
Poşta-Buturugeni. cimitir 

A RISTI JJE S'TI·.:FANES'CU, 
' 

RA/Je OCHI:'SA.Y(J 
' 

i 1;. raza satului Poşta, comuna But urugeni, Argc~ul prezintă dou{t mLandre 
pron,_:~lţatt', unul spre dreapta, în marginea Buturugcnilor şi apoi imediat spre 
:-;tÎnf:~c. pentru ca in continuare rîul s{l.-Şi poarte din nou apele spre dreapta, în raza 
~atulni Dr{tg{mcscu . .\Ieandrdc rîului urmăresc îndeaproape terasa dreaptă, mO(k
lată de milenii de curgerea apei din amonte pin{t la Poşta, pentru ca apoi, firul apei 
să fie În:-'oţit de o lunc{t, ce tind<' s{t se Etrgcasc{t spn· sud-est. Terasa înaltCt se dis
tanţcaz{t d<' malul apei, străjuincl de departe lunea ce· cuprindea în interiorul s{m 
şi o st_·rie de lacuri şi bălţi, dispuse mai ales pc partea drcapt{t, adc\'{tratc aglomc
r{tri dt' :;tuf ~i papur{t, care pentru locuitorii epocii nwdieYak au fost importante 
ma,teriale de construcţie. Ik lmntl. seam{t că lacurile ~i bălţile <'rau generos împros
pătate cu apa rîului, mai ales în timpul inundaţiilor ~i Yiiturilor de primăYar{t. 

T>ominîncl relieful zonei, terasa înalUt ce însoţeşte malul drept al rîului, po
lariz.·~:z{t şi cele mai multe aşezări; malul sting, fiind mult mai scund, este adesea 
inundat de a pe le Argeşului la Yii turile In ari. Şi consi:-;tcn ţa gcologică a celor dou{t 
maluri e~te difcriCt. Astfel, IX' tera~a înaltă :-;(• intilneste solul brun-roscat de 

' ' p{tdu.r,·, m{trturic· a existenţei unor codri dl· stejar în cîmpia ~Iuntcnici, în timp 
ce malul .-.;tÎn0rr si întrcac·a su1)rafatrt dintre Arges si Sabar contin un I){lmÎnt cu mult , {._) ' - ' ' ' . . 1 
111~ 1 p. 

Satul Poşta şi-a şters din memorie, în decursul existenţei sale multiscculare, 
momt:ntul de început,· acel moment al înjghebru-ii primelor locuinţe. Tradiţia 
p{tstr~·az{t ca sur<L a actualei denumiri a satului staţia de poştrt care a funcţionat 
cîndv:t aici~. 

Existenta unor mărturii de interes arheologic si istoric. precum si frecYenta ' , ' , 
unui \·ariat material ccramic din diferite epoci au suscitat intPrcs. Si cu mai multi 
ani ir: urm{t -- 197 S - o echipă de cerccUttori din cadrul ~IIA~IB ~ efectuat o d~
plasar•: la Poşta pentru a surprinde şi identifica unele Yestigii existente în teren3 • 

Cu acd prilej, pc drumul ce se desprinde din ~oscaua ~~ ihăikşt i -- Grădi
nari - Ogrezeni, coborînd spre Yadul Argeşului, la circa 30 metri de albia actuală 
a riului a fost cercetată o locuinţă scmiîngropată, din secolul al XYIII-lea, care 
mă::;ura S 1nctri lungime. Poziţia ci în raport cu drumul ce cobora spre apa a c{trei 
traver"arc se frtcca aici prin Yad, a dus la supoziţia că locuinţa cercetată putea fi 
atriLuiUL supraYcghctorului traYersării, poclarului, atunci cind rîul nu putea fi 
trecut prin Yacl. Din umplutura Lordeiului au putut fi recuperate mai multe frag
mente de oale, cu buza triunghiulară în sectiune si acoperite cu un smalt subtire 

