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CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE LA MĂNĂSTIREA DRĂGĂNEȘTI
(SAT COŞOTENI, COM. VEDEA, JUD. TELEORMAN)

Pavel MIREA
Ion TORCICĂ
Claudiu OLARU

*
*
*

Abstract: This article presents the preliminary results from the rescue excavations carried
out in 2017 and 2018 in the area of the future location of the abbot house and the monks’ cells at
‘Coşoteni monastery'. Compared to previous research, from 1992, the 2017 and 2018 excavations
brought few additional data. No clarifying elements concerning the problem of the existence of an
enclosure and other typical buildings for a monastic ensemble have been identified. The few
archaeological complexes seem to be related to the monastery. Even though richer and, at least for
ceramics, better typologically represented, the archaeological finds do not attest an intensive
habitation, and less a strong monastic life. The 55 tombs identified are added to the 32 known from
the previous season, confirming the chronology from the second half of 16th century and extending it
up to the third decade of the 20th century.
Rezumat: Acest articol prezintă datele preliminare obţinute în urma cercetărilor arheologice
preventive desfăşurate în anii 2017 şi 2018 pentru suprafaţa de teren ce urmează a fi afectată de
viitoarele construcţii ale ‘Ansamblului stăreţie, chilii şi paraclis din perimetrul proiectatei mănăstiri
Coşoteni’. Faţă de o cercetare anterioară, din 1992, campaniile din 2017 şi 2018 a adus puţine date
suplimentare. Nu au fost identificate elemente care să poată lămuri problema existenţei unei incinte şi
a altor construcţii întâlnite într-un ansamblu mănăstiresc. Puţinele complexe arheologice identificate
par să ateste prezenţa unor locuiri legate de un asemenea ansamblu. Chiar dacă mai bogat şi, cel
puţin pentru ceramică, mai bine reprezentat tipologic, materialul arheologic recuperat nu atestă o
locuire, cu atât mai puţin o viaţă monahală intensă. Cele 55 de morminte cercetate identificate se
adaugă celor 32 din campania anterioară confirmând cronologia cunoscută şi extinzând-o până în
deceniul al treilea al sec. XX.
Keywords: Drăgăneşti Monastery, rescue excavations, cemetery, burials, refuse pits,
pit-houses.
Cuvinte cheie: Mănăstirea Drăgăneşti; cercetări arheologice preventive; cimitir; morminte;
gropi menajere, bordeie.
Introducere. Istoricul monumentului
Biserica cu hramul ‘Sf. Dumitru’ a fostei Mănăstiri Drăgăneşti1 (Planşele I şi II) se află în
valea râului Vedea, la baza terasei înalte, de est, pe o prelungire a acesteia în partea vestică a satului
Coşoteni, comuna Vedea, judeţul Teleorman, la cca. 4 km est de municipiul Roşiorii de Vede, în
vecinătatea de vest a DJ 601 F. Din punct de vedere geografic, lăcaşul ce face obiectul studiului
nostru se află în partea central-vestică a Câmpiei Române, la limita sud-vestică a unităţi
geomorfologice cunoscută sub numele de Câmpia Găvanu – Burdea. Râul Vedea, care la sud de
comuna Vedea, primeşte apele unui afluent, pârâul Burdea, curge la mai puţin de 1,5 km vest,
dezvoltând în zonă o luncă largă (Gâştescu, Rusenescu şi Breier 1976: 23) (Planşa III).
Biserica este tot ce a rămas din Mănăstirea Drăgăneşti, ctitorie domnească ridicată de Matei
Basarab cu rudele din partea mamei sale Stanca, aşa după cum este menţionat în textul pisaniei

