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Cum din ansamblul monahal de la Aluniş-Plăviceni 1 rămăseseră până în zilele
1111 tre ruinele abandonate ale bisericii cu hramul Arhanghelul Mihail, ale turnului
l11potniţă şi parţial ale zidului de incintă, de formă poligonală neregulată (fig. 1/a),
1 c 11nstituirea planimetrică a lăcaşului ctitorit de Dragomir Mare Vomic şi jupâneasa sa
I I 11 la 16482 se putea face numai prin cercetare arheologică, ale cărei rezultate
rv c în acelaşi timp proiectul de restaurare şi de reluare a vieţii mănăstireşti3 (fig. 2).
Restul turnului clopotniţă vădeşte o construcţie impozantă, dezvoltată mai
1111111 prin înălţime decât prin masivitate. În secţiune are planul în forml de prismă
11 ptunghiulară, cu tunelul intrării acoperit cu o boltă semicilindrică, ferestre metereze
I 1 I de-al treilea cat4 şi urme de tencuială cu decoraţia „simili'', identică celei de pe
11• r el, pe faţadă. Pentru stabilirea lungimii laturilor de SE şi SV s-a practicat o casetă
11 1 11re s-a constatat că fundaţiile turnului ca şi zidurile de altfel, sunt foarte late, de
11 111 I ,84 m şi sunt structurate în două componente, demarcate printr-o cezură de 5
111 O parte de zidărie este situată aproximativ sub peretele rllmas în picioare şi este
ii 11r de 0,75 m până la decroşul de mortar, ea formând în bunii măsurii elevaţia
l1111111 lul, de sub care începe talpa fundaţiei formată din fragmente de cărămidli legate
11 mortar, aflată pe plimântul viu. A doua zidlirie cuprinde numai cărămizi aşezate şi
.-111lt până la adâncimea de 0,60 m şi este amplasată pe un strat de pământ de
11 lnre, amestecat cu urme de arsură. În tunelul turnului a apărut nivelul de călcare
li l111r, un pavaj gros de aproximativ IO cm, format din fragmente de cărlimidă,
111 onate dezordonat, aflat la 0,60 m sub nivelul de clilcare actual 5•
Pe latura de sud a ansamblului s-a identificat existenţa unei construcţii
11 nte zidului incintei, cu funcţiuni diverse, situată în spaţiul dintre turn şi până în

