicidecum în prezenţa goţilor. Pentru că stabilirea goţilor la nord de Dunăre nu poate ﬁ
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localizată mai devreme de Kniva şi de dezastrul de la Abritt us, când creştinismul era destul de
răspândit în teritoriul respectiv.
În cadrul persecuţiilor din vremea lui Diocleţian, mulţi dintre misionarii martirizaţi
propovăduiau credinţa în Cristos nu numai în Dobrogea ci şi la populaţiile de pe malul stâng al
Dunării. Chiar şi persecuţiile ulterioare, culminând cu cele din vremea lui Atanaric (369-372), de
bună seamă că nu se răsfrâng numai aupra enclavei de vizigoţi, ci şi contra populaţiei creştine
autohtone, care, desigur, dăinuia aici cu mult înainte de stabilirea goţilor.
O populaţie în migrare este greu de presupus că ar ﬁ putut inﬂuenţa atât de mult şi într-un
timp atât de scurt o serie de locuitori de etnii diferite, dispuşi pe o întindere foarte mare. Transmiterea
de obiceiuri şi de credinţe, cum ar ﬁ cele legate de ritul funerar, nu se face printr-un singur contact
direct, ci printr-un proces de lungă durată, printr-o serie de asimilări care nu au loc decât în urma
unei lungi convieţuiri intense....
Dintre componentele acestei culturi, ceramica este singura care îşi justiﬁcă evoluţia, pornind de
la substratul geto-dacic şi la transformările suferite sub inﬂ uenţa romană. Această evoluţie este
normală, pentru că aproape tot spaţiul pe care este atestastă cultura Sîntana-Cerneahov, deci din
Transilvania până la Nipru, a fost anterior locuit de geţi. Chiar dacă admitem că partea de est a ariei
de răspândire a fost inﬂuenţată de cultura Lipiţa şi Pşevorsk [Diaconu 1968], e greu de admis acelaşi
lucru pentru aria de vest, adică cea care cuprinde teritoriul ţării noastre. De fapt, nici nu se pretinde
această inﬂuenţă pentru aria ce cuprinde teritoriul României. Deci, cum să ﬁe unitară o cultură care
are inﬂuenţe diferite? De aceea trebuie să admitem că pe o arie atât de mare, cât cu prinde cultura
Sântana-Cerneahov, trebuie să existe unele aspecte diferite, legate de inﬂuenţele suferite şi de impactul
cu substratul respectiv.
De fapt, chiar la prima vedere, se observă diferenţele clare, mai ales în privinţa ceramicii, atât
în calitatea pastei, cât şi în forma vaselor. Nu mai departe decât în Muntenia, sunt diferenţe mari
între ceramica de la Târgşor şi cea dintr-o serie de necropole de la sud, din zona Argeşului Inferior
şi a Dunării.
Credem că s-au forţat mult datele când s-a considerat cultura din secolul al IV-lea d.Chr. de pe
o arie atât de întinsă, ca unitară, şi, s-a botezat cu numele aşezărilor eponime extreme” (Barbu 1998,
157 sqq.).
Revenind la ceramica din secolele 3-4 d.Chr., ﬁe ea modelată cu mâna sau lucrată la
roată din alte situri Sântana de Mureş de pe Argeş - Poşta-Punctul II, Mihăileşti-Pod II,
Drăgănescu-Cimitir, trebuie precizat că ea are analogii printre altele la Bucureşti-MilitariCâmpul Boja, Măgurele-Vârteju (Grajdurile fostului C.A.P. şi Strada Milcov, nr. 107, lot 5), BufteaMăneşti, Tunari-Strada Oituz, nr. 29, Chirnogi (Zirra, Cazimir 1963, 52 sq.; Trohani 1975, 141,
143; Ştefănescu 1992, ﬁg. 2/1-2; Sandu-Cuculea 2007, 306 sq. şi ﬁg. 8/7-10, 10/5-10; Măgureanu
2007, 182 sqq.).
Pe Argeş nu au fost descoperite monumente funerare importante Sântana de Mureş, ci,
aşa cum am amintit în Capitolul II, numai morminte izolate, cum sunt cele de la Herăşti.
Probabil aceasta este expresia unei lacune în cercetare. În schimb, în judeţul Giurgiu au fost
investigate unele dintre cele mai interesante necropole ale acestei manifestări culturale:
Oinacu, Izvoru, Gogoşari (Mitrea, Preda 1966; Berciu, Mitrea 1978). În ceea ce priveşte
complexele funerare, Vasile Barbu arăta că „numai în două(necopole, n.a.) au fost descoperite mai
multe morminte cu inventar; este vorba de cea de la Izvoru (fost Cacaleţi), unde au fost descoperite
32 de morminte (31 de înhumaţie şi unul de incineraţie)[Rădulescu, Ionescu 1954, 327-328;
Rădulescu 1967, 123-125; Mitrea, Preda 1966, 67-79] şi cea de la Oinacu, cu 70 de morminte
cercetate (49 de înhumaţie şi 21 de incineraţie) [Mitrea, Preda 1966, 93].
Toate mormintele descoperite au fost datate în secolul IV d.Chr., deşi chiar dintr-o analiză sumară
a materialului din inventarele funerare, unele dintre ele nu pot depăşi secolul al III-lea. Faţă de
ceramica cenuşie, ﬁnă sau grosieră, prezentă în toate mormintele cercetate, elementul precis de datare
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îl constituie ﬁbulele (pl. III), prezente în câteva morminte de la Izvoru (M 8, 21 şi 30) şi în multe
din celelalte necropole din Muntenia, din estul zonei în discuţie: Spanţov (M 4, 24, 32, 37, 40 şi
56) [Mitrea, Preda 1953, 228-236; Morintz, Preda 1959, 167-171; Mitrea, Preda 1966, 13-42],
Independenţa (M 3, 13, 17 şi 19) [Mitrea, Preda 1966, 43-57], Al. Odobescu (M 18) [Mitrea,
Preda 1966, 96-103] şi Căscioarele (trei ﬁbule cu piciorul întors, una din bronz şi două din argint,
din morminte deranjate) [Mitrea, Preda 1966, 104-108].
Toate ﬁbulele descoperite, ﬁe că erau lucrate din bronz sau din argint, sunt tipic romane, cu
piciorul întors pe dedesubt, care nu depăşesc secolul al III-lea d.Chr.; în unele contexte ele sunt datate
chiar în sec. II-III [Horedt 1967, 584, fără nici un argument le datează din sec. III până în sec.
V...]. Autorii monograﬁei despre necropolele din sec. Al IV-lea din Muntenia le datează, global, în
secolul al IV-lea d.Chr., fără nici un argument despre o datare mai târzie, singurul criteriu ﬁind
datarea generală a tuturor necropolelor în secolul IV, precum este datată, în general, cultura Sântana.
Totuşi o analiză mai atentă chiar a unora dintre inventarele enunţate pot ﬁ datate în secolul al IIIlea; de altfel, unele chiar au fost datate Astfel de primii editori [Diaconu 1983, 237-241, acceptă
limita de început la sfârşitul sec. III]. A data global, în secolul al IV-lea d.Chr., o întreagă necropolă
şi chiar toate necropolele similare dintr-o anumită arie teritorială numai pentru faptul că se
încadrează într-o anumită cultură materială, contravine uzanţelor normale. Atâta timp cât cultura
Sântana nu are precis ﬁxată limita inferioară de apariţie, este aberant să o încadrăm global în limitele
unui secol. Această datare sui-generis vine în contradicţie cu unele obiecte din inventarul funerar,
precizate, fără tăgadă, într-o etapă mai timpurie. Este cazul ﬁbulelor cu piciorul întors, de care am
amintit, datate precis în restul lumii romane şi chiar în aşezări Sântana. Este vorba de (cele, n.a.)
două ﬁbule de acest tip, găsite în 1989... (la, n.a.) Varlaam, împreună cu o monedă de argint Gordian
III. ... Dacă moneda nu ar ﬁ putut ﬁ asociată cu acest tip de ﬁbulă, era greu să ﬁe socotită ca element
precis de datare, pentru că, prin natura metalului din care a fost făcută, putea ﬁ socotită că a rămas
mai mult timp în circulaţie. Prin asocierea ei cu cele două ﬁbule, se poate considera că era în circulaţie
normală, deci nu cu mult de la data emisiei, dar în nici un caz nu putea depăşi secolul al III-lea
d.Chr.” (Barbu 1998, 156).