„Această mănăstire, anume Drăgăneşti, Io Matei Basarab, cu mila lui Dumnezeu domn şi voi(vo)d a
toată Ţara Românească şi ştiind dă ctitoria noastră despre mumă-mea şi văzând-o veche şi stricată,
redicată-o-am den temei însă den preun(ă) cu rudele noastre ce ni se trag despre mumă-me, anume
jupan Diicul marele spătar şi jupan Drăguşen marele paharnic; şi (o am z)idit de piatră întru slava lui
Dumnezeu şi întru lauda marelui mucenecului Dimitrie şi în(tru) pomeana părinţilor noştri ş-a noastră
de vec(i) amin. În anul 7155 de la facerea lumii (1647), iar al domniei noastre al cincisprezecilea; s-a
început în iunie, 30 zile şi s-a isprăvit în luna august 1 zi” (Ţânţăreanu 2004: 176).
_____________
* Muzeul Judeţean Teleorman, str. 1848, nr. 1, 140033, Alexandria,
pavelcmirea@yahoo.com; iontorcica@yahoo.com; mjt_claudiu@yahoo.com
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Din pisanie reiese că biserica a fost construită în doar 26 de zile lucrătoare, un timp record, dar
posibil printr-o organizare perfectă a lucrărilor. Biserica a fost ridicată ‘den temei’, ştiindu-se de existenţa
unei ctitorii mai vechi care era stricată şi după hrisovul domnesc din 27 noiembrie 1640 prin care Matei
Basarab revocă actul închinării unor mănăstiri la Sfântul Munte, în care figurează şi Mănăstirea
Drăgăneşti de la Ruşi. Urme ale acestei prime biserici nu au fost puse în evidenţă, până în prezent, pe
cale arheologică. Neînzestrată cum se cuvine de ctitori, Mănăstirea Drăgăneşti pare să nu fi cunoscut o
viaţă înfloritoare, astfel că la scurt timp după înfiinţarea Mănăstirii Văcăreşti ea devine metoh al lavrei
bucureştene, iar mai târziu, în sec. al XIX-lea, metoh al Mănăstirii Sf. Spiridon din Bucureşti. Acest fapt
nu a putut împiedica procesul de sărăcire şi ruinare a micului schit care în anul 1861, este descris de
Cezar Bolliac, ca fiind ‘părăginit şi dărăpănat şi biserica părăsită’ (Ţânţăreanu 2004: 176).
Dacă despre existenţa, evoluţia şi intervenţiile asupra construcţiilor ce constituiau ansamblul
monahal informaţiile lipsesc cu desăvârşire, despre biserică se ştie că a fost reparată în anul 1708 de
către Constantin Brâncoveanu, dar şi în anul 1841, pentru înlăturarea distrugerilor provocate de
cutremurele din anii 1802 şi 1838, când s-a făcut o reparaţie sumară. Între anii 1935-1941,
Comisiunea Monumentelor Istorice a intervenit cu o primă restaurare, când s-a dărâmat pridvorul şi
monumentul a revenit la forma şi aspectul originar, iar din 1992 s-a aflat într-un prelungit proces de
restaurare pentru refacerea degradărilor produse de cutremurul din 1977 (Ţânţăreanu 2004: 176-7).
Cu ocazia întocmirii acestui proiect de restaurare a Mănăstirii Drăgăneşti, un colectiv format
din Elena Busuioc - Institutul de Arheologie ‘Vasile Pârvan’ Bucureşti (= IAB) şi Ecaterina Ţânţăreanu Muzeul Judeţean Teleorman (= MJT) a realizat, în anul 1992, un sondaj arheologic ale cărui concluzii
au fost astfel sintetizate:
- biserica ridicată de domnitor, chiar dacă a fost o refacere din temelie, cum spune pisania, a fost
făcută pe planul bisericii anterioare, în sondajele exterioare negăsindu-se urme ale unei mai vechi fundaţii;
- în interior, distrugerea pavimentului originar în timpul restaurării din 1935-1941, realizată
de Comisiunea Monumentelor Istorice şi imposibilitatea de a se practica secţiuni extinse, nu au permis
interceptarea vreunei urme ale altei fundaţii;
- nu au fost identificate elemente care să poată lămuri problema existenţei unei incinte şi a
unui ansamblu monahal.
Materialul arheologic care să ateste o viaţă monahală intensă lipseşte, fapt întărit şi de
cvasiabsenţa documentelor de arhivă. Materialul ceramic este cu totul sporadic şi provine, în general,
din specia vaselor cu pereţi subţiri, a căror tipologie este greu de făcut, fragmentele de buză lipsind în
totalitate. În sondaje nu au fost interceptate elemente constructive care să lămurească problema
incintei şi a clădirilor aferente unui ansamblu mănăstiresc (Ţânţăreanu 2010: 137).
În exteriorul bisericii s-a descoperit parţial necropola, din care s-au identificat 32 de
morminte. S-a constatat că ultima fază de înhumare, datând din sec. XIX şi încheiată aproximativ între
1905-1910 cuprinde un număr mai mare de morminte care sunt concentrate în zona vestică şi
nordică, unde există o mai mare frecvenţă a reînhumărilor şi a mormintelor de copii. În legătură cu
faza veche a cimitirului, limita inferioară a înhumărilor este atestată de cel puţin trei morminte cu
monedă din sec. XVI, care coboară datarea până în jurul anilor 1560. Această fază de înmormântare,
poziţionată în zona pridvorului şi lângă latura sudică a bisericii este demonstrată şi de faptul că unele
înmormântări sunt aproape sub fundaţia bisericii. În afară de monede, inventarul funerar este sărac şi
constă din: fragmente de ace de prins marama, mărgele mici din sticlă, un fragment dintr-o piesă de
fier (probabil o cataramă), un fragment dintr-o verigă de inel, copci de argint în formă de frunză
palmată sau de frunză de liliac şi o rozetă cu petale aurite. Cele 50 de monede descoperite în
morminte provin din sec. al XVI-lea (un denar maghiar emis de regele Ferdinand I în anul 1560, un
dirhem otoman de la sfârşitul sec. al XVI-lea sau începutul sec. al XVII-lea şi un phenning german din
aceeaşi epocă), din sec. al XVII-lea (un gros austriac din 1688, un denar unguresc din 1693 şi o accea
otomană), din sec. al XIX-lea (monede otomane, austriece şi româneşti) şi din sec. al XX-lea (monede
româneşti) (Ţânţăreanu 2010: 138).
Cercetarea arheologică preventivă şi rezultatele obţinute
Proiectul actual, derulat pe parcursul a două campanii (2017-2018) a avut ca scop
identificarea şi cercetarea patrimoniului arheologic pentru suprafaţa de teren ce urmează a fi afectată
de viitoarele construcţii ale ‘Ansamblului stăreţie, chilii şi paraclis din perimetrul proiectatei mănăstiri
Coşoteni’2. Sunt prevăzute a se construi două corpuri principale de clădiri, un corp pe latura de vest a
incintei, cu destinaţia de chilii, stăreţie şi alte spaţii funcţionale, compus din parter şi etaj, cu
dimensiunile de 22,55 m lungime şi 7,70 m lăţime (corpul A) şi un corp pe latura de sud a incintei, cu
destinaţia de chilii şi paraclis, compus din parter, cu dimensiunile de 48,75 m lungime şi 6,21/ 6,75 m
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lăţime (corpul B). Cele două corpuri de clădire sunt racordate în colţul de sud-vest al incintei.
Diferenţa de nivel dintre zona în care se află biserica şi cea din sud, unde urmează a se construi
chiliile, aproape de lunca inundabilă a râului Vedea, este de aproximativ 2,60 m (Planşa IV).
Statutul de monument istoric al Bisericii ‘Sf. Dumitru’ de la Coşoteni (înscris în Lista
Monumentelor Istorice 2015 la nr. crt. 168, cod TR-II-m-A-14317)3, precum şi aspectul incert privind
existenţa unor construcţii monahale în jurul acesteia şi, folosirea ei, mai târziu, ca biserică de mir a
comunităţii locale, a impus realizarea unei cercetări arheologice preventive pe terenul ce urmează a fi
afectat de construcţiile proiectate. Pornind de la informaţiile documentare existente, de la rezultatele
sondajului arheologic efectuat în anul 1992 s-a verificat, prin săpătura arheologică preventivă, dacă pe
suprafaţa afectată de lucrare există vestigii ale unor construcţii vechi, dacă cimitirul identificat în jurul
bisericii se extinde şi în zona supusă cercetării, precum şi orice alte elemente care să ateste urme de
locuire umană sau activitate monahală.
În abordarea acestui obiectiv s-a plecat de la releveul viitoarelor construcţii după care au
fost trasate secţiunile planificate şi, după caz, deschise unele casete (Planşa V). În prima etapă (2017)
săpăturile s-au axat pe corpul de clădire destinat viitoarei stăreţii (corpul A), situat în partea de vest a
incintei (Planşa VI.1). Astfel, aici a fost practicată o secţiune longitudinală – S.I/2017, cu dimensiunile
de 22,50 x 1,50 m, dispusă pe axul nord – sud al clădirii (Planşa VIII.1). În treimea de est a acestui
corp de clădire, perpendicular pe S.I, a fost trasată secţiunea S.II, cu dimensiunile de 9,00 x 1,50 m,
lungimea acesteia corespunzând aproximativ cu lăţimea clădirii (7,70 m) şi cu limita de nord a corpului
de chilii (corpul B) (Planşa VIII.2).
În cea de-a doua etapă (2018), în zona jumătăţii de nord a viitoarei stăreţii au fost practicate
patru casete astfel: C.I/2017-2018 (Planşele IX.1 şi X.1) şi C.II/2017-2018 (Planşa IX.1), ambele cu
aceleaşi dimensiuni (5,50 x 2,50 m), C.III/2018 (dimensiuni 6,25 x 2,50 m) (Planşa X.1) şi C.IV/2018
(dimensiuni 4,00 x 2,50 m) (Planşa X.2), cu scopul de a cerceta o serie de morminte de inhumaţie ale
cimitirului modern, precum şi a unui complex arheologic identificat în S.I. Datorită existenţei unui suport
pentru clopot, săpătura a fost limitată în partea unde se va afla intrarea în stăreţie. Tot în a doua etapă,
pe suprafaţa ce urmează a fi ocupată de corpul de chilii şi de paraclis, pe zona de sud a incintei
mănăstirii, au fost trasate longitudinal pe axul est – vest, secţiunile S.III (dimensiuni 15,00 x 2,00 m) şi
S.IV (dimensiuni 16,50 x 2,00 m), precum şi caseta C.V (dimensiuni 6,20 x 4,00 m), de-a lungul axului
nord – sud, pe întreaga lăţime a viitoarei construcţii (Planşa XI). Adiacent secţiunii S.III, pe latura de
nord a acesteia, a fost practicată caseta C.VI (dimensiuni 1,50 x 0,50 m).
Întreaga suprafaţă excavată a fost caroiată, în funcţie de situaţie, în carouri cu dimensiunile
de 1,50 x 1,50 m sau 2,00 x 2,00 m. Pentru înregistrarea informaţiilor stratigrafice au fost prezervaţi
martori stratigrafici de 0,50 m lăţime, între S.I/C.I-C.IV, S.I/S.II, C.I/C.II şi S.III-S.IV/C.IV.
Săpătura arheologică a fost realizată atât manual, pentru secţiunile S.I şi S.II şi casetele
C.I-IV, precum şi pentru cercetarea mormintelor şi a celorlalte complexe arheologice identificate cât şi
mecanizat, cu ajutorul unui mini excavator cu cupă de taluz de 0,90 m lăţime, în special pentru
îndepărtarea stratului vegetal şi a celor următoare, până la adâncimea de cca. 0,50-0,60 m,
corespunzător secţiunilor şi casetelor de pe latura de sud a incintei (S.III, S.IV, C.V şi C.VI). Săpătura
arheologică manuală a fost făcută în pase altimetrice, cu grosimi ce au variat între 0,05 şi 0,20 m, în
funcţie de situaţiile concrete din teren.
Stratigrafie
În suprafeţele excavate, cu o suprafaţă totală de 170,55 m2, s-au putut observa o serie de
intervenţii de dată relativ recentă. Astfel, pe latura de vest a incintei, acolo unde a existat organizarea
de şantier prilejuită de ultimele lucrări de restaurare din perioada anilor 1992-2006, respectiv în
secţiunea S.I şi casete C.I şi C.III au fost constatate o serie de intervenţii sau deranjamente. Tot