J udeţean Tclconnan, Alexandria.
Moisescu, Arhitectura epocii lui Matei Basarab, voi. I, Bucurcşt~ 2002, p. 87-88.
1 li hlnn Cristocea, Ecaterina ŢAnţllreanu, Pavel Mirca, Cercet4rile arheolog/ce de la biserica fostei
„. 11/r/ P/c'Iviceni,jud. Tclconnan, în „Argcssis. Studii şi comuniclri"; X, Piteşti, 2001 , p. 139-156.
1 111nlca Ccrcctllrilor Arheologice", Campania 1997, p. 58; Campania 1998, p. 87; Campania 1999,
1 lti, Campania 2000, p. 80-81.
1i.th111 Moiscscu, op. cit„ p. 120. Cu turnuri clopotnita, prevazute cu clemente de aplrarc şi lnclperi tezaur
h"' dorate şi alte mlnlstiri ctitorite de familii boiereşti dupa modelul instituit de domni, la Robaia,
J o•l11h1ohe, Polovrqi, Codreni etc.
I 11lvcl de cAlcarc a putut fi urmllrit ln interiorul incintei dar şi tn afara ci, în fata turnului clopotniţA.
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dreptul absidei sudice a bisericii. Structurat! în şase încăperi cu dimensiunile de 5 x
4,50 m, 1,50 x 4,50 m, 3 x 4,50 m, 5 x 4,50 m, 2 x 4,50 m, 3,50 x 4,50 m, dispuse în
plan într-o succesiune în care erau amplasate câte doull încllperi mari având între ele
una mai mică, clădirea sau cel puţin partea de substrucţie a fost distrusă în bună parte
de cimitirul modem, care a suprapus-o.
Corpul de chilii este singurul edificiu din interiorul incintei a cărui existenţă eru
cunoscută şi chiar vizibilă prin amprentele de pe zidul nordic care este şi cel mai bino
conservat. Pe o porţiune însemnata a acestuia, unde este păstrata toat! înAlţimea, ce so
ridici pinii la 6 m, se vid urmele grinzilor de la cele doull nivele de locuire şi de 111
şarpanta podului, dar şi ferestrele - metereze, corespunzătoare podului de peste chilii 6 .
Planul acestei construcţii se desfăşoară pe aproape toata lungimea laturii
nordice şi cuprinde 13 încAperi de dimensiuni variabile, într-o succesiune egală: o
încllpere de dimensiuni mici, aproximativ 2,00 x 3,50 m, una de dimensiuni mari, dr
3,00 sau 3,50 m x 3,50 m. Situaţia este diferită în extremitatea de vest a clădirii undt1
sunt indicii că spaţiul mai dezvoltat în lAţime a fost boltit: un pilastru este ridicat pe
primul zid perpendicular, traseul unui arc de bolta este marcat pe zidul de vest, iar
materialul de demolare masiv este rezultatul unor bolţi prAbuşite 7 (fig. 3/b). Tot în accsl
sector se afla şi singura tncapere de dimensiuni mai mari, de 5 x 3,50 m a cărei
funcţiune poate fi bAnuitA a fi fost de trapeză. O galerie lata de 1,50 m, cel mai probabil
susţinut! de stâlpi de lemn, este delimitată în exterior de un zid ce se întinde aproape pr
toat! lungimea edificiului, excepţie flicând latura de vest unde primele două ziduri
perpendiculare sunt mai lungi cu un metru decât celelalte, în faţa lor aflându-se şi trei
trepte zidite din clirAmid!.
În general pereţii transversali, neţesuţi cu zidul de incinta, ci doar îmbinaţi fArll
o tehnica specială, au laţimi variabile, între 0,40 şi O, 74 m şi sunt construiţi în acela,I
mod, pe o fundaţie din mortar cu incluziuni mai mari sau mai mici de cllrlmidă, a carri
grosime este la rândul ei variabilă, ieşind în afara asizelor de cărămidă cu atât mai mult
cu cât zidul este mai îngust, iar înălţimea ei se situează intre 0,20 - 0,90 m.
Nivelul de calcare iniţial al parterului din corpul de chilii a fost identificat 111
mai multe puncte în care s-au plstrat urme ale unui paviment din căramidll, identica 1:11
cea din zidărie, situat la o adâncime cuprinsă între -1,44 şi -1,20 m, în funcţie dr
denivelările solului actual. Peste corpul de chilii, demolat şi nivelat, la sfârşitul sec. ol
XIX-iea s-a construit o casă parohială, dispărută şi ea astăzi.
Înaintea cercetarilor arheologice toate datele duceau la concluzia ca stareţin
sau casa boiereasca s-ar fi aflat pe latura de vest a ansamblului, adosată zidului tir
incinta. Rezultatele slpAturilor au determinat o modificare a planului întregului
ansamblu: stăreţia sau casa boierească se afla pe latura vestică, alipita, dar în afm 11
incintei, astfel incit zidul considerat de vest al incintei era de fapt peretele estic ni
casei.
Planul clădirii poate fi înscris într-un patrulater cu laturile inegale, rn
dimensiunile de 19,80 m (vest) x 8,40 m (sud) x 20,00 m (est) x 9,60 m (nord) şi ~·u
N. Stoicescu, Matei Basarab, Bucureşti, 1988, p. 99. Aflata sub su7.ef8nitatca otomana, Ţara RomAnouul.
nu mai avea voie sll-şi construiascll cetllti, modalitatea de eludare a acestei situaţii era construcţia '''

6

m~tiri
7

fortificate.