Secolul 6 d.Chr.
Aşezarea de la Poşta-Punctul II a avut, cum dealtfel au avut toate siturile preistorice şi
ulterioare pe malul Argeşului, o poziţie propice traiului cotidian. Comunitatea era destul
de ferită de oaspeţi nepoftiţi, având şi un hinterland economic optim. Astfel, valea râului
oferea atât spaţiu pentru agricultura, cât şi imaş pentru animale. Terasa în schimb, era
depozitara unor păduri bune de exploatat.
Grupurile de oameni din secolul 6 d.Chr. au avut în general tendinţa, ﬁrească dealtfel,
de a alege pentru întemeierea de aşezări micro-regiuni care întruneau condiţii mai bune de
viaţă. Înafară de Poşta-Punctul II, Izvoarele-La Fântână, amintim drept câteva exemple şi
siturile de pe teritoriul oraşului Bucureşti, de la Militari-Câmpul Boja, Ciurel, Mihai Vodă,
Străuleşti-Măicăneşti, Fundenii Doamnei, Băneasa-La Stejar, Căţelu Nou, Strada Soldat Ghivan
N., Dealul Văcăreşti, Văcăreşti-Sectorul A-Casa Domnească, Strada Lunca Bârzeşti-Aşezarea nr. 1
şi Aşezarea nr. 2, Dămăroaia-Aleea Scroviştea, dar şi de la Chitila-Cărămidărie, Dulceanca, BufteaMăneşti, Măgurele-Vârteju-Cătunul Chirca, Movila Filipescu/Broscărie şi Pe Malul Stâng al
Ciorogârlei, Popeşti-Leordeni-Botul Malului, Periş-Valea Sticlăriei şi La Saidac, Cocioc-La Clinceanu,
Ţigăneşti-Sere, Vlădiceasca, Baloteşti, Chirnogi, (Rosetti 1932, 207 sqq.; Morintz, Cantacuzino
1954, 333; Morintz, Rosetti 1959, 33 sq.; Zirra, Cazimir 1963; Leahu 1963; Leahu 1965;
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Morintz, Roman 1962; Constantiniu 1965; Zirra 1967; Constantiniu, Panait 1968; Trohani
1975, 144; Dolinescu-Ferche 1974; Dolinescu-Ferche 1979; Boroneanţ 1978; Ştefănescu 1981;
Ţico 1981; Constantiniu, Dolinescu-Ferche 1981; Turcu 1992c; Sandu 1992a; Sandu 1992b,
290 sqq.; Turcu, Ciuceanu 1992; Turcu, Ştefănescu 1992; Mănucu-Adameşteanu, Măgureanu,
Ştefan 2007; Alexandrescu, Măgureanu, Palincaş, Măgureanu, Bojică 2007; Sandu-Cuculea
2007). În rare cazuri, au fost alese areale mai puţin avantajoase, cum sunt locurile joase, în
luncă: Străuleşti-Lunca, Olteni (Constantiniu, Panait 1965; Constantiniu, Dolinescu-Ferche
1981, 93).
Am văzut că în Punctul II de la Poşta a fost descoperit un bordei rectangular (B5). Tot
rectangulare au fost şi complexele de acelaşi tip cercetate la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja
(B5 = 3.50 x 3.20 m şi B9 = 3.50 x 3.00 m) (Turcu 1992c, 48). De aceeaşi formă, cu dimensiunile
de 2.50 x 2.65 m, a fost şi construcţia de suprafaţă (nr. 10) de aici (Turcu 1992c, 48 şi ﬁg.
XIII). La fel şi cele 15 bordeie de la Bucureşti-Strada Soldat Ghivan N. (cu dimensiuni între
2.50x2.00 = B.9 şi 5.00x3.00 B.10) (Constantiniu, Dolinescu-Ferche 1981, 94). În Aşezarea nr.
1 din Bucureşti-Strada Lunca Bârzeşti au fost reperate mai multe bordeie rectangulare, dar,
aşa cum sublinia autoarea cercetării (Sandu 1992a, 186), din cauza intervenţiilor antropice,
nici unul din complexe nu a fost prins în întregime în plan. Patru bordeie au fost cercetate
în Aşezarea nr. 2 din acelaşi sit (Sandu 1992a, 190).
Acelaşi tip de casă – bordei – a fost folosit ca adăpost şi la Buftea-Măneşti, unul dintre
complexe având o suprafaţă de 8.44 m2 (Ştefănescu 1981, 180). O groapă patrulateră cu
colţurile rotunjite a avut şi bordeiul din Dealul Văcăreşti din Bucureşti (Turcu, Ciuceanu 1992,
199 sq.). Bordeie, unul cu dimensiunile de 3.00 x 2.40 m, au fost investigate şi la ChitilaCărămidărie (Boroneanţ 1978, 12 sqq.; Mănucu-Adameşteanu, Măgureanu, Ştefan 2007, 57
sq. şi pl. 4). Locuinţa de acelaşi tip (L.2/2005) de la Bucureşti-Dămăroaia-Aleea Scroviştea a
avut o formă rectangulară cu dimensiunea de 3.10 x 2.20 m (Alexandrescu, Măgureanu,
Palincaş, Măgureanu, Bojică 2007, 130 sq. şi pl. 6/1-2). Complexul cercetat în 2006 (L.2/2006)
a avut mărimea de 3.60 x 3.30 m (Alexandrescu, Măgureanu, Palincaş, Măgureanu, Bojică
2007, 134 şi pl. 10/1). Dreptunghiulare au fost Locuinţele nr. 7 (5.50 x 2.50 m) şi 10 de la
Chirnogi (Trohani 1975, 144 şi ﬁg. 14/1), în schimb Locuinţa nr. 16 a avut o formă trapezoidală
cu colţurile rotunjite (6.00 x 3.20 m; Trohani 1975, 144 şi ﬁg. 14/2).
Cuptoare precum cel de la Poşta au fost cercetate şi la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja,
Strada Soldat Ghivan N.şi Căţelu Nou, Dulceanca, Buftea-Măneşti (Zirra, Cazimir 1963, 56;
Leahu 1963, 36; Dolinescu-Ferche 1974, 95 şi ﬁg. 103; Ştefănescu 1981, 180; Turcu 1992c, 40
şi ﬁg. XIII). La Militari-Câmpul Boja cuptoarele erau dispuse, în general, spre nord, la 0.150.20 m de peretele locuinţei. Interesant este că, în Locuinţa nr. 10 au fost ridicate două
instalaţii de combustie, amplasate la o distanţă de 0.30 m unul de celălalt (Turcu 1992c, 49
şi ﬁg. XIII). Cuptoarele au avut forma unei potcoave, cu o vatră uşor alungită. În general
ele au fost ridicate pe o platformă cu cca 0.15-0.16 m deasupra fundului locuinţei (Turcu
1992c, 49 sq. şi ﬁg. XIII, XIV).
Din cele 13 cuptoare meajere din Aşezarea nr. 1 din Bucureşti-Strada Lunca Bârzeşti, în
mod cert şase au fost descoperite în bordeie. Interesant este că ele au fost practicate în colţul
estic, nord-estic sau nord-vestic (Sandu 1992a, 186 şi pl. XIII/3). Cuptoare au fost identiﬁcate
şi în colţurile nordice şi nord-estice ale bordeielor din Aşezarea nr. 2 din acelaşi sit (Sandu
1992a, 190). Tot în colţul de nord-est a fost găsit şi cuptorul din bordeiul cercetat în anul
2006 la Chitila-Cărămidărie (Mănucu-Adameşteanu, Măgureanu, Ştefan 2007, 57 sq. şi pl. 5).
Aceeaşi poziţie o ocupa şi instalaţia de foc (C.3) a bordeielor L.2/2005 şi L.2/2006 de la
Bucureşti-Dămăroaia-Aleea Scroviştea (Alexandrescu, Măgureanu, Palincaş, Măgureanu, Bojică
2007, 131, 134 şi pl. 6/2, 10/1).
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Dacă ceramica descoperită la Poşta-Punctul II, nu a fost impresionantă din punct de
vedere cantitativ şi calitativ, olăria de secol 6 d.Chr. din alte staţiuni de interes arheologic
s-a dovedit mult mai expresivă. Astfel, la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja s-au putut
documenta după modul de realizare două categorii de ceramică: modelată cu mâna şi
lucrată la roată (rapidă) (Turcu 1992c, 50 sq.). Pasta celei din urmă categorii, s-a dovedit a
fi nisipoasă şi cu pietriş mărunţit, în timp ce cea realizată cu mâna era cu pietriş mai
abundent, cioburi pisate şi mica. La roată s-au lucrat în special borcane, iar cu mâna vase
zvelte, cu pereţii arcuiţi şi bază cu o mică talpă şi tipsii plate cu marginile ridicate (Turcu
1992c, ﬁg. XVI-XVII). Recipiente mari, mĳlocii şi, rar, mici, lucrate cu mâna şi la roată rapidă
şi cu turaţie discontinuă, au fost găsite şi în Aşezarea nr. 1 de la Bucureşti-Strada Lunca Bârzeşti
(Sandu 1992a, 189 sq.). Acelaşi tip de ceramică a fost identiﬁcat şi în Aşezarea nr. 2 din sit
(Sandu 1992a, 190 sq.), dar şi la Bucureşti-Ciurel (Dolinescu-Ferche 1979), Strada Soldat Ghivan
N. (Constantiniu, Dolinescu-Ferche 1981), Străuleşti-Măicăneşti şi Lunca (Constantiniu, Panait
1963, pl. II/1-4, IV/1, V/3, 6, 10; Panait 1963), Dealul Văcăreşti (Turcu, Ciuceanu 1992, 200),
Dămăroaia-Aleea Scroviştea (Alexandrescu, Măgureanu, Palincaş, Măgureanu, Bojică 2007,
152 sqq.), dar şi la Sﬁnţeşti şi Dulceanca (Dolinescu-Ferche 1974, 63 sqq., 124 sqq.).
Unii specialişti sunt de părere că, în general, cu foarte mici excepţii (vase lucrate cu
mâna), tradiţia ceramicii getice (tehnica de realizare a recipientelor, formele, motive şi tehnici
ornamentale speciﬁce) nu se mai păstrează în secolul 6 d.Chr. (Bârzu 1981, 53).