intervenţii târzii au fost observate în zona casetei C.II şi a jumătăţii de vest a S.III, intervenţii
constând în nivelări survenite după redarea bisericii de mir circuitului monahal prin reînfiinţarea
mănăstirii în anul 2014, nivelări făcute cu straturi de pământ amestecat în unele locuri cu nisip sau cu
resturi de olane şi cărămidă (Planşa XIII.2). De asemenea, în S.I, S.II şi C.III au fost identificate
fostele amenajări de la stâlpii de lemn ai gardului refăcut la restaurarea din 1935-1941. Perturbări
stratigrafice, uneori masive, au fost produse şi de rădăcinile unor copaci crescuţi în incintă (tei şi
plopi), aspecte constatate mai ales în părţile de nord ale S.I, C.I, C.II, sectorului de est al S.II,
jumătăţii de nord a C.V şi părţii de vest a S.IV.
În general, unităţile stratigrafice urmează topografia terenului, fiind înclinate de la nord la
sud, de la prelungirea terasei nordice a Vedei spre lunca inundabilă a râului. Solul steril din punct de
vedere arheologic este reprezentat de un pământ gălbui cenuşiu, interceptat la adâncimi cuprinse
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între -1,00 m în sectorul sudic al incintei şi -1,50/ -1,70 m în partea de nord a secţiunii S.I, respectiv a
casetelor C.I şi C.II. Acest nivel este suprapus de un nivel siltic, gri-deschis, pigmentat cu cărbune,
gros de până la 20 cm, întâlnit aproape în toate suprafeţele excavate şi care ar putea indica o curăţare
iniţială a terenului de vegetaţie prin arderea acesteia.
Complexele funerare
În cadrul unora dintre suprafeţele practicate (S.I, C.I, C.II, şi C.IV) a fost identificat un
număr de 55 de complexe funerare, 19 dintre ele (M.1-M.19) fiind cercetate în 2017, celelalte 36
(M.20-M.55) în campania anului 2018. Mormintele aparţin cimitirului modern ce a existat în incinta
mănăstirii şi vin să confirme, în parte, situaţia rezultată în urma campaniei de cercetări arheologice
preventive din anul 1992. Concentrarea acestora a fost constatată pe latura de vest a incintei, mai precis
în treimea de nord a secţiunii S.I, sfertul de nord-est al casetei C.I, întreaga suprafaţă a casetei C.II şi
treimea nordică a casetei C.IV, fiind astfel delimitat colţul de sud vest al cimitirului (Planşa VII). Este
interesant de amintit faptul că pe o carte poştală ilustrată circulată în anul 1929, ce redă monumentul
istoric, se observă în incinta aparent părăsită a bisericii mai multe cruci în partea de vest a acesteia
(Planşa II.1). În cele ce urmează, prezentăm o descriere sintetică a mormintelor identificate şi a
elementelor de inventar funerar recuperate.
Mormântul M.1 (S.I, □4-5, -0,20 m). Oase disparate (fragmente oase craniene, femur,
tibie şi coaste) provenite dintr-un mormânt deranjat, de copil. Fără inventar.
Mormântul M.2 (S.I, □2, -0,42 m). Oase disparate (fragmente oase craniene) provenite
dintr-un mormânt deranjat, de copil. Fără inventar.
Mormântul M.3 (S.I, □5, -0,30 m). Oase disparate (fragmente oase craniene şi membre
inferioare) provenite dintr-un mormânt deranjat, de adult. Fără inventar.
Mormântul M.4 (S.I, □2, -0,22 m). Oase disparate (fragmente oase craniene) provenite
dintr-un mormânt deranjat, de adult. Fără inventar.
Mormântul M.5 (S.I, □8, -0,43 m). Oase disparate (fragmente oase craniene) provenite
dintr-un mormânt deranjat, de adult. Fără inventar.
Mormântul M.6 (S.I, □1, -1,15 m). Reînhumare, schelet fragmentar de adult (mandibulă,
humerus, oase din centura scapulară). Inventar: două monede de 5 Bani 1900 (Planşa XXX.2) şi 10
Bani 1900 (Planşa XXX.3), un nasture de porţelan alb.
Mormântul M.7 (S.I, □1, -1,20 m). Reînhumare, schelet fragmentar de adult (mandibulă,
oase ale membrelor superioare). Inventar: un nasture de porţelan alb, o copcă (partea tip ‘moş’).
Mormântul M.8 (S.I, □5, -1,08 m). Reînhumare, schelet fragmentar de adult (oase
craniene şi ale membrelor superioare) (Planşa XVI.1). Inventar: patru monede de 10 Bani 1906, două
ţinte (nasturi) metalice.
Mormântul M.9 (S.I, □2, -1,35 m). Mormânt de copil, schelet aflat într-o stare precară de
conservare (păstrate oasele cutiei craniene şi ale bazinului). Inventar: o monedă de 1 Leu 1924.
Mormântul M.10 (S.I, □6, -1,23 m). Mormânt de copil, aflat parţial în profilul de E cu
scheletul depus în decubit dorsal, orientare vest-est (Planşa XVI.2). Inventar: opt monede aflate în
zona cutiei toracice (două monede de 10 Bani 1905, cinci monede de 10 Bani 1906, o monedă de 20
Bani 1906), un nasture (copcă) metalic.
Mormântul M.11 (S.I, □2, -1,30 m). Mormânt de adult (probabil femeie), cu scheletul
depus în decubit dorsal, orientare vest-est. Braţul stâng se afla pe abdomen, braţul drept ridicat pe
torace. Mormântul a fost tăiat de o groapă în partea de sud-est (membrul inferior drept lipseşte)
(Planşa XVI.3). Inventar: fragment dintr-o brăţară sticlă, două monede otomane, perforate, de ort,
(nominaluri mici din argint), slab conservate, a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, aflate la mâna stângă.
Mormântul M.12 (S.I, □5, -1,30 m). Mormânt de adult (femeie), cu scheletul depus în
decubit dorsal, orientare vest-est, cu braţul drept aflat pe abdomen şi cel stâng ridicat pe torace.
Membrele inferioare erau aflate în profilul de est (Planşa XVI.4). Inventar: monedă de ort, de 10 Bani
1905 (1906), ce păstrează urme dintr-un fir textil, roşu, o monedă de 5 Bani 1905 (1906), aflate în
zona toracelui; un inel format din două verigi din sârmă de bronz se afla la mâna stângă
(Planşa XXXI.1). În zona părţii superioare a toracelui se aflau mărgele de porţelan corai şi albe
(Planşa XXXIII.1). În jurul craniului a fost identificată o pereche de cercei din hârtie cerată, în formă de
floare, de culoare roz - ciclamen, cu bumbi de sticlă roşie, de aceeaşi culoare. Au mai fost identificate
patru ţinte (nasturi) metalice, un nasture porţelan alb şi doi nasturi de tablă.
Mormântul M.13 (S.I, □6, -1,30 m). Mormânt de adult, cu scheletul depus în decubit
dorsal, orientare vest-est. Partea inferioară era aflată în profilul de est (Planşa XVI.5). Inventar: trei
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monede aflate pe omoplatul stâng (5 Bani, an ilizibil, 5 Bani 1884 şi 5 Bani 1885). Vizibile urme ale
sicriului de lemn.
Mormântul M.14 (S.I, □2, -1,60 m). Mormânt de adult (femeie), cu scheletul depus în
decubit dorsal, orientare vest-est. Craniul era aplecat uşor spre stânga, braţele încrucişate pe
abdomen şi membrele inferioare aflate parţial în profilul de est (Planşa XVI.6). Inventar: o monedă
austriacă, perforată, de ort, cu valoarea de 1 Kreuzer 1816, aflată la mâna dreaptă.
Mormântul M.15 (S.I, □1, -1,35 m). Mormânt de adult, cu scheletul depus în decubit
dorsal orientare vest-est. Scheletul se afla în stare precară de conservare, deranjat puternic de
rădăcini şi tăiat în partea de est de o groapă. Vizibile urme ale părţii inferioare ale sicriului de lemn.
Fără inventar.
Mormântul M.16 (C.II, □5, -1,38 m). Mormânt de copil, cu scheletul depus în decubit
dorsal orientare vest-est. Scheletul aflat în stare precară de conservare. Vizibile urme ale sicriului de
lemn, cu dimensiunile de 1,02 x 0,42 m (Planşa XVII.1). Inventar: o monedă de 50 Bani 1881,
monedă de ort (Planşa XXVIII.5).
Mormântul M.17 (C.II, □6, -1,32). Reînhumare, schelet fragmentar de adult (craniu, oase ale
bazinului şi ale membrelor inferioare). Inventar: o monedă de 10 Bani 1906.
Mormântul M.18 (C.II, □1-2, -1,28 m). Mormânt de copil, orientare vest-est, schelet
puternic degradat, păstrându-se doar fragmente ale cutiei craniene. Păstrată şi partea inferioară a
sicriului de lemn. Inventar: o monedă de 5 Bani 1867.
Mormântul M.19 (C.II, □2, -1,24 m). Mormânt de copil, cu scheletul depus în decubit dorsal,
orientare vest-est. Scheletul se afla în stare precară de conservare. Păstrată partea inferioară a sicriului de
lemn, cu dimensiunile de 0,75 x 0,30 m (Planşa XVII.3, 4). Inventar: trei monede de 1 Leu 1924, o
monedă de 2 Lei 1924, un pieptene de baga, cu ţinte metalice de bronz (Planşa XXXII.4), resturi de fir
metalic împletit, un nasture de porţelan alb.
Mormântul M.20 (C.I □2, -1,20). Mormânt de adult, cu scheletul depus în decubit dorsal,
orientare vest-est. Craniu era aplecat spre partea stângă, braţul drept pe piept, braţul stâng sub cutia
toracică, partea inferioară aflată în profilul de est (Planşa XVII.2). Fără inventar.
Mormântul M.21 (C.I □1, 5, -1,10 m). Mormânt de adult, cu scheletul depus în decubit
dorsal, orientare vest-est. S-au păstrate doar oase ale bazinului şi ale membrelor inferioare, fiind tăiat
de groapa Gr. 2. Vizibile urme ale părţii inferioare ale sicriului de lemn (Planşa XVIII.1). Fără inventar.
Mormântul M.22 (C.II, □4, -1,15 m). Reînhumare, schelet fragmentar de adult (oase ale
cutiei craniene, ale bazinului, membrelor superioare şi inferioare). Inventar: o cataramă de bronz
(Planşa XXXII.2).
Mormântul M.23 (C.II, □3, -1,10 m). Mormânt de adult (femeie), cu scheletul depus în
decubit dorsal, orientare vest-est. Capul era aplecat spre dreapta, braţele suprapuse pe abdomen,
membrele inferioare lipsă (doar femurul stâng păstrat parţial), mormântul fiind tăiat de M. 44. Fără
inventar.
Mormântul M.24 (C.II, □7, -1,12 m). Mormânt de copil, cu scheletul depus în decubit
dorsal, orientare vest-est. Scheletul aflat în stare bună de conservare (Planşa XVIII.2). Inventar: o
monedă de 2 Bani 1879, perforată, de ort, aflată la nord de craniu (provenită posibil de la o
înmormântare anterioară), o monedă de 50 Bani 1912 (Planşa XXX.4), cu urme de ţesătură roşie
(monedă de ort), două monede de 5 Bani 1906, o monedă de 10 Bani 1906, trei nasturi de porţelan
alb, o oglindă rotundă depusă pe clavicula stângă (Planşa XXXII.5), sub ea un ac de păr (‘floare’ din
hârtie cerată, de culoare roşie, cu ac de bronz).
Mormântul M.25 (C.II, □7, -0,99 m). Reînhumare, ‘pachet’ de oase, provenite de la un
schelet de adult (oasele membrelor inferioare) aflat la cca. 15 cm vest de craniul M. 24. Fără inventar.
Mormântul M.26 (C.II, □2, 4, m). Mormânt de adult (femeie), cu scheletul depus în
decubit dorsal, orientare vest-est. Craniul era răsturnat pe partea stângă, membrele superioare întinse
pe lângă corp, sprijinite pe bazin. Păstrate resturile lemnoase ale sicriului, inclusiv fragmente ale
capacului, cu lungimea de 1,62 m, lăţimea la partea superioară de 0,55 m şi de 0,36 m la partea
inferioară (Planşa XVIII.3, 4). Inventar: o monedă de 50 Bani 1910, găurită, cu urme de fir textil roşu
- monedă de ort aflată la mâna dreaptă (Planşa XXVIII.8), două monede de 5 Bani 1905 (Planşa XXX.5),
15 monede de 5 Bani 1906 (Planşa XXX.6), trei monede de 10 Bani 1906, opt nasturi metalici dispuşi
de-o parte şi de alta a cavităţii toracice. În partea stângă a craniului se afla o lamă de cuţit de fier