Pentru acest spatiu boltit presupunem funcJiunca de cuhnie.
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louă foişoare

la faţadele de est şi vest. Nivelul inferior al acestei construcţii este
tituit din două compartimente între care se află un zid despărţitor ce nu permite
8
1 ·esul dintr-unul în altul: pivniţa mică la sud şi pivniţa mare la nord •
Pivniţa mică are un plan aproape pătrat, cu laturile de aproximativ 8 m,
w. lmea zidurilor exterioare variind între 0,72 m (spre sud) şi 0,88 m (spre est). Pe
ul nord-sud se află un zid median, lat de 0,72 m, a cărui lungime ar trebui să fie de 6
11, I având funcţia de element de sprijin al celor două bolţi în leagăn susţinute de arce
luh louri. Zidul despărţitor dintre pivniţe, degajat chiar pe profilul secţiunii, pe toată
11113imea lui, începe de la zidul de vest, cu care nu este ţesut şi faţă de care este
11l11sat, iar la distanţa de 3,80 m de capăt se afla primul pilastru, de formă
r ptunghiulară, adâncit în centru cu un lat de cărămidă, în partea de jos fiind surprins
11 lui unei pardoseli tot din cărămidă. Cel de-al doilea pilastru se afla la distanţa de
,40 m faţă de primul, forma lui fiind neregulată: latura dinspre vest formeazli o
I onala spre perete, latura estică şi şanţul central păstrând forma şi dimensiunile
1 Imului pilastru. între cei doi pilaştri se află o firida, cu arcul semicircular din
1 mizi uşor adâncit faţli de suprafaţa peretelui. Dincolo de cel de-al doilea pilastru
hlul 11e continua în exterior, formând zidul sudic al gârliciului. Intrarea în pivniţă se
pc un plan înclinat care în exterior era adâncit cu aproximativ 0,50 m faţă de
1111 Iul nivel de clllcare şi ajungea la 2,00 m adâncime în capătul vestic al pivniţei, pe
I' ntli de 1,50 m. Atât în exterior cât şi în interior se afla un pavaj gros de 5-1 O cm,
1mut din fragmente de cllrllmidlt
Dincolo de zidul vestic, doua trepte inegale coboarll spre exterior, urmate de
111 / d paralel cu ele, gros de 0,74 m, din care porneşte un altul perpendicular, uşor
1 1lt plot spre sud, lung de 1,90 m şi lat de 0,60 m, care susţinea un foişor cu vederea
I ' Volea Oltului, aflată în imediata apropiere.
Pivniţa mare are planul dreptunghiular cu laturile de est şi vest egale, de 9,80
1 t laturile scurte inegale, de 8,00 m (sud) şi respectiv 8,60 m (nord). Grosimea
rl111llor variază între 0,80 m (est) şi 0,92 m (la nord). Zidul nordic al gârliciului are
11 meu de 2,70 m şi grosimea de 0,70 m, egal cu cel de la sud. Intrarea în pivniţa este
ttl t de doi pilaştri simetrici, de formă neregulată, unul adosat zidului despărţitor,
I 11 ttl doilea aflat la caplitul zidului estic. La nivelul intrării există un pavaj identic
I tle la pivniţa mică din aceeaşi zonă a accesului. în ceea ce priveşte sistemul de
1 tir
pivniţa mare este divizată în trei travee de doi stâlpi de la care se nasc arcele de
11 I> ş i stâlpul dinspre nord a fost surprins doar în profilul secţiunii, poziţia arcului
I 111 Indicând directia nord-sud, al doilea stâlp prezint! chiar punctul de naştere al
1111 1l11ul arce de boltă, cu aceeaşi direcţie (fig. 3/a). Cei doi stâlpi sunt amplasaţi pe
111111 tlian al pivniţei mari şi corespunzător zidului central din pivniţa micii.
Nu a putut fi stabilit nimic concret în ceea ce priveşte sistemul de iluminat,
11 tiv ferestrele, nici un astfel de element nefiind interceptat în secţiunile practicate.
În urma cercetării arheologice a rezultat că pivniţele edificiului din zona
nnsamblului nu prezintă unne ale mai multor etape de construcţie, ele fiind
1111

