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Cuvânt înainte

Cine ar ﬁ bănuit în 1988, anul în care au
debutat investigaţiile arheologice de pe raza localităţii Mironeşti, că ele vor continua, este drept
cu intermitenţe, până în 2011? Iniţial, cercetările
au avut un caracter de salvare, ﬁ ind parte din
proiectul „Canalul Dunăre-Bucureşti”. Ulterior, după 1989, în anumite puncte din intra- şi
extravilanul localităţii, se vor derula săpături
sistematice.
În primul volum dedicat investigaţiilor de la
Mironeşti, sat al comunei Gostinari (ﬁg. I/1-2),
situat pe terasa înaltă al malului drept al râului
Argeş, au fost prezentate rezultatele campaniilor
arheologice din anii 1988-2007 (Schuster, Popa
2008a). În prezenta lucrare, vom aduce în atenţia cititorilor rodul cercetărilor din 2008-2011 în
punctele „Conacul lui Palade”, „Malul Roşu” şi
„Conacul Mironescu”, dar vom zăbovi şi asupra
monumentelor medievale – curţile boiereşti şi
biserica, aﬂate chiar în centrul localităţii, şi asupra unuia dintre personajele cele mai însemnate
din Evul Mediu al Ţării Româneşti, de numele
căruia se leagă şi Mironeştiul, anume voievodul
Radu Şerban.
Referitor la curţile boiereşti, trebuie spus că
înainte de Decembrie 1989, la suprafaţa solului erau încă vizibile impozante ziduri şi bolţi.
Treptat, cu toate încercările Muzeului Judeţean
„Teohari Antonescu”, care a împrejmuit cu gard
ansamblul, punând astfel stavilă accesului necontrolat în perimetru, a unora dintre autorităţile
locale, dar şi a câtorva inimoşi cetăţeni, ruinele
prin „grija” unor localnici au fost, în mare parte,
dislocate din locurile lor, ﬁind apoi prăvălite în
valea Argeşului. Spaţiul astfel eliberat, a fost
folosit cu deosebit „succes” la o nouă revoluţie (de data aceasta, capitalistă!) în agricultură!
Unde nu creşte porumbul, se dezvoltă armonios
buruienile sau se depozitează gunoiul menajer.

Este încă o dovadă, cât preţuieşte trecutul pentru
unii dintre concetăţeni!
Cercetările din punctul „Malul Roşu” au încercat, în ciuda condiţiilor mai puţin bune unei
săpături arheologice (printre pomii unei „păduri” de sălcii), să recompună o imagine cât
mai veridică a aşezării hallstattiene fortiﬁcate
(complexul Basarabi), dar şi aceleia a culturii
Cernavodă II din Perioada de Tranziţie de la
Eneolitic la Epoca Bronzului.
Arealul „Conacul lui Palade”, puternic afectat de alunecările de teren, ne-a permis, totuşi,
analizarea unor urme din Epoca Bronzului şi
din cele două Vârste ale Fierului (complexul
Basarabi şi civilizaţia getică). Iar săpăturile de
dimensiuni modeste din punctul „Conacul Mironescu” au adus informaţii suplimentare în special cu privire la Evul Mediu Timpuriu (cultura
Dridu).
La încheierea acestui ciclu de cercetări arheologice la Mironeşti, ţinem să mulţumim tuturor
factorilor locali (Primărie, Consiliul Comunal,
„Casa de bătrâni”), a celor judeţeni (Consiliul
Judeţean Giurgiu), din domeniul forestier, care
au înlesnit şi sprijinit efortul nostru ştiinţiﬁ c.
Nu uităm nici o parte din cetăţenii comunei, cu
precădere familia Marin şi Alexandrina Panait,
care a contribuit din plin la succesul demersului
nostru.
Mass-media scrisă (atât înainte de Decembrie 1989 cât, mai ales, după 1990) şi audiovizuală locală (fig. 49/1) au popularizat cum
se cuvine de-a lungul celor peste două decenii
rezultatele investigaţiilor arheologice de la Mironeşti. Acest demers a făcut ca giurgiuvenii să
aibe posibilitatea de a aﬂa ce comori istorice şi
arheologice se găsesc pe şi în pământul scăldat
de apele Argeşului.
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La realizarea acestui volum au contribuit
o serie de colegi de la Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” din Giurgiu (Florin Grofu, Iulia Răbâncă), Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan” din Bucureşti (Laurenţiu Mecu, Gheorghe Chelmec) şi Universitatea „Valahia” din
Târgovişte (Monica Mărgărit, Loredana Niţă),

cărora le datorăm, de asemenea, mulţumiri. Nu
uităm nici de mascotele şantierului (ﬁ g. 49/2),
care ne-au vegheat (şi) la prelucrarea materialului arheologic (ﬁg. 50/1-2).
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Cristian Schuster & Traian Popa

Capitolul I

Investigaţiile arheologice din anii 2008-2011

Prezentarea cercetărilor arheologice întreprinse în perioada amintită în titlul capitolului,
o vom face în ordinea punctelor de la vest la est,
pe Argeş în jos, anume „Conacul Mironescu”,
„Conacul lui Palade” şi „Malul Roşu”.
Dacă în cele două puncte din urmă, s-au derulat investigaţii şi în campaniile 1989-2007, în
arealul „Conacul Mironescu”, acestea vor debuta în anul 2010. Tot atât de adevărat este că,

încă din 2008 am fost informaţi de către Marin
Panait că, în perimetrul unde se găsesc curtea
şi „acareturile” fostului conac, astăzi „Casă de
bătrâni”, în urma unor săpături utilitare au fost
scoase la lumine piese de interes arheologic. Din
cauza unor situaţii obiective, abia după doi ani
au putut începe aici cercetări arheologice cu caracter preventiv.

1. Punctul „Conacul Mironescu”
I. Amplasamentul, campaniile arheologice
şi complexele cercetate:
I.1. Amplasamentul:
Obiectivul propus investigaţiilor noastre,
a fost ansamblul mai larg al zonei unde este
situat „Casa de bătrâni”, adică fostul „Conac
Mironescu”. Perimetrul respectiv se găseşte pe
terasa înaltă din dreapta Argeşului, pe un promontoriu, care şi astăzi mai înaintează „timid” în
valea râului (ﬁg. 2/1, 4/2). Spunem şi astăzi, căci
cum ne arată imaginile satelitare, promontoriul
a fost în trecut în mod cert mult mai întins spre
nord. Forma actuală ﬁind rodul alunecărilor de
teren, a eroziunii naturale, dar şi, mai ales în
urma lucrărilor la „Canalul Bucureşti-Dunăre”,
a acţiunilor antropice.
Informaţiile parvenite la noi cu privire la
arealul respectiv, coroborate cu datele transmise
de unele hărţi mai vechi şi fotograﬁi, conﬁrmă
că acel promontoriu a fost supus eroziunii naturale încă din perioadele Evului Mediu Dezvoltat
şi începutului Epocii Moderne. Acest fapt a făcut ca să ﬁe evitată zona din apropierea marginii

terasei, construcţii ﬁind ridicate mai spre interiorul promontoriului.
La est, la cca 300 m, de arealul supus cercetărilor arheologice se aﬂă o vale („Bent”), prin
care curgea odinioară „Pârâul lui Mironescu”
(Panait, Schuster 2008, 18), care constituie o
barieră naturală între perimetrul „Conacul lui
Mironescu” şi spaţiul ocupat de curţile boiereşti
medievale.
În partea răsăriteană a „Conacului Mironescu” este situată „Valea Morii”, care desparte
promontoriul de punctul „Conacul lui Palade”,
amplasat pe un alt pinten al terasei (Panait,
Schuster 2008, 18).
I.2. Campaniile arheologice:
I.2.1. Campania 2010:
I.2.1.1. Suprafeţe cercetate (cu contribuţie
de Marin Panait):
Ridicarea unor construcţii-anexă a „Casei
de bătrâni”, a impus efectuarea în anul 2010 a
unor cercetări preventive la nord-vest de corpul principal al fostului conac (Schuster, Popa,
Panait 2011). Săpăturile au însumat o suprafaţă
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mică, de numai 20.00 mp, formată din două secţiuni: S. 1, cu dimensiunile de 4.00 x 2.00 m, şi
S. 2 de 6.00 x 2.00 m. Aplasamentul secţiunilor şi mărimea lor au fost dictate de necesităţile
constructorului. Astfel, S. 1, dispuse nord-sud,
se găsea la 4.50 m sud de marginea terasei, iar
S. 2 la 5.25 m. Între cele două suprafeţe era o
distanţă de 3.00 m.
I.2.1.2. Stratigraﬁa:
Stratigraﬁa celor două secţiuni s-a dovedit
asemănătoare. Vegetalul a fost gros de 0.35/0.42
m şi conţinea materiale arheologice aparţinând
manifestărilor culturale din Perioada de Tranziţie de la Eneolitic la Epoca Bronzului (cultura Cernavodă II), Bronzul Timpuriu (cultura
Glina), Hallstatt (complexul Basarabi), Latène
(civilizaţia getică) şi Dridu. Mai numeroase cantitativ au fost cele menţionate în ﬁnal. Sub stratul vegetal începea un pământ galben-maroniu
lipsit de urme ale activităţii umane.
I.2.1.3. Complexele:
I.2.1.3.1. Cultura Dridu:
I.2.1.3.1.1. Construcţie/locuinţă:
Dacă S. 1 a fost lipsit de complexe arheologice, în S. 2, practicată într-o zonă cu o adâncire
naturală de circa 0.25 m, în
1-2 (de 0.32 m
la 2.45 m), începând cu adâncimea de -0.56 m
până la -0.73 m, au fost identiﬁcate urmele unei
construcţii „semiadâncite”. Adică, partea sudică
a complexului cobora mai mult decât segmentul nordic, între cele două capete ale locuinţei
(notată L. 1) existând o diferenţă de la actualul
nivel de călcare de cca 0.20 m. Orientarea complexului a fost nord-sud, mărimea surprinsă (a
împrăştierii materialelor arheologice) ﬁ ind de
1.96 x 1.63 m.
În perimetrul locuinţei au fost descoperite
fragmente ceramice, oase de animale, bulgări de
chirpici, unii destul de mări (de exemplu: 0.28 x
0.24 m), puternic arşi, pe care aﬂau imprimate
urme de pari (diametrul: 0.09/0.14 m), nuiele şi
paie. Într-o albiere (groapă?), situată aproximativ în centrul locuinţei, la 0.42 m vest de marginea de răsărit a complexului, a fost descoperit
un vas-borcan întreg, depus pe o parte şi având
orientarea nordest-sudvest (ﬁg. 3/2) (Schuster,
Popa 2011, 382).

I.2.1.3.1.2. Cuptor menajer:
Tot în S. 2, dar în 3, la 2.12 m sud de L. 1,
având aceeaşi orientare nord-sud, la adâncimea
de -0.67 m, au fost descoperite resturile unei
instalaţii de foc de exterior (C. 1). Este vorba
de un cuptor menajer (ﬁg. 4/2), de formă ovală
(0.72 x 0.36 m), ridicat direct pe solul antic.
Grosimea pereţilor a fost, după bucăţile cupolei,
găsite în interiorul cuptorului, de 0.06/0.011 m.
Baza sa, arsă puternic la roşu, a fost de 0.13 m,
având o crustă de culoare cenuşie de 0.03 m.
Interesant a fost că, lutul care a fost folosit la ridicarea cuptorului, a avut în compoziţia
sa mici fragmente ceramice Dridu, Basarabi şi
Cernavodă II.
I.2.1.3.2. Cultura Tei:
În S. 2,
2, la adâncimea de -0.75 m, sub
L. 1/Dridu, tăiată de aceasta, a fost reperată partea inferioară (înălţimea de 0.24 m) a unei gropi
ovale (0.21 x 0.16 m), notată G. 1, având ca unic
inventar un recipient tronconic, aşezat cu gura
în jos (ﬁg. 3/1).
I.2.1.3.3. Cultura Cernavodă II:
Sub cuptorul Dridu din S. 2, 3, mai exact
0.07 m sub capătul de sud al acestuia, a fost
descoperită o groapă menajeră de forma unui
sac (notată G. 2), înaltă de 0.41 m (între -0.74
şi -1.15 m), adăpostind un vas întregibil, alte
fragmente ceramice, o mărgea din lut tubulară
şi capul unei ﬁgurine feminine din lut ars. Gura
complexului a avut un diametru de 0.27/0.30 m,
iar fundul de 0.39/0.43 m.
I.2.2. Campania 2011:
I.2.2.1. Suprafeţe cercetate (cu contribuţie
de Marin Panait):
Cercetările din campania anului 2011 s-au
concretizat prin deschiderea a două suprafeţe.
Este vorba de S. 3, cu dimensiunile de 6.00 x
2.00 m, şi de S. 4, lungă de 6.00 şi lată de 4.00
m, cu carourile 1a-3a şi 1b-3b (Schuster, Popa,
Panait 2012, 86). Secţiunile, orientate nord-sud,
au fost amplasate în partea de răsărit a promontoriului, perpendicular pe marginea terasei, între
aceasta şi S. 3 ﬁind o distanţă de 5.50 m, iar între ea şi S. 4 de 6.70 m. Între cele două secţiuni
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situaţia din teren a impus lăsarea unui spaţiu de
11.50 m.
A mai fost deschisă o altă suprafaţă, la 50 m
nord de conac, în apropierea punctul „În Vale”
– S. 5 (5.25 x 1.75 m), dispusă pe o bucată de
teren (lată de cca 8/11 m), care începuse să se
desprindă de terasă şi să alunece în valea Argeşului. Rostul aparte al acestei secţiuni, de a
facilita cercetarea resturilor unui cuptor menajer,
a impus dispunerea ei paralel cu cursul râului
(ﬁg. 5/1-2).
I.2.2.2. Stratigraﬁa:
În secţiunile S. 3 şi S. 4 au fost descoperite
vestigii, care au aparţinut manifestărilor Cernavodă II (doar câteva fragmente ceramice), Glina,
Tei, Basarabi şi Latène. Acestea au fost prezente
în vegetal (S. 3 = 0.36 m; S. 4 = 0.42 m). Stratul
vegetal din S. 5 a fost gros de 0.37 m, iar în el a
fost identiﬁcate rare fragmente ceramice Dridu
şi Glina.
Sub acest, strat din S. 3 şi S. 5 urma pământul galben-maroniu lipsit de materiale arheologice (exceptând complexele). În schimb, în S. 4,
mai jos de vegetal, în toate cele trei 1a-3a
-, a urmat un strat arheologic (gros de 0.07/0.22
m) aparţinând culturii Glina. Sub acestea se găsea stratul lipsit de urme umane.
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vorba de un strat arheologic propriuzis, dar cu
greu poate ﬁ socotit un complex „clasic” (l-am
notat Cpl. 3).
I.2.2.3.2. Cultura Tei:
O groapă menajeră (G. 3) a fost documentată în S. 4,
2b-3b, la adâncimea de -0.52 m.
Complexul a avut o formă aproape cilindrică,
coborând până la -0.84 m. Gura ovală a avut un
diametru de 0.42/0.45 m, iar fundul 0.43/0.47
m. Inventarul gropii a fost alcătuit din bobiţe
de chirpici, rare oase de animale, fragmente ceramice şi un recipient întregibil şi două ceşti
fragmentare.
I.2.2.3.3. Cultura Dridu (cu contribuţie de
Marin Panait):
În S. 5, a au fost surprinse resturile unui
cuptor (C. 2) (ﬁg. 6/1-2). Acesta fusese înălţat direct pe pământ, având o cameră de ardere
(se pare că avea o dublă funcţionalitate: arderea
vaselor ceramice şi, apoi, prepararea hranei?),
de formă rectangulară (dimensiuni: 0.47 x 0.56
m), din care s-au mai păstrat, în proporţie de
60-70%, pereţii verticali. Cât priveşte cupola,
prăbuşită în interiorul cuptorului, aceasta a fost
tot de formă rectangulară, ﬁ ind construită din
chirpici, pe care se aﬂă impregnate urme de pari
şi roci de râu friabile (gresii). Vatra cuptorului
a fost amplasată pe un pat de pietre (ﬁg. 7/3), la
care se adaugă gresiile şi fragmentele de ceramică. În camera de ardere a cuptorului au fost
descoperite cinci vase-borcan (ﬁg. 7/1-2). Tot în
camera de ardere a fost descoperit un maxilar,
care, după toate probabilităţile, a aparţinut unui
ierbivor sălbatec.