(Planşa XXVII.1).
Mormântul M.27 (C.II, □2, -1,15 m). Reînhumare, ‘pachet’ de oase, provenite de la un
schelet de adult (oasele bazinului, vertebre, oasele membrelor superioare şi ale celor inferioare).
Suprapunea membrele inferioare ale M.28. La demontare s-a constatat că avem de-a face cu o
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reînhumare dublă. Inventar: monedă austriacă de 1 Kreuzer 1816 (Planşa XXIX.1), o monedă de
2 Bani 1900 (Planşa XXX.1), o ţintă metalică şi un nasture din sidef.
Mormântul M.28 (C.II, □2, -1,21 m). Mormânt de copil, cu scheletul depus în decubit
dorsal, orientare vest-est. Craniul era răsturnat pe dreapta, mâna stângă pe abdomen, mâna dreaptă
pe bazin. În partea de est a fost suprapus de M.27 (Planşa XIX.1). Inventar: o monedă austriacă de 6
Kreuzer 1849, perforată - monedă de ort aflată la mâna stângă (Planşa XXVIII.2), o monedă de 2 Bani 1879,
perforată - monedă de ort aflată în zona toracelui (Planşa XXVIII.4), o monedă de 5 Bani 1884, o cruciuliţă de
bronz în partea stângă a toracelui (Planşa XXXII.1).
Mormântul M.29 (C.II, □2, -1,10 m). Reînhumare, ‘pachet’ de oase, provenite de la un
schelet de adult (craniu, coaste, oasele membrelor superioare şi ale celor inferioare). Fără inventar.
Mormântul M.30 (C.II, □5, 6, -1,10 m). Mormânt de adult (femeie), cu scheletul depus în
decubit dorsal, orientare vest-est. Craniul era răsturnat pe dreapta, mâna stângă pe abdomen, mâna
dreaptă pe bazin. Jumătatea inferioară se afla în profilul de est (Planşa XIX.2). Inventar: două
monede, posibil intruziuni, de 10 Bani 1867 (Planşa XXIX.3) şi de 5 Bani 1883 (Planşa XXIX.4), o
monedă austriacă de 6 Kreuzer 1849, perforată - monedă de ort, trei monede de 10 Bani 1906 (Planşa
XXX.7), 17 monede de 1 Leu 1924 (Planşa XXX.8), nouă monede de 2 Lei 1924 (Planşa XXX.9), o
monedă de 5 Lei 1930 (Planşa XXX.10), un inel de bronz aflat la mâna stângă (Planşa XXXI.2), o
copcă metalică, doi nasturi de porţelan şi alţii doi metalici, mărgele albe, sferice.
Mormântul M.31 (C.II, □1, -1,10 m). Mormânt de adult, cu scheletul depus în decubit
dorsal, orientare vest-est. Evidenţiate doar membrele inferioare, restul scheletului se afla în profilul de
vest. Fără inventar.
Mormântul M.32 (C.II, □1, 5, -1,13 m). Mormânt de copil, cu scheletul depus în decubit
dorsal, orientare vest-est. Scheletul se găsea într-o stare precară de conservare. Jumătatea stângă era
aflată în profilul de nord. Inventar: o monedă de 10 Bani 1897.
Mormântul M.33 (C.II, □5, 6, -1,19 m). Reînhumare, oase provenite de la un schelet de
adult (craniu şi oase ale bazinului). Fără inventar.
Mormântul M.34 (C.II, □2, 6, -1,24 m). Mormânt de adult (femeie), cu scheletul depus în
decubit dorsal, orientare vest-est. Craniul ea răsturnat pe partea dreaptă, mandibula căzută pe torace,
mâna dreaptă pe bazin, cea stângă pe abdomen. Coloana vertebrală, de la zona lombară în jos, precum
şi oasele bazinului, deranjate de M.35 (Planşa XIX.3). Aproximativ jumătate din tibii erau aflate în
profilul de est. Inventar: o monedă de 50 Bani 1906 - monedă de ort (Planşa XXVIII.6), două monede
de 10 Bani 1905, şapte monede de 5 Bani 1906, patru monede de 10 Bani 1906, trei nasturi de
porţelan, capse metalice tip ‘moş şi babă’, ţinte metalice, paiete şi mărgele de sticlă, sferice - alb mat,
alb translucid, transparente şi albastre - cusute pe o bluză, mărgele de coral în zona toracelui, a
gâtului şi sub craniu.
Mormântul M.35 (C.II, □5, -1,32 m). Reînhumare, oase provenite de la un schelet de adult
(oase ale bazinului şi membre inferioare) aflate la sud de bazinul lui M.34. Fără inventar.
Mormântul M.36 (C.II, □2, -1,30 m). Mormânt de copil, cu scheletul depus în decubit dorsal,
orientare vest-est. Scheletul se afla într-o stare precare de conservare. Craniul era răsturnat pe partea
dreaptă, se păstra doar braţul stâng, membrele inferioare lipseau (Planşa XIX.1). Inventar: o monedă
austriacă de 3 Kreuzer, emisă de împăratul Franz al II-lea la 1828 - monedă de ort (Planşa XXVIII.1).
Mormântul M.37 (C.II, □2, -1,29 m). Mormânt de copil (sugar), cu scheletul depus în
decubit dorsal, orientare vest-est. Scheletul se afla într-o stare precare de conservare (Planşa XIX.1).
Inventar: o monedă otomană degradată, ilizibilă (probabil sfârşitului sec. XVIII - începutul sec. XIX) monedă de ort, pieptene de os, fragmentar.
Mormântul M.38 (C.II, □2, -1,20 m). Reînhumare, ‘pachet’ de oase, provenite de la un
schelet de adult (fragmente de craniu, coaste, vertebre, oase ale centurii scapulare, vertebre şi oase
ale membrelor superioare). Inventar: o monedă de 5 Bani 1906, un nasture de porţelan.
Mormântul M.39 (C.II, □2, -1,28 m). Mormânt de adult (bărbat), cu scheletul depus în
decubit dorsal, orientare vest-est. Mâna dreaptă era întinsă pe lângă corp, cea stângă pe bazin. Cutia
toracică şi craniul se aflau în profilul de vest. Membrele inferioare erau tăiate de M.26 şi M.38.
Inventar: o monedă de 50 Bani 1876 - monedă de ort aflată la mâna stângă (Planşa XXVIII.3), o monedă
de 50 Bani 1867, două monede de 5 Bani 1884. Tot la mâna stângă se afla un inel bronz (Planşa XXXI.3).
Mormântul M.40 (C.II, □7, -1,12 m). Mormânt de copil, cu scheletul depus în decubit dorsal,
orientare vest-est. Scheletul aflat într-o stare precară de conservare. Partea dreaptă a cutiei toracice, a
bazinului precum şi membrele inferioare tăiate de gropi de reînhumare (M.43 şi M.46). Inventar: doi
nasturi de porţelan, mărgele sferice şi tubulare, albe, crem, albastre şi negre (Planşa XXXIII.2).
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Mormântul M.41 (C.II, □4, -1,59 m). Mormânt de adult, aflat în colţul de sud-vest al C. II.
Evidenţiate doar antebraţul şi femurul stâng. Fără inventar.
Mormântul M.42 (C.II, □4, -1,71 m). Reînhumare, ‘pachet’ de oase, provenite de la un schelet
de adult (fragmente de craniu, mandibulă, oase ale bazinului şi ale membrelor inferioare). Fără inventar.
Mormântul M.43 (C.II, □8, -1,65 m). Reînhumare, ‘pachet’ de oase, provenite de la un
schelet de adult (fragmente de craniu şi oase ale membrelor inferioare). Fără inventar.
Mormântul M.44 (C.II, □3, -1,26 m). Mormânt de copil, cu scheletul depus în decubit dorsal,
orientare vest-est. Scheletul se afla într-o stare precară de conservare, fiind păstrate doar oasele
craniului şi ale membrelor superioare şi inferioare. Păstrate şi resturi lemnoase de la sicriu. Inventar: o
monedă de 5 Bani 1906 - monedă de ort, cu urme de fir textil, roşu, o monedă de 10 Bani 1906.
Mormântul M.45 (C.II, □4, -1,62 m). Mormânt de adult, cu scheletul depus în decubit dorsal,
orientare vest-est. Era păstrată doar partea superioară (craniu, torace, membre superioare). Tăiat de
M.46 şi suprapus parţial de M.47. Inventar: o monedă de 50 Bani 1881 - monedă de ort (Planşa
XXVIII.7), o monedă de 50 Bani 1894, înfăşurată cu fir roşu (aflată în zona dreaptă a craniului), trei
monede de 10 Bani 1867, un nasture de porţelan, o copcă metalică, resturi de ţinte metalice (posibil de
la nasturi de lemn).
Mormântul M.46 (C.II, □8, -1,63 m). Reînhumare, oase provenite de la un schelet de copil
(doar fragmente de craniu). Fără inventar.
Mormântul M.47 (C.II, □4, 8, -1,83 m). Mormânt de adult (femeie) cu scheletul depus în
decubit dorsal, orientare vest-est. Craniul era răsturnat pe partea dreaptă, mandibula pe piept, mâna
dreaptă pe bazin, cea stângă de-a lungul corpului. Femurul stâng se găsea în poziţie normală, tibia şi
peroneul depărtate unul de celălalt. Membrul inferior drept era prins, parţial, în profilul de sud.
Suprapune parţial M 45 (Planşa XIX.5). Inventar: 42 de monede aflate pe partea stângă a bazinului,
zona toracică, partea superioară a femurului stâng, partea inferioară a antebraţului drept, astfel: o
monedă de 5 Bani 1867, posibil intruziune, patru de 5 Bani 1905, cinci monede 5 Bani 1906, trei
monede 5 Bani 1905 sau 1906 (an ilizibil), o monedă de 10 Bani 1905, două monede de 10 bani 1906,
cinci monede de 1 Leu 1924 şi 21 de monede de 2 Lei 1924. Monedele din 1905 şi 1906 se aflau
concentrate în zona din stânga a bazinului şi a pe femurul stâng, cel mai probabil fiind cusute pe o
piesă de vestimentaţie. Alte obiecte de inventar: o verighetă (Planşa XXXI.6), un fragment cataramă
(limbă), două copci metalice tip ‘moş şi babă’, un cercel (Planşa XXXI.8), oglindă rectangulară, aflată
pe partea dreaptă a cutiei toracice (Planşa XXXII.6), mărgele şi paiete (Planşa XXXIII.3).
Mormântul M.48 (S.III, □8, -1,18 m). Mormânt de copil, cu scheletul depus în decubit
dorsal, orientare vest-est. Scheletul se afla într-o stare precară de conservare, fiind puternic deranjat,
doar oasele craniului păstrându-se în conexiune anatomică. Inventar: o monedă de ort, ungurească,
puternic degradată, emitentul şi anul fiind ilizibile (dinar, probabil din a doua jumătate a sec. al XVIlea), aflată în vecinătatea de est a craniului.
Mormântul M.49 (C.II, □4, -1,50 m). Mormânt de adult, cercetat parţial, aflat în profilul de
sud. Inventar: o monedă de 5 Bani 1885 (Planşa XIX.5).
Mormântul M.50 (C.II, □4, -1,55 m). Mormânt de adult, cercetat parţial, aflat în profilul de
sud. Inventar: paiete şi mărgele sferice (roşii).
Mormântul M.51 (S.III, □7 şi extensia C.VI, -1,14 m). Mormânt de copil, cu scheletul
depus în decubit dorsal, orientare vest-est. Scheletul se afla într-o stare precare de conservare,
puternic deranjat, păstrându-se doar fragmente ale cutiei craniene şi oase ale membrelor inferioare.
Mormântul era marcat cu trei fragmente de chirpici ars. Fără inventar.
Mormântul M.52 (C.IV, □1, -1,28 m). Mormânt de adult (bărbat), cu scheletul depus în
decubit dorsal, orientare vest-est. cercetat parţial, cutia toracică şi craniul fiind în profilul de est. Partea
stângă a fost tăiată de M.55. Inventar: o monedă bulgărească de 5 Stotinki 1881 (Planşa XXIX.2), două
monede de 5 Bani 1867, aflate în zona bazinului şi un inel de bronz aflat la mâna dreaptă (Planşa XXXI.4).
Mormântul M.53 (C.IV, □4, 5, -1,20 m). Mormânt de adult (bărbat), cu scheletul depus în
decubit dorsal, orientare vest-est. Craniul era uşor înclinat spre dreapta, membrele superioare întinse pe
lângă corp, cu mâinile sprijinite pe bazin. Membrul inferior drept lipsea, partea stângă fiind tăiată de
groapa lui M.54. Membrul inferior stâng se afla parţial în profilul de vest. La 15 cm nord de bazin se găsea
un craniu de câine, în poziţie răsturnată. Fără inventar.
Mormântul M.54 (C.IV, □6, -1,46 m). Mormânt de adult (femeie) depus în decubit dorsal,
orientare vest-est. Craniul era răsturnat pe partea dreaptă, membrele superioare întinse pe lângă corp, cu
mâinile sprijinite pe abdomen. Tibiile, aflate parţial în profilul de vest. Limita superioară a gropii
mormântului a fost identificată la adâncimea de 1,10 m. Tăia parţial partea de sud a M.53. Inventar: nouă