lhlllulcanu, Curţi domne1t111 boltre1/I In Romdnia. Valah/a veacurilor al XVII-iea, Bucureşti, 1977,
I l1ten1a tn epoca lui Matei Basarab nobiliare sau mlnlstireşti a unor beciuri diviute de o arcadll
1 ln ~Ate doua travei pentru creşterea dimensiunilor spa1iului este o practici obişnuitll, ilustrat! pAnl ia
,„ XVII.
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unitare, iar distrugerea construcţiei a fost bruscă şi extrem de violentă, astfel încât dupn
ea nu a mai existat nici o încercare de refacere 9 • Materialul de umplutură şi nivelare n
ruinei este depus neintenţionat. El este constituit din fragmente mari şi mici din zidllrin
pereţilor şi a bolţilor, chiar din bolţi prăbuşite, amestecate cu pământ galben s1111
cenuşiu şi cu straturi de nisip, provenite din inundaţiile Oltului. Printre acestea s-1111
gftsit fragmente mici de frescă provenite dm bisericll şi c!lr!lmizi de dimensiuni mari, dr
0,42 x 0,28 x 0,055 m, cu o decoraţie geometrică din caneluri, provenite cel mn1
probabil din pavimentele celui de-al doilea nivel.
În faţa intrArii în bisericA a fost identificat.A fundaţia şi parţial eleve1111
pridvorului iniţial al bisericii, aflat în acelaşi plan cu peretele de nord al edificiului ~1
caracterizat de zidăria ţesută dintre ele, aşa cum reiese şi din reprezentarea bisericii din
tabloul votiv unde este prezentat! cu un pridvor deschis cu două arcade semicirculnrr
laterale 10 (fig. l/b). În pridvor au fost identificate mai multe înmormântări, trei in cripto
nr. 4, din care una contemporană cu mormintele din pronaos, ier următoarele doull
înmormântltri suprapuse fiind modeme, după componenţa inventarului, şi un nll
mormânt aparţinând unui călugăr, descoperit cu capul aşezat într-o casetll d1·
cărămidă 11 •
În cimitirul din cadrul mănăstirii Plltviceni, care într-o fază târzie depllşe~lr
incinta, au fost descoperite 155 morminte de inhumaţie, o butia parte dintre elr
cuprinzând reînhumări şi morminte suprapuse, din care cele mai multe sunt grupale: 111
zona de sud, corespunzătoare pronaosului bisericii şi până aproape de zidul esth'
Adâncimea mormintelor variază între 0,60 şi 1,95 m, cele mai multe sunt simple grui''
dar în unele s-au găsit şi resturi de lemn şi cuie provenite de la sicrie. Po:ri11n
scheletelor orientate est-vest este cea norrnalll, cu braţele îndoite deasupra abdomenul111
sau pe torace. Într-un mare număr de morminte sunt îngropaţi copii, acestea continA111I
aproape întotdeauna şi un inventar funerar. S-au putut identificat doar trei morminte 1I•·
călugări, dotate cu câte o caset.A de cArllmidă la nivelul capului. Durata de funcţiomut' 11
cimitirului, atestată de inventarul descoperit şi de monede, cuprinde o perioadă situntl'I
intre cea de-a doua jumătate a sec. al XVI-iea şi sfârşitul secolului al XIX-iea.
12
Inventarul funerar cuprinde: mărgele de sticlă în numllr mare, cu form1•.
dimensiuni şi culori diferite; brăţări de sticlă, de culoare albastră şi neagră, ovale Nn11
profilate în secţiune, depuse numai în morminte de copii; inele, din care doull sigihu11.
unul de argint cu chatonul oval în continuarea verigii pe care este gravat! o pasllrc ''
unul de bronz cu chatonul rotund, cu o rozetă în mijloc; trei inele simple din bronz, '11
dimensiuni diferite şi chatonul oval sau circular ce face corp comun cu veriga platll ~'
sunt decorate cu mici orificii în jurul cărora sunt gravate cercuri; acele de văl care s11111
• Pentru distrugerea violent! a clltdirii, cel mai probabil în urma unui cutremur puternic, stA mftrturic "''"'
exterior vestic, deplasat şi înclinat pe toatA lungimea lui, în afara.
1
°Cristian Moisescu, op. cit., p. 126. ln epocii, tipul de biserici de mAnAstirc care are ln compwierea pl1111111„,
un pridvor deschis, mArginit de arcade, se lntAlneşte la Mllxineni, PIAtAreşti, Plumbuita, Verbila ş.a.
11
O cArAmidll este inscripţionata cu monograma lui Iisus Cristos ln jurul unei cruci.
12
Panait I. Panait, Mioare Turcu, Iulia Constantinescu, Paul Cemovodeanu, Complexul medieval Tdnx""''
Cercetlirl arheologice, numismatice şi istorice, în „Cercetl!ri Arheologice ln Bucureşti", li, 1965, p. 264·1111
Gheorghe Cantacuzino, George Troheni, SlJp4turlle arheologice de la ClJtlJ/ul Cdacloarele, jud. Ilfov. "'
„CercetAri Arheologice", III, I 979, p. 309-320; Idem, Cerceti1rlle arheologice de la Cemica - MIJn4&//r. "'
„CcrcetAri Arheologice", IV, 1981, p. 223-232; Lucian Chiţescu et elii, Cercetdrl arheologice la Piua l'l•t"
(Oraşul de Floci), jud. Ialomiţa, în „CercetAri Arheologice", III, 1979, p. 203-206.
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l111ple, cu câte o gămălie metalică sau de sticlă la cap. Vasele funerare, numeroase
untitativ, sunt ulcelele bitronconice, cu buza răsfrântă în exterior, teşită şi şănţuită,