L ' ' r ' 

de culoare verzuie. 
La 50 metri spre sud-est de vad se semnala existenţa unui vechi cimitir, care 

a fost abandonat de mult timp de către locuitorii din Poşta. Se mai păstrau cîteva 
cruci de piatrrt, unele înc{t nederanjate, pc care eran s{tpate numele celor înhumaţi, 
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aparţinînd mai multor generaţii. Dezafcctarea cimitirului, aflat acum în int<Tio
rul satului, a detcnninat şi ieşirea lui din constiinta locuitorilor. Put in i din <tt cn ii 
din J>oşta îşi mai amintesc astăzi că în acest ~imitir odihnesc străm~)sii lor. , 

Deşi amploarea inYestigaţiilor din 1975 nu a permis o compld{t cYalu;:r~· a 
potenţialului arheologic, ea a atras atenţia asupra existcnţ('i unor Yestigii în J',onrt, 
precum şi asupra faptului dt aşezarea se don~dea cu mult mai Yechc decît ~wţiile 
de poştrt ce da teazrt abia din secolul al X IX-lea. · 

Marile prdaceri ale Argesului, în ona lacului dintre 'Iihrtilcsti ~i in am•·nte 
spre Ogrezcni au impus şi o cet:cetare arhcologicrt sistematicrt a tcr'asci de la P(~~·ta, 
Yizînd cunoa~terea etapelor de locuire anterioarrt şi a începuturilor ~atului ~>pe 
tcrasrt. 

La 177S, contck de Bawcr·1 consemna de-a lungul malului drept al Argc:;.~Jni, 
în zona respcctivft, unnfttoarde sate: Leganare, 'Ialu Spart si :\lereni, pe c~;r .. k 
considera trei sate mici, apoi Ogrezeni, sat ceYa mai mare, 'cu bisericrt, în :n·al 
- Grădinari şi Ffdcoiani, dmd sate de asemenea mici, satul Ciocan, cn o hi'-r. ridt 
şi un vad peste Argeş, apoi .\Iihăile~ti, sat cu biscridt de piatrft ~i o ca<t d(' Lr,i~,.'r, 
în aval --satul Costin-Costieni, în cartierul Tufa dl' azi. 

La Ciocan (notat Czocan -- n.n.) nu este Yorba de un pod stabil pont. Jin 
piatră ori din lemn, ci doar de un pasaj, în accepţiunea de trecere prin \ ad, ~~.n •.le 
pod mobil, care între Posta si Ordorcanu a functionat pînft tîrziu. Cit prin·q. 1:n
Inde aşezrtrii, un alt sat 'czo'can este menţionat 'tot pe Argeş, dar în \'laşca', ~;-:.trt' 
loncştii \"oi si Ionestii Yechi. , ' 

Zece ani Inai tîrziu, harta daboratrt de F. Jos. Huheclorf5, in 1788, in~nia 
pe malul drept al Argeşului, de la Ogrezcni în a \"a 1, local itatca Grăd inari. )ilai 
jos de Gr{tclinari, acolo unde riul Ctcca un cot, se afla un pod aruncat peste.' riu, 
probabil din lemn, numit Podul Alb. Pe acelasi mal se aflau satul "Czokar:~" si 
în apropiere Preseceni, a\'Înd în faţă ~atul Ordiren-Ordorcanu. În partea de !~or'd 
a Priscccnilor şi a Ordorcanului existrt un pod, probabil umblător, ori o treccn' };rin 
Yad, deoarece si desenul srm difcrfl de cel de la Podul Alb. Coborînd de la u~do
reanu, în cotui rîului, pc malul stîng al Argeşului este notat{t Bnda şi Korr:il -
Cornctu, iar pc celrtlalt mal, ~Iih{tile~ti ~i apoi Popcşti. 

Prezenta numclu i C"oGtn --- Ciocan si de această datft si iclcnt it a te a am1~la-, ' ' .~ 

samcntului sftu cu cel actual al satului Poşta ne îngăduie srt· presupunem c[t în ~a·c~t 
caz este vorba de o denumire antcrioar~"t a satului. Săpătura arheolcgicft menit;~ s;t 
elucidezc problemele etapelor de locuirc mcdieYalft de la Poşta a fost structurată 
pe două sectoare, unul \'izînd surprinderea Yechilor unne de locuire din bucla :-in
lui, în amonte de Poşta6 , şi cclftlalt axat pc inYcstigarea cimitirului feudal tirziu. 