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monede de 1 Leu 1924, cinci monede de 2 Lei 1924 şi o verighetă de bronz aflată la mâna stângă
(Planşa XXXI.7), şapte nasturi de porţelan.
Mormântul M.55 (C.IV □1, -1,52 m). Mormânt de adult (femeie) depus în decubit dorsal,
orientare vest-est. Cercetat parţial, cutia toracică şi craniul aflându-se în profilul de vest. Tăia partea
stângă a M.52, pe toată lungimea acestuia. Inventar: o monedă de 1 Leu 1924, perforată - monedă de
ort, cu urmă de fir textil, roşu, aflată la mâna dreaptă, şapte monede de 1 Leu 1924, trei monede de 2
Lei 1924, un inel de bronz aflat la mâna stângă (Planşa XXXI.5), un ac de fier şi doi nasturi metalici în
zona abdomenului.
* * *
Din punct de vedere al ritualului funerar au fost observate trei situaţii:
- morminte de inhumaţie orientate vest-est, în care defunctul era aşezat în poziţia de decubit
dorsal, cu mâinile aflate în zona pieptului, cu diferite variante ale acestei poziţii (35 morminte);
- morminte de inhumaţie în care oasele defunctului nu se aflau în poziţie anatomică şi erau
aşezate grupat, ca urmare a reînhumării acestora (15 morminte);
- morminte de inhumaţie în care oasele defunctului erau deranjate de alte înmormântări sau
intervenţii ulterioare, în majoritatea cazurilor fiind constatată lipsa unor părţi ale corpului. La această
ultimă categorie pot fi adăugate şi oasele umane disparate, aflate în diferite straturi superioare, în
general pe intervalul de adâncime -0,20-0,50 m, urmare tot a unor intervenţii ulterioare (5 cazuri).
Dintre toate mormintele cercetate, într-un număr de 32 au fost identificate monede, element
pe baza căruia s-a putut stabili cronologia absolută a acestora. Pe baza observaţiilor stratigrafice dar şi
a analizei preliminare a unor elemente de inventar funerar, mai precis a monedelor recuperate, au
putut fi stabilite patru orizonturi de înmormântări. Cel mai vechi orizont, însă şi cel mai slab
reprezentat, aparţine sfârşitului sec. al XVIII-lea – începutului sec. al XIX-lea şi este ilustrat doar de
patru morminte (M.11, M.14, M.36, M.37). Următoarele două orizonturi aparţin celei de-a doua
jumătăţii a sec. al XIX-lea (M.13, M.16, M.18, M.28, M.32, M.39, M.45, M.49, M.52), respectiv primului
deceniu al sec. al XX-lea (M.6, M.8, M.10, M.12, M.17, M.27, M.34, M.38, M.44). Ultimul orizont
cronologic a fost încadrat deceniului trei al sec. al XX-lea (M.9, M.19, M.30, M.47, M.54, M.55). Cu
totul excepţional amintim un mormânt de inhumaţie izolat (mormânt de copil) identificat pe latura de
sud a incintei, databil pe baza monedei de ort în a doua jumătate a sec. al XVI-lea, mormânt ce
confirmă un orizont timpuriu identificat în 1992 – faza veche a cimitirului, reprezentat doar de trei
morminte (Ţânţăreanu 2011: 138). Se observă că cele mai numeroase înmormântări aparţin sec. al
XX-lea, respectiv un număr de 17 înmormântări.
Starea de conservare a scheletelor a fost apreciată ca fiind în general bună, condiţii de
păstrare mediocre fiind constatate cu precădere la mormintele de copii, frecvente în ultimele două
orizonturi de înmormântare. În majoritatea complexelor funerare, dar mai ales în cele din ultimele
două orizonturi, a fost observată depunerea defuncţilor în sicrie din lemn de formă dreptunghiulară,
închise cu cuie din fier de diferite mărimi şi forme. Materialul arheologic este relativ bogat şi
diversificat: monede de ort şi ofrandă, piese de port şi podoabă, cuie din fier de la sicrie etc.
În legătură cu inventarul funerar au fost făcute câteva constatări interesante. Astfel, s-a
observat că mormintele de copii au, în general, inventare mai bogate (cruciuliţă, pieptene, mărgele,
oglindă, de ex. M.19, M.24, M.28, M.37, M.40). Tot la mormintele de copii s-a observat prezenţa
monedelor de ort din argint (de ex. M.16, M.26, M.28, M.36). Unele monede de ort din argint sunt
tocite în urma circulaţiei intense şi prezintă decalaje cronologice mari cu alte monede prezente în
inventarul funerar sugerând o tezaurizare a acestora şi folosirea lor într-un scop precis, într-un anumit
moment (de ex., la M.30, databil 1930, moneda de ort este din 1849). În cel puţin două cazuri (M.34
şi M.47) monedele de 5 şi 10 Bani din 1905 sau 1906 au fost folosite ca element de decor, fiind cusute
pe diferite piese vestimentare.
Materialul osteologic uman a fost reînhumat în cadrul unei ceremonii specifice, nefiind supus
unei analize antropologice.
Complexele arheologice
Au fost identificate opt complexe arheologice, acestea fiind reprezentate de resturile a două
bordeie cu vetrele aferente (B.1 şi B.2, V.1 şi V.2), precum şi şase gropi (Gr.1 – Gr.6).
Bordeiul B.1. Resturile unui bordei ce se prezenta sub forma unei alveolări de cca. 0,40 m
grosime. A fost identificată în S.I □7, 8 şi C.III □3, 4, la adâncimea de -1,10 m. Lungimea alveolării
era de 2,30 m pe axul nord-sud. Deşi limita de est nu a fost evidenţiată, ea aflându-se în martorul
dintre S.I şi C.IV, se poate aprecia că lungimea pe axul est-vest era de cca. 3,00 m. În partea de sud-
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vest se aflau resturile unei vetre (V.1) puternic degradată, cu dimensiunile observate de cca. 0,60 x
1,00 m, ce păstra un rest de gardină în partea de nord şi câteva fragmente de cărămidă şi pietre din
amenajarea iniţială, în partea de vest. Urme ale podelei au fost observate alipite de vatră, în partea de
nord a acesteia. Această alveolare era suprapusă de un nivel cu fragmente masive de chirpici ars, cu
amprente de bârne, scânduri şi nuiele, reprezentând nivelul de distrugere al bordeiului.
Bordeiul B.2. A fost identificat în C.IV □3 la adâncimea de cca. -1,30 m era puternic
deranjat de mormintele M.52 şi M.54, fiind observabile resturile unei vetre, la -1,24 m (V.2), în partea
de sud-vest. Dimensiunile estimate, ale bordeiului erau de aproximativ 1,30 m pe axul est-vest şi de
2,30, pe axul nord-sud (vizibil pe profilul de est al C.IV). Din inventarul arheologic recuperat şi care
consta din fragmente ceramice, cuie, oase de animale domestice – ovicaprine (Ovis/Capra) şi vite (Bos
taurus) 4 – se remarcă o ulcică întregibilă, nesmălţuită, decorată pe gât cu angobă albă.
Groapa Gr.1 (Planşa XII). Groapă menajeră, identificată în S.I □6, 7 şi C.III □2, 3. Avea
forma ovală, cu dimensiunile evidenţiate de aproximativ 2,20 m pe axul nord-sud şi 1,90 m pe axul
est-vest. Limita superioară a fost observabilă la -1,70 m, iar adâncimea maximă la care a fost săpată
de -2,10 m. Era parţial suprapusă, în partea de sud, pe o lungime de cca. 1 m de bordeiul B.1.
Umplutura gropii era constituită din niveluri succesive de sol cenuşiu, de consistenţe diferite, ce
alternau cu lentile de cenuşă şi cărbune. Materialele arheologice, relativ puţine, se aflau mai ales în
partea inferioară a gropii: fragmente ceramice, oase de animale, fragmente de chirpici ars, cuie de
fier, fragmente de zgură de fier. Printre fragmentele ceramice amintim resturile unei oale, parţial
întregibilă, aflată pe fundul gropii, în partea de sud a acesteia, un fragment de capac, fragmente de la
farfurii smălţuite (Planşa XX). În partea superioară a gropii s-au aflat, în conexiune anatomică, oasele
unui membru posterior stâng de Bos taurus. Alte oase de animale ce au putut fi determinate aparţin
unor specii domestice: Bos taurus, Sus domesticus, Equus cabalus şi ovicaprine.
Groapa Gr.2. A fost identificată în C.I □1. Aflată parţial în profilul de nord, avea forma
ovală, cu pereţii aproape verticali, cu dimensiunile evidenţiate de aproximativ 0,30 m pe axul nord-sud
şi 0,64 m pe axul est-vest. Limita superioară a fost observabilă la -1,20 m, iar adâncimea maximă la
care a fost săpată de -1,74 m. Tăia jumătatea superioară (de vest) a lui M.21. Umplutura gropii consta
dintr-un sol cenuşiu-maroniu, relativ slab compactat, puţin pigmentat cu cărbune, fără materiale
arheologice.
Groapa Gr.3. Groapă, probabil de provizii, identificată în C.I □5. Aflată parţial în profilul de
vest (în zona treptei prezervate pentru acces în casetă), era în formă de clopot, cu pereţii puternic
arcuiţi, cu diametrele estimate la partea superioară de 1,20 m, respectiv de 1,50 m la partea
inferioară. Limita superioară a fost observabilă la -1,75 m, iar adâncimea maximă la care a fost săpată
de -2,76 m. Umplutura gropii consta dintr-un sol cenuşiu-gălbui, compact, fără materiale arheologice.
Groapa Gr.4 (Planşa XIII.1). Groapă menajeră, a fost identificată în C.I □4, 8 şi C.III □1, 5.
Avea forma ovală, neregulată, cu dimensiunile evidenţiate de aproximativ 1,80 m pe axul nord-sud şi
1,50 m pe axul est-vest, aflându-se parţial în profilul de vest. Limita superioară a fost observabilă la
-1,75 m, iar adâncimea maximă la care a fost săpată de -2,35 m. Umplutura gropii era constituită
dintr-un sol cenuşiu-gălbui, amestecat cu cenuşă şi mult cărbune, rare fragmente de chirpici ars şi
cărămidă. Materialele arheologice descoperite în cantitate redusă constau din fragmente ceramice şi
oase de animale de dimensiuni mici.
Groapa Gr.5 (Planşa XIII.2). Groapă menajeră identificată în C.II □3 şi 5, la adâncimea de
-1,45 m. Avea o formă neregulată, cu dimensiune evidenţiate de 0,90 m pe axul nord-sud şi 0,65 m pe
axul est-vest, aflându-se parţial în profilul de vest, fiind săpată până la adâncimea de -1,63 m. În partea
de nord se afla o alveolare de formă ovală, cu dimensiunile de 0,65 x 0,45 m, adâncă de aproape 0,30 m.
În partea de sud a gropii se aflau resturile unei vetre, puternic deranjată de înmormântări (M.42, M.45,
M.47). Umplutura gropii era constituită dintr-un sol cenuşiu pigmentat cu cărbune, cu un nivel
consistent de arsură în partea inferioară. Materialele arheologice, descoperite constau în câteva
fragmente ceramice şi oase de animale care aparţineau mai multor specii domestice de mamifere sau
păsări: ovicaprine (Ovis/capra), vite (Bos taurus) şi găină (Gallus domesticus).
Groapa Gr.6 (Planşa XIV.1). Groapă menajeră identificată în S.III □6 şi parţial în □3 şi 5, la
adâncimea de -1,10 m. Avea o formă neregulată, fiind săpată în trei trepte, la o adâncime maximă de
-2,19 m. Dimensiunile evidenţiate au fost pe axul est-vest de 3,30 m şi pe toată lăţimea secţiunii,
respectiv 2,00 m pe axul nord-sud. Umplutura gropii consta dintr-un sol cenuşiu-deschis, pigmentat cu
cărbune, amestecat cu cărămidă spartă, chirpici ars, fragmente de rocă calcaroasă şi de şist, cenuşă.
În umplutura gropii, deşi au fost descoperite relativ puţine materiale arheologice, acest complex a fost
cel cu inventarul arheologic cel mai numeros şi a fost concretizate prin material ceramic fragmentar,
cuie de fier, două lame de cuţit şi alte obiecte de fier, unele cu funcţionalitate greu de precizat. De