op ·ite în partea superioară cu angobă albă şi cu pastile de smalţ verde-oliv pe buză sau
1 umeri 13 (fig. 4).
În incinta ce cuprinde ansamblul monahal de la Aluniş-Plăviceni s-a
coperit, concentrat în spaţiul ocupat de casa boierească şi corpul de chilii, un
111torial arheologic bogat şi variat, care este semnificativ pentru perioada în care a
mctionat mănăstirea, documentată între anii 1637 14 şi 1815 15, când este desfiinţată,
for şi din perioada anterioară, fundaţia vechii biserici şi descoperirea monedelor din
al XVI-lea 16 stând mărturie a vieţuirii în acest loc cu aproape un veac înainte de
11111Btatea sec. al XVII-iea.
Numeroasele fragmente din vasele de ceramică corespund atât ceramicii
1: 1111le, nesmălţuite cât şi celei smălţuite specifice epocii medievale târzii în arealul
mplei române, fără a se putea face delimitări cronologice stricte.
11 ·tabilirea repertoriului de fonne şi pentru datarea materialului există analogii în
p11tiul dintre Carpaţi şi Dunăre 17 .
Ceramica uzuali - nesmAlţuitA. Această categorie este confecţionată din
111 tll fină, amestecată cu nisip mărunt, paiete de mică şi pietricele, trecută prin ardere
rlusiv oxidantă, de cele mai multe ori incompletă, miezul rămânând cenuşiu, în urma
1 ln a rezultat o culoare roşie cilriimizie cu nuanţe mai închise de cele mai multe ori,
111 ori deschise spre gălbui şi albicios şi mai rar roşu intens. Multe fragmente prezintă
1 11 1rdere secundară.
Oala cu toartă. Este forma care domină cantitativ această categorie (fig. 5/2).
le au corpul bombat cu umerii rotunjiţi sau bitronconici şi pereţii în general
11hliri, diametrul buzei mai mare decât al bazei. Toarta cu aspect de bandă cu
111 1 •i nile rotunjite este prinsă la nivelul buzei sau imediat sub ea şi este îndoită în
111 hi aproape drept, urmând a se prinde de pereţii în dreptul diametrului maxim. Buza
11lillr şi îngustă este evazată sau dreaptă şi uşor albiată. Decorul pictat cu angobă albă
1 format din benzi de linii orizontale peste care sunt trasate linii în val, oblice,
1ti · le sau pete scurse, amplasate pe buze, gât şi umeri. Unele oale au pe marginea
111 i o peliculă sau pe corp pastile de smalţ verde-oliv sau brun-oliv.
11 11 rnunescu, Ceramica descoperitt'J la Hanul Constantin Vodă, în „CercetAri Arheologice în Bucureşti" ,
' 11112, p. 82.
ln1k111 Adam, Documente inedite din Arhiva Cretz11lescu, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie", VI,
J 11 360
tlrcchia, Istoria Romdnilor, voi. II, p. 273.
•III descoperit în cursul sApAturilor douA monede din sec. al XVI-iea: o monedil de argint emisA de
111•ft1nlul romano-german Maximilian al 11-lea în anul 1573 şi o monedil de 3 groşi emisii în anul 1593 de
1
I l'oloniei Sigismund III Vasa.
1,1hu Sl!llincanu, CeramlcajeudaliJ romdneascll, Bucureşti, 1958, p. 91-142; Panait l. Panait, Observaţii
/11 ICt! pe şantierele de construcţii din capilaliJ, în „Cercetlri Arheologice în Bucureşti", I, 1962, p. 148,
fi, H11cureştii de odinloarll (n lumina sllpllturtlor arheologice (sub redacţia prof. I. Ionaşcu). Bucureşti,
IJ 11 126-127 pi. LXI, LXV, C, CI; Gh. Cantacuzino, George Trohani, op. cit, p. 281-282, flg. 20-21 ;
1 • l'luncscu, op. cit„ p. 79-91; Gh. MAnucu-Adameşteanu, Elisabeta Drlgan, Ingrid Poll, Dan CApilţAnl!,
'"""' 11nul negu.stor de la hanul Stavropoleos, în „CercetAri Arheologice fn Bucureşti", V, 2002, p. 99;
I l Andca, Brăila - Origini şi evoluţii pdni:J /ajumi1tatea sec. al XVJ-ka, Briile, 1996, p. 265-272; Gh.
I 11,11 11 Adameşteanu, Dan Cilpll!AnA. Ceramica Curţii Domneşti din Bucureşti, sec. XV-XIX, Bucureşti,
I 13-24.
1
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Ulcica. Are acelaşi profil ca şi oala cu toartl, buza este insA răsfrântă în afarll
şi şănţuită. Acest tip de vas este acoperit partial sau total cu angobă albă, este smălţuit
pe buză, iar pe umeri are o banda de decor cu rotiţa.
Cana. Este prezentă numai sub formă fragmentarii şi este reprezentată de
câteva exemplare de la baza vasului: picior tronconic, cilindric sau evB?.at, cu fundul
drept sau profilat. Un exemplar este decorat cu rotiţa şi numai douA dintre ele sunt
acoperite cu angobli albă.
Castronul. Exemplarele din aceastA categorie au fundul drept, pereţii carenaţi,
bUl.a rlisfrântă oblic în exterior, cu un şanţ în apropierea marginii. Sunt acoperite fn
întregime cu angobă albi şi decorate cu linii concentrice şi în val din angobă brunroşcat şi cu pastile de smalţ verde deschis. O singură piesă are pereţii drepţi, toart!I
supraînălţată foarte arcuitl şi este acoperita în interior şi exterior cu angoba roşie
(fig. 5/1).
Ulciorul. Nu a fost descoperit nici un exemplar întreg sau întregibil. Câteva
gâturi cu buze şi toarte provin din exemplare de dimensiuni diferite şi reprezintă
variantele cu o singuri toartl prinsa la jumAtatea gâtului îngroşat cu o nervură puternic