I.2.2.3. Complexele:
I.2.2.3.1. Cultura Glina:
I.2.2.3.1.1. Construcţii de suprafaţă (?):
I.2.2.3.1.1.1. În S. 3, în
1, între adâncimile de – 0.54 şi – 0.77 m, pe o suprafaţă ovală
(diametru 1.20 x 1.03 m), a fost identiﬁ cată o
aglomerare de material arheologic, alcătuită din
bulgări relativ mici de chirpici, un număr semII. Materialul arheologic:
niﬁcativ de fragmente ceramice, dar de dimensiII.1. Cultura Cernavodă II:
uni reduse, şi două vase în miniatură. Posibil ca
II.1.1. Ceramica:
respectiva concentrare de material să constituie
În S. 1, pe lângă fragmentele ceramice aparurmele unei construcţii/locuinţe de suprafaţă
ţinând culturii Cernavodă II, lucrate dintr-o pas(notată L. 2)
tă cu nisip relativ ﬁn şi bobiţe de calcar, dintre
I.2.2.3.1.1.2. În S. 4, în 1a-3a, între adân- care se evidenţiază un ciob de la un vas în formă
cimile de – 0.59 şi – 0.81 m, pe o suprafaţă de „S”, decorat cu un şir de crestături (pl. I/2).
neregulată, orientată nord-sud, lungă de aproape
II.1.2. Alte piese din lut ars:
4 m, a fost identiﬁcată o împrăştiere de material
→ capul unei ﬁgurine (feminine ?), cu ochii
arheologic, formată din bulgări de chirpici, fragmente ceramice şi un lot de piese litice. Nu este bine reliefaţi şi nasul pronunţat (pl. I/1);
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→ o mărgea din lut tubular (lungime = 2
cm, diametru = 1.2 cm), cu oriﬁciu median pentru prindere.

Greutate = 53 g. Materie primă: silex de culoare
cenuşiu cu puncte fosilifere în structură, asemănător variantei de Prut.
→ nucleu epuizat, descoperit în S. 4,
3,
II.2. Cultura Glina:
la adâncimea de -0.65-0.82 m. Piesa conservă
II.2.1. Piese litice (cu contribuţie de Lau- cortex pe circa 40% din suprafaţă. Dimensiuni:
renţiu Mecu):
Greutate = 18 g. Materie primă: silex de culoare
Este vorba exclusiv de artefacte din piatră cenuşie cu puncte fosilifere în structură, asemăcioplită, descoperite cu prilejul campaniei din nător variantei de silex de Prut.
anul 2011:
→ fragment proximal de lamă neretuşată,
→ fragment mezial de lamă retuşată, găsit în excavată din S. 4,
3, la adâncimea de -0.65S. 4,
1, la adâncimea de -0.60-0.80 m. Piesa 0.82 m. Piesa prezintă urmele unei percuţii dure
are proﬁl curb, prezintă pe una din laturi retu- prin talonul neted şi bulbul proeminent. Pe faţa
şe alternante (pe ½ din latură, cealaltă jumătate superioară se pot vedea negativele desprindeeste retuşată invers), marginale, solzoase, con- rilor anterioare subparalele. Dimensiuni: Luntinui. Pe faţa superioară sunt vizibile negativele gime = 4.7 cm; lăţime = 3.5 cm; grosime = 0.9
desprinderilor anterioare. Pe latura retuşată este cm;greutate = 17 g. Materie primă: silex de cuvizibil lustru. Dimensiuni: Lungime = 5.3 cm; loare cenuşie, asemănător variantei de Prut, cu
lăţime = 1.9 cm; grosime = 0.5 cm; greutate = puncte fosilifere în structură.
7 g. Materie primă: silex de culoare crem cu
→ fragment proximal de lamă neretuşată,
puncte fosilifere în structură, asemănător vari- descoperit în S. 4,
3, la adâncimea de -0.65antei balcanice.
0.82 m. Talonul piesei este neted, bulbul proe→ nucleu epuizat, descoperit în S. 4, 1, la minent ceea ce ne indică utilizarea unei percuţii
adâncimea de -0.60-0.80 m. Dimensiuni: Greuta- dure. Dimensiuni: Lungime = 2.7 cm; lăţime =
te = 12 g. Materie primă: silex de culoare cenu- 2.9 cm; grosime = 0.7 cm; greutate = 7 g. Mateşie cu puncte fosilifere în structură, asemănător rie primă: silex de culoare cenuşie, asemănător
variantei celui de Prut.
variantei de silex de Prut, cu puncte fosilifere
→ fragment proximal de lamă neretuşată, în structură.
găsit în S. 4,
2, la adâncimea de -0.60-0.80
→ nucleu epuizat, descoperit în S. 4,
3,
m. Piesa prezintă bulb proeminent, talon neted la adâncimea de -0.65-0.82 m. Dimensiuni: Greobţinute prin percuţie dură. Pe faţa superioară se utate = 13 g. Materie primă: silex de culoare
pot vedea negativele de desprindere anterioare crem, asemănător variantei de silex balcanic, cu
subparalele. Dimensiuni: Greutate = 4 g. Mate- puncte fosilifere în structură.
rie primă: silex de culoare cenuşie, cu puncte
→ nucleu epuizat, găsit în S. 4, 2. Dimenfosilifere în structură.
siuni: Greutate = 7 g. Materie primă: silex de
→ nucleu epuizat, recuperat din în S. 4,
culoare maronie, asemănător variantei de silex
3, la adâncimea de -0.65-0.82 m. Dimensiuni: de Topliţa, cu puncte fosilifere în structură.
Greutate = 99 g. Materie primă: silex de culoare
→ aşchie completă, descoperită în S. 4,
cenuşie cu puncte fosilifere în structură, asemă3, la adâncimea de -0.65-0.82 m. Piesa prenător variantei de silex de Prut.
zintă indicii ale unei percuţii dure, reprezentate
→ nucleu epuizat, descoperit în S. 4,
3, de bulbul proeminent, talon neted. Dimensiuni:
la adâncimea de -0.65-0.82 m. Piesa conservă Lungime = 7.2 cm; lăţime proximală = 4.5 cm;
cortex pe circa 20% din suprafaţă. Dimensiuni: lăţime mezială = 5.4 cm; lăţime distală = 2.6
Greutate = 85 g. Materie primă: silex de culoare cm; grosime = 0.9 cm; greutate = 48 g. Materie
crem cu puncte fosilifere în structură, asemănă- primă: silex de culoare crem, cu puncte fosilifetor variantei balcanice de silex.
re în structură, asemănător variantei balcanice.
→ nucleu epuizat, găsit în S. 4,
3, la
→ aşchie completă, găsită în S. 4,
3, la
adâncimea de -0.65-0.82 m. Piesa conservă adâncimea de -0.65-0.82 m. Piesa prezintă toate
cortex pe circa 70% din suprafaţă. Dimensiuni: indiciile unei percuţii dure: talon neted şi bulb
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II.2.2. Piese din metal:
Dăltiţă din cupru (lungimea = 0,107 m; lăţimea = 0,013 m; grosimea = 0,07 m), de formă
rectangulară, cu un capăt ascuţit, uşor rotunjit
(ﬁg. 8/1-2). A fost realizată prin batere.

În anul 2011 săpăturile au permis recuperarea din perimetrul probabil al L. 2 a două vase
în miniatură. Acestea (Tipul 1. după Schuster
1997a) sunt de forma unor pahare, ﬁind lucrate
din pastă semiﬁnă (pl. III/1-2). Din pastă ﬁnă a
fost modelat un castron (Tipul 7.3 după Schuster
1997a), evazat, cu buză arcuită spre interior (pl.
IV/2). Mai amintim, dar din pastă semigrosieră,
un recipent de tipul „ghiveci de ﬂori” (Tipul 3.2
după Schuster 1997a) (ﬁg. 15/1), un fragment de
la un vas sac (Tipul 1.2 după Schuster 1997a)
(ﬁg. 15/2), un altul de la o cană (Tipul 10.1 după
Schuster 1997a) (ﬁg. 15/3) şi unul de la o amforetă (Tipul 6.1 după Schuster 1997a) (ﬁg. 15/4).
Toartele recipientelor au fost în bandă îngustă şi lată, iar decorul a fost alcătuit din tradiţionalele „găuri-butoni”, realizate prin presare
din interior spre exterior, şi amplasate, mai cu
seamă, sub buză.

II.2.3. Ceramica:
Cantitatea de fragmente ceramice Glina de
la „Conacul Mironescu” este mică. Cioburile au
fost recuperate, în special, din cele două complexe (L. 2 şi Cpl. 3) şi, mai rar din vegetalul
secţiunilor. Recipientele au fost lucrate din pastă
grosieră („puţin frământată, cu o cantitate impresionantă de impurităţi în compoziţie: nisip,
pietricele, granule de calcar, cioburi pisate,...,
mica”, apud Schuster 1997a, 59), semigrosieră
(în compoziţie are „o cantitate importantă de
impurităţ, dar acestea sunt de dimensiuni mai
mici,... prezenţa acestora este relativ bine estompată la exteriorul vasului prin slip”, apud
Schuster 1997a, 59) şi, foarte rar, ﬁnă („Lutul
ales şi frământat cu grijă şi lipsa impurităţilor este caracteristica” acestei ceramici, apud
Schuster 1997a, 59).
Dintre recipientele din pastă semiﬁnă amintim un fragment de la un vas globular (Tipul 4.1
după Schuster 1997a) cu gâtul arcuit, în cazul
nostru de de înălţime mică, şi marginea răsfrântă spre exterior, decorat la graniţa dintre gât şi
umăr cu unşir de alveole (pl. I/3). Alt fragment
provine de la un vas în formă de „ghiveci de
ﬂori” (Tipul 3.1 după Schuster 1997a), cu pereţii
inclinaţi în afară, cu buza trasă spre exterior şi
decorat cu un şir de alveole la jumătatea gâtului
(pl. II/4).

II.3. Cultura Tei:
Lotul ceramic al acestei manifestări s-a dovedit mai degrabă restrâns. Aproape toată ceramică din punctul „Conacul Mironescu” a fost
recuperată din G. 1 şi G. 3. Ca recipiente întregi,
amintim din G. 1 un vas de dimensiuni relativ
mici (înălţimea = 0.09 m; diametrul fundului =
0.70 m; diametrul gurii = 0.126 m) (ﬁg. 3/1, 9/12), apaţinând fazei a III-a („La Stejar”)a culturii.
De formă tronconică şi puţin bombat la mijloc,
castronul, de culoare cenuşie (mai închisă spre
partea superioară), are fundul inelar, buza uşor
lăţită, iar toarta este amplasată între buză şi zona
mediană. Decorul vasului este variat: triunghiuri
haşurate cu linii incizate şi motivul spiralei, încadrate de două benzi (una spre buză şi alta în
zona mediană), iar o altă bandă se aﬂă amplasată
în apropierea fundului. Acestora li se adaugă cei
trei butoni, dispuşi la distanţe aproape egale, întrerupând, din loc în loc, prima bandă.
În G. 3, aparţinând fazei a IV-a („Fundeni”)
a culturii, a fost găsită o „fructieră” fragmentară (pl. V/4), prevăzut cu un picior, decorat, în
partea terminală, cu o bandă formată din trei
linii incizate, deasupra căreia sunt poziţionate
patru triunghiuri haşurate, de dimensiuni egale
şi cu vârfurile orientate în sus. În partea superioară, spre buză, decorul vasului este completat
cu o altă bandă (formată din nouă linii incizate),

proeminent. Dimensiuni: Lungime = 4.6 cm; lăţime proximală = 1.4 cm; lăţime mezială = 3.3
cm; lăţime distală = 4.8 cm; grosime = 0.5 cm;
greutate = 17 g. Materie primă: silex de culoare
crem, cu puncte fosilifere în structură.
→ fragment proximal de lamă neretuşată,
descoperit în S. 4,
3, la adâncimea de -0.650.82 m. Piesa prezintă talon neted şi bulb proeminent, caracteristice unei percuţii dure. Dimensiuni: Lungime = 3.2 cm; lăţime proximală = 2
cm; lăţime distală = 2.8 cm; grosime = 0.7 cm;
greutate = 9 g. Materie primă: silex de culoare
crem, cu puncte fosilifere în structură.
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deasupra căreia se aﬂă, de asemenea, triunghiuri
haşurate, dar de dimensiuni inegale.
În acelaşi complex au mai fost descoperite
două ceşti, recuperate fragmentar (în proporţie
de 50%), modelate dintr-o pastă de bună calitate,
de culoare cenuşie şi, respectiv, neagră, lipsite
de decor.
Buze şi funduri de vase (în special de la
ceşti şi castroane) (pl. V/1-2), toarte decorate
cu motivul triunghiului, lucrate din pastă ﬁnă, au
fost recuperate din cele două complexe şi, mult
mai rar, din stratul vegetal. Interesant este că,
olăria din pastă grosieră a fost puţin reprezentată, ﬁind identiﬁcată în G. 3, unele fragmente
având ca decor ornamentul făcut cu măturica
(„Besenstrichverzierung”) (pl. V/3).
II.4. Complexul Basarabi:
Au fost identificate câteva fragmente ceramice, dar numai în stratul vegetal şi în lutul
folosit la ridicarea C. 1/Dridu. O parte dintre
cioburi, provenind cu precădere de la baza, gura
şi toartele recipientelor, ne permit a vorbi despre
oale bombate, castroane, căni, ceşti. Pasta acestor vase a fost grosieră, semigrosieră şi ﬁnă, iar
culoarea lor castanie, neagră şi, mai rar, cenuşie.
Decorul se caracterizează prin brâuri în relief
alveolate şi crestate şi diferite forme geometrice
adâncite (romburi, triunghiuri, spirale, „S-uri”,
linii, haşuri) şi caneluri (orizontale şi verticale).
II.5. Civilizaţia getică:
Lotul de fragmente ceramice getice este
redus cantitativ şi puţin expresiv calitartiv. Au
fost identiﬁcate părţi (din păcate toate de mici
dimensiuni) de la vase de provizii tronconice şi
castroane lucrate cu mâna şi amfore şi castroane modelate la roată. Toate aceste piese aparţin
secolelor II-I a.Chr.
II.6. Cultura Dridu:
Dacă în stratul vegetal fragmentele ceramice
erau mai degrabă o raritate, mai bogate în piese
de olărie s-au dovedit L. 1 şi C. 2. În L. 1, aşa
cum am aﬁ rmat mai sus, într-o albiere (groapă?), situată aproximativ în centrul locuinţei, la
0.42 m vest de marginea de răsărit a complexului, a fost identiﬁcat un vas-borcan întreg (ﬁg.
10/1-2) (Schuster, Popa 2011, 382 şi ﬁg. 4)