1 n zona nccropolei au fost deschise două sccţ iuni perpendiculare, pc dircq iile 
est-vest, nord-sud. Acestea ne-au oferit o stratigrafie afecta tfl ele gropile morm intf'
lor, cu materiale în strat ce sînt data bile în cadrul orînduirii feudale ~i ap~::-ţ in 
cimitirului inYcstigat, cimitir precedat de un ni\'cl aparţinînd unei faze nwdi1·\·ale 
anterioare, apoi de un altul conţinînd material ceramic din secolele 111-l V c·.n., 
precum şi de un niYcl slab marcat prin material arheologic, pc eate îl datr1rn -
prin analogie cu piesele aflate pc aceeaşi terasă, în amonte - în perioad<.l antt·:joa
ră lumii geto-dace i. 

Din punct de \"edere arheologic, funcţionarea satului in zona de est a actua
lei sale Yetre este atestată incontestabil începînd din a doua jumătate a ~cculnlui 
al XVIII-lea şi de atunci pÎn[t astăzi fărft întrcruperc 11 • În aceste condiţii, (•ricc 
asociere între începutul aşezării şi staţia de poştă din Yeacul al XIX-lea, care· ar 
fi polarizat casele sfttenilor în jurul său, rămîne lipsită de consistcnţ{L Şi ac~_·asta 
cu atît mai mult cu cît sănrttura a releYat, pc lîngă existenţa unui <kns nin·l de lo-
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cuire din secolde III---1\" c.n,. ~i prezenţa unor urme ~poradicc din sccolclt· t.X 
XI, dar ~ia unor repere dt·nnH.· de luat în seamă pentru locuirea mcdiev~~L·~ drn 
secolele X \'I--X\' II. 

Fărrt a fi sHrprins inci\ \Teun ccmplex de locuin· din :-ccolcle III- 1\ ·.·.:J., 

nivelul n•spccti\· presupune existenţa aşez{trii contemporane într-o Z(llli"'t m1 j:rr·a 

ÎIHit'p:irtati"'t, fapt confirm;tt de in\'(•stigaţiik din sec
torul .. A~czarc" !1. 

În trcat:rtt menţioni"'tm a1c1 ccramica st·rolt-1(!1. 
lll--IV c.n. ce aparţint· speciei zgrunţurcasc, lucraL·t 
la roat{t. \:n lipsc~tc nici ct·ramica cenu~ie, rcprl'Zt'l~
ta t:i de vase cu baza n·la tiv plat i"'t, care am in 11':--c î n<t 
inelul de susţ incn· cbţ innt prin îngro~an·a p;Lrţ ii infl
rioarc a oale lor. l' rH'le cxcm plarc se n·ma rc·t printr-un 
frumos decor lustruit. Uintrt..: formele mai frcc\l'lll 
întîlnite amintim horcanelt• cu gura largi"'t şi buza pu
tcrn ic a plat iza ti"'t ori vasele dt· mari el imens iun i dt· 
tipul chiupurilor. Au fost descoperite, de ascnH~nc;t, 
m;ti multe grcnti"'tţi pentru plasele de pcscuit10 ; fi"'trtt 
îndoilan c;'t grcutftţilc de lut ars au fo~t folosite in 
mai n--:Hlte operaţii gospo<Htrt·~ti şi nu în ultimul rind 
b r:1zboiul de ţesut (Fig. 1). 

Pentru a ilustra ocupaţii}!> ;Jgrico1t· ;!le 1( cuit<)ri
lor tcrast·i de la Poşta in srnJldc III-IV r·.n. nwn~i
on~m descoperirea unui fragnH·nt de r1~niţ;t d1· pi;tt;-;t 
cu cele doui"'t fcţt' plan(· şi margiJH·a oldic-rotunjit;-~. In 
ac(·bsi sens amintim si multinwa fragnwnt,·lor dt· lnp1· 
şi z.~{n-rt nwtalici"'t, rc;ultat(.' în urma rcdt!Cl'rii nisipt!
rilor fc·ruginoase, opl'raţ it· Ct' :--t· \a fi dt·sfrtşurat intr-un 
cuptor aflat în apropit·n·. 