reliefată şi cu buza bitronconicl rotunjită sau carenatl. Decorul este realizat din linii
incizate orizontale şi în formli de val pe gât şi sub gât. Pe unele portiuni din gât şi
umeri este aplicată angobă albă. Deosebit este un exemplar cu buza subţiată şi strânsll
în patru alveole cu aspect crucifonn, care lasl un orificiu pentru lichid (fig. 514).
Capacele. Sunt reprezentate de două fragmente cu corpul tronconic, unul cu
marginea ridicată şi decor incizat cu linii în val şi brAduţi (fig. 5/5), cel de-al doilea
decorat cu linii concentrice cu angobă albă.
Sfeşnicele. Tot sub fomă fragmentară, provin din acest tip douA piese: un
picior tubular cu tliviţa cu marginile evazate şi o tăviţl suport cu marginea evazată şi un
şanţ lateral, vopsită cu angobl albi şi pete scurse de smalţ verde-oliv.
Ceramica smllţuitA, din păcate exclusiv fragmentar! şi aproape neintregibilll,
apare într-o proporţie redusl faţă de cea nesmălţuită, dar acoperii aproximativ toate
formele de vase ale acestei categorii.
Farfuriile. Sunt bine reprezentate tipologic fiind cuprinse atât cele smalţuite
cât şi cele sgraffitate şi smălţuite în interior (fig. 6/1-2). Toate fragmentele corespund
caracteristicilor generale ale speciei: au pereţi oblici, buz.a latli cu marginea rotunjită,
turtit! oblic, ondulată sau alveolată şi sunt sprijinite pe un fund inelar, plat sau profilat
(fig. 7/1-9). Pe fondul deschis la culoare în general, decorul este realizat cu small
verde, verde oliv, brun, brun auriu şi brun roşcat, în pete simple sau scurse, şi în motive
geometrice - cercuri, spirale, triunghiuri şi vegetale - frunze, flori, rozete, doar doull
exemplare având aplicat un smalţ monocrom pe toată suprafaţa.
Castroanele. Din această categorie provin cele mai numeroase fragmente, şi
sunt caracterizate pe lângll pereţii drepţi şi fundul profilat, de buza scurtă răsfrântă în
exterior chiar pânli la orizontală (fig. 8/1-10). Decorul este constituit din cercuri
concentrice, linii în val şi fascicole de linii, deschise la culoare, cel mai adesea
galbene, pe un fond mai închis, în nuanţe de brun sau verde (fig. 6/3).
Strachina. Prezintă o mai mare raritate în situl de la Plăviceni, aici
descoperindu-se numai S funduri, toate cu picior inelar, trei exemplare acoperite cu
smalţ monocrom, celelalte având un decor liniar sau pete de culoare.
Ulcioarele. Piesele smălţuite pe toată suprafaţa sunt mai rare, cele câteva
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h 1gmente smălţuite numai în exterior cu culoarea verde sunt decorate ori cu un brâu în
llef cu crestături oblice, ori cu pastile în relief cu motiv cruciform şi câte patru
111nule.
Tigaia cu 3 picioare. Pentru această formă s-au găsit fragmente din două
mplare: unul de dimensiuni mai mici, cu picioare tronconice, cel de-al doilea mai
11111 !.l, cu picioare aplatizate şi rotunjite, ambele acoperite cu smalţ verde-oliv închis
11 . 8/ 11 , 12).
Cana. Este reprezentată de 2 piese fragmentare. Prima are corp globular şi gât
li tlt, evazat spre exterior, pe fond cafeniu deschis fiind pictat un decor liniar cu alb şi
1 1de (fig. 6/4). Cea de-a doua prezintă umeri puţin arcuiţi, buza scurtă şi evazată,
11111 tll arcuită în sus, şi decor geometric galben pe fond cafeniu roşcat.
Sfeşnicele. Sunt prezente numai prin fragmentele de· gât cu buză ce nu pot
11·1 mite refacerea formei iniţiale.
Discul ornamental. S-a identificat un singur fragment dintr-un disc circular
111 deschis cu marginea orizontală şi muchia exterioar! uşor supraînălţată, colorată
11 malţ verde închis (fig. 6/5).
Vasele de sticli. Categoria este ilustrată numai de fragmente neîntregibile de
11
1 IJliente din sticlă
de culoare verzuie, albă transparentl1 sau llptoasll, albastra cobalt
11 marin şi galben auriu. în ceea ce priveşte formele vaselor din care provin aceste
1 mente sunt: flacoane cu gât cilindric şi buza răsfrânta în afara în plan orizontal,
l1111dlrele cu gât tronconic, cu buza mult evazată şi marginea oblică şi subţiată,
, 11il lele, de două tipuri: cu umerii foarte dezvoltaţi şi buza răsfrântă sau cu umerii
•11111 reuiţi şi buza răsfrânta. Mai multe funduri de vase provin din recipiente cu
,,, pul cilindric şi poligonal, de dimensiuni diferite cu pereţii foarte subţiri sau mai
111 I, impii sau decoraţi în relief cu o aplicaţie ondulată la margine.
Importurile sunt foarte slab reprezentate, toate având provenienţă orientală 19 :
" 11 ugment de ceramica de Iznik din pastă alb-gălbuie cu smalţ sidefiu şi decor
li 11 1111 cobalt (fig. 6/6), un fragment de farfurie confecţionată din pastă de caolin
lh11I , cu smalţ foarte deschis şi cu decor cu motive vegetale albastru şi verde. Din
111 I categorie a importurilor fac parte şi numeroasele pipe de lut, variat colorate şi