În camera de ardere a cuptorului C. 2 au fost
descoperite cinci vase-borcan (patru dintre ele
au fost reîntregite), lucrate din pastă semigrosieră, de culoare cărămizie şi având dimensiuni
relativ mici (ﬁg. 11/1-2, 12/1-2, 13/1-2). Tot în
instalaţia de ardere au mai fost găsite fragmente
de la alte borcane (pl. VI/1-3).
Fragmente ceramice cu decor tipic, în special valuri incizate, au fost relativ puţine numeric. Dintre acestea am ilustrat două, descoperite
în campania din anul 2010, în zona locuinţei
(ﬁg. 14/1, 3), şi alte două din campania din anul
2011, găsite în C. 2 (ﬁg. 14 5/2, 4).
III. Câteva concluzii:
Chiar dacă răstimpul dedicat cercetărilor
vestigiilor de interes arheologic din punctul
„Conacul Mironescu” a fost scurt, săpăturile,
efectuate acolo unde terenul a permis-o şi unde
beneﬁciarul „Casei de bătrâni” a construit diferite anexe, având astfel nevoie de descărcare de
sarcină istorică, au oferit o imagine a dinamicii
de locuire în respectivul areal.
Urmele preistorice au fost reprezentate, aşa
cum s-a putut observa, de complexe şi materiale sau numai de acestea din urmă din Perioada
de Tranziţie de la Eneolitic la Epoca Bronzului
(cultura Cernavodă II), Bronzul Timpuriu (cultura Glina), Bronzul Mijlociu (cultura Tei, faza
a III-a), Bronzul Târziu (cultura Tei, faza a IVa) şi Hallstattul Mijlociu (complexul Basarabi).
Ulterior aici s-au aşezat sau numai au trecut comunităţi getice şi ale culturii Dridu.
Suprafaţa totală investigată de cca 66 mp,
reprezentând aproximativ 3% din arealul „Conacul Mironescu”, a permis descoperirea unei
gropi menajere Cernavodă II (G. 2), o alta Tei
IV (G. 3), o groapă cultică Tei III (G. 1), o construcţie de suprafaţă/ locuinţă Glina (L. 2), un
alt complex Glina (Cpl. 3), a cărui rost nu îl
ştim, o construcţie de suprafaţă/ locuinţă Dridu
(L. 1), un cuptor menajer (C. 1) şi un cuptor,
folosit iniţial, foarte probabil, la arderea de ceramică, ulterior transformat în instalaţie de ardere,
cu rol menajer (C. 2), al aceleiaşi culturi.
Despre straturile arheologice propriuzise se
pot spune puţine lucruri. Ele au fost documentate în special în zona complexelor. Respectivele
straturi s-au dovedit lipsite de consistenţă, ﬁ ind
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de grosimi modeste. Interesant este că, stratul
vegetal a conţinut în unele cazuri mai multe
fragmente ceramice decât straturile arheologice.
Acest aspect se datorează activităţii agricole de
pe promontoriu, arăturile derulate de-a lungul
veacurilor ducând la bulversarea terenului.
Situaţia stratigraﬁcă şi puţinătatea complexelor ne arată că, cel puţin în actualul stadiu
al cercetărilor, acest promontoriu al terasei din
dreapta Argeşului nu a fost prea intens locuit.

15

Totuşi, nu putem exclude, ca restul zonei punctului „Conacul Mironescu”, neinvestigată încă
pe cale arheologică, să mai adăpostească vestigii
şi complexe. Trebuie ţinut seama, de asemenea,
şi de faptul că, o bună partea din marginea de
nord a promontoriului, situat spre valea râului, a
cunoscut de-a lungul vremii puternice alunecări
de teren, aspect care, poate, a dus la distrugerea
unei importante zone din sit.

2. Punctul „Conacul lui Palade”
I. Amplasamentul, campaniile arheologice
şi complexele cercetate:
I.1. Amplasamentul:
Promontoriul terasei din dreapta Argeşului,
cu o altitudine medie de 82 m, pe care se găseşte situl „Conacul lui Palade” (localnicii numesc zona şi „Conacul Palade”), este delimitat
de două văi adânci, „Valea Mierlei” şi respectiv „Valea Morii”, la nord de râu, iar la sud de
acareturile conacului şi ale fostei „Cooperative
Agricole de Producţie” (ﬁg. 16/1, 21/1, 33/1-2)
(Schuster, Popa 2008, 33 şi pl. I, ﬁg. 1, 6, 8-10,
14-15). La răsărit de acest punct de interes arheologic se aﬂă situl „Malul Roşu”, iar la vest
situl „Conacul Mironescu”.
Trebuie precizat că, în punctul „Conacul lui
Palade” au avut loc de-a lungul timpului, inclusiv în ultimii 20 de ani, puternice alunecări de
teren, care au afectat în mare măsură arhitectura
promontoriului şi, implicit, vestigiile arheologice din zonă. Documente mai vechi (hărţi, fotograﬁi, note ale unor călători) conﬁrmă faptul că,
şi acest promontoriu, ca dealtfel toate ale terasei
înalte aﬂ ate în intra- şi extravilanul localităţii
Mironeşti, au fost mult mai întinse, ele înaintând
cu putere în valea Argeşului. Apele râului, cât
mai ales activitatea antropică, mai cu seamă cea
care a urmărit între 1987-1989 construirea „Canalului Dunăre-Bucureşti”, au inﬂuenţat negativ
peisajul.

I.2. Campaniile arheologice:
I.2.1. Investigaţiile vechi (anii 2002).
Asupra cercetărilor din campania anului
2002 am zăbovit cu alt prilej (Schuster, Popa,
Grofu, Panait 2003; Schuster, Popa 2008a, 33).
În campania respectivă au fost practicate două
secţiuni, al căror rost a fost de a aduce lămuriri cu privire la extinderea sitului şi a grosimii
stratului arheologic. Suprafaţa cercetată de mici
dimensiuni (40 mp), arealul unde din condiţii
obiective am fost nevoiţi să o amplasăm, nu ne-a
oferit o imagine prea elocventă asupra sitului.
Stratul arheologic (gros în zona complexelor de
0.20-0.50 m) s-a dovedit a ﬁ neuniform, ﬁind
mai consistent în partea sa nordică, anume spre
marginea promontoriului.
A fost investigată o locuinţă getică de suprafaţă, dotată cu o vatră de foc, şi două gropi
menajere, una aparţinând complexului Basarabi,
a două Hallstatt-ului cu ceramică canelată (Schuster, Popa 2008a, 33 sq. şi pl. VII/2). Pe lângă materiale getice şi hallstattiene, au mai fost
descoperite piese disparate din epoca bronzului,
culturile Tei (faza IIIb) şi Glina (Schuster, Popa
2008a, 34 sq. şi pl. XXX/4, XLVI/2, LIV/4-5,
LVIII/4, XCIV/1-2, ﬁg. 67).
I.2.2. Anul 2008:
I.2.2.1. Suprafeţe cercetate (cu contribuţii
de Marin Panait şi Florin Grofu):
Dacă S. 1 şi S. 2 din 2002 au fost dispuse
în partea apuseană a promontoriului (Schuster,
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Popa 2008a, ﬁg. 6: pe imaginea Google pot observa urmele celor două secţiuni), în anul 2008
ni s-a oferit ocazia de a investiga zona de est.
Noua secţiune, notată S. 3, cu dimensiunea de
10.00 x 2.00 m, fiind dispusă perpendicular
(nordest-sudvest) pe marginea terasei, la 6.50
m sud de aceasta. Ea, împreună cu celălalte două
secţiuni din campania precedentă, au avut rostul
de a surprinde situaţia arheologică a perimetrului cel mai afectat de alunecările de teren.

2.00 m şi S. 6 = 8.00 x 2.00 m. S-a continuat şi
săparea G. 3 din S. 3.
Toate secţiunile din 2009 au fost amplasate perpendicular pe marginea terasei, având
orientarea nordest-sudvest. Prin practicarea lor
s-a urmărit lămurirea situaţiei arheologice în
partea de răsărit a promontoriului. S. 4 a fost
dispusă paralel, la 8.50 m vest de S. 3. La 6.00
m apus de S. 4 a fost săpată S. 5, iar la 5.50 m
vest de aceasta S. 6. Între buza terasei şi S. 4 a
fost lăsată o distanţă de 3.80 m, între marginea
terasei şi S. 5 3.00 m, iar între graniţa de nord a
promontoriului şi S. 6 4.50 m.

I.2.2.2. Stratigraﬁa:
Din păcate, nu a fost identiﬁcat vreun strat
cultural clar conturat. Sub cel vegetal (gros de
0.30-0.42 m) începea pământul steril din punct
I.2.3.2. Stratigraﬁa:
de arheologic. În vegetal au fost descoperite câCele trei secţiuni au prezentat cam aceeaşi
teva fragmente ceramice aparţinând culturii Gli- situaţie stratigraﬁ că. Vegetalul a avut o grosina, complexului Basarabi şi civilizaţiei getice. me de 0.35-0.46 m, iar sub acestea s-a conturat
stratul steril din punct de vedere arheologic. În
I.2.2.3. Complexele:
vegetal au putut ﬁ identiﬁ cate piese ceramice
I.2.2.3.1. Groapă:
fragmentare aparţinând complexului Basarabi,
În partea de sud a S. 3, în 5, începând cu civilizaţiei getice şi culturii Dridu. Numai în S.
adâncimea de -0.31 m, au fost reperate resturile 6 au fost surprinse urmele unui complex. Invesunei o gropi (G. 3), probabil menajeră. Aceasta tigarea acestuia a fost amântă pentru o campanie
nu a putut ﬁ cercetată integral.
ulterioară.
I.2.2.3.2. Groapă Glina:
În
2 al S. 3, la adâncimea de -0.43 m,
într-o mică albiere a terenului (G. 4), cu înălţimea maximă de 0.07 m, pe a suprafaţă relativ restrânsă (un oval de 0.27/0.32 m), au fost
descoperite mai multe materiale litice (lame de
silex întregi şi fragmentare) şi câteva fragmente ceramice (şase cioburi de la şase recipiente
diferite) ale culturii Glina. Prezenţă la un loc,
într-un număr destul de ridicat de 15 piese, ridică unele semne de întrebare. Este vorba de
un atelier de cioplire a uneltelor de silex? Sau
avem de-a face cu un mic „depozit”? Ori această
aglomerare de piese avea un rost anume, pe care
nu îl putem întrezări?
I.2.3. Anul 2009:
I.2.3.1. Suprafeţe cercetate (cu contribuţii
de Marin Panait şi Florin Grofu):
Cercetările din anul 2009 au însumat o suprafaţă totală de 52 mp (Schuster, Popa, Panait, Mărgărit, Niţă 2010). Au fost deschise trei
secţiuni – S. 4 = 10.00 x 2.00 m, S. 5 = 8.00 x

I.2.3.3. Complexele:
G. 3 din S. 3, a cărei cercetare a debutat în
campania precedentă, a fost ﬁnalizată în 2009.
În 5 a fost descoperită, de fapt, o groapă menajeră din secolul 20, având ca inventar cenuşă,
cărbuni de lemn, un os de porc şi fragmente ceramice de la vase smălţuite.
Chiar dacă partea superioară a complexului
a fost distrusă de arături, este evident că, groapa
a avut forma unui triunchi de con răsturnat, cu
partea superioară cu un diametru de 0.63/0.65
m, iar fundul de 0.48/0.51 m. Înălţimea păstrată
a complexului a fost de 0.42 m, el pornea de la
0.27 m, ajungând până 0.69 m.
I.2.4. Anul 2010:
I.2.4.1. Suprafeţe cercetate (cu contribuţie
de Marin Panait):
De la est spre vest au fost practicate patru
secţiuni: S. 8 = 10.00 x 2.00 m, S. 7 = 8.00 x
2.00 m, S. 9 = 8.00 x 2.00 m şi S. 10 cu aceleaşi dimensiuni ca anterioara (Schuster, Popa,
Panait 2011). S. 8 a fost practicată paralel la

https://biblioteca-digitala.ro

Mironeşti. II – Locuri, cercetări arheologice, monumente şi personaje istorice

un m de S. 6, cu scopul de a ajuta la cercetarea
gropii identiﬁcată în partea vestică a
3-4 din
secţiunea amintită. S. 7 se găsea la 2.50 m vest
de S. 8, S. 9 la 3.00 de S. 9, iar S. 10 la 3.00 de
S. 9. Dacă între marginea terasei şi S. 8 era un
spaţiu de 4.57 m, între buza promontoriului şi
S. 7 era unul de 5.00 m. Distanţa între margine
şi S. 9 a fost de 4.60 m, iar între buză şi S. 10
de 3.80 m. Suprafaţa totală investigată în 2010
s-a ridicat la 58 mp.
I.2.4.2. Stratigraﬁa:
Chiar dacă de la nordvest spre sudest a fost
investigată o fâşie de teren lungă de cca 20 m şi
lată de aproximativ 10 m, stratigraﬁa s-a dovedit
relativ unitară. A fost vorba de un strat vegetal
de 0.36-0.42 m, mai gros, cca 0.43-0.48 m, în
S. 9, care a fost practicată parţial într-o uşoară
albiere.
În stratul vegetal au putut fi recunoscute
fragmente ceramice hallstattiene (Basarabi) şi
altele, mult mai rare, aparţinând epocii bronzului
(Glina şi Tei), civilizaţiei getice şi Dridu.
În S. 9, spre capătul său nordic,
1, a fost
surprins un strat subţire din Bronzul Timpuriu,
cultura Glina. În celălalte secţiuni, sub vegetal,
nu au putut ﬁ identiﬁcate straturi arheologice.
În S. 6 şi S. 8 a fost identiﬁcat câte un complex.
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I.2.4.3.2. Groapă de cult (?):
Dacă S. 8 nu a jucat un rol în lămurirea situaţie G. 5, ea s-a dovedit utilă, căci, în
1-2,
a fost reperată o a doua groapă apartinând complexului Basarabi (G. 6). Groapa pornea de la
-0.49 m, baza ajungând la adâncimea de -0.86
m. Forma ei în proﬁl a fost aproape cilindrică
(diam. maxim 0.87/0.94 m). Umplutura complexului se compunea pe lângă pământul maroniu
speciﬁc zonei, din cenuşă, cărbuni de lemn şi
două recipiente: o ceaşcă şi o „urnă”.
I.2.5. Anul 2011:
I.2.5.1. Suprafeţe cercetate (cu contribuţie
de Marin Panait):
Pentru cunoaşterea cât mai exactă a situaţiei
arheologice a promontoriu terasei Argeşului, a
fost continuată şi în 2011 deschiderea de noi
secţiuni (Schuster, Popa, Panait 2012, 86). Astfel, au fost săpată S. 11 (20.00 x 2.00 m) şi S.
12 (20.00 x 2.00 m), care au fost dispuse lângă
cea mai sudică clădire care a aparţinut fostului
„C.A.P.”. Ele erau situate la 3.50 m de marginea actuală a promontoriului, între ele existând
o suprafaţă lată de 4.00 m.