162

Pavel MIREA, Ion TORCICĂ, Claudiu OLARU

remarcat că pe fundul gropii s-a aflat un lacăt de fier (Planşa XXVII.7), precum şi fragmente dintr-un
ulcior, parţial întregibil (Planşa XXI.1). Dintre fragmentele ceramice amintim şi unele provenite de la
farfurii şi străchini smălţuite, de la oale şi de la un capac (Planşa XXI.2-6). Au fost identificate şi mai
multe resturi faunistice, valve de scoică de râu (Unio crassus), oase de la specii de mamifere
domestice (Bos taurus, Ovis aries, Sus domesticus precum şi Canis familiaris) şi un corn cules de
căprior (Capreolus capreolus).
Groapa Gr.7 (Planşa XIV.2). Groapă menajeră identificată în S.IV □1, la adâncimea de 1,25 m. Se afla parţial în profilul de sud. De formă ovală avea dimensiunile evidenţiate de 0,55 x 0,65
pe axele est-vest, respectiv nord-sud şi a adâncimea maximă la care a fost săpată de -1,65 m.
Umplutura gropii consta dintr-un sol cenuşiu-negricios, relativ compact, cu puţine materiale
arheologice, reprezentate de câteva fragmente ceramice şi de oase de mamifere, indeterminabile.
Groapa Gr. 8 (Planşa XV.1). Groapă menajeră identificată în S.IV □7 şi parţial în □ 6 şi 8, la
adâncimea medie de -1,40 m. Avea o formă neregulată, fiind săpată la o adâncime maximă de -1,71 m.
Dimensiunile evidenţiate au fost pe axul est-vest de 4,50 m şi pe toată lăţimea secţiunii, respectiv pe
axul nord-sud, de 2,00 m. La limita superioară a gropii, în partea de est, (□9), la adâncimea de -1,15
s-a aflat o aglomerare de valve de scoici cu o grosime de 0,27 m, împreună cu trei fragmente de oase
de animale (probabil diafize de ovicaprine) şi un fragment de oală (Planşa XV.2). Valvele de scoici
provin de la speciile de râu Unio crassus (predominant), de talii variate (17-34 mm înălţime), Unio
pictorum (de dimensiuni mici, 22-24 mm înălţime), Unio tumidus (22-24 mm înălţime). Izolat, poate fi
amintit un fragment de Anodonta cygnea (scoica de lac).5 Umplutura gropii consta dintr-un sol
maroniu-cenuşiu, amestecat cu puţine fragmente de cărămidă spartă, chirpici ars, fragmente de rocă
calcaroasă şi de şist, cenuşă. Au fost descoperite puţine materiale arheologice, mai ales material
ceramic fragmentar: fragmente de oale decorate cu angobă albă, fragmente de farfurii smălţuite, un
fragment de bază de urcior (Planşa XXII). Printre obiectele de fier, unele puternic corodate, cu
funcţionalitate greu de precizat, amintim şi o cheie (Planşa XXVII.6). Pe fundul gropii, aproximativ în
zona centrală, un galet de râu de dimensiuni mari se găsea alături de un fund de oală. Din acest
complex provin şi alte oase de animale domestice ce au putut fi determinate, precum cele de
ovicaprine şi vite.
Elemente de inventar. Categorii de materiale arheologice descoperite
Piese litice
La această categorie amintim un număr de 11 piese de silex, dintre care 10 pot fi atribuite
epocii neo-eneolitice - segmente de lamă, inserţii pentru seceră cu lustru de folosire, răzuitoare şi
aşchii iar un segment de lamă/ inserţie de seceră epocii bronzului târziu. Utilajul de silex provine din
diferite contexte arheologice dar nu poate fi pus în legătură cu nici un complex cercetat, fiind cel mai
probabil remaniat de pe terasa din vecinătate. Tot la categoria uneltelor litice amintim o piatră
şlefuită, cu funcţionalitate neprecizată, un fragment de cute, ambele confecţionate din gresie şi un
fragment dintr-o râşniţă de formă circulară, confecţionată dintr-o rocă fosiliferă.
Ceramica
A fost categoria de materiale arheologice cel mai frecvent întâlnită, atât în unele dintre
complexe arheologice cercetate, cât şi în nivelurile arheologice din toate suprafeţele excavate.
O primă categorie de ceramică, ilustrată doar de 11 fragmente, este cea antică. Fragmentele
ceramice, atipice, puternic rulate, descoperite în S.I, S.IV, C.I, C.II şi C.V şi, similar pieselor de silex
amintite, sunt cel mai probabil remaniate de pe terasa estică a Vedei. Cel puţin două fragmente
ceramice provin din vase lucrate la roată, au culoarea cenuşie, fiind arse reducător şi sunt tipice
pentru perioada sec. II-I î.Hr., respectiv epocii getice clasice.
Cele mai numeroase fragmente ceramice sunt din evul mediu târziu, respectiv din epoca
modernă şi aparţin celor două categorii: ceramica nesmălţuită şi ceramica smălţuită. Repertoriul de
forme şi datarea materialului ceramic prezintă numeroase analogii în spaţiul cuprins între Carpaţi şi
Dunăre (Slătineanu 1958: 104-42).
Ceramica nesmălţuită. Această categorie este confecţionată în general din pastă fină,
amestecată cu nisip mărunt, pietricele şi mică, cu ardere exclusiv oxidantă, uneori incompletă.
Oala cu toartă este forma dominantă. Vasele au corpul mai mult sau mai puţin bombat cu
umerii rotunjiţi sau bitronconici şi pereţii subţiri, cu diametrul gurii mai mare decât al bazei. Toarta are
aspectul unei benzi cu marginile rotunjite şi este prinsă de la nivelul buzei sau imediat sub ea pe
peretele vasului în zona cu diametrul maxim. Buza este subţire şi îngustă, evazată sau dreaptă.
Decorul pictat în general cu angobă albă, mai rar cu angobă roşie pe fond alb, este format din benzi
de linii orizontale, paralele, linii în val sau dispuse în unghi, linii oblice scurte, şiruri de puncte, spirale,
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pete scurse, amplasate pe buze, gât şi umeri. Unele oale au pe marginea buzei o peliculă de smalţ
verde. Unele fragmente ceramice pot să aparţină unor ulcele şi căni, ce au în general acelaşi profil ca
şi oala cu toartă (Planşele XX.1, XXII.1, 2 şi XXIII).
Castronul. Exemplarele din această categorie au fundul drept, pereţii carenaţi, buza răsfrântă
oblic în exterior, uneori cu un şanţ în apropierea marginii.
Ulciorul. Nu a fost descoperit nici un exemplar întreg sau întregibil. Câteva gâturi, cu sau
fără buze, torţi şi un ştuţ provin din piese de dimensiuni diferite şi reprezintă, cel mai probabil,
variantele cu o singură toartă (Planşele XXI.3 şi XXII.3). Deosebit este un exemplar cu pereţii subţiri,
gâtul larg şi corpul bombat, aproape, decorat cu patru grupuri de benzi subţiri, paralele, aflate pe gât
şi la baza acestuia, realizate cu angobă albă (Planşa XX.1).
Capacele. Sunt reprezentate de patru fragmente cu corpul tronconic. Au marginea fie
dreaptă, fie zimţată sau prevăzută cu mici alveole, fiind decorate cu linii vălurite sau linii drepte,
concentrice, cu angobă albă (Planşele XX.2, XXI.2 şi XXV.1, 2).
Ceramica smălţuită, exclusiv fragmentară şi neîntregibilă, apare într-o proporţie mai mică
decât cea nesmălţuită. Şi pentru această categorie întâlnim o serie de forme de vase.
Farfuriile. Sunt bine reprezentate tipologic fiind cuprinse atât cele smălţuite cât şi cele
sgraffitate şi smălţuite în interior. Fragmentele descoperite provin de la exemplare cu pereţi oblici,
buza lată cu marginea rotunjită, turtită oblic, ondulată sau alveolată, cu fund inelar. În general,
decorul este realizat cu smalţ verde, verde oliv, gălbui-auriu şi crem, în pete scurse, reprezentat de
motive geometrice sau vegetale (Planşele XX.3-6, XXI.4-6, XXII.5-7 şi XXIV.1-9).
Castroanele şi străchinile sunt categorii ceramice mai puţin numeroase şi sunt caracterizate de
pereţii drepţi, de buza scurtă răsfrântă în exterior, uneori până la orizontală. Decorul este mai ales geometric
– linii drepte sau în val, închise la culoare, pe un fond mai deschis (Planşa XXIV.10-12).
Ulcioarele smălţuite pe toată suprafaţa sunt mai rare. Amintim un gât smălţuit în exterior cu smalţ
de culoare brună, cu pete oliv, două fragmente cu smalţ verde, decorate cu aplicaţii plastice - pastile în relief
cu motiv cruciform sau floral şi o toartă cu marginile alveolate (Planşa XXV.3-7).
Tigaia cu 3 picioare. Pentru această formă s-au găsit fragmente din două exemplare, ambele
fiind reprezentate de cozile tigăilor (Planşa XXV.8, 9).
Pipele. Din această categorie fac parte o piesă întreagă (Planşa XXV.10) şi fragmente de la
altele două.
Importurile sunt foarte slab reprezentate, practic, un singur fragment dintr-un vas de
faianţă, de provenienţă orientală, fiind atribuit acestei categorii.
Olane. Am inclus la categoria ceramică şi aceste elemente de construcţie, folosite la realizarea
acoperişului. Pe parcursul cercetărilor au fost identificate mai multe piese folosite la restaurarea bisericii
între anii 1935-1941 şi schimbate la cea din 1992-2006. Olanele înlocuite proveneau de la Fabrica ‘Eftimiu’
din Bucov şi fuseseră fabricate în anul 1937, aşa cum arată câteva exemplare ştampilate cu datele
producătorului.
Descoperirile numismatice
Printre alte descoperiri monetare menţionăm şi pe cele care nu pot fi puse în legătură
directă cu vreun mormânt dar care pot fi legate, în general, de contexte funerare. Acestea sunt
reprezentate de un număr de 29 de monede româneşti emise între anii 1880-1924, după cum
urmează: 2 Bani 1880 (1), 5 Bani 1867 (2), 5 Bani 1882 (1), 5 Bani 1884 (1), 5 Bani 1885 (1), 5 Bani,
ilizibil, probabil 1885 (1), 5 Bani 1900 (2), 5 Bani 1905 (1), 5 Bani 1906 (3), 10 Bani 1867 (3),
10 Bani 1900 (2), 10 Bani 1906 (8), 50 Bani 1900, perforată, folosită ca monedă de ort (1), 1 Leu
1924 (1), 2 Lei 1924 (1).
Pe parcursul cercetării arheologice preventive au fost identificate, în diferite contexte, altele
decât cele funerare, şi alte monede străine sau româneşti, astfel:
- o monedă antică, grecească, de bronz, emisă de colonia Mesembria în sec. II î.Hr. (Preda
1998: 90), prezenţă nu foarte numeroasă în zonă, dar care poate fi pusă în legătură cu fragmentele
ceramice getice amintite, existând o concordanţă cronologică cu cele datate în sec. II-I î.Hr.
- o monedă ungurească, de argint (dinar), emisă de Rudolf II la 1601;
- o monedă otomană, de argint (para), emitent ilizibil, se distinge parţial anul Hegirei
115[...] (începutul. sec. XIX);
- o monedă austriacă de 1 Kreuzer 1816;
- o monedă românească de 5 Lei 1942, reprezentând cea mai târzie descoperire monetară.
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Obiectele de podoabă şi port
Dintre obiectele de podoabă şi port identificate amintim şi câteva care nu au fost descoperite
în morminte dar care considerăm ca au făcut parte, iniţial, din inventare funerare, contextele originale
fiind deranjate de intervenţii ulterioare. Astfel, la această categorie de descoperiri sunt atribuite
următoarele: o broşă de bronz, cu sistemul de prindere rupt din vechime, decorată prin incizie şi
traforare cu motive vegetate stilizate (Planşa XXXII.3), un fragment de mărgică sticlă verde, precum şi
alte mărgele roşii, sferice, tot din sticlă, un fragment dintr-o brăţară de sticlă albastră şi un fragment
dintr-o cataramă de fier.
Alte categorii de descoperiri
Printre acestea putem aminti o serie de obiecte de fier precum: cuie de construcţii şi de şiţă
(Planşa XXVI), cuţite (Planşa XXVII), potcoavă sau obiecte cu funcţionalitate neprecizată. Tot din
metal amintim: un fragment de bară plumb, un fragment şi un vârf din tablă de cupru, o potcoavă
miniaturală bronz. Mai multe lupe metalice de fier şi bucăţi de zgură feroasă sugerează existenţa,
undeva în zonă, a unei instalaţii de prelucrare a fierului. La categoria pieselor de os sunt incluse două
descoperiri, un fragment de defensă de mistreţ cu perforaţii şi un fragment de mâner os cu intarsii de
bronz, cel mai probabil provenind de la un cuţit sau furculiţă.
Elemente de cronologie relativă şi absolută
Pe baza materialelor arheologice descoperite şi a complexelor cercetate, corelate cu relaţiile
stratigrafice, pot fi făcute unele aprecieri de ordin cronologic.
Fără a avea niveluri sau complexe arheologice identificate, cele mai vechi materiale
arheologice datează din epoca neo-eneolitică (mil. 6 î.Hr.) urmate de cele din epoca bronzului târziu
(mil. 2 î.Hr.) şi perioada clasică a epocii geto-dacice (sec. II-I î.Hr.), toate acestea fiind remaniate din
zona terasei înalte, de est, a râului Vedea.
Informaţiile documentare legate de existenţa unei biserici anterioare celei edificate de către
voievodul Matei Basarab pot fi confirmate prin cele trei morminte identificate în campania de cercetări
din 1992, databile în sec. XVI (Ţânţăreanu 2011: 138), la care se adaugă cel descoperit în 2018 dar şi
dinarul unguresc de la 1601, plasând un prim orizont cronologic în a doua jumătatea sec. al XVI-lea.
Un element de cronologie relativă bine reprezentat este dat de ceramică. Astfel, mai ales pe baza
unei anumite categorii ceramice, anume aceea a farfuriilor şi străchinilor smălţuite şi/ sau sgraffitate şi
smălţuite în interior, se poate aprecia că un moment ocupaţional al zonei din jurul bisericii datează din a
doua jumătate a sec. al XVII-lea, analogiile cele mai apropiate fiind cunoscute la Mănăstirea ‘AlunişPlăviceni’ (sat Dudu, com. Plopii Slăviteşti, jud. Teleorman), ctitorie din epoca lui Matei Basarab
(Ţânţăreanu şi Mirea 2005: 247-9, 254-7, fig. 5-8). Pentru patru dintre complexele arheologice identificate,
gropile Gr.1, Gr.5, Gr.6 şi Gr.8, încadrarea cronologică propusă este pentru sec. XVIII. Probabil aceluiaşi
secol aparţine şi Gr.4, în timp ce pentru Gr.2, Gr.3 şi Gr.7 lipsa materialului arheologic sau faptul că este
atipic nu ne poate conduce la o atribuire cronologică sigură, pledând totuşi, în linii mari, pentru sec. XVIIIXIX, cu bune analogii în Centru istoric al Bucureştiului (Mănucu-Adameşteanu 2008, 2011).
Secolului al XIX-lea îi pot fi atribuite cele două bordeie, B.1 şi B.2. Cu siguranţă, cele mai multe
dintre mormintele cercetate (mai puţin M,48/ S.III) sunt posterioare tuturor celorlalte complexe arheologice,
respectiv din a doua jumătate a sec. al XIX-lea până la sfârşitul deceniului trei al sec. al XX-lea.
Concluzii
Cercetarea arheologică realizată în campaniile din anii 2017 şi 2018 a adus puţine date
suplimentare faţă de mai vechile cercetări din anul 1992.
Nu au fost identificate elemente care să poată lămuri problema existenţei unei incinte şi a
altor construcţii ce presupun existenţa unui ansamblu monahal.
Puţinele complexe arheologice identificate par să ateste existenţa unor locuiri legate de
ansamblul mănăstiresc, posibil ale clericilor ce ar fi trebuit să vieţuiască aici dar şi a unor persoane pentru
deservire (poate robi mănăstireşti), în cazul din urmă existând dovezi ale practicării metalurgiei fierului.
Prezenţa unor fragmente de chirpici ars, uneori masive, cu amprente de pari, bârne sau
scânduri, poate fi pusă pe existenţa unor construcţii de suprafaţă undeva în zonă, fapt însă
nedocumentat arheologic în cercetările derulate.
Chiar dacă mai bogat şi, cel puţin pentru ceramică, mai bine reprezentat tipologic, materialul
arheologic recuperat nu atestă o locuire, cu atât mai puţin o viaţă monahală intensă.
Cele 55 de morminte cercetate în 2017-2018 se adaugă celor 32 din campania anului 1992,
confirmând cronologia cunoscută şi extinzând-o până în deceniul al treilea al sec. XX.
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Note
1.