1
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În concluzie cercetările arheologice întreprinse la mănăstirea Aluniş-Plăviceni
Id nţiat faptul că actul ctitoricesc al lui Dragomir şi al Elinei urma modelul
1 11t11r m ănăstireşti, ridicate din iniţiativa domnitorului Matei Basarab şi în acelaşi
1111
manifesta ca o încercare de legitimare a stăpânirii unei averi obţinute prin
111 ·uinţa domnului, cu care se înrudeau, iar materialul arheologic descoperit
I 11 11111 faptul că în acest mediu mănăstiresc, aflat la o distanţă considerabilă de
1111 ~ enlru orăşenesc, viaţa materială cotidiană reprezintă un complex de elemente de
11111 un, provenite din ateliere locale şi cele de origine urbană, chiar de lux sau
1 '

I •111hni.

Elisabeta DrAgan, Ingrid Poli, Dan Cilpli\Anl, op. cit., p. 106-107; Gh. Manucu
nnu, Ingrid Poli, Va.se de .sllc/lJ descoperile la Curtea Veche, tn „Cercetilri Arheologice în
111 li'', V, 2002, p. 57-69.
• Mlhni, Ceramica de lznik descoperillJ la Piua Petrli, Oraşul de Floci, com. Giurgeni, jud. Ialom iţa,
1 rt~d Arheologice", X, 1997, p. 277-290.
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Fig. I. A. Mănăstirea Aluniş-Plăviceni. Vedere generală.