Evul Mediu & începtul Epocii Moderne
Evul Mediu Timpuriu
Cultura Dridu (despre conceptul de cultură Dridu vezi: Ciupercă 2009) este bine
reprezentată pe Argeş şi, în general, în judeţul Giurgiu. Dealtfel, urme ale acestei manifestări
cunosc o densitate deosebită în centrul Munteniei (Trohani 1975; Mănucu-Adameşteanu
1992).
Investigaţiile arheologice de pe Argeş au avut, aşa cum s-a putut observa în capitolele
anterioare, un caracter de salvare, în consecinţă şi informaţiile cu privire la mărimea
aşezărilor, la câte case şi anexe adăposteau, la spaţiul destinat animalelor etc., sunt, din
păcate, deosebit de lacunare. Această constatare este valabilă pentru majoritatea siturilor
din Muntenia a acestei manifestări culturale.
Cu alt prilej am zăbovit cu o mai mare atenţie asupra vestigiilor culturii Dridu în judeţul
Giurgiu (Schuster, Popa 2008b, 77 sqq.). În prezentul demers amintim numai că locuinţele
de suprafaţă asemănătoare acelora de la Adunaţii-Copăceni-Pod şi Dăneasca, Mironeşti-În Vale
şi Conacul Mironescu au corespondenţă în spaţiul mai larg al bazinului Argeşului Inferior şi
al vărsării amintitului râu în Dunăre, la Radovanu-Valea lui Petcu şi Chirnogi. În acest din
urmă sit, Locuinţa nr. 6, rombică cu colţurile rotunjite (2.60-2.80 x 2.60-3.00 m), a fost dotată
în colţul de nord-vest cu o vatră de foc ovală cu gardină (0.65 x 0.80 m) (Trohani 1975,
144 sq. şi ﬁg. 3). Alte complexe de acest tip au putut ﬁ cercetate la Giurgiu-Malu Roşu, dar
şi în arealul Greaca-Prundu (Suharna, Valea Coşarului, Valea Fântânilor) (Schuster, Popa 2008b,
77 cu lit.).
Locuinţa adâncită de la Adunaţii-Copăceni-La Livadă are similitudini la Radovanu-Valea
lui Petcu şi în aceeaşi zonă Greaca-Prundu (Suharna, Valea Coşarului, La Slom, La Stână, Şuviţa
Hotarului) (Schuster, Popa 2008b, 77 cu lit.).
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Evul Mediu Mĳlociu şi Târziu şi începutul Epocii Moderne
Prezenţa în bazinul mai larg al Argeşului din judeţul Giurgiu a unor cătune precum
Căscioarele, Găiseni, Ruşeţu, Roşia, Călugăreni/Coţopeneşti, Corbii Ciungi/Izvoru, Cupele/Cupeni,
Drugăneşti, Malu/Malu Spart, Berceni/Berceani, Bolintin, Zăvârca/Izvărta, Socoteşti, Gâşteşti,
Prisăceni/Presăcene/Preseceni, Mihăileşti/Mihăeşti, Dărşti, Mogoşeşti, Copăceni, Bereşti, Câmpurelu,
Colibaşi, Gostinari, Coiani/Coieni/Mironeşti, Fierăşti/Herăşti, Hotarele, Vărăşti, Dobreni, Leganare,
Mereni, Ogrezeni, Grădinari, Fălcoiani, Ciocan, Mihăileşti, Costin/Costieni, Popeşti etc., despre
care am făcut vorbire în capitolele anterioare, trebuie legată de mediul înconjurător din areal
deosebit de atractiv pentru diferitele comunităţi. Acesta asigura „hinterlandul” economic,
permiţând practicarea în valea râului, dar şi pe terasa înaltă, din dreapta a acestuia, a unei
agriculturi destul de eﬁciente pentru acea vreme.
Informaţii explicite pentru activitatea economică a satelor nu prea avem pentru Evul
Mediu Mĳlociu. Ele apar sunt mai ilustrative pentru Evul Mediu Târziu şi începutul Epocii
Moderne, în special odată cu întocmirea dicţionarelor geograﬁce. Se ştie că întreaga structură
administrativ-ﬁscală a Ţării Româneşti se baza în Evul Mediu, dar şi mai târziu, la începutul
secolului 20, pe producţia agricolă. Această constatare este valabilă şi pentru satele care se
găseau în bazinul mai larg al râului Argeş din actualul judeţ Giurgiu. În judeţul medieval
Vlaşca se cultivau, aşa cum ne arată unele documente, grâul şi orzul, ovăzul, meiul (sec. 15
d.Chr.). Pentru secolele următoare, documentele vorbesc şi de grădini şi livezi. Evident că
nu puteau lipsi viile. Se pare că creşterea oilor avea o importanţă mai mare decât cea a
vitelor mari. Nu era exclus nici albinăritul, iar pescuitul se practica în toate râurile, lacurile
şi bălţile. Astfel, aﬂăm că în Adunaţii-Copăceni se cultiva la 1887 grâu, porumb, rapiţă, ovăz
etc. Din 1888 s-a cultivat şi viţă de vie, fapt ce a înlesnit comercializarea în Bucureşti de vin
bun, cunoscut ca „vin de Copăceni”. Tot în 1888 în sat se creşteau 280 boi şi vaci, 50 cai, 720
oi, 130 porci. La Bereşti erau 150 de oi, 102 boi şi vaci, 30 cai şi 40 „râmători”.
În comuna Dărăşti existau la 1888 513 hectare şi 50 ari cu viţă de vie, cu care era
aprovizionată capitala ţării Bucureşti. De asemenea, comuna deţinea la acea vreme 640 boi
şi vaci, 65 cai, 400 porci, 1020 oi şi 80 „râmători”. Locuitorii satelor componente ale comunei,
se ocupau îndeosebi cu grădinăritul, cultivându-se mai ales cartoﬁ, varză, ceapă şi mai puţin
cereale (porumb). Se pare că înainte de anul 1891 se cultiva şi tutun.
În această comună era în uz o mare „zalhana”, renumită din judeţ, unde tăiau cantităţi
însemnate de vite. După anul 1891, aici s-au făcut numai tăieri restrânse. Locuitorii cătunului
Dărăştii de Sus, se îndeletniceau cu „industria facerii conservelor de carne uscată, precum şuncă,
cârnaţi, pastramă”. Locuitorii cătunului Dărăşti-Mănăstirei (Pâslari) se ocupau cu precădere
de grădinărit şi de creşterea viţei de vie.
Din totalul animalelor de pe raza comunei Copăceni-Mogoşeşti (vite mari 899, 213 cai şi
iepe, 485 boi, 185 vaci şi viţei, 14 tauri, 2 bivoli, 9 capre, 201 porci şi 665 oi), un număr de
219 vite mari şi 232 vite mici se găseau în anul 1891 la Mogoşeşti. La Varlaam erau crescute
189 de vite mari şi 181de vite mici.
Lemnul din păduri constituia o altă sursă deloc de neglĳat de venituri. Tot judeţul era
bogat în material lemnos. Până la sfârşitul secolului 19 mai toate satele de pe Argeş deţineau
păduri.Pe dealtă parte, este evident că unele dintre cătune au apărut şi s-au dezvoltat
datorită vadurilor în apropierea cărora se găseau, vaduri care înlesneau trecerea de pe un
mal al celuilalt al râului. Aceste vaduri erau situate pe drumurile care au făcut în Evul Mediu,
dar şi în Epoca Modernă, legătura dintre Dunăre şi Bucureşti. Un exemplu în acest sens este,
începând din veacul al 14-lea şi continuând până în astăzi, micul sat Poşta, care dovedeşte
importanţa respectivului loc între localităţile ce gravitau în epocă medievală în jurul
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Bucureştiului. Satul, numit cândva Ciocan, apoi botezat cu numele actual, se găsea pe unul
din drumurile dintre ţinutul Vlaşca şi capitală (Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 247).
Dacă la sfârşitul secolului 19 a fost construită „şoseaua” care va lega Bucureştiul de oraşul
Giurgiu, trecând şi prin Adunaţii-Copăceni, anterior acestui moment trecerea peste Argeş se
făcea peste un pod de vase la Dărăşti. Este evident că între satele din dreapta Argeşului
exista o cale care înlesnea transportul produse şi oameni, făcând legătura şi cu regiuni mai
îndepărtate, de la nord de râu şi spre sud, spre Dunăre.
Sunt cunoscute o serie de drumuri care brăzdau judeţul Vlaşca, dintre care, posibil, ca
cel cu denumirea de „Calea Giugiului”, atestat în 1461 la Călugăreni (DIR, B, veac. XIII-XIV,
doc. 124, 132), să ﬁ trecut probabil şi pe la Adunaţii-Copăceni. Alte drumuri vlăşcene au fost
„Drumul Cârnului”, „Dumul Prejbei”, „Drumul Curmeşat”, „Drumul Bercenilor”, „Drumul
Răposatului Mircea Voievod”, „Calea lui Berevoi”.
Aceste drumuri principale, dar şi celelalte secundare, au înlesnit un comerţ activ,
inclusiv cu Imperiul Otoman sau, de exemplu, cu Braşovul, la care au participat şi o serie de
sate din judeţul Vlaşca. Astfel, din registrele vigesimale ale Braşovului aﬂăm că în prima
jumătate a secolului 16 la comerţ participau şi satele Găiseni (1546, 1548-1549, 1551, 1554),
Găujani (1549) şi Călugăreni (1554).
În 1791 Mihai Vodă-Şuţu a fost vizitat la Constantinopol de un personaj al cărui nume nu
îl ştim cu exactitate, care, la întoarcere, se opreşte la Copăceni, pe unde trece apoi Argeşul.
Cu acel prilej, din neatenţie îşi pierde ceasul, care îi cade în apă.
În 1856, unul din drumurile de la Dunăre spre Bucureşti trecea prin Daia, Padina,
Călugăreni şi Dărăşti, vadul Mărcuţa. În toate aceste localităţi se găsea câte un canton de
poştă. Aceeaşi rută, dar de data aceasta prin Copăceni, va ﬁ aleasă în 1860 pentru construirea
şoselei Bucureşti-Giurgiu.
Comerţul a făcut să se dezvolte şi o circulaţie monetară importantă. Tezaure monetare
au fost descoperite şi pe teritoriul judeţului Giurgiu (Giurgiu, Radu Vodă, Stăneşti, Ghimpaţi,
Pietrele), nu însă pe arealul comunei analizate de noi. Moneda care circula în judeţul Vlaşca,
erau ducaţii de aur emişi în Ungaria, Veneţia şi Ţările de Jos (1446-1447, 1595), dar şi altele
din Riga, Danzig, Oldemburg, Embden, Goettingen, Curlanda, Teschen, Liegnitz-Brieg, Urbino,
Modena, Lorena, Bar, Raguza, Transilvania, Polonia, Lituania, Austria, Provinciile Unite, Spania).
Au fost descoperite şi monede otomane (aspri), bătute între 1444-1584, aşa cum sunt cele
de la Radu Vodă. Evident că într-o serie de localităţi din judeţul Giurgiu, inclusiv cele din
bazinul Argeşului, au fost găsite şi piese singulare (Dobreni, Herăşti, Mironeşti), care, toate,
ne indică o activitate comercială şi de acumulare de valori notabile.
Trebuie amintit că Argeşul a fost şi una din căile principale de transhumanţă. Probabil
prin satele medievale şi mai târzii au trecut o serie de păstori mărgineni, care veneau cu
turmele lor din Ţara Bârsei şi Ţara Făgăraşului.
Argeşul a fost folosit şi ca drum al sării. Aceasta, ca de altfel şi alte mărfuri, au fost
probabil transportate şi pe calea apelor, pe plute sau monoxile (o monoxilă a fost descoperită
la Mironeşti).
Dacă despre numele râului Argeş, aşa cum am afirmat la începutul capitolului, se
vorbeşte ca ﬁind unul autohton, cu rădăcini în antichitate, pentru celelalte hidronime, dar
şi toponime din judeţul Vlaşca, astăzi împărţit în judeţele Teleorman şi Giurgiu, se admit
grupări toponimice compozite, unele având origine locală, altele străină. Astfel, numele
Vlaşca, vechiul judeţ medieval, este de esenţă slavă sudică (sârbă şi bulgărească) a numelui
etnic vlah = român (păstor), vlaški = românesc.
Dintre denumirile slave din judeţul Giurgiu mai amintim Bratilov, Câlnişte, Glavacioc,
Dâmbovnic, Milcovăţ, Neajlov. Un termen de origine pecenego-cumană, este Comana, unul de
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sorginte sârbă este Sârbi, iar altul de origine greacă este Greci (sat dispărut) şi Greaca. În sfârşit,
unul de origine rusă este Ruşi.
O parte dintre numele localităţilor judeţului Giurgiu identiﬁcă unele sate cu mediul
înconjurător. În această categorie intră şi numele Copăceni, precum şi altele ca Bălăria (azi