I.2.4.2. Stratigraﬁa:
Situaţia stratigraﬁ că a celor două secţiuni
cercetate a fost identică. Sub un strat vegetal de
0.35/0.40 m, urma un strat arheologic deosebit
I.2.4.3. Complexele:
de subţire, variind între 0.04 m (la capătul de
I.2.4.3.1. Groapă menajeră:
În
3-4 ale S. 6, la adâncimea de -0.57 sud) şi 0.11 m (la capătul de nord), în care a
m a fost descoperită gura unei gropi (G. 5) de fost identiﬁcată o mixtură de materiale aparţiformă uşor ovală cu un diametru de 1.76/1.82 nând culturilor Glina, Hallstatt-ului Timpuriu
m. Deoarece complexul intra în peretele de vest (ceramică canelată) şi Mijlociu (complexul Baal şanţului, la un m de S. 6 a fost trasată, aşa sarabi), getice şi Dridu. Din păcate, nu a fost
cum am menţionat deja, S. 8. Deschiderea aces- surprins nici un complex.
tei secţiuni s-a dovedit neproductivă, din cauză
II. Materialul arheologic:
că, groapa, cu orientarea nord-sud, îşi închidea
II.1. Cultura Glina:
conturul de vest cam la jumătatea martorului (la
II.1.1. Piese litice (cu contribuţie de Lau0.43 m) dintre cele două secţiuni.
Complexul menajer, de forma unui clopot, renţiu Mecu):
II.1.1.1. Piese cioplite:
cu baza deţinând un diametru de 1.98/2.07 m,
→ lamă completă retuşată, descoperită în
cobora până la adâncimea de -2.05 m. Inventarul
2, la -0.43-0.50
se compunea din fragmente ceramice Basarabi, anul 2008 în G. 4, din S. 3,
oase de animale (în general sparte, unele dintre m. Pe faţa inferioară prezintă bulb proeminent,
ele prezentând urme de arsură), bulgări de chir- talonul este neted, semne ale unei percuţii dure.
Pe faţa superioară se pot observa negativele
pici, cărbuni de lemn şi cenuşă.
desprinderilor anterioare. Pe latura stângă spre
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capătul distal se pot observa retuşe directe,
abrupte, solzoase, discontinui. Dimensiuni: Lungime = 14 cm; lăţime = 4.7 cm; grosime = 1.4
cm; greutate = 101 grame.Materie primă: silex
de culoare bej închis, cu puncte fosilifere în
structură.
→ lamelă neretuşată, descoperită în G. 4,
din S. 3,
2, la -0.43 m. Piesa prezintă bulb
proeminent şi talon neted, semne ale utilizării în
procesul de debitaj a unei percuţii dure. Pe faţa
superioară se pot observa negative ale desprinderilor anterioare. Dimensiuni: Lungime = 4.2
cm; lăţime = 1.5 cm; grosime = 0.3 cm; greutate = 2 grame. Materie primă: silex de culoare
crem, cu structură omogenă.
→ fragment mezial de lamă retuşată, descoperit în G. 4, din S. 3,
2, la -0.43-0.50 m.
Pe una din laturi piesa prezintă retuşe inverse,
continui, marginale, solzoase, iar pe latura opusă piesa conservă cortex pe 20 % din suprafaţa
ei. Pe unul din capetele de fractură s-a încercat
amenajarea prin retuşe abrupte, solzoase directe
a unui front de grattoir. Dimensiuni: Lungime
= 3.3 cm; lăţime = 3.3 cm; grosime = 0.5 cm;
greutate = 11 grame. Materie primă: silex de
culoare crem, cu structură omogenă.
→ fragment proximal de lamă neretuşată,
descoperit în G. 4, din S. 3,
2, la -0.43-0.50
m. Piesa are bulb cu stigmat de percuţie dură,
talonul care probabil era neted este acum afectat de o spărtură, probabil accidentală. Pe faţa
superioară se văd negativele desprinderilor anterioare. Dimensiuni: Lungime = 5.4 cm; lăţime
= 1.6 cm; grosime = 0.4 cm; greutate = 5 grame.
Materie primă: silex de culoare bej închis, cu
structură neomogenă.
→ lamă retuşată, descoperită în G. 4, din S.
3,
2, la -0.43-0.50 m. Piesa masivă prezintă
bulb cu stigmat de percuţie dură şi talon neted.
Pe latura stângă piesa poartă retuşe directe, abrupte, solzoase, continui, marginale. Pe jumătatea proximală a laturii drepte piesa prezinta retuşe directe, marginale, continui, iar pe cealaltă
jumătate retuşe inverse, solzoase, continui. Piesa
are proﬁ l curb. Dimensiuni: Lungime = 12.6;
lăţime = 3.3 cm; grosime = 1.1 cm; greutate =
69 grame. Materie primă: silex de culoare crem,
cu structură omogenă.

→ fragment mezial de lamă retuşată, descoperit în G. 4, din S. 3,
2, la -0.43-0.50 m. Pe
faţa superioară se pot observa negativele desprinderilor anterioare prederminate, subparalele.
Piesa are secţiune trapezoidală şi pe ambele laturi prezintă retuşe directe, solzoase, marginale,
discontinui. Dimensiuni: Lungime = 5.7 cm; lăţime = 2.2 cm; grosime = 0.7 cm; greutate = 14
grame. Materie primă: silex de culoare maronie,
structură neomogenă.
→ fragment proximal de lamă retuşată descoperit în G. 4, din S. 3,
2, la -0.43-0.50 m.
Pe faţa inferioară piesa prezintă bulb cu stigmat
de percuţie dură. Talonul piesei este dispărut
datorită aplicării de retuşe. Latura stângă este
retuşată prin retuşe abrupte, directe, solzoase,
continui. Dimensiuni: Lungime = 4.5 cm; lăţime = 2.9 cm; grosime = 1.4 cm; greutate = 25
grame.Materie primă: silex de culoare crem,
structură neomogenă.
→ fragment distal de lamă retuşată, descoperit în G. 4, din S. 3,
2, la -0.43-0.50 m. Pe
capătul piesei este amenajat un front de grattoir prin retuşe abrupte, directe, solzoase. Latura
stângă a piesei poartă retuşe inverse, marginale,
solzoase, continui, în vreme ce latura dreaptă
este caracterizată de retuşe directe, abrupte,
continui, solzoase. Piesa are proﬁ l uşor curb.
Dimensiuni: Lungime = 6.5 cm; lăţime = 2.8
cm; grosime = 1 cm; greutate = 28 grame. Materie primă: silex de culoare crem, cu structură
omogenă.
→ fagment distal de lamă retuşată, descoperit în G. 4, din S. 3,
2, la -0.43-0.50 m. Pe
ambele laturi piesa poartă retuşe directe, marginale, solzoase, discontinui. Piesa are secţiune
triunghiulară, iar pe faţa superioară a ei se pot
observa negativele desprinderilor anterioare,
predeterminate, subparalele. Dimensiuni: Lungime = 5.5 cm; lăţime proximală = 3.7 cm; lăţime mezială = 3.3 cm; lăţime distală = 1.4 cm;
grosime =1,3 cm; greutate = 22 grame. Materie
primă: silex de culoare crem, cu puncte fosilifere în structură .
→ fragment mezial de lamă retuşată, descoperit în G. 4, din S. 3,
2, la -0.43-0.50 m.
Pe una din laturi se pot observa retuşe directe,
solzoase, marginale, discontinui. Piesa conservă
cortex pe 60-65 % din suprafaţa feţei superioare.
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Dimensiuni: Greutate = 7 grame. Materie primă:
silex de culoare maronie, cu structură omogenă.
→ fragment distal de lamă retuşată, descoperit în G. 4, din S. 3,
2, la -0.43-0.50 m.
Piesa are proﬁl curb, faţa superioară conservă
cortex pe 85 % din suprafaţa ei. Pe ambele laturi
piesa poartă retuşe directe, abrupte, solzoase,
marginale, discontinui. Dimensiuni: Lungime
= 8.8 cm; lăţime = 3.6 cm; grosime = 1.2 cm;
greutate = 44 grame. Materie primă: silex de
culoare crem, cu puncte fosilifere în structură.
→ fragment proximal de lamelă retuşată,
descoperit în G. 4, din S. 3,
2, la -0.43-0.50
m. Bulbul piesei este proeminent, talonul neted,
secţiunea este triunghiulară. Pe latura dreaptă
sunt aplicate retuşe directe, solzoase, discontinui, marginale. Dimensiuni: Lungime = 3 cm;
lăţime = 1.4 cm; grosime = 0.2 cm; greutate = 2
grame.Materie primă: silex de culoare maronie,
cu structură omogenă.
→ fragment mezial de lamă masivă, retuşată, descoperit în G. 4, din S. 3,
2, la -0.430.50 m. Piesa are secţiune triunghiulară, proﬁ l
curb şi prezintă pe una din laturi retuşe inverse,
solzoase, marginale, continui. Aceste retuşe dau
laturii un aspect denticulat. Dimensiuni: Lungime = 6.9 cm; lăţime = 4.2 cm; grosime = 1.3
cm; greutate = 45 grame. Materie primă: silex
de culoare maronie, cu structură neomogenă.
→ fragment distal de lamă retuşată, descoperit în G. 4, din S. 3,
2, la -0.43-0.50 m.
Pe latura stângă piesa poartă retuşe discontinui,
marginale, abrupte, solzoase, în timp ce latura
opusă este caracterizată de retuşe alternante, solzoase, marginale. Piesa conservă cortex pe 40 %
din suprafaţă. Dimensiuni: Lungime = 6.3 cm;
lăţime = 3.3 cm; grosime = 1.5 cm; greutate =
42 grame. Materie primă: silex de culoare crem,
cu puncte fosilifere în structură.
→ fragment mezial de lamă retuşată, descoperit în G. 4, din S. 3,
2, la -0.43-0.50 m.
Pe una din laturi piesa prezintă retuşe directe,
abrupte, solzoase, discontinui. Latura opusă
este caracterizată de retuşe directe, marginale,
solzoase care dau laturii un aspect denticulat.
Dimensiuni: lungime = 6.5 cm; lăţime = 2.3 cm;
grosime = 0.9 cm; greutate = 18 grame. Materie
primă: silex de culoare crem, cu puncte fosilifere în structură.
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II.1.1.2. Piese şlefuite:
Cuţit de tip Krummesser (ﬁg. 17/1-2) descoperit în anul 2011, în S. 11,
1, la adâncimea
de -0.40-0.60 m. Piesa are profil curb, latura
activă pare să ﬁ fost cea din interior, ea ﬁ ind
ascuţită şi prezentând şi mici desprinderi de utilizare. În capătul proximal piesa este ceva mai
groasă, probabil pentru a putea ﬁ ţinută mai uşor
în mână. Capătul distal ca şi latura exterioară
prezintă teşituri care par să indice o utilizare a
piesei ca lustruitor. Dimensiuni: Lungime = 16.2
cm; lăţime proximală = 4.2 cm; lăţime mezială
= 2.7 cm; lăţime distală = 1.7 cm; grosime =
1.4 cm; greutate = 159 g. Materie primă: gresie
metamorfozată.
II.1.2. Piese din lut ars:
II.1.2.1. Ceramica:
II.1.2.1.1. Formele:
Fragmentele ceramice din Bronzul Timpuriu,
cultura Glina, au fost identiﬁ cate atât în stratul vegetal, cât şi cel de cultură (cu materiale
amestecate) din S. 11 - S. 12. Olăria a fost lucrată din pastă grosieră şi semigrosieră. Culoarea
fragmentelor (neunitară pe tot fragmentul) este
cenuşie, cărămizie sau galbenă. Unele cioburi
prezintă urme de ardere secundară.
Dintre forme amintim vasele sac, cele globulare, castroane şi ceşti (Tipurile 1.3, 4.3, 7.2,
10 şi 12 după Schuster 1997) (ﬁg. 18/1-3, pl.
VII/1-2, 4-5).
II.1.2.1.2. Decorul:
Principalul ornament sunt „găurile-butoni”,
practicate dinspre interior spre exterior. Mai rare
s-au dovedit a ﬁ alveolele (pe buză sau în zona
de incidenţă dintre gât şi umăr), cercurile (realizate cu trestia), crestăturile (pe buze şi umăr),
„Besenstrich” (un singur fragment din zone inferioară a unui vas) şi brâurile aplicate (alveolate
sau crestate).
II.1.2.2. Alte piese: fusaiolă tronconică
fragmentară.
II.2. Cultura Tei:
Acestei manifestări i-au aparţinut mai multe
fragmente, găsite în vegetalul S. 9, dintre care
amintim două, lucrate din pastă bună, de cu-
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loare neagră, provenind de la ceşti. Decorul lor
– triunghiuri, romburi şi spirale – realizate în
tehnica împunsătorilor succesive („Stichkannaltechnik”), ne permit atribuirea lor fazei Tei III.

dintr-una cu mici impurităţi. Culorile sunt, mai
ales, negru-cenuşiu, dar şi, mult mai rar, maroniu, cenuşiu şi cărămiziu. O parte din fragmente
prezintă urme de ardere secundară.

II.3. Hallstatt Timpuriu – Ceramică canelată:
Numărul fragmentelor identiﬁcate, exclusiv
în stratul vegetal din S. 11, a fost redus. Dintre
acestea se remarcă un fragment cu cinci caneluri
orizontale, provenind, foarte probabil, de la un
recipient bitronconic. Un fragment de la un vas
asemănător a mai fost descoperit şi în campania
din anul 2002 (Schuster, Popa 2008a, ﬁg. 67/1).

II.4.1.2. Decorul:
Sunt de amintit brâurile alveolate (dispuse
orizontul, vertical şi oblic), cele crestate (unele
duble şi asociate cu cele alveolate), altele încadrate între benzi incizate şi excizate, proeminenţe (conice) şi decorul adâncit (incizii geometrice), în special cercul, triunghiul şi rombul (pl.
I/3-5, VIII/1-5, IX/2).

II.4. Complexul Basarabi:
II.4.1. Ceramica:
II.4.1.1. Formele:
La fel ca şi în campaniile anterioare (ﬁ g.
35/1), şi după 2008 piesele ceramice fragmentare sau întregi au fost recuperatre atât din complexe, cât şi din stratul vegetal. Dintre vasele
întregi amintim pe cele două din G. 5 investigată
în 2010. Este vorba de o ceaşcă (dimensiuni:
înălţimea = 0.07 m, diametrul bazei = 0.04 m,
diametrul gurii = 0.09 m), lucrată dintr-o pastă
relativ bine aleasă, de culoare neagră-cenuşie
(fig. 19/1-2), de formă tronconică, cu pereţii
uşor arcuiţi, cu fundul plat, prevăzută cu o toartă
supraînălţată (ruptă din vechime).
Al doilea recipient, este un vas bitronconic
(dimensiuni: înălţime = 0.15 m, diametrul bazei
= 0.05 m, diametrul gurii = 0.075 m, diametrul
maxim al corpului = 0.21 m) este de forma unei
„urne” (pl. VIII/2), cu gâtul cilindric şi fundul
plat, prevăzut cu două torţi, din care una a fost
ruptă în vechime. Pasta din care este realizat
vasul este tot de calitate relativ bună. Culoarea
este neagră-cenuşie, dar în partea sa inferioară
se pot observa pete mkaronii şi cărămizii de la
arderea secundară.
În afara celor două piese întregi, mai trebuie
menţionată şi descoperirea unui număr destul de
mare de fragmente ceramice, provenind de la
vase-borcan, străchini invazate şi evazate, vase
cu picior, ceşti cu două torţi, cănile cu o toartă
şi planul gurii oblic ş.a. (ﬁ g. 20/1-2, pl. I/3-5,
VIII/1-2, 4-5, X/1-2). Unele dintre fragmente
au fost lucrate din pastă de bună calitate, altele

