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Investigaiile, derulate cu intermitene în ultimii 21 de ani, la Mironeti-Malul
Rou1, în judeul Giurgiu, ne-au permis descoperirea unei situaii arheologice
interesante. Pe un bot înaintat în valea Argeului a terasei din dreapta a râului, înalt
de cca. 83 m, au fost spate o serie de complexe i a fost gsit o pleiad de
materiale din diferite epoci, printre care i din Eneoliticul Final.
Astfel, pentru cultura Cernavod I, a fost identificat o posibil groap,
puternic afectat în partea sa superioar, ce a adpostit, printre altele, i un recipient
întregibil2, modelat dintr-o past de bun calitate, din categoria celei semifine, cu nisip
cu bobul mic i mic în compoziie. Alturi de acest vas au mai fost gsite câteva
fragmente, realizate din acelai tip de past i purtând decor tipic pentru ceramica
acestei manifestri culturale3.
Tot Eneoliticului Final, dar de data aceasta aspectului Brteti, îi aparin
câteva fragmente ceramice4, în special din past grosier, dar i, mult restrânse
numeric, din past semifin i fin, precum i dou achii de silex i o parte dintr-un
idol zoomorf.
Trebuie precizat c, pentru ambele expresii culturale, la Mironeti-Malul Rou
nu au putut fi depistate straturi arheologice ca atare. Ba mai mult, dac în cazul culturii
Cernavod I avem urmele unei probabile gropi (menajere? de provizii?), pentru
aspectul Brteti nu s-a depistat niciun complex.
Materialele Cernavod I, depistate în campaniile 2005-2007, au fost localizate
rzleit în mai toate seciunile practicate în acei ani (S. 3-21); în schimb, fragmentele
Brteti au putut fi recuperate numai din Seciunea 18 (dimensiuni=8,00 x 2,00),
deschis în 2007. În aceast din urm seciune au fost gsite numai dou cioburi
Cernavod I, i acelea în Caroul 1, la adâncimea de -0,76 m. Piesele Brteti s-au
descoperit în Carourile 3-4, la adâncimea de -0,83-0,75 m. Nu se poate vorbi, aadar,
de vreun amestec de material arheologic sau de vreo suprapunere.
Judecând numai dup cantitatea de ceramic recuperat, se poate spune c,
aparent, grupul Cernavod I a „zbovit” o perioad mai îndelungat la Mironeti-Malul
Rou sau a fost mai numeros, în consecin producând mai mult „gunoi menajer”.
Comunitatea Brteti posibil s fi staionat numai foarte puin aici fiind, totodat, i mai
restrâns numeric. Cu greu putem intui dac cele dou grupuri s-au întâlnit sau,
dimpotriv, dac s-au succedat. La fel, în acest din urm caz, cine a poposit întâi aici?
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Cei care au venit din sud, de la Dunre, adic grupul Cernavod I sau cei care au
coborât pe Arge în jos, anume reprezentanii aspectului Brteti?
În literatura de specialitate5, despre aspectul Brteti se afirm c s-a
dezvoltat din cultura Gumelnia, ai crei reprezentani, unii, s-au vzut nevoii a se
retrage spre zona deluroas a Munteniei la presiunea comunitilor Cernavod ce
ptrundeau dinspre est, din regiunea nord-pontic. Ali specialiti, în special Alexandru
Vulpe6, consider c trebuie avut mai mult grij în definirea urmelor Brteti ca
aparinând „urmailor” grupurilor Gumelnia ce s-au repliat dinspre sud.
În general, aspectul Brteti este socotit o manifestare specific zonei
colinare. Dealtfel, majoritatea siturilor identificate, au fost reperate în acel areal, din
nord-vestul Munteniei. Cu toate acestea, urmele unor comuniti Brteti au fost
gsite i mai spre sud, atingând oraul Buftea7. Interesant este c, acolo, în punctul
„La gropi”, pe terasa din stânga râului Colentina, alturi de ceramica Brteti a fost
identificat i un fragment ceramic Cernavod I.
Dac tot am pomenit de aceast din urm cultur, amintim c situri relativ
apropiate celui de la Mironeti-Malul Rou au fost descoperite la Radovanu-Gorgana
întâi, Cscioarele-Ostrovel, Chirnogi-Florea Baltag, Ulmeni-Tuanca, Oltenia-Renie
I, Sultana-Valea Orbului, Greaca-La Cruescu8.
Situl Cernavod I de la Mironeti-Malul Rou face parte din categoria
aezrilor situate pe terasele înalte sau dealuri ale acestei manifestri9. Din punct de
vedere geografic aparine „arealului vestic” al culturii, iar conform periodizrii, fazei c10.