Valea Plopilor, com. Ghimpaţi), Brăniştari, Hulubeşti, Poieni, Novaci etc.
Alte sate au denumiri derivate din nume de persoane, precum Dărăşti şi Mogoşeşti,
Popeşti, Ciocăneşti, Frăteşti, Stăneşti. Dintre toponime care indică ocupaţiile oamenilor, notăm
Pâslari, azi sat înglobat în Dărăşti-Vlaşca, iar din cele care se referă la starea social-economică,
amintim Pârlita, sat inclus în localitatea Adunaţii-Copăceni.
Cel puţin o parte, poate un cătun, al satului Copăceni a fost numit (şi) Gogoşari. Această
denumire indică, poate, una din ocupaţiile locuitorilor ei, de a cultiva gogoşari. Tot în arealul
Copăceniului a existat şi un cătun cu numele de Budeni/Budeu, denumire luată de la clăcaşii
care au fost mutaţi aici de pe moşia Sărata din judeţul Buzău. Se pare că în aceeaşi zona
Copăceni a funcţionat şi satul Bereşti, aşa cum este menţionat în unele documente medievale.
Acest Bereşti, etimologic cu rădăcini într-un ansamblu de cuvinte care înseamnă a strânge,
a aduna, s-a dezvoltat ulterior în numele de Adunaţii-Copăceni.
Tipul de complexe şi materialul arheologic au analogii în aşezări din aceeaşi perioadă
de pe Dâmboviţa, Colentina etc., precum cele de la Bucureşti-Piaţa de Flori, Bucureşti-Radu
Vodă, Tânganu, Măicăneşti (Constantiniu, Panait 1963b; Constantiniu, Panait 1965; Panait,
Turcu, Constantinescu, Cernovodeanu 1965). De exemplu, ceramica din secolele 15-16
descoperită în arealul sitului la Poşta-Cimitir are corespondenţe în ceea priveşte vasele cu
gura cilindrică la Curtea Veche din Bucureşti, iar străchinile decorate cu dungi maronii pe
fond galben la Tânganu (Ştefănescu, Ocheşanu 1992, 243).
Complexele medievale (locuinţe – bordeie sau de suprafaţă, instalaţii de combustie, gropi)
cercetate în bazinul „giurgiuvean” al Argeşului se înscriu în ceea ce se cunoaşte din întreaga
zonă centrală a Munteniei (Panait 1992a).
Legat de viaţa religioasă, fără a vrea să intrăm în detalii, trebuie precizat că ea a fost
destul de bogată în bazinul Argeşului. După cum am văzut aici au fost ctitorite în Evul Mediu
Mĳlociu, dar mai ales Târziu, şi în Epoca Modernă, o serie de mănăstiri sau biserici. Dintre
primele, am zăbovit sintetic asupra celor de la Bolintin („Mănăstirea Bolintin” în „Pădurea
cea Mare”), Găiseni („Mănăstirea/Schitul Strâmbul”) şi Căscioarele (numită chiar „Căscioarele”).
Informaţiile documentare despre acestea nu sunt în totalitate mulţumitoare. Nici cele
arheologice n-au contribuit la aﬂarea mai multor lucruri. O excepţie notabilă o constituie
„Mănăstirea Strâmbul”, unde cercetările arheologice din ultimii ani au permis aﬂarea unor
date noi şi interesante.
În judeţul Giurgiu au existat şi unele mai ﬁinţează încă şi alte mănăstiri. Dintre acestea
cea mai importantă este cea de la Comana (Ţânţăreanu 2010, 130 sqq.), situată pe malul
râului Câlniştea (despre comuna Comana vezi, printre altele, Ghinea 1996, 446 sq.). Nu se
ştie exact când a fost ctitorită, dar cert este că pe 1462 ea este pomenită într-un document
(DRH, B, vol. I, doc. 121, 206). Aici se găseşte necropola lui Radu Şerban şi a familiei sale, a
Cantacuzinilor şi, probabil, a lui Vlad Ţepeş. Investigaţiile arheologice, efectuate în anul 1971
de Lia şi Adrian Bătrâna, au permis aﬂarea de informaţii suplimentare cu privire la această
adevărată „cetate” şi a cimitirului ei (au fost cercetate 82 de de morminte) (Bătrâna, Bătrâna
1971).
Un alt aşezământ monahal medieval important de pe raza actualului judeţ Giurgiu, a
fost „Schitul Babele”, cătun, numit în perioada medievală şi Baba (DIR, B, veac. XVI, vol. I,
doc. 135, 134 sq.), astăzi inclus în satul Neajlovul din comuna Clejani (Ghinea 1996, 616).
Schitul a fost foarte probabil ridicat prin 1492-1493, dar prima menţiune documentară
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datează din 15 august 1518 (DIR, B, veac. XVI, vol. I, doc. 138, 137 sq.). Ctitorul său a fost
voievodul Vlad Călugărul.
Mănăstirilor din Giurgiu, parte a judeţului medieval Vlaşca aşa cum am văzut, le-au
fost acordate de-a lungul vremii o serie de danii, unele din domeniul domnesc (în secolele
14-15) (Ţânţăreanu 2010, 188 cu lit.), altele din cel boieresc (ulterior, din secolul 16). Despre
unele documente, care întăreşte daniile, am amintit deja în Capitolul I. Cel dântâi act care
confirmă că s-a acordat danii unei mănăstiri din judeţul Giurgiu, este cel al lui Vlaicu
Vladislav al II-lea, şi se referă la „Mănăstirea Bolintin”, căreia îi dă satul cu acelaşi nume,
moara din localitate, jumătate din cătunul Bucşani, mai multe vii şi sălaşe de ţigani. Basarab
cel Tânăr achiziţionează de la Mustafa Cepal o vie, pe care o dă aceleaşi mănăstri. Neagoe
Basarab întăreşte aşezământului monahal daniile mai vechi, dar şi o ocină în Pileşti cu moară
pe râul Neajlov, cătunul Bucşani şi o altă ocină la Ogrezeni.
Biserici de zid au fost construite în bazinul Argeşului mai cu seamă în Evul Mediu Târziu
şi Epoca Modernă. Dintre acestea, cele mai vechi, dar care şi ele au fost supuse unor refaceri
sau restaurări, sunt cele de la Găiseni, Căscioarele, Floreşti, Palanca, Mihăileşti-Tufa, Popeşti,
Novaci, Mironeşti, Herăşti, Dobreni. Acestea şi multe alte din satele arealului argeşean din
judeţul Giurgiu sunt monumente istorice, regăsindu-se pe Lista Monumentelor Istorice.
Analiza celor 22 de schelete de la Poşta-Cimitir (Georgescu 1992, 138 sq.) a permis, măcar
parţial, aﬂarea unor date cu privire la ritul şi ritualul de înmormântare din Evul Mediu.
Astfel, din punct de vedere antropologic, comunitatea din acest cătun de pe malul drept al
Argeşului, se încadrează în grupul europoid, aidoma altora, unele mai timpurii decât secolele
17-18, precum cele de la Ordoreanu, Bucureşti-Vitan-Bârzeşti, Piaţa Unirii-Biserica Sfântul Ion
Nou, Biserica Cuibul cu Barză, Străuleşti-Măicăneşti, Măneşti I şi II (Popovici 1973; Popovici,
Udrescu 1974; Georgescu 1978; Georgescu 1992, 139 sqq.). Astfel, cele 23 de schelete de la
Ordoreanu (Georgescu 1992, 139 sq.) au arătat că bărbaţii au avut talia între 166.7-178.4 cm,
şi au decedat între limitele de vârstă de 35-50 ani ( 1 = între 35-40 ani, 2 = 40-45 ani, 5 = între
45-50 ani). Unii dintre bărbaţi au prezentat leziuni reumatismale, a osteoamelor şi o fractură
prost consolidată. Femeile au decedat între 15-45 de ani (3 = 15-20 ani, 1 = 20-30 ani,
3 = 30-40 ani, 1 = 40-50 ani), au avut talia între 153.4-157.9 cm şi numai într-un singur caz
a fost identiﬁcată o sechelă în urma unei tumori maligne. Copiii au murit în vârstă de 0-12
ani (1 = între 0-3 ani, 3 = între 5-6 ani şi jumătate, 2 = 9-12 ani).
În urma scheletelor analizate (40 de indivizi) din necropola de la Bucureşti-Piaţa UniriiBiserica Sfântul Ion Nou, s-a putut trage concluzia că, bărbaţii au decedat în limitele de vârstă
de 30-50 de ani (8 = între 30-40 ani, 8 = între 40-50 ani), femeile între 20-30 de ani (11 indivizi)
şi copiii între 6-14 ani (Georgescu 1992, 140). Bărbaţii au avut o talie între 166.7-178.5 cm,
iar femeile între 142.5-154.8 cm.
Scheletele din cimitirul Bucureşti-Biserica Cuibul cu Barză (Georgescu 1992, 140 sq.) au
înlesnit constatarea că 15 dintre bărbaţi au decedat între 30-45 de ani, 20 de femei între
25-40 de ani şi 10 copii între 6-12 ani. Talia femeilor se încadra între 146.0-172.4 cm.
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BMJTAG = Buletinul Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu”, Giurgiu.
Cat. Doc. Ţ. Rom. = Catalogul Documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Naţionale vol.
I-VIII, Bucureşti, 1947-2006.
DRH = Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, vol. I-XXXVII, Bucureşti, 19662007.
DIR = Documente privind Istoria României, B, Ţara Românească, veacurile XIII-XV, Bucureşti,
1951; veacul XVI, vol. I-IV, Bucureşti, 1951-1953; veacul XVII, vol. I-IV, Bucureşti, 19511954.
IGB2 = Inscriptiones Graecae in Bulgaria Repertae. Vol. I-IV, editate de G. Mihailov, Soﬁa, 19581970.
MuzNaţ = Muzeul Naţional, Bucureşti.
RMMM = Revista Muzeelor şi Monumentelor, seria Muzee, Bucureşti.
RMMMIA = Revista Muzeelor şi Monumentelor Istorice şi Artă, Bucureşti.
SympThrac = Symposia Thracologica, Bucureşti, Tulcea, Satu Mare-Carei etc.
Thraco-Dacica/Thraco-Dacica S.N. = Thraco-Dacica/Thraco-Dacica Serie Nouă, Bucureşti
Autori antici
Arrian = Arrian, Expediţia lui Alexandru.
Demostene = Demostene, Discursuri împotriva lui Leptines.
Dion Chrysostomos = Dion Chrysostomos, Discursuri.
Herodot = Herodot, Istorii.
Ovidiu = Ovidiu, Scrisori din Pont.
Pliniu cel Bătrân = Pliniu cel Bătrân, Istoria naturală.
Polibiu = Polibiu, Istorii.
Ptolemeu = Ptolemeu, Geographia.
Teofrast = Teofrast, Cauzele plantelor.
Varro = M.T. Varro, Despre agricultură.
Vergiliu = Vergiliu, Eneida.
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the I Archaeological Symposium, Giurgiu, November 25th, 2010, Archaeological Debattes 1,
71-88.
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de la Biserica Sf. Nicolae din Mironeşti (com. Gostinari, jud. Giurgiu), BMJTAG XIV/11, 163168.
Aramă 1978 = D.L. Aramă, Cea mai veche bibliotecă particulară din judeţul Ilfov, în V. Vrabie
(ed.), Ilfov - File de Istorie, Bucureşti, 205-210.
Babeş 2001 = M. Babeş, Tradiţie şi inovaţie, în M. Babeş, I. Glodariu, Civilizaţia geto-dacă din
a doua jumătate a secolului al II-lea a.Chr. până la începutul secolului al II-lea p.Chr., în M.
Petrescu-Dîmboviţa, A. Vulpe (coord.), Istoria Românilor. Vol. I. Moştenirea timpurilor
îndepărtate, Bucureşti, 750-758.
Barbu 1988 = V. Barbu, Aspecte ale culturii Sîntana de Mureş în estul Cîmpiei Române,
SympThrac 6, Piatra Neamţ, 173.
Barbu 1989 = V. Barbu, Cuptoare de ars ceramică din secolul al IV-lea e.n. descoperite în judeţul
Giurgiu, SympThrac 7, Tulcea, 379-380.
Barbu 1990 = V. Barbu, Cultura Sântana de Mureş în judeţul Giurgiu, SympThrac 8, Satu MareCarei, 205-206.
Barbu 1998 = V. Barbu, Aşezări de tip Sântana în judeţul Giurgiu, BMJTAG II-IV/2-4, (19961998), 155-164.
Barbu 2000 = V. Barbu, Cuptoare de ars ceramica pe cursul inferior al Argeşului, BMJTAG V-VI/56, 231-249.
Basarabeanu, Bordânc, Vlăsceanu 2005 = N. Basarabeanu, F. Bordânc, Gh. Vlăsceanu,
Câmpia Burnasului, în G. Posea, O. Bogdan, I. Zăvoianu, M. Buza, D. Bălteanu, Gh.
Niculescu (red.), Geograﬁa României. V. Câmpia Română, Dunărea, Podişul Dobrogei, Litoralul
Românesc al Mării Negre şi Platforma Continentală, Bucureşti, 243-249.
Bauer 1778 = M. Bauer, Mémoires historiques et géographiques sur le Valachie, Francfurt-Lipsia.
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1