II.4.2. Alte piese din lut ars: două fusaiole
bitronconice (pl. IX/3-4).
II.5. Civilizaţia getică:
Dacă în anul 2002 a fost descoperit, în special în perimetrul probabil al construcţiei de
suprafaţă (L. 1) din S. 2,
1-3, un lot destul
de bogat de ceramică, inclusiv vase întregi şi
întregibile (Schuster, Popa 2008a, 33 sq. şi pl.
XLVI/2, LIV/4-5, LVIII/4), în campaniile ulterioare (2008-2011), olăria getică a fost slab
reprezentată. Au fost identiﬁ cate, dar exclusiv
în stratul vegetal ale secţiunilor deschise, fragmente de la recipiente lucrate cu mâna (vase sac
şi borcane), dar şi altele realizate cu roata (fructiere, castroane).
II.6. Cultura Dridu:
Cele câteva fragmente Dridu au putut ﬁ recuperate din stratul vegetal al S. 6 - S. 11. Ele
provenea de la borcane şi castroane, unele lucrate din pastă grosieră, altele (numai două fragmente) din pastă ﬁnă, fără impurităţi.
II.7. Epoca modernă:
În G. 3 din
5 al S. 3, au fost recuperate
cinci fragmente de la o cană cu corpul rotunjit,
decorată cu un grupaj trei linii paralele pe umări,
vopsite în alb. Fragmentele ceramice prezentau
urme de ardere secundară.
III. Unele concluzii:
Investigaţii arheologice derulate în acest
punct în mai multe campanii (2002, 2008-2011),

https://biblioteca-digitala.ro

Mironeşti. II – Locuri, cercetări arheologice, monumente şi personaje istorice

au permis cercetarea prin 11 secţiuni (S. 1 - S.
11) a unei suprafeţe de 220 mp. Evident că,
această suprafaţă este destul de mică în raport
cu întregul areal al promontoriului. Din păcate,
cauze obiective, anume ﬁnanţarea insuﬁcientă,
situaţia terenului, marcat de mici văi, crăpături
ce preﬁgurau alunecări de teren, solul instabil,
unele construcţii în paragină sau fundaţiile altora, plantaţii de pomi fructiferi, ne-au împiedicat
a zăbovi mai intens asupra acestui sit. Pe dealtă
parte, au existat şi unele cauze subiective, dintre care amintim relaţia nu prea fericită cu noul
propietar al unei părţi a terenului şi conlucrarea
proastă (din vina lor) cu unele autorităţi în domeniul protecţiei patrimoniului.
Chiar dacă suprafaţa investigată a fost destul
de redusă, prin dispunerea în teren a secţiunilor,
a putut ﬁ cercetată, în bună parte, zona de la
capătul de nordvest al promontoriului până la
punctul cel mai răsăritean al prăbuşirii majore
a malulului terasei, adică un perimetru lung de
cca 400 m şi lat de aproximativ 40 m.
Toate secţiunile, orientate nordevest-sudest,
perpendicular pe marginea promontoriului, au
conﬁrmat că în interiorul terasei, adică la sud
de graniţa celor 15-20 m de la buza terasei, nu
au mai putut ﬁ descoperite complexe de interes
arheologic. Numai în stratul vegetal, din cauza
arăturilor, care au purtat unele materiale, au putut ﬁ identiﬁcate fragmente ceramice.
Dacă tot am vorbit de stratul vegetal, trebuie
reamintit că, acesta avea o grosime medie de
cca 0.30-0.50 m. Sub acesta au fost identiﬁcate
în unele zone un strat arheologic relativ subţire,
care, însă, cuprindea materiale, în special fragmente ceramice, din diferite medii culturale şi
epoci, din Bronzul Timpuriu până în secolul 20.
După cum s-a putut constata din cele scrise
mai sus, coroborate cu informaţiile furnizate în
primul volum dedicat investigaţiilor de la Mironeşti-Conacul lui Palade (Schuster, Popa 2008a,
33 sq. şi pl. VII/2), pe promontoriu au fost cercetate o construcţie de suprafaţă getică, foarte
probabil o locuinţă (L. 1), două gropi menajere (G. 1 şi G. 5) şi o probabilă groapă de cult
(G. 6), toate aparţinând complexului Basarabi,
o groapă menajeră hallstattiană cu ceramică
canelată (G. 2) şi o groapă menajeră modernă
(G. 3). Acestora li se alătură complexul din
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Bronzul Timpuriu, cultura Glina, notat de noi
ca G. 4.
Referitor la acesta din urmă, până în prezent
nu avem ştire cu privire la un astfel de complex,
situat izolat în teren (cel puţin aşa pare în lumina suprafeţei limitate din promontoriu cercetată
prin săpături; imaginea aceasta poate ﬁ însă eronată, în spaţiul larg al sitului, în areale neinvestigate pe cale arheologică, nu este exclus să existe
urme ale altor complexe – gropi, construcţii de
suprafaţă, bordeie), cu un inventar litic destul de
semniﬁcativ. Piesele recuperate din „groapă”,
fac parte toate din categoria lamelor/ lamelelor (una întreagă, restul fragmentare), ceea ce
ar indica o anume selecţie a uneltelor, după un
criteriu foarte precis. Lipsesc alte tipuri de piese,
le fel nucleele sau aşchiile, care ar putea, eventual, să indice că în zonă a funcţionat un loc de
prelucrare al silexului, un „atelier”.
Pe dealtă parte, prezenţa în „groapă” a celor
şase fragmente ceramice, toate de dimensiuni
relativ reduse, de la tot atâtea recipiente, lucrate
din pastă grosieră, dintre care două buze (una
alveolată), dotate cu un şir orizontal de „găuributoni” sub ele, este, parcă, în contradicţie cu
ideea unui complex ritualic „standard” (dacă, cu
adevărat, chiar există aşa ceva...).
Cercetările din punctul „Conacul lui Palade”, fără a ﬁ, aşa cum am văzut, de o amplitudine deosebită, ne permit a considera această
zonă a terasei înalte din dreapta Argeşului, un
areal care a atras de-a lungul mileniilor diferitele
comunităţi umane. Probabil că noi am surprins
„periferia” sudică a spaţiului de interes pentru
respectivele populaţii.
Cum am precizat cu diferite alte prilejuri,
inclusiv la începutul prezentului capitol, terenul
spre valea râului a cunoscut puternice aluncări
de teren, care au dus în mod cert la distrugerea unei bune părţi a sitului. Tot de aici a fost
„împrumutat” o parte din pământul folosit la
înălţarea digurilor viitorului canal „Dunăre-Bucureşti”.
Rezumând, pe promontoriul de la „Conacul
lui Palade” au fost descoperite vestigii din Bronzul Timpuriu, cultura Glina, Bronzul Mijlociu,
cultura Tei III, hallstattiene (ceramică canelată
şi complexul Basarabi), getice, cultura Dridu,
Evul Mediu Mijlociu şi Final, epoca modernă.
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Respective materiale şi complexe arheologice
conﬁrmă faptul că respectivul areal, dominând
valea Argeşului, a oferit condiţii relativ optime

de viată în mai toate secvenţele temporale de
la Epoca Bronzului până în contemporaneitate.

3. Punctul „Malul Roşu”
I. Amplasamentul şi campaniile arheologice:
I.1. Amplasamentul:
Amplasat pe un promontoriu al terasei din
dreapta Argeşului (altitudine maximă în partea
sa estică = 87,20 m; spre vest altitudinea scade la 82 m), situl de la „Malul Roşu” (ﬁg. 2/2,
21/1-2, 22/1-2, 48/2: vedere din avion – apud
CIMEC) este ﬂancat la nord de acest râu, la sud
de o vale care îl separă de drumul judeţean, la
est (spre satul Teiuş) de o vale puţin adâncă,
iar la vest de o altă vale mult mai pronunţată,
delimitându-l de arealul „Conacul lui Palade”
(Schuster, Popa 2008a, 35 şi ﬁg. 7, 8/a-b, 9-10).
Starea de conservare a sitului este, din păcate, destul de precară, existând un proces continuu de eroziune, mai ales în partea nordică,
spre râul Argeş. Astfel, după campania din 2007,
asupra căreia am zăbovit în primul volum al monograﬁei, hălci semniﬁcative de teren s-au desprins din promontoriu, alunecând în valea râului.
Dealtfel, cât de curând se vor desprinde şi alte
părţi, dovadă în acest sens sunt unele crăpături
adânci ce se pot observa la suprafaţa solului.
Cercetarea arheologică a fost îngreunată şi
de existenţa în această zonă a unei plantaţii de
salcâmi. Având o înţelegere cu autorităţile forestiere din judeţ, am evitat a tăia pomi, în consecinţă, investigaţia s-a derulat exclusiv în areale
lipsite de vegetaţie majoră sau printre arbori.

I.2.1.1. Suprafeţe cercetate (cu contribuţii
de Marin Panait şi Florin Grofu):
A fost deschis un număr de nouă secţiuni,
totalizând o suprafaţă de 168 mp. Astfel, S. 22,
S. 24, S. 25, S. 26 şi S. 27 au avut dimensiunile
8.00x2.00 m; S. 23 a fost de 10.00x2.00 m, S. 29
de 12.00x2.00 şi S. 30 de 6.00x2.00 m La S. 19,
săpată în anul 2007 (Schuster, Popa 2008, 36 şi
pl. VIII), a fost practicată o casetă – C. 8bis, cu
dimensiunile de 2.00x2.00 m. Toate suprafeţele
investigate au avut orientarea nord-sud.

I.2.1.2. Stratigraﬁa:
Ca un dat general, în toate secţiunile practicate, a fost documentat un strat vegetal gros de
cca 0.20-0.30 m, conţinând un amestec de pământ negricios cu altul roşcat (de pădure). Acesta era spicat de materiale arheologice (fragmente
ceramice şi bulgăraşi de chirpici), dovedind în
multe zone, că este rezultatul unei intervenţii
antropice. Aşa cum am precizat şi cu alt prilej
(Schuster, Popa 2008a, 35), tot promontoriul a
suferit în anii ‚70 ai secolului trecut, cu ocazia
sădirii plantaţiei de salcâmi, o nivelare, care a
dus la schimbarea suprafeţei iniţiale. Materialul
arheologic din stratul vegetal a aparţinut culturilor Cernavodă I, Cernavodă III, Cernavodă II,
Glina, Tei, Radovanu şi Basarabi.
Sub vegetal, în S. 22, a fost descoperit un
strat Cernavodă II, acesta ﬁind, în medie, gros
de 0.16 m. În segmentul nordic al S. 29, 1-2,
a fost reperat un strat subţire al aceleaşi maniI.2. Campaniile arheologice:
festări culturale, gros de 0.07 m, la fel ca şi în
I.2.1. Anul 2008:
2, gros de 0.06 m.
Cercetările arheologice s-au derulat în peri- partea centrală a S. 30,
În S. 24-25, S. 28-29 şi C8bis, sub stratul
oada august-septembrie (Schuster, Popa, Panait,
Panait 2009). Finanţarea s-a făcut din fonduri- vegetal a fost identificat un altul arheologic,
le muzeului. Participanţi la investigaţii au fost consistent de 0.20-1.78 m (S. 24 = 0.25 m, S.
Cristian Schuster, Traian Popa, Florin Grofu, 25 = 0.28 m, S. 28 = 0.30, S. 29 = 0.40 m, C.
Marin Panait, Alexandra Panait şi Daniela Pa- 8bis = 1.78 m).
nait.
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notam cu privire la acest complex următoarele:
„O situaţie arheologică interesantă a fost surprinsă în S. 19, mai exact în extrimitatea sudică
a promontoriului, între
5-6. Aici a apărut,
mai întâi, o concentrare de fragmente ceramice
(între adâncimile de -0,60-0,90 m), sub care s-a
găsit o alta (între -0,90-1,00 m), din care au
putut ﬁ rîntregite trei vase..., la care se adaugă
o dăltiţă din piatră şi câteva fragmente de unelte
din silex (lame, burine şi gratoare).” (Schuster,
Popa 2008a, 39).
Singura zonă în care a putut ﬁ cercetat în
2008 complexul, a fost C. 8bis, trasată la S. 19
(din 2007). Buza gropii pornea de la -0.39 m,
iar fundul ei a atins cota -2.17 m. Complexul
s-a dovedit mult mai întins decât am crezut iniţial. De aceea în campaniile viitoare se va continua investigarea gropii. Un impediment vor
constitui însă arborii din zonă.
Trebuie precizat că, şi în această parte a
complexului, au putut ﬁ urmărite succesiuni de
depuneri. Este vorba de şapte „straturi” majore,
numărate de jos spre suprafaţa gropii: STR1 =
gros de 0.25 m, STR2 = 0.17 m, STR3 = 0.32 m,
STR4 = 0.18 m, STR5 = 0.26 m, STR6 = 0.35 m,
STR7 = 0.25 m. Evident că respectivele grosimi
nu sunt uniforme pe toată depunerea straturilor,
noi indicănd o medie generală pentru fiecare
strat.
Fiecare din straturi a fost alcătuit din cenuşă, cărbuni de lemn, chirpici, piese litice, fragmente ceramice, unele provenind de la acelaşi
recipient, dovedind astfel că ele au fost sparte intenţionat înainte de a ﬁ depuse în groapă.
Menţionăm că în STR5 au fost identificate şi
I.2.1.3.2. Cultura Glina:
În S. 30,
4, între -0.42-0.83 m, a fost câteva bucăţi ce aduc a „zgură metalică” (?).
identiﬁcată partea inferioară a unei gropi mena- Fiecare din straturi a fost delimitat de următorul
jere (notată G. 1/2008). Forma sa rotundă (diam. printr-o depunere de cenuşă, groasă de aproxi= 0.76 m) ne face să credem, că era vorba de un mativ 0.04/0.06 m.
Din inventarul complexului (STR6) a făcut
complex cilindric. Inventarul gropii era alcătuit
din mici bulgări de chirpici (pe care nu au putut parte şi fragmente (unul dintre ele mai mare,
ﬁ observate urme de nuiele), puţină cenuşă şi de formă aproximativ ovală, cu dimensiunile de
0.27x0.21 m) dintr-un cuptor menajer dezafectat
ceramică fragmentară (pl. XI/1-4, XII/1-4).
şi aruncate în groapă. Aceste fragmente provin
de la „cupola” instalaţiei de foc, unele dintre ele
I.2.1.3.3. Cultura Basarabi:
Este vorba de o groapă ritualică, identiﬁca- purtând urmele nuielilor, care au fost folosite
tă deja în anul 2007. Cu prilejul publicării pri- la modelarea acesteia (Schuster, Popa, Panait,
mului volum al monograﬁei privind Mironeştiul, Panait 2010, 149). Pe fragmentul cel mai mare