Cu toate că s-a încetăţenit denumirea de ‘Mănăstirea Coşoteni’, numele corect ce ar trebui folosit, aşa
cum reiese din documente, este ‘Mănăstirea Drăgăneşti’ sau ‘Ţigănia-Drăgăneşti’ (Stoicescu 1970: 551).
Toponimicul Coşoteni a înlocuit vechiul nume al cătunului Ţigănia în anul 1964, care şi-a schimbat şi
apartenenţa administrativă, de la comuna Drăgăneşti (de Vede) la comuna Vedea (Arhivele Naţionale
2006: 107). Atribuirea numelui ‘Mănăstirea Coşoteni’ s-a făcut doar pe criterii administrative actuale ce
nu conferă însă şi o bază istorică reală.

2.

Cercetările arheologice preventive s-au desfăşurat ca urmare a solicitării Direcţiei Patrimoniu Cultural
din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în baza Autorizaţiilor de Cercetare arheologică
preventivă nr. 272/05.09.2017 şi nr. 182/04.05.2018, pe parcursul a două campanii anuale, între 7
septembrie – 13 octombrie 2017, respectiv 23 mai – 18 iulie 2018. Colectivul de cercetare a fost
următorul: Pavel Mirea, responsabil ştiinţific, Ion Torcică, Ecaterina Țânţâreanu (MJT), Andrei
Măgureanu (IAB). La cercetări a mai participat Claudiu Olaru (MJT). Descărcarea de sarcină
arheologică a terenului investigat a fost obţinută în 10.12.2018.

3.

Acest aspect nu a împiedicat însă ca doar la interval de un an de la realizarea cercetării arheologice
preventive, în 2019, să fie construită o casă a stăreţiei pe un teren aflat la mai puţin de 30 m vest de
mănăstire, pentru care nu s-au întreprins nici un fel de cercetări. Dincolo de aspectul de natură
juridică generat de nerespectarea legii, lipsa unei cercetări arheologice a împiedicat şi obţinerea unor
posibile informaţii de interes pentru monumentul istoric.
4.

Determinările arheozoologice preliminare au fost efectuate de către Adrian Bălăşescu (IAB) şi
Valentin Radu (Muzeul Naţional de Istorie a României = MNIR) cărora le mulţumim şi pe această cale.

5.