2
Pl. I. 1 = Harta judeţului Giurgiu, 2 = Cursul Argeşului prin
judeţul Giurgiu, văzut din satelit.
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1

2
Pl. II. 1 = Bolintin Vale-Punctul I (A), 2 = Izvoarele (A = Punctul
„La Fântână”, B = Punctul „Valea Coşcova”). Imagini din satelit.
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2
Pl. III. Popeşti. 1 = imagine cu Sectorul B al sitului, 2 = Biserica cu
hramul „Sfânta Treime”. Foto Cristian Schuster.
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2
Pl. IV. Popeşti. 1 = plan (apud Vulpe 2005), 2 = vedere din satelit
(A: zona A, B: zona B, C: zona C, D: zona necropolei).
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Pl. V. Popeşti-Nucet. 1 = vedere din satelit a zonei A; 2 = încercare
de reconstituire a fortiﬁcaţiei fazei Fundeni-Govora, 3 = încercare
de reconstituire a fortiﬁcaţiei fazei Zimnicea-Plovdiv.
2-3 apud Palincaş 2005a.
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2
Pl. VI. 1 = Varlaam-Sat, 2 = Adunaţii-Copăceni-Pod.
Foto Cristian Schuster.
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2
Pl. VII. 1 = Adunaţii-Copăceni-Dăneasca, 2 = Adunaţii-Copăceni
(A= punctul „La C.A.P.”, B = punctul „La Porcărie”, C = punctul
„La Vie 2”). Foto Cristian Schuster.
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2
Pl. VIII. Adunaţii-Copăceni: 1 = biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
Dărăşti-Vlaşca: 2 = biserica „Sfântul Nicolae”.
Foto Alexandru Morintz şi Cristian Schuster.
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Pl. IX. Dărăşti-Vlaşca: 1 = biserica „Cuvioasa Parascheva”, 2-5 = cruci
din secolele 18-19.
Foto Cristian Schuster şi Raluca Kogălniceanu.
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4