)i dac{t in ('poca nwdic,·ali"'t, in :-:ccoh·lc IX -XI 
t·.n., suprafaţa nccropoki de la Po~ta a f<.ht mnn;1i 
sporadic marca Ci de locn in·a din a propi('rt', în :..:.l'colcl( · 
XVI X \'II, vatra satului atingt•a şi zona in care m;1 i 
tirziu_s-a amenajat cimitirul (FI.g. 2). 

In zona de vc:-:1. ~,c întilnt·~-e ~i citc\a fr;cgn:··nt<' 
ceramict· ct· aparţin l!IHJr <al<· Cll IJ11Z:! prc\':tztiL"t cu r; 

streaşini"'t ~i care ~înt dat;;hik in ~~·colul al XIV-lea. 
Tot din faza antt·riuartt ";1tului datcazi"'1 si un' irf 

de s1gcati"'t !:1\it, d(· fmmtt triunghiular;i şi c{l tub d·· 
inm:m uşa re·, ascm:mt1 tor c X1 ·m plan·lor dt'scopcritc la 
~I:ticăJw~ti pentru :--.cC<Ildc '\.\' XVJ1 1 (Fig . .J). Lo
cuirea în an·a:-:ti"'t dap:t a fo~.t att"-taL~t şi dl' fragmt·ntr· 
dl' oak cu gura cilindric\ ~i canduri b t·xt<-rior, si
milare celor dc~copt·ril!· Lt Curtea Veche ~au chi~tr 
mici fragnwntt- de ~-tLkhini (h corate cu dungi n'!aronii, 
trase JH'"k un fond g:dlwn, as(mi"'tnrttcare c(·lc;r dt· 
la Tînganu 1:! din ~ccokk X\' - X V 1. 

În \'t•and al XVII-k;l, locuirea pc it'Ja-;t .\rg< ~i:
Iui, la Po:--.ta, ~.-;t am})lificat, <·xtinzindu-sc si .-..J)fl' zon;1 

; A ' 

rezt-rvat:t mai tîrziu cimitirului. In strat, fra~-;;nwrlt<k 
unor oal~· c11 gura oblic ,.\-;l!.attt s.-au sc·mualat mai cn 
seamă. în zona de n:st, iar o \atri"'t ch·~chi<t diu acu ;t~i 
pcrioadtt de Jocuin· a fo-t c!f.z,-l']jt;"'t în S.IJ. L<x·uirq;l 

Fu:;. l . J: u o.., ai o! t • , - • ( o k 1 t • 
111---)\.) df·~'''l'nitr· ,,, :to!la 
nr·•u op"lci [r wla lr· tJl' le~. 

1 'r -~ 1 a. 
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Cvrt<Lt!t·.t lll•lll Inormint din IH'Cropob It:•·,\il··:altt a ~alttltil i'••:LL. 

2 3 
o ..1\ " -~~------J·~----~------~ 

T'ig. ~- H:!lt·:·c,Jt; st 1irf dt· ~r.g(';l1tt din 
iJ:·;<·I:I:t!ltl l.•«:tirii aiiteri(J~l.rt' llt'l'rt•p••

'ci d(· la l'l•sta-l~uturllg<·ni ('ecr:\ck 
'\,\ \.\'(11). 
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descopcrit~l face parte din categoria celor ~cmi
îngropatc şi m~t:--oar~t 3 m în lungime. Dcza
fcctatrt dup~t o ctap~t dt' funcţionare, ca a fost 
puternic dcranjatrt de practicarea unor înmor
mîntrtri atunci cînd cimitirul ~-a extins şi în 
~uprafaţa ocupată alEulaUt de locuinţe. 