I.2.1.3. Complexele:
I.2.1.3.1. Cultura Cernavodă II:
a.) Dacă stratul de cultură Cernavodă II a
fost în general gros de 0.16 m în S. 22, în
1,
acesta a avut în partea de vest a caroului o consistenţă sporită. Aici, pe o jumătate (?) de oval
cu lungimea de 0.87 m şi lăţimea de 0.56 m,
grosimea stratului de cultură a fost de 0.26 m. O
bună parte a acestei suprafeţe ovale pătrundea în
proﬁlul de est al secţiunii. Din păcate rădăcinile unui copac ne-au împiedicat să deschidem o
casetă. Stratul respectiv era alcătuit din bulgări
de chirpici, unii destul de masivi (0.25 m în diametru). Probabil ei făceau parte din structura
unei construcţii de suprafaţă (notată de noi L.
1/2008). Pe unii dintre bulgării de chirpici s-au
putut recunoaşte urme de pari (grosimea de 0.06
m) şi de împletitură. Nu putem să ne pronunţăm
asupra dimensiunilor reale ale complexului. Sub
chirpici au fost surprinse mici „insule” de cenuşă” (de la acoperiş?) şi fragmente ceramice.
b.) În aceeaşi secţiune (S. 22), în
2 (partea sa sudică) şi 3 (partea sa nordică), au fost
documentată groapa unei construcţii adâncite.
Adâncimea la care s-a ajuns, a fost -2.09 m de
la suprafaţa actuală a solului. A fost surprinsă
o parte a bordeiului (notat L. 2/2008), anume
segmentul lui vestic, cu dimensiunile de 1.65
m lăţime şi 1.28 m lungime. Arealul de răsărit al complexului se pierdea în proﬁlul estic al
secţiunii. Astfel că nu putem şti cât de mare a
fost bordeiul. În perimetrul construcţiei nu au
fost găsite amenajeri speciale, singura constatare
ﬁind că locuinţa a avut colţurile uşor rotunjite.
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au putut ﬁ observate şi urmele unui par (diam.
= 0,07 m).
În toate straturile au fost descoperite oase de
animale, cele mai multe sparte, iar unele dintre
prezentând urme de ardere sau ﬁerbere. Resturile osoase provin atât de la specii domestice,
cât şi sălbatice (Schuster, Popa, Panait, Panait
2009, 149 sq.). Locul de frunte îl ocupă Bos taurus, urmat de ovicaprine şi porcine. Animalele
sălbatice au fost într-un procentaj minor. S-au
găsit numai câteva oase de Capreolus capreolus
şi Lepus europaeus.
I.2.2. Anul 2009:
Cercetările din acest an au fost efectuate de
Cristian Schuster, Traian Popa şi Marin Panait. La prelucrarea materialului arheologic (din
campaniile 2008-2009) recuperat au contribuit
şi Monica Mărgărit şi Loredana Niţă. Finanţarea săpăturilor, derulate în intervalul augustseptembrie, a fost suportată integral de Muzeul
Judeşean „Teohari Antonescu” (Schuster, Popa,
Panait, Mărgărit, Niţă 2010).
I.2.2.1. Suprafeţe cercetate (cu contribuţii
de Marin Panait şi Florin Grofu):
Au continuat investigaţiile la S. 19 şi S. 22,
precum şi la C. 8bis. Au fost deschise şi noi suprafeţe: S. 31 (6.00x2.00 m), S. 32 (12.00x2.00
m), S. 33 (6.00x2.00 m) şi S. 34 (8.00x2.00 m).
Suprafaţa totală săpată în 2010 a fost 64 mp.
I.2.2.2. Stratigraﬁa:
Stratul vegetal al noilor secţiuni practicate,
gros de 0.36/0.43 m a adăpostit materiale arheologice din Perioada de Tranziţie de la Eneolitic la Epoca Bronzului (cultura Cernavodă II),
Bronzul Timpuriu (cultura Glina) şi Hallstatt-ul
Mijlociu (complexul Basarabi). Ceramica Glina
a fost mai numeroasă în vegetalul S. 31 şi S.
33, situate sprec sudestul promontoriului. Olăria Basarabi a fost documentată cu precădere în
vegetalul S. 31, S. 33 şi S. 34.
În noile suprafeţe deschise a fost surprins
în S. 31, S. 33 şi S. 34 un strat arheologic subţire (grosime medie: 0.23 m; 0.26 m; 0.20 m)
aparţinând complexului cultural Basarabi. Pentru culturile Glina şi Cernavodă II nu au fost
identiﬁcate straturi arheologic.

I.2.2.3. Complexele:
a.) În S. 19 şi C. 8bis a fost continuată cercetarea gropii ritualice Basarabi. Existenţa celor
şase straturi (STR1-6) au fost conﬁrmată şi de
situaţia din partea de vest a gropii.
b.) Aşa cum am precizat mai sus cu prilejul campaniei din 2008, în S. 22,
2-3, au
fost identificate urmele unui bordei (notat L.
2/2008). Este vorba de partea lui vestică (dim.
= 1.65x1.28 m). Baza complexului a ajuns până
la adâncimea de -3.21 m. Inventarul bordeiului
a cuprins bucăţi de chirpici, ceramică, oase de
animale, cenuşă şi cărbuni. În „colţul” de nordvest a putut fi reperată o bucată din podeaua
din galben, bine bătătorit (suprafaţă păstrată =
0.31x0.28 m; grosime maximă = 0.08 m)
I.2.3. Anul 2010:
Campania arheologică din anul 2010 în localitatea Mironeşti, a fost dedicate, în special,
investigaţiilor din punctele „Conacul lui Palade” şi „Conacul Mironescu”, amploarea cercetărilor la „Malul Roşu” ﬁind redusă.
I.2.3.1. Suprafeţe cercetate (cu contribuţie
de Marin Panait):
La „Malul Roşu” au fost continuate săpăturile la S. 19, deschisă în anul 2007 (Schuster, Popa 2008a, 36 şi pl. VIII). La momentul
deschiderii ei, secţiunea a avut o suprafaţă cu
dimensiunile 12.00x2.00 m. În 2010 ea a fost
prelungită pe latura sa sudică cu alţi opt metri
(dim. = 8.00x2.00).
I.2.3.2. Stratigraﬁa:
Stratul vegetal a avut o grosime de 0.350.42 m, ﬁind mai pronunţat în partea nordică a
secţiunii. În el au fost găsite materiale ceramice Basarabi şi altele rare de la alte manifestări
culturale (culturile Glina şi Tei III şi civilizaţia
getică). Sub acest strat a fost documentată o
groapă hallstattiană.
I.2.3.3. Complexele:
Scopul campaniei din 2010 la „Malul Roşu”
a fost de a continua investigarea gropii ritualice
Basarabi. De aici şi decizia de a prelungii S. 19
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de 0.47-0.57 m. Acest lucru s-a datorat nivelărilor practicate cu ocazia plantării pepinierei
de salcămi (în anii ‚60-’70 ai secolului 20) şi
aducerii de pământ din altă parte. În S. 34/bis,
S. 35 şi S. 36, stratul vegetal a avut grosimea de
0.32-0.36 m. Stratul a adăpostit materiale arheologice aparţinând manifestărilor Eneoliticului
Târziu (Cernavodă I), Perioadei de Tranziţie
spre Bronz (Cernavodă III şi Cernavodă II) şi
Hallstatt (cultura Basarabi). Rare au fost fragmentele ceramice ale culturilor Glina şi Radovanu.
Sub vegetal a fost identiﬁcat în S. 31/bis, S.
32/bis şi S. 33/bis un strat arheologic aparţinând
culturilor Cernavodă I şi Cernavodă III (nu au
fost surprinse indicii, care să permită o defalcare
pe ﬁecare cultură a stratului arheologic). Consistenţa acestuia s-a ridicat, în general, la 0.14 m,
el ﬁind mai puţin pronunţat în S. 33/bis (grosime
= 0.09 m). În S. 34/bis, S. 35 şi S. 36 m nu a fost
documentat nici un strat arheologic, sub vegetal
găsindu-se pământul roşcat de pădure, lipsit de
materiale arheologice.
O situaţie specială au reprezentat S. 1 şi S.
I.2.4. Anul 2011:
Investigaţiile arheologice din 2011, ﬁ nan- 2. În anul practicări lor (2002), nu au putut ﬁ ﬁţate integral de MJTA Giurgiu, s-au derulat în nalizată, din păcate, investigaţia lor. Reamintim
perioada august-septembrie. Această campanie a că, S. 1, cu dimensiunile de 10.00x2.00 m, „avea
însemnat, de fapt, şi ﬁnalizarea cercetărilor din orientarea nordest-sudvest, ﬁind amplasată pe
latura nord-vestică a promontoriului... Nu au
această zonă a localităţii Mironeşti.
fost sesizate straturi arheologice clar delimitate.
I.2.4.1. Suprafeţe cercetate (cu contribuţie În stratul vegetal, gros de 0,20-0,30 m, au putut ﬁ sesizate fragmente ceramice ce aparţineau
de Marin Panait):
A fost cercetată o suprafaţă de 102 mp, con- culturii Sântana de Mureş, perioadei getice şi
stituită din cinci secţiuni şi două casete: S. 31/ altele, puţine, din Bronzul Mijlociu, cultura Tei
bis (6.00x2.00 m), S. 32/bis (10.00x2.00 m), III” (Schuster, Popa 2008a, 35). La „-0.30 m,
S. 33/bis (10.00x2.00 m), S. 34/bis (8.00x2.00 în 4 al S. 1, a fost descoperită o vatră de foc
m), S. 35 (8.00x2.00 m), S. 36 (6.00x2.00 m), aproape ovală (notată V.1), având dimensiunea
C. 9 (2.00x1.00 m), practicată la S. 31 şi C. 10 de 1,00x1,05 m” (Schuster, Popa 2008a, 37 şi
pl. IX/2). Această instalaţie de foc a aparţinut
(2.00x2.00 m), la S. 32.
Acestora li s-au adaugat continuarea cerce- culturii Basarabi.
Un alt complex, de data aceasta o constructărilor în secţiunile S. 1 şi S. 2 din 2002 (Schuster, Popa 2008a, 35 sq. şi pl. VIII/S.1, S.2, ţie Cernavodă II, „a fost identiﬁcat la adânci8-10... Din el a fost surIX/1: proﬁlul peretelui estic), de la adâncimea mea de -0,70 m, în
prinsă o suprafaţă de 2,02x0,40 m. Din păcate,
de -1.00/1.20 m până la 2.50 m.
pe latura de est, datorită salcâmilor, nu am putut trasa o casetă în dreptul locuinţei, pentru a-i
I.2.4.2. Stratigraﬁa:
Stratul vegetal diferă de la un grup de sec- detecta probabila dimensiune totală... Locuinţa,
ţiuni la altul. Astfel, în S. 31/bis, S. 32/bis şi S. notată L.1, cel puţin în segmentul cercetat, nu
33/bis şi C. 9 şi C. 10 grosimea acestuia a fost era dotată cu vreo instalaţie de foc sau alt tip
spre sud. Din păcate situaţia terenului cu plantaţia de salcâmi nu a permis extinderea prea largă.
Acest demers ne-a permis surprinderea în
3 a marginii de sud a complexului. Adâncimea de la care pornea groapa în
1-3 a fost
de -0.35/0.37 m. Fundul ei a fost identiﬁ cat la
adâncimea maximă de -1.69 m.
Dacă în campania din 2008 au putut ﬁ sesizate în C. 8bis şase straturi (STR1-6), în apropierea marginii sudice ale gropii au putut ﬁ reperate cu certitudine numai patru (STR I-IV). STR I
a fost gros de 0.32/0.35 m, STR II de 0.28/
0.33 m, STR III de 0.36/0.41 m şi STR IV de 0.42/
0.47 m.
Din păcate tipul de săpătură, condiţionată
de prezenţa arborilor, nu ne-a permis a stabili
cu precizie raporturile STR din C. 8bis cu cele
din prelungirea S. 19. Cert este că şi STR I-IV
conţineau materiale arheologice diverse (ceramică, cărbuni, chirpici, oase de animale), ﬁecare
strat ﬁind „acoperit” cu o peliculă de cca 0.03/
0.05 m de cenuşă ﬁnă.
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de complex anexă... În schimb au fost găsite
fragmente din podina ei, realizate din lut galben bine tasat” (Schuster, Popa 2008a, 37 şi pl.
IX/2).
În anul 2011 au fost demontate „petecele”
de podină, iar pe toată suprafaţa secţiunii s-a
coborat până la -1.30/1.40 m. Sub complexul
Cernavodă II nu au fost identiﬁ cate materiale
arheologice care să aparţină amintitei manifestări sau alteia. În schimb, a apărut acelaşi pământ brun-roşcat de pădure, speciﬁc întregului
promontoriu.
S. 2 „a fost amplasată în prelungirea lui S.1,
la 2,00 m sud-est, având aceeaşi orientare şi tot
dimensiunile de 10,00x2,00 m” (Schuster, Popa
2008a, 36 şi pl. VIII/S.2). În unele carouri s-au
surprins straturi arheologice. Astfel, „de la 0,50
m, până la 0,70/0,80 m s-a găsit un strat getic,
iar sub acesta, unul hallstattian (în grosime de
0,17/0,22 m). Materialele din Epoca Bronzului,
cultura Tei IIIb şi cultura Glina, se găseau la
baza acestui strat, fără a se constitui într-un
strat arheologic propriu-zis”.
Deoarece în 2002 nu am dat de pământul
steril din punct de vedere arheologic, în 2011
am adâncit secţiunea. Spre surprinderea noastră,
dacă în 1-2 şi 4-5, la adâncimea de -1.10/1.30
m a putut ﬁ descoperit pământul brun-roşcat de
pădure, în 3 a fost găsită a groapă menajeră.
I.2.4.3. Complexele:
I.2.4.3.1. Cultura Cernavodă III:
În S. 32/bis, 4-5, şi C. 10 a fost surprinsă
o groapă (notată G. 2/2011) aparţinând culturii
Cernavodă III. Interesant este că acest complex
a avut o deschidere destul mare, de formă ovală
– 0.85x1.46 m -, dar adâncimea lui a fost relativ
mică -0.96 m, groapa pornind de la -0.68 m.
Complexul nu îl putem socoti dovada unei construcţii adâncite. Pe dealtă parte, chiar dacă în
interiorul gropii am găsit resturi menajere (oase
de la animale, chirpici, cenuşă şi rare fragmente
ceramice), este posibil ca ea să ﬁ fost săpată
iniţial cu un alt rost decât de groapă de uz gospodăresc.

(notată G. 1/2011), ovală în plan, cu deschiderea
de 0.42/0.63 m, cilindrică în secţiune, care cobora până la -2.39 m. În ea au fost găsite fragmente
ceramice Cernavodă II, bulgări de chirpici, oase
de animale, şase pietre de râu şi cenuşă. Sub
buza complexului a fost documentat acelaşi pământ de pădure, lipsit de materiale arheologice.
I.2.4.3.3. Sfârşitul secolului XVIII – începutul secolului XIX:
O situaţie cu totul aparte, inedită pentru
„Malu Roşu”, o reprezintă descoperirea în S. 31/
bis, în 3-4, adâncimea -0.28 m, a unui cuptor
de gospodărie, distrus aproape în totalitate. Vatra cuptorului (cu dimensiuni de 1.00x1.00 m),
de formă pătrată, a fost amplasată pe un pat de
pietre de râu (de dimensiuni relativ modeste),
iar sub ea se aﬂă un strat de lut ars, gros de circa 0.15 m. Inventarul cuptorului mai cuprinde
bucăţi mari de lipitură arsă, un strat de cenuşă,
amestecată cu cărbune de lemn, iar în apropiere
au fost descoperite câteva fragmente de ceramică smălţuită, datată la sfârşitul secolului XVIII
– începutul secolului XIX.
Crezând că instalaţia de foc a fost parte
dintr-un ansamblu mai larg, la S. 31/bis a fost
practicată C. 9. Nu au fost descoperite alte complexe, fapt ce ne face să credem că, cuptorul a
fost o instalaţie singulară în zonă.
I.3. Materialul arheologic:
I.3.1. Cultura Cernavodă I:
I.3.1.1. Ceramica:
Lotul de fragmente recuperate în intervalul
2008-2011 a fost restrâns. Din păcate fragmentele nu au permis reconstituirea unor forme. Pasta
folosită a fost cea semiﬁ nă, cu nisip cu bobul
mărunt şi mica. Ca decor amintim crestăturile
sub buză şi pe umărul recipientelor.