Pl. X. Mogoşeşti: 1 = biserica „Sﬁnţii Constantin şi Elena”, 2-4 = cruci din
secolele 18-19.
Foto Raluca Kogălniceanu şi Cristian Schuster.
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Pl. XI. Mihăileşti-Tufa: 1 = Biserica cu hramul „Sﬁnţii Voievozi”, 2 = imagine cu zona sitului arheologic (stânga), biserica şi „Conacul Călinescu”.
Foto Cristian Schuster.
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Pl. XII. Grădinari. Foto Cristian Schuster.
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Pl. XIII. Podu Popa Nae: 1 = Punctul „Sat 1”, 2 = Punctul „Sat 2”.
Foto Cristian Schuster 2010.
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Pl. XIV. Mogoşeşti: 1 = Locuinţa nr. 1 (cultura Tei), 2 = Terasa
cu amplasamentul sitului. Fotograﬁi Cristian Schuster (1 din anul 1988,
2 din anul 2010).
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Pl. XV. 1 = Popeşti, 2 = Făcău. Scări diferite.
Apud Petrescu, Vulpe 2001.
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Pl. XVI. Popeşti-Nucet. 1 = vas Basarabi (apud Vulpe 2001a),
2-4 = recipiente getice (apud Vulpe R. 1962). Diferite scări.
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Pl. XVII. Ceramică de tip Popeşti. 1 = Popeşti-Nucet (apud Palincaş
2005), 2 = Mogoşeşti (foto Gheorghe Chelmec).
Diferite scări.
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Pl. XVIII. Adunaţii-Copăceni-Porcărie: Vas din cuptorul de ars ceramică.
Diferite scări. Foto Gheorghe Chelmec.
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Pl. XIX. Adunaţii-Copăceni-Porcărie. Vas din cuptorul de ars ceramică.
Diferite scări. Foto Gheorghe Chelmec.
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Pl. XX. Adunaţii-Copăceni-Porcărie. Vas din cuptorul de ars ceramică.
Diferite scări. Foto Gheorghe Chelmec.
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Pl. XXI. Adunaţii-Copăceni-Porcărie. Vas din cuptorul de ars ceramică.
Diferite scări. Foto Gheorghe Chelmec.
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Pl. XXII. Adunaţii-Copăceni. Ceramică din cuptor. Diferite scări.
Foto Gheorghe Chelmec.
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Pl. XXIII. Adunaţii-Copăceni. Ceramică din cuptor. Diferite scări.
Foto Gheorghe Chelmec.
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Pl. XXIV. Adunaţii-Copăceni. Ceramică din cuptor. Diferite scări.
Foto Gheorghe Chelmec.
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Pl. XXV. Adunaţii-Copăceni. Ceramică din cuptor. Diferite scări.
Foto Gheorghe Chelmec.