Bcrdeiul prezint[\ in apropiere de podea 
o retragere a peretelui de 0,30 m a~-cmrmă
toare unei laviţc. ~Iaterialul ccramic dc~copcrit 
în umplut ur~t situcaz[t fnncţ icnarca bonkiului 
în faza antcrioarrt cimitirnlui. adic;i în ~ccvlclc 
XVII-XVIII (Fig. 4). Din inventan1l acestei 
locuinţe sint de mcnţion~lt c;q:r~tul unei teci 
de sabie - butcrolă - din fier, avînd corpul 
probabil din lemn acoperit cu postav ori piele. 
ln aceeaşi umplutură ~-a (k~copcrit zgură mc
talică, semnalînd practicarea reducerii ficrului 
si a fierărici. 
' 

Fir;. 4. ScoaLă din fier (secolele 
:XVII -XVIII) dc~copcriU in bordeiul 
suprapus de nccropola df' la Po~ta-

Duturugeni. 

Analiza situaţiilcr intilniti' în cazul celor 22 de morminte dezvclitc conduce' 
la concluzia că gropile lor nu au fo~t prea adîncite. Alai multe monnintt' au fo~t 
marcate prin cruci de piatrrt ~;crisc în <llfabct chirilic. Dedesubtul unl'ia din aceste 
cruci - }J 21 - s-au g[t~it donr1 cale şi o strachină depuse ritual. Într-tma din 
oale ~e aflau Inai mulţi n~tstur;:şi de piatră şi sîmburi de prună. Din t'poca rc:--pcc
ti\'ă nu a\ cm date dc~pre cxi~tcnţa unor practici ritualc in cadn1l c~trora <t se 
depună oale cu ofrandc ori îrnbrrtdnnintc. S-ar putea să ne aflăm în faţa unui ccno
taf, căci alături de crucea de piatră au fost depuse haine ale dispărutului şi proba
bil mîncare. În orice caz, Ya:-oclc şi ofrar.Jde s-au uepus ceva mai tîrziu duprt dece~. 
în momentul în care unnaşii au ridicat celor înhumaţi crucea de piatr[t. 

Din cele trei vase întregi aflate în cimitir, două ulcele aparţin tipului tron
conic cu corpul uşor bombat ~au pronunţat globular, cu gura uşor lărgitrt şi buza 
îngroşat[t şi modclatrt cu o margine spre exterior, înscriind în secţiune o fom1r1 
triunghiulară. Una din ulcclc prezintă benzi de angobă. ca decor pe buză, pc gît şi 
pc umăr. Cealaltă arc, de a~emcnca, benzi pe gît şi pe umăr, alături de o dung[t suh
ţ ire de ~malţ verzui pc buză şi cîte,· a picături de ~malţ Ycrzui, cu rol decorativ, 
în partea superioară a \'asului, atit în extcriGr, cît şi în interior. Oala mare este 
glolmlar tronconică, cu gm~ largă şi buza cu marginea procminentă,triunghiularrt 
în ~cctitmc. Pe umăr arc o Landă si valuri - de o parte si alta - elin an~'obrt. , , ' 1 1"' 
Pc buză şi re umăr se remarcă pic[tturi ele ~malţ maro-Ycrzni (Fig. 5). n limi-
tele aceluia~i tip cu variantele ~·:ale ~:c înscriu ~i numeroase alte frat,'1IH ntl' -.;ur
prinse în cele dourt sccţ iuni. 

Cele 22 de monninte dczvelite aparţin unor categorii diferite de YÎr~irt ~i de 
sex, situa ţ ic ~pecif ică ce rdlcct fl o incgalf1 răspîndire pe suprafaţa cim it irnln i ,cu 
zone aglomerate, cu reinhumări ~i suprapuneri, şi zone rămase fără înhum[tri ori 
cu mari ~paţii între mmmintc. În cdc 22 de morminte cercetate, ponderea C('a mai 
mare o ocnpr1 copiii. procentul dt' 54,50°/0 deţinut de aceştia reflcct ind mort al ita
tca infantiltt ridicată, mai ales în primii ani de viaţă şi pînă în pcricada pulwrtrt
ţii. La dourt schelete, YÎrsta a putut fi cu uşurinţă precizată datorit{t clcntiţici aflate 
în crupţ ie (i- 12 ]uni). La doi indivizi din această serie, decesul ~-a prcdns in 
momentul în care a păreau molarii (7- 9 ani). 