I.3.2. Cultura Cernavodă III:
I.3.2.1. Ceramica:
Faţă de ceramica descoperită la MironeştiMalul Roşu până în 2008 (Schuster, Popa 2008a,
44 sq.), în 2011 a fost recuperată o cantitate mai
mare de fragmente ce au în compoziţia pastei
scoică pisată. Culoarea ceramicii este uşor ceI.2.4.3.2. Cultura Cernavodă II:
Cum am precizat deja mai sus, în S. 1, 3, nuşie şi maronie-gălbuie. Ca forme, sunt de
la -1.12 m adâncime, a fost identiﬁcată o groapă amintit vasele globulare cu gâtul îndesat, cele
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„sac” şi castroanele cu umărul bine marcat şi
buza trasă spre interior. Unele torţi au fost de
tipul „troian”, altele late. În privinţa decorului,
acesta cuprinde brâuri în relief crestate sau alveolate (deseori combinate), linii simple, inegale
ca lungime, dispuse în partea mediană a vaselor.
I.3.3. Cultura Cernavodă II:
I.3.3.1. Ceramica:
→ Dintre forme identiﬁ cate în 2008 s-au
remarcă ceşti, căni, străchini cu proﬁl în formă
de „S” sau cu marginea lată, borcane cu umăr retras, oale globulare (pl. XIII/1-4, XIV/1-4). Torţile (tubulare de tip, late etc.) sunt, unele, uşor
supraînălţate, altele ﬁind amplasate în zona mediană a recipientelor. Decorul se compune dijn
adâncituri ovale şi semilunare pe buză şi umăr.
→ Ceramica recuperată în 2009 din L.
2/2008 (pl. XV/1-6), fragmentară în cea mai
mare parte – s-a găsit numai un singur vas întreg, un recipient (pahar) în miniatură -, a permis sesizarea următoarelor forme: oale globulare, borcane cu umăr retras, castroane/străchini,
ceşti). Decorul a fost compus din crestături, dispuse sub forma unor brâuri pe corpul vasului,
alveole şi creste.
→ În campaniile din anii 2010-2011 au fost
descoperite numai câteva fragmente ceramice.
I.3.3.2. Piese litice:
Pentru cultura Cernavodă II au fost documentate câteva unelte de silex (lame, burine,
aşchii), care, din păcate, s-au păstrat exclusiv
fragmentar.
I.3.3.3. Piese din os:
În campania din anul 2009, în L. 2, au fost
descoperite mai multe piese din os, unele întregi, altele fragmentare, reprezentând sule, străpungătoare şi dornuri (pl. XVI/1-6).
I.3.4. Cultura Glina:
I.3.4.1. Ceramica:
În campania din 2008 au fost găsite câteva
fragmente cu decor alveolat.
I.3.5. Cultura Tei:
I.3.5.1. Ceramica:
Numărul de fragmente ceramice descoperite
în campania din anul 2008 a fost restrâns. Sunt
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de menţionat piese din pastă grosieră şi numai
un singur ciob din pastă ﬁnă decorat în tehnica
împunsăturilor succesive cu două benzi haşurate.
I.3.6. Cultura Radovanu:
I.3.6.1. Ceramica:
Din stratul vegetal al diferitelor secţiuni
deschise începând cu anul 2008 numai câteva
fragmente.
I.3.7. Complexul Basarabi:
I.3.7.1. Ceramica:
Cercetările dinainte de 2008 au permis recuperarea unui lot relativ bogat de ceramică, inclusiv de recipiente întregi sau întregibile (ﬁ g.
34/2).
→ În campania din anul 2008 lotul de piese ceramice Basarabi a reprezentat peste 65%
din totalul olăriei excavate. Ceramica a fost recuperată în special din S. 19, S. 24, S. 25, S.
26, S. 29 şi C. 8bis. Din păcate posibilităţile
de reîntregire ale unor vase au rămas limitate.
Pasta din care au fost lucrate recipientele a fost
de trei categorii: grosieră, semigrosieră şi ﬁ nă.
Culoarea ceramicii a fost castanie (majoritatea
vaselor din pastă grosieră), cenuşie (recipientele
din pastă grosieră şi semigrosieră) şi neagră (în
special vasele din pastă ﬁnă).
Dintre forme au putut fi sesizate oalele
cu corpul rotunjit, castroanele, cănile, ceştile,
„fructierele”, platourile (pl. XVII/1-6, XVIII/1-6, XIX/1-4, XX/1-6, XXI/1-6, XXII/1-5,
XXIII/1-5, XXIV/1-2, 10, XXV/1-4, XXVI/14, XXVII/1-3, XXXIV/1). Unele dintre vasele
au fost prevăzute cu una sau două toarte, care
au fost în bandă îngustă (în secţiune ovale), lată
(în secţiune ovale sau rectangulare), în bandă
în secţiune pătrate, tubulare (pl. XXVIII/4-5,
XXIX/1-4, XXX/1-7, XXXI/1-6). Alte recipiente au prezentat diferite tipuri de apucători
(pl. XXIV/2, XXVI/2, XXVIII/1-3, XXXII/1-5),
unele servind chiar la agăţat.
Decorul plastic s-a caracterizat prin brăuri
orizontale alveolate amplasate sub buză (pl.
XVII/1, 5-6, XVIII/1-6, XIX/1-2, XXIII/2-5,
XXIV/2, XXV/3-4, XXVI/4, XXXIII/5) sau altele crestate (pl. XXIII/1), coaste verticale (pl.
XXVI/4). Ornamentica de tip adâncire a fost reprezentată de crestături (pl. XVII/1, 6, XVIII/6,
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XIX/2, XXIII/1, 3) şi alveole pe buză (pl. XVIII/5, XIX/1, XXXIII/1), dar şi de diferite ﬁguri
geometrice şi combinaţii ale acestora: reţea de
„X-uri” pe buză (pl. basarabi3/3), linii verticale,
orizontale, haşuri, meandre, spirale, benzi cu haşuri oblice, cu o reţea de haşuri, meandre, zigzaguri şi puncte, cu trei şiruri de puncte, cu „cupe”
oblice, şir de triunghiuri, şir orizontal de romburi, şir de „S-uri” oblice, (pl. XX/1-6, XXI/2-3,
5-6, XXII/1-5, XXV/1-2), caneluri orozontale,
verticale sau oblice (pl. XXI/1-4, XXVI/2), dar
şi decorul realizat cu „măturica” (pl. XXIV/1).
→ În campania din 2009 au fost descoperite
în groapa ritualică mai multe recipiente, care au
putut ﬁ reîntregite. Este vorba de un vas-urnă
cu două toarte în zona de maxim diametru (ﬁg.
23/1-2, 24/2), un castron evazat (ﬁg. 24/1), un
altul decorat cu un registru de caneluri oblice
şi o bandă haşurată (ﬁg. 28/1-2), o ceaşcă (pl.
34/2), o a doua ceaşcă păstrată mai fragmentar
(pl. 34/1).
Dintre fragmentele ceramice recuperate din
groapa ritualică, semnalăm două de la căni mai
înalte (ﬁg. 25/1-2), de la castroane (pl. 35/2-3,
36/3-4), unele decorate în interior (ﬁg. 26/2-3),
căni, ceşti (ﬁg. 26/1).
Un castron de dimensiuni apreciabile, cu
bază inelară, prevăzut cu patru aplicaţiuni plastice în formă de potcoavă cu deschiderea spre
partea inferioară a recipentului, a fost găsit în
S. 32 (ﬁg. 27/1-2, pl. 34/3).
→ În 2010 a fost descoperită o cantitate mai
mică de fragmente ceramice. Dintre cele din
groapa ritualică amintim acelea de la castroane,
căni, ceşti, recipiente globulare etc. (ﬁ g. 29/4,
pl. XXXVII/1-6), toate lucrate din pastă ﬁnă, dar
şi de la vase-sac, modelate din pastă de calitate
inferioară (ﬁg. 29/2-3).
→ Lotul de piese de olărie Basarabi recoltat
în 2011 a fost mai sărac faţă de campaniile anterioare. Au putut ﬁ recuperate totuşi, în special
din groapa ritualică (ﬁ g. 30/1-2, 31/1), câteva
recipiente interesante (vase globulare, căni).
I.3.7.2. Alte obiecte din lut ars: fusaiole
bitronconică (pl. 24/3, 5) şi alta discoidală decorată cu linii incizate (pl. 24/4) şi o plăcuţă
rotundă, având patru perforaţii dispuse simetric

(pl. 24/6), toate descoperite în anii 2008 şi 2009
în groapa ritualică.
I.3.7.3. Piese litice (cu contribuţie de Loredana Niţă):
- Eşantionul litic cioplit din campaniile
2008-2009 (vezi şi Niţă 2010) a fost „format
din 29 de piese din silex balcanic, de culoare
crem-gălbui deschis/maroniu-roşcat închis/negru, mat, omogeni, cu textură ﬁnă sau relativ
grosieră. Piesele sunt reprezentate de a) – suporturi neretuşate (10 aşchii şi 8 lame, complete
sau fragmentare), b) – piese indeterminabile (4
fragmente) şi c) – piese retuşate (1 grattoir, 3
lame retuşate şi 3 lame asemănătoare elementelor de seceră).
Din punct de vedere spaţial, fiecare din
aceste trei mari categorii este reprezentată, în
proporţie variată, în interiorul singurei structuri
clar individualizate a culturii Basarabi (groapa
rituală, 0,80-1 m).
Suporturile laminare prezintă, în general,
morfologie asemănătoare: cele mai multe dintre
ele, ﬁe că au fost modiﬁcate prin retuşă sau nu,
sunt obţinute prin percuţie dură (după cum o indică stigmatele prezente pe bulbul de percuţie),
au proﬁl concav şi secţiune transversală trapezoidală, iar suprafeţele dorsale poartă negative
de desprindere iniţiate din acelaşi sens. Într-un
singur caz, acela al unei lame meziale neretuşate, negativele vizibile pe suprafaţa dorsală indică, prin sensul desprinderii lor, exploatarea
unui nucleu cu două planuri de lovire.
Dimensiunile lor variază în mare măsură, în
cazul valorilor lungimii, datorită fragmentării,
în timp ce lăţimea atinge valori oarecum constante, de 21-24 mm/33-38 mm. Laturile lungi
sunt rareori intacte, ﬁind afectate, parţial sau
complet, de mici desprinderi neregulate, posibil
datorate folosirii; alte urme macroscopice intenţionate (datorate utilizării) şi/sau neintenţionate
(datorate accidentelor) apar sub forma lustrului
macroscopic, dispus neuniform şi a negativelor
aparţinând aşchiil;or de dimensiuni mici, vizibile pe suprafaţa ventrală a lamelor.
Piesa de tip grattoir distal are drept suport
o lamă fragmentată, de 43 mm lungime şi 33 mm
lăţime, afectată de o fractură oblică exrtinsă, al
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cărei negativ afectează parţial, în extremitatea
stângă a suportului, frontul de grattoir.
Lamele retuşate sunt fragmente meziale şi
proximal, de dimensiuni variabile (46 mm/58
mm/63 mm lungime, 34 mm/35 mm/42 mm lăţime), prezentând fracturi perpendiculare pe
planul suportului sau, în mai mică măsură,
longitudinale şi modiﬁcări accidentale de tip
écrasement sau de tipul desprinderilor neregulate de pe porţiunile neretuşate ale laturilor
lungi; retuşele, de regulă directe, semiabrupte,
acoperă parţial sau complet suprafaţa uneia sau
ambelor laturi.
Piesele asemănătoare elementelor de seceră
sunt fragmente meziale, de dimensiuni variabile: 34 mm/45 mm/62 mm lungime, 21 mm/24
mm/46 mm lăţime, 6 mm/5 mm/17 mm grosime;
într-unul din cazuri, fracturile perpendiculare
pe planul suportului au fost transformate în
troncaturi (directă, dreaptă, distală şi directă,
uşor convexă, proximală). Una din laturile lungi
poartă retuşă directă, semiabruptă sau abruptă,
continuă sau parţială (_nsoţită de un encoche,
într-unul din cazuri), în timp ce latură opusă
este modiﬁcată de desprinderi indirecte semicirculare, de mică întindere, dispuse regulat şi
acoperite de lustru macroscopic. Întinderea şi
uniformitatea peliculei de lustru sunt variabile,
acesta putându-se extinde şi pe latura retuşată
direct”.
→ Şi în campaniile 2010-2011 au mai fost
descoperite în groapa ritualică piese litice. Dintre acestea amintim din piatră cioplită lame fragmentare, ﬁerăstrău, aşchii complete şi incomplete (pl. 38/1-7, 9), iar din piatră lustruită o gresie
(pl. 38/8), folosită, foarte probabil, la lustruirea
ceramicii.
I.3.7.4. Piese pe materii dure de animale
(cu contribuţie de Monica Mărgărit):
Au fost luate în analiză câteva piese excavate în campania anului 2008. „Este vorba de o
dăltiţă lucrată dintr-o diaﬁză de os lung, prin
secţionare longitudinală, două vârfuri realizate
pe diaﬁze de os lung, secţionate longitudinal,
două vârfuri pe metatars şi tibie de ovi-caprine şi o perlă lucrată dintr-o valvă, aparţinând
speciei Unio.
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Studiul tehnic a urmărit identiﬁcarea modalităţilor de realizare ale celor două operaţii principale, vizând obţinerea obiectului ﬁnit:
debitajul şi fasonajul. Pentru etapa debitajului,
secţionarea longitudinală a osului, în cazul vârfurilor, a fost realizată exclusiv prin percuţie directă, în timp ce în cazul dăltiţei a fost aplicată
o tehnică de rainurage, continuată de o percuţie
indirectă. Amenajarea părţii active a fost efectuată, indiferent de categoria de unelte (dăltiţe
sau vârfuri) printr-un raclage longitudinal, etapa fasonajului ﬁind realizată printr-un polisage
ﬁn (dăltiţă) sau prin abraziune (vârfuri).
Studiul pieselor ilustrează o activitate oportunistă, în sensul unei investiţii tehnice minime
şi o utilizare îndelungată a acestor piese. Putem
vorbi chiar de o „întreţinere” a utilajului deoarece, cel puţin în cazul dăltiţei, partea activă a
fost reascuţită.
În schimb, pentru perla confecţionată din
valvă am identiﬁcat mai multe etape tehnologice, pornind de la extragerea unei aşchii, perforarea ei prin rotaţie dinspre ambele feţe şi
regularizarea, prin abraziune, a marginilor de
fractură.
În ciuda numărului redus de piese, putem
totuşi pune în evidenţă o opoziţie între piesele aparţinjând activităţilor cotidiene (dăltiţe,
vârfuri), prelucrate prin câteva gesturi, şi cele
aparţinând domeniului estetic, ce necesită o
investiţie tehnică mai importantă. ” (Mărgărit
2010).
II. Câteva concluzii:
În acest punct din localitatea Mironeşti s-au
derulat investigaţii arheologice de salvare şi apoi
sistematice din anul 1989 şi până în 2011. Cei
peste 20 de ani de cercetări ne-au permis obţinerea unor informaţii importante şi interesante
privind dinamica comunităţilor în acest spaţiu
într-un interval de timp apreciabil, în jur de 5000
de ani.
Aparent zona a fost epuizată din punct de
vedere arheologic. Realitatea este însă alta.
Prezenţa pădurii de salcâmi a impus efectuarea
investigaţiilor cu mare grijă, printre arbori. Densitatea lor în anumite areale nu a permis trasarea
de secţiuni arheologice, astfel unele microzone
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au rămas pete albe în ceea ce priveşte cunoaştere
din punct de vedere arheologic.
Pe dealtă parte, aşa cum am menţionat şi
în primul volum dedicat cercetărilor de la Mironeşti, punctul „Malul Roşu” a fost puternic
afectat de intervenţiile antropice şi eroziunile
naturale (Schuster, Popa 2008a, 35). Analizând
hărţi mai vechi, anterioare începerii lucrărilor
la ceea ce se dorea a ﬁ „Canalul Bucureşti-Dunăre”, dar şi unele fotograﬁi, la care se adaugă
informaţiile culese de la locuitorii mai bătrâni ai
satului, promontoriul pe care se găseşte „Malul
Roşu” (numit aşa din cauza pământului de culoare roşie) a fost mult mai mare, înaintând cu
putere în valea Argeşului.
Considerăm că peste 3/5 din pinten au fost
afectaţi. O parte din pământ a fost dislocat şi
folosit la ridicarea digurilor „Canalului”, dar
şi eroziunea, prezentă chiar înaintea debutului
lucrărilor la regularizarea râului, şi accelerată
după 1989, a jucat un rol important în „modelarea” actualei imagini a promontoriului. Pentru
înţelegerea acestui fenomen natural, amintim că
unele areale investigate de noi după 1989, aﬂate
mai aproape de nordul pintenului, au alunecat
ulterior în valea Argeşului.
De-a lungul campaniilor arheologice au fost
practicate 36 de secţiuni şi mai multe casete.
Secţiunile, condiţionate de prezenţa copacilor,
au avut lungimi diferite, dar aceeaşi lăţime de
2.00 m. Ele au fost amplasate în general perpendicular pe marginea nordică a pintenului, „acoperind” o secvenţă de la vest la est în lungime
de cca 250 m. Lăţimea cercetată, de la nord la
sud, a avut o dimensiune maximă de 50 m. Dacă
este să socotim cumulativ, am încercat investigarea unui teren în mărime de aproximativ 4000
mp. Dar, de fapt, adunând exclusiv suprafeţele
excavate, acestea se ridică la 412 mp.
O suprafaţă destul de limitată, dar care ne-a
permis descoperirea mai multor complexe, din
perioade diferite: o groapă menajeră Cernavodă
I, o vatră de foc exterioară, o groapă menajeră şi patru construcţii de suprafaţă (locuinţe)
şi un bordei Cernavodă II, o groapă menajeră
şi două construcţii (locuinţe) Cernavodă III, o
groapă menajeră Glina, o vatră exterioară, un
complex de vase (groapă, de fapt o albiere), o
groapă ritualică şi valul Basarabi, un cuptor