https://biblioteca-digitala.ro

Cercetări arheologice în bazinul Argeşului (judeţul Giurgiu)

149

1

2
Pl. XXVI. Adunaţii-Copăceni. Ceramică din cuptor. Diferite scări.
Foto Gheorghe Chelmec.
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Pl. XXVII. Mironeşti-În Vale. Ceramică Dridu. Diferite scări.
Foto Gheorghe Chelmec.
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Pl. XXVIII. Mogoşeşti. 1-4 = Ceramică Tei. Foto Gheorghe Chelmec.
Diferite scări.
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Pl. XXIX . Mihăileşti-Tufa. 1-6 = ceramică Glina. Diferite scări.
Foto Gheorghe Chelmec.
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Pl. XXX. Varlaam-La Bazin. Ceramică Glina. Diferite scări.
Foto Gheorghe Chelmec.
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Pl. XXXI. 1 = Câmpia Găvanu-Burdea (apud Ciulache, Dobraca,
Cândea 2005), 2 = Câmpia Burnasului (apud Basarabeanu, Bordânc,
Vlăsceanu 2005).
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Pl. XXXII. 1 = Câmpia Teleorman, cu Câmpia Găvanu-Burdea şi
Câmpia Burnasului (apud Popescu 2005), 2 = locuinţa getică de la
Mironeşti-Coastă (apud Schuster, Popa 2008b).
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Pl. XXXIII. 1 = Poşta-Secţiunea nr. III (apud Turcu 1992b),
2 = Mironeşti-Conacul lui Palade, planul S.2 (apud Schuster, Popa 2008b),
3 = Mogoşeşti, Locuinţele 3-4, Gropile 3-4 şi Platforma din lut
(apud Schuster, Popa 2000).
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Pl. XXXIV. Mihăileşti-Tufa: 1, 3 = depozit, 2 = Lockenring
(apud Vulpe 1959).
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Pl. XXXV. Adunaţii-Copăceni-La Porcărie. Cuptorul de ars ceramică
(apud Barbu 2000).
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Pl. XXXVI. Cultura Sântana de Mureş. Fibule: 1-2 = Varlaam-Pe Coastă.
Izvoru: 3 = M.7, 4 = M.21, 5 = M.15. Spanţov: 6 = M.4, 7 = M.40
(apud Barbu 1998).
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Pl. XXXVII. Piese din piatră cioplită: 1-5 = Mihăileşti-Tufa, 6 = VarlaamLa Bazin, 7 = Popeşti-Nucet. Diferite scări. 1-5 apud Schuster 1992a,
6 apud Schuster 1997a, 7 apud Păunescu 1970.
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Pl. XXXVIII. Ceramică Glina: 1-6 = Mihăileşti-Tufa. Diferite scări.
Apud Schuster 1992a.
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Pl. XXXIX. Cultura Glina, Varlaam-La Bazin: obiecte din os, corn şi dinte
de animal. Diferite scări. Apud Schuster 1995a.
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Pl. XL. Cultura Glina - obiecte din lut ars: 1-5, 7 = Mihăileşti-Tufa,
6 = Varlaam-La Bazin. Diferite scări. Apud Schuster 1997a.
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Pl. XLI. Mogoşeşti, 1-6 = ceramică Tei. Diferite scări.
Apud Schuster, Popa 2000.
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Pl. XLII. Ceramică Glina - Mihăileşti-Tufa. Diferite scări.
Apud Schuster 1997a.
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Pl. XLIII. Ceramică Glina - Mihăileşti-Tufa. Diferite scări.
Apud Schuster 1997a.
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Pl. XLIV. Ceramică Glina - Mihăileşti-Tufa. Diferite scări.
Apud Schuster 1997a.
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Pl. XLV. Ceramică Glina . 1-6 = Mihăileşti-Tufa.
Diferite scări. Apud Schuster 1997a.
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Pl. XLVI. 1 = Mironeşti-Coastă (cultura Tei), 2 = Mogoşeşti
(Hallstatt Timpuriu). Diferire scări.
1 apud Schuster, Popa 2008b, 2 apud Schuster, Popa 2000.
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Pl. XLVII. Poşta. Obiecte din metal: 1 = sec. 3 d.Chr., 2 = sec. 6 d.Chr.,
3 = sec. 16 d.Chr. Diferite scări. Apud Turcu 1992b.
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Pl. XLVIII. Poşta. 1 = urnă hallstattiană, 2 = ceramică din secolul 16 d.
Chr., 3 = vălătuci din lut ars secolul 6 d. Chr. Diferite scări.
Apud Turcu 1992b.
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Pl. XLIX. Poşta-Cimitir: 1 = scoabă (secolele 17-18 d.Chr.), 2 = buterolă
(secolul 17-18), 3 = vârf de săgeată (secolele 15-16). Diferire scări.
Apud Ştefănescu, Ocheşanu 1992.
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1. Proﬁlul secţiunii, cu Bordeiul nr. 1 şi Cuptorul nr. 1, ambele cercetate în 1987
(apud Ştefănescu 1992).