(se

Fig. 2. B. Macheta bisericii din tabloul votiv
cu cele două arcade laterale).

observă pridvorul
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Fig. 2. Mănăstirea Aluniş-P/ăviceni. Planul ansamblului.
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Fig. 3. A. Aspect din pivniţa mare; ~· Colţul de nprd-vest al corpului de chilii.
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l'ix. 4. Obiecte de inventar funerar: 1, 2 ulcele de ceramică nesmălţuită;
3-7 inele; 8, 9 ace de

văl;

JO, 12 copci; 13, 14 cruciuliţe.
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Fig. 5. 1 castron din ceramică nesmălţuită, acoperii cu angobă roşie;
2 oală; 3 oa/Ci cahlă; 4 fragment de urcior; 5 fragment de capac.
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Ceramică smălţuită;

-

I, 2 fragmente de farfurie; 3, fragment de castron;
4 fragment de cană; 5 fragment de disc ornamental;
6 fragment de ceramică de import (!znik) .
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Fig. 7. Farfurii din ceramică smii/ţuittl.
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Fig. 8. Castroane şi tigăi din

ceramică smălţuită.
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THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES FROM THE
ALUNIŞ-PLĂVICENI MONASTERY, TELEORMAN COUNTY
Abstract
The Aluniş-Plăviceni Monastery was founded in 1648 by Dragomir from
and his wife Elina. In the South of Muntenia is an illustrative monument ol
the Matei Basarab epoch.
The original plan of the buildings that constitute the monastic ensemble, lhr
chronological relation between them and the original ground leve! was renderciil
evident by the archaeological researches.
A cemetery from the Middle Age and the modem period was discovercil
around the church.
The archeological finds reveal an interesting aspect: the daily life is full of n
lot of common use elements, coming from the local workshops and also, few eleme111~
from the urban milieu or even imported.
Plăviceni