În lumina ultimelor cercetri, este evident c grupuri Cernavod I târzii, de faz b-c, au
ptruns dinspre Dobrogea i estul Munteniei spre vest. Axul principal al acestei
„migraii” a fost Dunrea. Din apropierea acesteia au urcat ulterior spre nord, pe apele
interioare. În cazul nostru, Argeul i apele sale secundare: Dâmbovia, Colentina,
Neajlovul. Aa se explic prezena unor vestigii la Radovanu-Gorgana întâi, MironetiMalul Rou, Buftea-La gropi.
Aezrile Brteti, prin principala form relief a arealul de rspândire a culturii,
anume colinar, au ocupat fie terasele unor râuri sau pârâuri (Brtetii de Sus, Cazaci,
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Bleni, Tigveni, Buftea, Racovia-Valea Grecului), fie dealuri sau platouri înalte (Valea
Calului, Retevoieti)11. Deci, Mironeti-Malul Rou, prin amplasament, nu constituie o
apariie aparte din acest punct de vedere.
Aadar, pân în prezent, singurele puncte unde s-au descoperit atât materiale
Brteti cât i Cernavod I sunt Buftea-La gropi i Mironeti-Malul Rou. Aceste situri
fac parte din bazinul Argeului i al apelor sale secundare (Dâmbovia i, prin acest
râu, i Colentina). Este logic s apreciem c grupuri Cernavod I au urcat, probabil în
cutare de locuri de punat, de la Dunre, din zona de vrsare al Argeului în fluviu,
unde au fost documentate o serie de aezri (Radovanu-Gorgana întâi, Oltenia-Renie
I, Cscioarele-Ostrovel, Chirnogi-Florea Baltag, Ulmeni-Tuanca), pân la Mironeti
i Buftea. Nu este exclus ca tot din raiuni economice s fi coborât din zona deluroas
spre sud i unele grupuri Brteti.
Posibil ca acest spaiu dintre Buftea i Mironeti s fi constituit „zona de
tampon” dintre cele dou manifestri culturale. Dac respectivii pstori (?) s-au întâlnit
cu adevrat, este, aa cum am mai spus, greu de precizat. Eventuale noi descoperiri
arheologice ar putea s ne lmureasc.
Posibilitatea ca presupusa „zon de tampon” s se fi întins spre vest cam pe
acelai aliniament este confirmat în actualul stadiu de cercetare i de punctele cu
12
materiale Cernavod I din bazinul Teleormanului, de la Popeti, Lceni i Orbeasca .
Venind de la Dunre, grupurile Cernavod I s-au ferit a intra cu putere în zona
colinar, un areal populat de comunitile Brteti.
În estul Munteniei se schimb situaia. Urme Cernavod I au fost descoperite
în tot spaiul dintre Dunre i Carpai. Pentru zona colinar i muntoas, grania de
vest a cernavodenilor a fost, cel puin aa arat actualul stadiu al investigaiei, pe
Teleajen. Dintre siturile aflate la est de râu notm: Srata Monteoru-Cetuie, Berca,
Gura Vitioarei-Movila, Bieti-Muchea Vulturului, Ceptura, Budureasca-Valea Pietrei i
Puul Ttarului, Pietroasa Mic-Gruiu Drii, Neni-Dealul Daghidoiu13. Trebuie
precizat îns, c o parte dintre aceste vestigii, în spe ceramica, au fost catalogate ca
fiind de tipul/ de vreme Cernavod I/Cucuteni B.
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Zum Endäneolithikum am Arge-Unterlauf
(Zusammenfassung)
Das Entdecken von Spuren der Cernavod I-Kultur und des Brteti-Aspekts
in Mironeti-Malul Rou, Bezirk Giurgiu, eine Ansiedlung am Arge-Unterlauf,
ermöglicht den Verfassern einige Feststellungen bezüglich dem Endäneolithikum in
diesem Gebiet, in Mittel- und Westmuntenien im allgemeinen, vorzuführen.
Wenn in Ostmuntenien die Cernavod I-Gemeinschaften auf keine große
Hindernisse in ihrem Drang nach Norden, bis zu den Vorhängen der Karpaten
gestossen sind, so änderte sich die Lage westlich des Teleajen-Flusses. Ab hier, in
Mittel- und Westmuntenien fanden die Cernavod I-Gruppen, wahrscheinliche Hirten,
die mit ihren Tierherden Weideplätze suchten, Siedlungen des Brteti-Aspekts. Das
führte dazu, dass gemäß dem heutigen Forschungsstand von einem „Grenzgebiet”,
welches ein mögliches Breitband zwischen Buftea und Mironeti, Orte wo sowohl
Cernavod I- als auch Brteti-Keramikware gefunden wurde, einnahm, zwischen
diesen zwei endäneolithischen Erscheinungen gesprochen werden kann.
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