Inventarul funerar este prccumprmitor con1pus din moncde, care ~<' întîlne~c 
în interiorul a Il morminte. 1\Ionedele aparţin unor emisiuni otomane şi austriece 
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Fig . 5 . Ceramică din sccole1c X \ III - X l X surprinsă în ~i mitiru l Poşta-13uturugc ni. 

care au circulat pe t ri toriul principaţelor dunărene în a doua jumătat' a 
colului a l XV lii-lca ş i la începutul .colului al XIX-lea . um însă mon d le 

otomane sînt pc1iorate spre a fi folos it ca podoabă, data d cpunerii lor în m or
In in t le de la Poşta c te oricwn ulterioară pătn1nderii lor la nord de Dun~trc . ca 
1nai nouă monedă, de coperită însă în condiţiile unui t ren cu tnultiplc uprapu
n ri d 1normintc, e.)te una românească de 10 bani 1867 . Aceasta tnarchcază or i
cum mmncntul în care -a renunţat la cimitin1l propriu, dcc daţ ii _atului Po,ta 
fii nd }nhun1aţi în necropola atului apropiat, Drăg~ne ~ cu. 

1 n afara moned lor inventarul fun rar 1na i cuprinde Ycşm in t le din tcxtil 
ornat cu fir (NI 2 şi M 11) , un ac de mara mă de cupru ( M 5), nn şirag de rri ăr
g le d piatră şi s ticlă albă lăptoasă· (M ll) , resturi mici ele piatră (M 11 , M 17, 
M 20L un instrument asc uţit la un capăt ş i cu tub de înmănuşar"' la celălalt capăt, 
a_emănător unui cap de fus (M 15), cataramc d fi r (M 1) . 

În actualul s tadiu a l cerc t ărilor de ter n s riclică şi probl n1a exi:· t nţe i 
l ăcaş tlu i d cult pe teritoriul necropol i. Fără a 1 ulca da un răspun. categor ic 
ac t i intrebări, n1 nţionă1n doar slaba frecvenţă a Jnormintelor în zona centra lă 
a necropolci, precum ş i ex i stenţa la - O, 17 1n a unui număr d fra (J'm ent de cără
Inidă. De reţinut rămîne ş i faptul că în cţiunile săpat - în afara zonei centrale 
nu -au 1nai aflat alte cărămizi . 1ai n1ult chiar, tot în zona entrală au fo t recupe
rat ma i multe cuie d fier, d diferit dim n iuni ş i d o execuţie meş tcşugrtrcască, 
folo ·itc în prealabil într-o construcţ ie deoar ce sînt î ndo it ~ . El au putut ~ambla 
S<:induri ş i bîrne cu gros iin a va riind de la 30 1nn1 la 150 n1m i ch iar 230 n1m . 

·u lipsită de interese ·te ş i dcscoperir a în ac aş i zonă a unui fragment el in 
i.r-o pi să d ticlări e, probabil d ~ la o cand l ă. E t o ur chiuşă c ·a ·ervi t la prin
derea p iese i cu un lănţişor . 

Pc baza celor menţionate onsidcrrtm că putc1n a vansa ipoteza prczcnţ i în 
·tniti rul de la Poşta a unui l ăca, de cult de miei dim n iuni , din 1 mn,pcntru 

fixa· a căruia , pc sub tălpicea din buşteni, -a 1 folo. it fragm ent d căr~1.midă ş i 
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chi21.r hudtţi de rîşniţ{l. din secolele III-IV e.n. În sprijinul argumentelor arheo
logicl· ,·ine şi tradiţia care prtstrează memm ia unui asemenea lăcaş de cult, mutat 
spP' :->firşitul veacului trecut la Drrtgfmescu, moment care a dus şi la p{trftsirea ci
mitirului aferent. 

Deşi săp{ttura efectuată la Poşta a avut un pronunţat caracter de sondare a 
poL·n ţ ialulu i arheologic în zona necropolci, putem de pc acmn reţine urmrttoardc: 

Locuirea medievalrt la Poşta este cu nntlt mai veche decît numele actual pre
luat de aşezare o datrt cu instalarea staţiei rcleului de poştrt la mijlocul secolului 
al XIX-lea. Localitatea se afla pc cel de-al doilea drum de legăturrt între Bucureşti 
şi Vlaşca. Tradiţiile locale consen·ft memoria acestui drum, a cărui importanţă 
s-a diminuat în timp, şi care trecea prin Bobii, Stirea. Podul Giştii, Valea Oltcanu
lu i, Drumul Lacului, Poşta, Ordoreanu, Clinccni, Bucureşti, unele toponimice 
netnaicxistînd în topografia actuală. 