2. Peretele vestic al Secţiunii III/1987 (apud Turcu 1992a).
Pl. L. 1 = Drăgănescu-Intrarea în Sat, 2 = Mihăileşti-Pod II.
Diferite scări.
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Pl. LI. 1 = Dobreni: biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
2 = Mironeşti: biserica „Sfântul Nicolae”. Apud Ţânţăreanu 2010.
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1

Pl. LII. 1 = Mironeşti: Curtea boierească (apud Ţânţăreanu 2010),
2 = punctul „Biserică”/plan 2004 (apud Antal, Alexandrescu, Panait 2008).
Diferite scări.
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Pl. LIII. Novaci-Sălaş. 1 = Tumulul nr. 2, 2 = Tumuli nr. 3-4.
Apud Vulpe 1976.
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Pl. LIV. Novaci-Sălaş. 1 = tumuli investigaţi (1-4), 2 = Tumulul nr. 1.
Apud Vulpe 1976.
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Pl. LV. Novaci-Sălaş. Tumulului nr. 4: 1 = parte din inventarul, 2 = coif
(reconstituire). Diferite scări. Apud Vulpe 1976.
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Pl. LVI. Novaci-Sălaş, Tumulul nr. 4, obiecte din metal.
Apud Vulpe 1976.
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Pl. LVII. Popeşti-Nucet. 1-6 = ceramică. Diferite scări.
Apud Palincaş 1997.
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Pl. LVIII. Popeşti-Nucet. 1-6 = ceramică. Diferite scări.
1 apud Trohani 1997, 2-6 apud Palincaş 1997.
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Pl. LIX. Popeşti-Nucet. 1-8 = obiecte din metal. Diferite scări.
Apud Palincaş 1997.
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Pl. LX. Popeşti-Nucet. 1-3 = ceramică. Diferite scări.
Apud Stoia 2000.
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Pl. LXI. Popeşti-Nucet. 1-5 = ceramică. Diferite scări.
Apud Stoia 2000.
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Pl. LXII. Făcău. 1-2 = ceramică, 3-4 = piese din metal. Diferite scări.
Apud Constantiniu, Leahu 1968.
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Pl. LXIII. Popeşti-Nucet. Diferite scări.Apud Vulpe 2005.

https://biblioteca-digitala.ro

Cercetări arheologice în bazinul Argeşului (judeţul Giurgiu)

187

1

2

3

4

Pl. LXIV. Popeşti-Nucet. 1-4 = ceramică de tip Novaci. Diferite scări.
Apud Palincaş 2005.
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Pl. LXV. Mogoşeşti 1-2 = cultura Basarabi, 3 = civilizaţia getică,
4 = cultura Sântana de Mureş. Diferite scări.
Apud Schuster, Popa 2000).
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Pl. LXVI. Izvoarele, 1-3 = ceramică Tei. Diferite scări.
Apud Leahu 1975.
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Pl. LXVII. Izvoarele. 1-2 = cultura Ipoteşti-Cândeşti, 3 = cultura Sântana
de Mureş, 4-6 = cultura Tei. Diferite scări.
Apud Leahu 1975.

https://biblioteca-digitala.ro

Cercetări arheologice în bazinul Argeşului (judeţul Giurgiu)

191

1

2
Pl. LXVIII. Izvoarele. Material osteologic animalier.
Apud Necrasov, Gheorghiu 1970.
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Pl. LXIX. Izvoarele. 1 = piese litice cioplite, 2 = ceramică. Diferite scări.
Apud Comşa 2000.
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Pl. LXX. Izvoarele-La Fântână. 1 = proﬁlul secţiunii D, 2 = mormânt de
înhumaţie. Diferite scări. Apud Comşa 2000.
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Pl. LXXI. Monede. 1-2 = Novaci, 3-6 = Popeşti.
Apud Preda 1973.
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Pl. LXXII. Popeşti-Nucet. 1-4 = ceramică. Campania 1957,
Diferite scări. Apud. Vulpe R 1959.
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Pl. LXXIII. Popeşti-Nucet. 1-2, 4 = inele, 3 = brăţară, 5 = ﬁbulă,
6 = aplică, 7 = garnitură teacă de pumnal. Diferite scări.
1-3 apud Vulpe R. 1959, 4-7 apud Vulpe R. 1957.
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Pl. LXXIV. Popeşti-Nucet. 1-3 = ﬁbule getice, 4 = ﬁbulă hallstattiană,
5 = brăţară getică. Diferite scări. 1 apud Vulpe R. 1959, 2-4 apud Vulpe R.
1957, 5 apud Vulpe R. 1955.
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Pl. LXXV. Popeşti-Nucet. Piese getice: 1 = vârfuri de săgeată,
2 = vârf de spadă, 4 = foarfecă; 3 = secure hallstattiană. Diferite scări.
1-2 apud Vulpe 1959, 3-4 apud Vulpe R. 1957.
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Pl. LXXVI. Popeşti-Nucet. 1 = Suprafaţa Z3, groapă rituală,
2 = Suprafeţele W1 şi W4. 1 apud Vulpe R. 1957,
2 apud Vulpe R. 1959.
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Pl. LXXVII. Mironeşti-Malul Roşu. 1-3 = ceramică getică, 4 = ceramică
Basarabi. Apud Schuster, Popa 2008b. Diferite scări.
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Pl. LXXVIII. Popeşti-Nucet. Campania 1958. 1 = planul săpăturilor din
colţul de sudest, 2 = resturile „palatului” getic, cu cuptorul cel mare C şi
camera D. Apud Vulpe R. 1961.
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Pl. LXXIX. Popeşti-Nucet. 1-4 = ceramică, 5 = ţiglă. Diferite scări.
Apud Vulpe R. 1961.
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Pl. LXXX. Popeşti-Nucet. Campania 1958: 1, 4-5 = ﬁbule, 2 = aplică din
argint, 3 = podoabă din aur, 6 = inel din sticlă, 7 = garnitură elenistică,
8 = idol antropomorf. Diferite scări.
Apud Vulpe R. 1961.
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Pl. LXXXI. 1 = Herăşti înainte de restaurare, 2 = carte din biblioteca
lui Radu Năsturel, vel ban, 3 = semnătura autografă & pecetea inelară
cu blazon, 4 = schiţă a blazonului lui Udrişte Năsurel. 1 apud Ţânţăreanu
2010, 2-4 apud Aramă 1978.
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Pl. LXXXII. Cuptoare de ars ceramică Sântana de Mureş-Cerneahov din
Ucraina: 1, 3 = Vojtenki 1 (apud Schulze, Ljubičev 2007), 2 = Boromlja
(apud Nekrasova 2006), 4 = Ripnicja (apud Magomedov 2002).
3 şi 4 propuneri de reconstituire. Diferite scări.
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Pl. LXXXIII. Mihăileşti-Tufa. 1-7 = ceramică Glina. Diferite scări.
Apud Schuster 1997a.
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Pl. LXXXIV. Mironeşti-În Vale, planul şi froﬁlul cuptorului
de ars ceramică Sântana de Mureş. Apud Barbu 2000.
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Pl. LXXXV. Ceramică Sântana de Mureş: 1 = Mironeşti-În Vale,
2-3 = Adunaţii-Copăceni-La Porcărie. Diferite scări.
Apud Barbu 2000.
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Pl. LXXXVI. Adunaţii-Copăceni-La Porcărie, planul şi proﬁlul cuptorului
de ars ceramica. Apud Barbu 2000.
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Pl. LXXXVII. Mironeşti. Conacul lui Palade: 1 = vas Basarabi;
Malul Roşu: 2 = vas Cernavodă III, 3-4 = vase Basarabi. Diferite scări.
Apud Schuster, Popa 2008b.
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Pl. LXXXVIII. Varlaam-La Bazin, 1-5 = ceramică Glina. Diferite scări.
Apud Schuster 1997a.
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Pl. LXXXIX. Mogoşeşti. 1-3 = ceramică Tei. Diferite scări.
Apud Schuster, Popa 2000.
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