Determinările au fost efectuate de către dr. Valentin Radu (MNIR).
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Planşa I.
Mănăstirea Drăgăneşti. Imagini din anul 2017, înainte de începerea cercetărilor
arheologice preventive.
Drăgăneşti Monastery. Images taken before the start of the rescue excavation in 2017.
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Planşa II. Mănăstirea Drăgăneşti. Cărţi poştale ilustrate circulate în anii 1929 (1) şi 1947 (2).
Drăgăneşti Monastery. Postcards from 1928 (1) and 1947 (2).
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Planşa III. Mănăstirea Drăgăneşti văzută din lunca inundabilă a râului Vedea, dinspre sud-est (1) şi
nord-vest (2).
Drăgăneşti Monastery in the floodplain of the Vedea River, views from south-east (1) and north-west (2).
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Planşa IV. Imagini cu viitorul amplasament al stăreţiei (1) şi al chiliilor (2), înainte de începerea
cercetărilor arheologice preventive.
Location of the future abbot house (1) and the cells (2) before rescue excavations.
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Planşa V.
Mănăstirea Drăgăneşti. Amplasarea administrativă şi planul general al săpăturilor
arheologice preventive, cu evidenţierea suprafeţelor excavate în anii 1992 şi 2017-2018.
Administrative location of Drăgăneşti Monastery and the general plan of rescue excavations,
highlighting the excavated surfaces in 1992 and 2017-2018.
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Planşa VI. Sectorul de vest (1) şi de sud (2) al incintei Mănăstirii Drăgăneşti cu planul săpăturii şi al
complexelor arheologice identificate.
The western (1) and south (2) side of the Drăgăneşti Monastery site with the excavated trenches and
the identified features.
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Planşa VII.
Planul cimitirului din sectorul de vest al incintei Mănăstirii Drăgăneşti, conform
cercetărilor arheologice preventive din 2017-2018.
The plan of the cemetery in the western side of Drăgăneşti Monastery yard, according to the rescue
excavations from 2017-2018.
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Planşa VIII. Imagini de ansamblu cu secţiunile S.I (2) şi S.II (2).
General view of S.I (1) and S.II (2) trenches.

173

Pavel MIREA, Ion TORCICĂ, Claudiu OLARU

174

C.I

S.I

1

C.II

S.I

2
Planşa IX. Imagini de ansamblu cu casetele C.I (1) şi C.II (2).
General view of C.I (1) and C.II (2) trenches.
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Planşa X. Imagini de ansamblu cu casetele C.I, C.III (1) şi C.IV (2).
General view of C.I, C.III (1) and C.II (2) trenches.
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Planşa XI. Imagini de ansamblu cu suprafeţele excavate pe latura de sud a incintei.
General views with the excavated trenches on the south side of monastery yard.
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Planşa XII. Groapa Gr.1,vedere a profilului de vest din S.I (1) şi a celui de est din C.III (2).
Gr.1 pit with the western profile from S.I trench (1) and the eastern profile from C.III trench (2).
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Planşa XIII. Groapa Gr.4 şi profilul de nord al casetei C.II (1) şi groapa Gr. 5 din caseta C.III (2).
Gr.4 pit from C.II trench and the north profile (1); Gr.5 pit from C.III trench (2).
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Planşa XIV. Gropile Gr. 6 din secţiunea S.III (1) şi Gr.7 din secţiunea S.IV (2).
Gr.6 pit from S.III trench (1) and Gr.7 pit from S.IV trench (2),
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Planşa XV. Groapa Gr.8 din secţiunea S.IV. Imagine generală (1) şi detaliu cu aglomerarea de valve
de scoici din partea ei superioară (2).
Gr.8 pit from S.IV trench. General view (1) and the shell midden in the upper part (2).
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Planşa XVI. Reînhumările M.8 (1) şi M10 (2) şi mormintele M.11 (3), M.12 (4), M.13 (5) şi M.14 (6)
din S.I/2017.
Reburials M.8 (1) and M10 (2) and graves M.11 (3), M.12 (4), M.13 (5) and M.14 (6) from S.I/2017.
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Planşa XVII. Caseta C.II, mormintele M.16 (1), M.20 (2), reînhumarea M.17 (2); mormântul M.19
(3) şi detaliu cu elemente de inventar ale acestuia (4).
The graves M.16 (1) and M.20 (2) from sounding C.II; reburial M.17 (2); grave M.19 (3) and detail
with the grave goods (4).
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Planşa XVIII. Caseta C.II, mormintele M.21 (1), M.24 (2) şi M.26, înainte (3) şi după demontarea
resturilor capacului sicriului (4).
The graves M.21 (1), M.24 (2) and M.26 (3) from sounding C.II.; M.26 before (3) and after the
removing of the coffin lid remains (4).

Pavel MIREA, Ion TORCICĂ, Claudiu OLARU

184

1

2

3

4

5
Planşa XIX. Caseta C.II, mormintele M.28 (1), M.30 (2), M.34 (3), M.36, M.37 (4) şi M.47 (5).
The graves M.28 (1), M.30 (2), M.34 (3), M.36, M.37 (4) and M.47 (5) from sounding C.II.
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Planşa XX. Ceramică descoperită în groapa Gr.1: oală (1), capac (2), fragmente de farfurii (3-6).
Pottery found in Gr.1 pit: pot (1), lid (2) and plate fragments (3-6).
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Planşa XXI.
Ceramică descoperită în groapa Gr.6: urcior (1), capac (2), gât de urcior (3) şi
fragmente de farfurii (4-6).
Pottery found in Gr.6 pit: pitcher (1), lid (2), pitcher neck (3) and plate fragments (4-6).

Cercetări arheologice preventive la Mănăstirea Drăgăneşti (sat Coşoteni, com. Vedea, jud. Teleorman)

187

1

3

2

4

5

7

6

Planşa XXII. Ceramică descoperită în groapa Gr.8: fragmente de oale (1, 2), gât (3) şi bază (4) de
urcior şi fragmente de farfurii (5-7).
Pottery found in Gr.8 pit: pot fragments (1, 2), pitcher neck (3) and base (4) and plate fragments (5-7).
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Planşa XXIII. Oale şi fragmente de oale, descoperite în diferite contexte.
Pots and pot fragments discovered in different contexts.
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Planşa XXIV.
Fragmente de farfurii (1-9) şi castroane (10-12) smălţuite şi/ sau zgraffitate,
descoperite în diferite contexte.
Fragments of plates (1-9) and bowls (10-12), glazed and/ or sgraffito decorated, discovered in
different contexts.

Pavel MIREA, Ion TORCICĂ, Claudiu OLARU

190

2

1

5

6

3
4
7

8

10

(1-9)

9

Planşa XXV. Fragmente de capace (1, 2), urcioare (3-7), mânere de tigăi de lut (8, 9) şi pipă (10),
descoperite în diferite contexte.
Lids (1, 2), pitchers (3-7) fragments, clay pans handles (8, 9) and pipe (10), discovered in different
contexts.
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Planşa XXVI. Cuie de fier, diverse tipuri descoperite în diferite contexte.
Various types of iron nails found in different contexts.
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Planşa XXVII. Lame de cuţit de fier, întregi şi fragmentare (1-5), cheie (6) şi lacăt (7) descoperite
în diferite contexte.
Whole and fragmented iron knife blades (1-5), key and lock found in different contexts.
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Planşa XXVIII. Tipurile monetare întâlnite la monedele de ort: 3 Kreuzer 1828, M.36 (1), 6 Kreuzer
1849, M.28 (2), 5 Bani 1876, M.39 (3), 2 Bani 1879, M.28 (4), 50 Bani 1881, M.16 (5), 50 Bani 1900,
M.34 (6), 50 Bani 1906, M.45 (7) şi 50 Bani 1910, M.26 (8).
‘Charon’s obolus’ monetary types: 3 Kreuzer 1828, M.36 (1), 6 Kreuzer 1849, M.28 (2), 5 Bani 1876,
M.39 (3), 2 Bani 1879, M.28 (4), 50 Bani 1881, M.16 (5), 50 Bani 1900, M.34 (6), 50 Bani 1906, M.45
(7) and 50 Bani 1910, M.26 (8).
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Planşa XXIX.
Diferite monede descoperite în contexte funerare: 1 Kreuzer 1816, M.27 (1), 5
Stotinki 1881, M.52 (2), 10 Bani 1867, M.30 (3), 5 Bani 1883, M.30 (4), 5 Bani 1885, M.49 (5) şi 50
Bani 1894, M.49 (6).
Monetary types from funerary contexts: 1 Kreuzer 1816, M.27 (1), 5 Stotinki 1881, M.52 (2), 10 Bani
1867, M.30 (3), 5 Bani 1883, M.30 (4), 5 Bani 1885, M.49 (5) and 50 Bani 1894, M.49 (6).
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Planşa XXX. Diferite monede descoperite în contexte funerare: 2 Bani 1900, M.27 (1), 5 Bani 1900,
M.6 (2), 10 Bani 1900, M.6 (3), 50 Bani 1912, M.24 (4), 5 Bani 1905, 1906, M.26 (5, 6), 10 Bani
1906, M.30 (7), 1 Leu 1924, M.30 (8), 2 Lei 1924, M.30 (9) şi 5 Lei 1930, M.30 (10).
Monetary types from funerary contexts: 2 Bani 1900, M.27 (1), 5 Bani 1900, M.6 (2), 10 Bani 1900,
M.6 (3), 50 Bani 1912, M.24 (4), 5 Bani 1905, 1906, M.26 (5, 6), 10 Bani 1906, M.30 (7), 1 Leu 1924,
M.30 (8), 2 Lei 1924, M.30 (9) and 5 Lei 1930, M.30 (10).
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Planşa XXXI. Inele (1-5), verighete (6, 7) şi cercel (8), descoperite în M.12 (1), M.30 (2), M.39 (3),
M.47 (6, 8), M.52 (4), M.54 (7) şi M.55 (5).
Rings, wedding rings and earring discovered in graves M.12 (1), M.30 (2), M.39 (3), M.47 (6, 8),
M.52 (4), M.54 (7) and M.55 (5).
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Planşa XXXII. Inventar funerar: cruciuliţă (1) cataramă (2) şi broşă (3) de bronz, pieptene de baga
(4) şi oglinzi (5, 6), descoperit în M.19 (4), M.22 (2), M.24 (5), M.28 (1) şi M.47 (6).
Funerary inventory: bronze cross (1) buckle (2) and brooch (3), tortoiseshell comb (4) and mirrors (5,
6), discovered in graves M.19 (4), M.22 (2), M.24 (5), M.28 (1) and M.47 (6).
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Planşa XXXIII. Mărgele de sticlă descoperite în mormintele M.12 (1) şi M.40 (2); paiete şi mărgele
de sticlă descoperite în mormântul M.47 (3).
Glass beads found in graves M.12 (1) and M.40 (2); bronze sequins and glass beads found in grave
M.47 (3).