Satul al dnui nume anterior nu-l cunoaştem şi ale cărui începuturi sînt prc
lim.inate în ,·eacurile XIV -XV a evoluat pc tcrasrt, vatra sa fiind cuprins{L în cea 
a :'atului de 1nai tîrziu, aflată probabil mai la nord-vest, spre drumul prin vad şi 
în apropiere, acolo unde şi astăzi sînt locuinţe şi amenajrtri gospodăreşti ale srtte
n i lor. 

Prezenţa a circa 20 de monedc diverse, otomane ele bilion şi austriece de bronz, 
parale şi gologani din prima parte a secolului al XIX-lea. deşi monede de foarte midt 
valoare - aşa cum este şi normal pentru un inventar funerar- presupune, chiar 
într-o zonrt periferică, o participare în limite normale a locuitorilor din Poşta la 
circulaţia bunurilor, prin valorificarea, probabil, în primul rînd a produselor proprii 
IW piaţa Capitalei, spre care gravita economic, dar şi prin valorificarea avan
tajdor economice şi extinderea serviciilor legate de prezenţa staţiei de poştă la va
du~ ~\rgeşul ui. 

Aşadar, ne aflăm în faţa unei localităţi a cărei evoluţie trebuie pusă în legă
tur~ cu existenţa raporturilor economice de interdependenta între oraş şi sat13 , 

înc~- din veacul al XIY-lea şi pînă în zilele noastre, locuirea de la Poşta înscriin
du-~i' în rîndul celor peste 200 de localitrtţi din bazinul mijlociu al Argeşului ce 
grasitau în jurul Bucureştilor14 . 
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Note 

1 Raport susţinut la cea de a XX I-a Sesiune pri·1ind rezultatele cercetărilor arheologice dc .. f:~surate 

în anul 1986, Timişoara, 16-18 martie 1987. 

2 Legenda a fost consemnată după naraţiunea profesorului ~icolae Iosif, unul din hătrinii ~atulni, 

în iunie 1975. 

" Deplasarea şi însemnările din iunie 1975 au fost efectuate de Panait I. Panait şi A. ~tef<'mescu. 
S-au semnalat atunci urme ale unei aşezări din epoca bronzului, din pcrioada geto-dacă, din 

secolele III-IV e.n. şi din epoca feudală. 

« Monsicur de B., Jfemoires historiques et geographiques sur la Valachie, Francfort et Leipsic, 1778, 
p. 164. 

i Mapa specialis ... F. Jos. Huhedorf, 1788, In·r. MIAl\lB, 11058/147, SF: 72-1; 1350. 
• Săpăturile au fost executate de l\1. Turcu în anii 1986 şi 1987. 
7 A se ·redea raportul prezcntat de M. Tnrcu. 

B Expertiza osteologică a fost efectuată de Laurcnţia Georgescu de la Laboratorul de Antrcpologie 

al Institutului dr. V. llabeş. 
9 Săpătură efectuată de M. Turcu, ·rezi supranota 7. 
10 Valeriu Leahu, Săpăturile arhwlogice de la Giuleşti-Sirbi, în CAB, I, 1963, ~IOB, p. 22\ 2-46-

249. 
11 Margareta Constantiniu, Panait I. Panait, .':>"antierul Băneasa-Străulf;~ti, .\cctorul J.Jcii,,.;ac;di, 

CAB, II, 1965, p. 75, fig. 10, 12. 
12 Paiant I. Panait, l\lioara Turcu, Ccrcetăn'le arheologice de la Tînganu, Bucmc~ti, 6, 196S. J 83-

96. 
13 Aristidc ~tefăncscu, 11ltcrdepmdcnfa raporturilor economice dintre om,~ ;q sai ÎH lumina cu.-ttc'irllur 

de la Bucureşti, in H1\ll\IK, l\lon. Ist. Art. 2, 1978, p. 17- 19. 
H Panait I. Panait, Evolufia satelor din bazinul mijlociu al Argc,wlui Îll so:olcle .AT-.\Tl, Tuă 

de doctorat, Bucureşti, 1975. 
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Poşta-Du turugenl - le cimetiere 

R I~S L :\[ 1:: 

.i Rl.'). TI 1 )J· . ." ·> FJ.:FA.\"1:.:.\C U, 
HA})[' oc·Jll:.'.)h.ASl-

Dominant le rdic·f de la zone, la hauk tt·rras~c ele la riYe droitf' de l'Argcs 
a polarise la plupart des habit!lb ancien~, hicn que le~ toponynws d(· certains 
d'cntrc cux n'aient etc mentionnc~ dan~; It-~ ~ourcc~ t-critcs qu'au~· XYIII' ct 
X IX:: siecles. 

C'cst le cas du Yillagc de Poşta, dont le nom ancicn dcmcurc inconnu. Y sont 
mentionncs des Yillagcs du nom de Ciocan ou de Prisiccni, mais ccs mcntions sont. 
clles auss i, :1~~cz tardiYcs. 

Afin de prc·ciscr ks principalcs etape~ de l'hahitat ct ccllcs de l't'·Yolution 
du Yillagc cn qucstion, on a dfcciue des fouillcs au centre du Yillagc ct dans la 
necropole. 

Les plus ancicnncs traces de !'habitat dans le sccteur ele la necropole datcnt 
de l'cpoquc des gcto-dacc:-; (Ycrs le fin de l'epoquc de Hallstatt). 

Lnc dcuxiemc etape d'int-ensc habitat ion a etc identifice aux III' - IVe 
sieclcs. 

L'habitat llH~die\'al a connu nne etape plus faiblement identifice, datant 
des IXe - Xle siecles, ccpcndant que les fouilles y ont mis au jour de precieux 
rcpercs d'·un habitat datant des X\'e- XYile sicclcs. Par son extension, la ne
cropole du village ulterieur dcvait se supcrpo;.;er au~si a ccrtains hahitations da
tecs deux siecles plus tot. 

L'examen d'unc hahitation des X\"Il" -- XVIII•· siecks a permis d'idcnti
fier l'amcnagement cl'nn banc destine au repo~ des locataircs . .:\Ientionnons de 
l'inventaire le bout infericur, cn fer, d'un fonrreau d'epee. 

L'examen de la nccrc,polc a mi~ en evidcncc un pourcentage eleve (54,5°/0 ) 

J'enfants illustrant un grand taux de la mortalite infantile,lors snrtont de leurs 
• ' , l . prcmteres annecs (lC v H'. . 

Les monnaies ct' l'll g encr;d' l' inVl':1 L\ in· funt~ra irc' qui se compose aus~ i 
de perle:-;, de boutons etc., ind iqucn t le fonct i( ,mwnwnt de la necropole aux X Vllll: 
ct au XIX·· sieclcs. 

Explication des figures 

Figurc 1. Fusa1oles (III•· -- I \',. si('-ck) decounTtl's dans la zmw de b nt>cropok 
medie\·alc de Posta. 

Figure 2. Fouillcs effe~tnccs dans unt· t():nlw d·nnt· nccrnpok mt-clievak du 
v illagc dt> Poşta. 

Figurc 3. Bouterolle ct pointc de flt'·clw :q>p;lrtt'nant ~l l'in\·t·niain· de l'lnhitat 
antcrieur a la necropole de Po~ta-Buturugcni (le~ X\·· - XVIII·· sit\cks). 

Figure ,f. Crampon de fer (les X\'Il' - X\"lli•· sieclcs) dl-ctJUVt-r1 dans tmc 
dcm i Imttr• a laqucllt~ s 'est <..:.Uj)l'f})(l~l'l' l;J nt'·cropolt• dt' l'o~t a-Bu turngcn i. 

Fz'gurc 5. Ccram iques des X. VIII,· -- X IX" sii'clt·s m iscs a 11 jour dan:-; k cinwt it'-re 
de Pc,şta-Buturngen i. 
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