menajer de la sfârşitul secolului 18 – începutul
secolului 19. Alte manifestări culturale au fost
documentate numai prin materiale arheologice,
mai ales ceramică: aspectul Brăteşti, materialele
de tip Căţelu Nou-Mironeşti (Bronz Timpuriu,
pre-Glina), culturile Tei (faza III), Coslogeni,
Radovanu, civilizaţia getică, culturile Sântana
de Mureş şi Dridu.
Aşa cum am notat cu alte ocazii, interesantă
este la „Malul Roşu” prezenţa atât o vestigiilor
Brăteşti, dar şi Cernavodă I, la fel şi complexele Cernavodă III şi Cernavodă II. Se dovedeşte astfel că, Argeşul Inferior a fost de interes
pentru comunităţile venind dinspre sud, de pe
malurile Dunării (Cernavodă I, Cernavodă III,
Cernavodă II), dar şi din nord, grupul Brăteşti.
Evident că, notabile sunt şi materialele de
tip Căţelu Nou-Mironeşti, care indică, cel puţin
parţial, „legătura” dintre Cernavodă II, manifestare a Perioadei de Tranziţie spre Epoca Bronzului şi cultura Glina, expresia clasică a Bronzului
Timpuriu.
La Mironeşti-Malul Roşu a funcţionat, aşa
cum ne dovedeşte valul de apărare, o aşezare
fortiﬁcată a complexului Basarabi. Valul, aplatizat în urma intervenţiilor antropice din secolul 20, apăra latura sudică a promontoriului. Se
poate vorbi de o fortiﬁcare de tip „pinten barat”.
Partea superioară a valului prezintă urme
puternice de arsură (Schuster, Popa 1998a, ﬁg.
23-26), fapt care, foarte probabil, indică un incendiu al unei suprastructuri din lemn (palisadă?) sau o ardere intenţionată a părţii sale superioare, pentru a-i da o rezistenţă sporită (ﬁg.
32/1-2).
Din păcate, valul a putut ﬁ „tăiat” arheologic numai în două locuri, astfel că informaţiile
cu privire la construcţia sa sunt destul de lacunare. Lăţimea valului a fost, acolo unde l-am secţionat, între 2.82-3.57 m, iar înălţimea păstrată a
fost între 1.23-1.76 m. Nu a fost identiﬁcat decât
lut bine bătătorit, suprapus în mai multe straturi.
Pietrele de râu sunt o raritate în componenţa sa.
Au fost identiﬁcate şi câteva fragmente ceramice, aparţinând culturii Cernavodă II. Nu au fost
surprinse urmele unui şanţ de apărare.
Tot suprinzător este şi că, înafară de vatra
de foc exterioară, de complexul de vase şi de
groapa ritualică, pentru cultura Basarabi nu au
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fost descoperite construcţii, ﬁe ele de suprafaţă
sau de adâncime. Să ﬁ fost acestea distruse de
intervenţiile antropice ulterioare, de nivelările
practicate pentru pregătirea terenului pentru sădirea pădurii de salcâmi? Ori construcţiile au
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fost ridicate în arealul prăbuşit în valea Argeşului, sau ele se găsesc, măcar unele, în suprafeţele
nesăpate? Sau situl fortiﬁ cat a avut un rol de
„cetate” de refugiu?
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Capitolul II

Mironeștiul și vestigiile sale medievale

1. Curtea boierească şi biserica
În primul volum dedicat Mironeştiului, vorbind despre investigaţiile arheologice preventive, am amintit şi de cele din punctul „La Ruine”
(ﬁg. 48/1: vedere din avion, oferită cu generozitate de CIMEC) (Schuster, Popa 2008a, 28; vezi
şi Schuster, Popa, Barbu 2012, 77). Respectivele
ruine, vizibile în anii 1986-1993 încă destul de
bine la suprafaţa solului, erau fragmente de zid
ale fostelor curţi boiereşti de la Coiani, una din
vechile denumiri ale satului. Dealtfel, asupra
denumirilor localităţii am zăbovit tot în primul
volum (Schuster, Popa 2008a, 11). Ne permitem
să reamintim că, de-a lungul vremii, actualul sat
Mironeşti, a fost cunoscut sub titulatura de Coiani, aşa cum apare în hrisovul lui Radu Paisie
(ﬁg. 47/2) scris chiar în localitate, la 20 martie
1542 (DIR, B, veac. XVI, vol. II, doc. 288, 286287). Ulterior, la 11 ianuarie 1563, se vorbeşte
de Coieni. Paul de Alep, secretarul patriarhului
Macarie de Antiohia, însoţindu-l pe acesta preţ
de cca şase ani între 1653-1659 într-un periplu
prin ţară, notează că a vizitat satul Coiani. Pe
o hartă austriacă din 1757 apare acelaşi nume.
Coeni stă scris pe harta din colecţia Barbu Belu
din 1859, nume ce apare şi în Dicţionarul Geograﬁc (1898), unde însă în paranteză se trece şi
Cueni. De Coeni au pomenit şi Nicolae Iorga şi
Constantin C. Giurescu.
Aşa cum vom vedea în subcapitolul doi, Mironeşti-Coiani, a fost parte a uriaşului domeniu
al Craioveştilor. Faptul că pe la 1542 domnul
Radu Paisie (1535-1545) a emis un hrisov la
Coiani, indică faptul că aici „funcţiona” o curte boierească. Aceasta intră ulterior în averea
lui Radu Şerban şi, apoi, în cea a postelnicului
Constantin Cantacuzino, căsătorit cu Elena, ﬁica
lui Radu Şerban.

Am amintit de Paul de Alep. Acesta va vorbi laudativ despre curtea de la Coiani a postelnicului Cantacuzino:, situată într-un areal de
pe malul drept al râului Argeş, dominând valea
acestuia (ﬁg. 36/2), „unde acesta are un palat
după felul palatelor din Constantinopol. Există
într-adevăr ceva vrednic de admirat în arhitectura celor două clădiri principale aşezate una
în faţa celeilalte şi care nu se deosebesc cîtuşi
de puţin una de alta cu cupolele lor şi sunt zugrăvite în întregime spre a imita liniile vălurite
ale marmurei colorate. În vîrful ﬁecărei cupole,
încununînd-o, este un cerc întocmai ca o bucată din porﬁr foarte tare şi restul este făcut din
mai multe feţe asemenea cu cele ale marmurei.
Lemnăria este de o frumuseţe rară şi ferestrele
sunt minunate. Înăuntrul incintei este o biserică mare, cu hramul Sfântul Nicolae” (Călători
străini 1976, 231 sq.).
Soarta acestor curţi nu a fost prea fericită.
Pe la apusul secolului 18, se pare că, erau încă
în picioare, ﬁind menţionate de Fr. Bauer (1778,
164). Ulterior, în 1872, în timpul chestionarelor
Odobescu (BAR, ms. 227, f. 55-55v), şi, mai
ales, pe la începutul secolului 20, când despre
acestea scrie Nicolae Iorga (1905, 201), curţile
erau deja în ruină. Ele au rezistat aşa, grossomodo, în ciuda vremii şi a vremurilor, până după
Decembrie 1989. Apoi soarta lor a fost şi mai
tragică. Aşa cum am mai spus-o, ce n-au reuşit timpul şi „comuniştii”, a desăvârşit lăcomia
de pământ, căci, nu-i aşa, acolo unde se aﬂ au
cioturile zidurilor medievale era solul cel mai
fertil pentru o agricultură „capitalistă modernă”,
dădător de recolte record de porumb sau măcar
buruieni!
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Astăzi peisajul locul unde a funcţionat curtea boierească arată dezolant; se mai văd câteva mici fragmente de zid şi portic (ﬁg. 36/1-2,
37/1-2, 38/1-2, 39/1-2). În schimb dacă te uiţi
de pe terasă în jos, poţi lesne observa în valea
Argeşului, bucăţi mari de ziduri, inclusiv părţi
din bolţi. Noroc că în 1988, prin grija Muzeului
Luptei pentru Independenţa Poporului Român
(astăzi Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu”)
din Giurgiu, în colaborare cu Institutul de Arheologie din Bucureşti, s-au derulat în arealul
fostelor curţi săpături arheologice de salvare în
cadrul proiectului „Canalul Bucureşti-Dunăre”.
Acestea au fost conduse de profesorul Gheorghe
I. Cantacuzino (Cantacuzino, Sion 1990, 62-69),
ironia sorţii, unul din urmaşii Cantacuzinilor!
Cu acest prilej s-a stabilit că primele clădiri
au fost ridicate începând cu a doua jumătate a
secolului XVI/începutul secolului XVII, o dovadă în acest sens ﬁind şi materialele arheologice (ceramică, inclusiv smălţuită şi sgrafﬁ tată şi
cahle smălţuite) descoperite într-o groapă menajeră (Cantacuzino, Sion 1990, 65); alte faze
de construcţie ﬁind documentate pentru mijlocul
secolului XVII.
Investigaţia s-a concentrat asupra arealului
central al curţilor, acolo unde se găseşte şi pivniţa (pl. XXXIX/1), singura zonă dealtfel accesibilă unor săpături arheologice (restul ﬁ ind
sub construcţii moderne sau Drumului Judeţean
411, care face un „cot” de 90° chiar în dreptul
curţilor). Dimensiunile interioare ale beciului
sunt de 17.15x8.40 m. El a fost construit în două
nave longitudinale, despărţite de un număr de
trei piloni (cu secţiune pătrată), care sunt prinşi
între ei de arce şi de ziduri cu ajutorul pilaştrilor.
Nivelul acesta de construcţie era acoperit de
bolţi cilindrice (un fragment se poate observa
încă şi astăzi la suprafaţa solului: ﬁg. 36/1, 37/
1-2).
Spre Argeş, exista un portic, a cărui prezenţă
este şi astăzi conﬁ rmată printr-un şir de stâlpi
(cu distanţa de 3.5 m de perete), care, încă, pot
ﬁ văzuţi la suprafaţa solului (ﬁ g. 36/2, 37/1-2,
38/2, 39/1-2).
După cum s-a precizat adesea (Schuster,
Popa, Barbu 2012, 18), curţile feudale cuprindeau şi un lăcaş de cult (ﬁg. 36/1, 48/1: imagine
din avion, realizată de CIMEC). Este vorba de

biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” (ﬁg. 40/1),
ridicată conform pisaniei, în perioada 3 mai – 18
septembrie 1669, de către Ilinca, ﬁica lui Radu
Şerban şi soţia postelnicului Constantin Cantacuzino (ﬁg. 40/2). În demersul său Ilinca a avut
suportul celor patru ﬁi ai săi, iar biserica a fost
construită lângă alta mai veche: „Această sfînă
şi dumnezeiască biserică, care se vede zidită
din temelie este făcută de doamna Ilinca, fata
răposatului bătrîn Io Şerban Basarab Voievod,
împreună cu feciorii săi Constantin vel stolnic,
cu Mihai vel spătar, cu Matei vel agă, cu Iordache vel cămăraş pentru că cea bătrână, care
lîngă ceastalaltă era mai dîntîi făcută de tatăl
doamnei Ilincăi... rău crăpând zidurile dintîi,
ceastalaltă de isnoavă început-o-au şi săvîrşit
cu ajutorul S-tai Nicolae” (Brătulescu, Ilie 1935,
51 sqq.).
Ecaterina Ţânţăreanu (2010, 148 sq. şi
pl. XXX/2) (pl. XXXIX/2), în documentata
sa lucrare, a arătat că „Fostul paraclis are un
plan monoavat cu dimensiunile destul de mari,
25,20x8,60 m, cu turla clopotniţei pe pronaos
şi cu pridvor. Altarul poligonal în exterior (ﬁg.
41/1) şi semicircular în interior (ﬁg. 41/2) este
luminat de o fereastră în ax şi de cea de-a doua
poziţionată imediat lângă proscomidie. Naosul
şi pronaosul sunt despărţite de o arcatură sprijinită de doi stâlpi octogonali (ﬁg. 42/1). Atât naosul cât şi pronaosul sunt boltite cu cupole semisferice susţinute de arce pe console (ﬁg. 42/2).
În camera clopotelor din turla cu secţiune în
formă de prismă octogonală accesul se face pe
o scară inclusă în zidul nordic al pronaosului.
Pridvorul deschis, cu arcade aşezate pe stâlpi
octogonali (ﬁg. 43/1), are bolta compusă dintr-o
calotă de două bolţi semicilindrice (ﬁg. 43/2).
Plastica decorativă a monumentelui este
tipică epocii: brâul rotunjit, încadrat de zimţi
din cărămidă ce delimitează două registre de
ﬁride inegale ca înălţime (ﬁg. 44/1): arcadele
din registrul inferior sunt duble, cu arhivoltele
îngustate spre naşterea arcului, cele din registrul superior au aceeaşi conﬁguraţie dar sunt
accentuate de un ciubuc puternic reliefat. Elementul stilistic care caracterizează biserica...
este acolada. În interior este utilizată la decorarea arhivoltelor ferestrelor şi a proscomidiei
(ﬁg. 44/2), în exterior la arcatura pridvorului

https://biblioteca-digitala.ro

Mironeşti. II – Locuri, cercetări arheologice, monumente şi personaje istorice

(ﬁg. 45/1) şi ca o noutate, la proﬁlatura ancadramentului unei ferestre de pe peretele sudic
(ﬁg. 45/2)”.
Cu ocazia unor săpături de salvare efectuate
de Antal Lukacs, Emilian Alexandrescu şi Marin Panait (2008, 163-168 şi ﬁg. 1-5), la est de
biserică, în arealul Drumului Judeţean 411, au
fost descoperite ziduri (ﬁg. 46/1-2), dărâmături,
moloz şi piese arheologice. Unul din ziduri, din
piatră şi cărămidă, gros de 1 m, a fost dispus
nordest-sudvest. Lui îi era adosat fundaţia plină
a unui turn (dimensiuni: 2.20x2.20 m). Au fost
găste şi patru morminte (Lukacs, Alexandrescu,
Panait 2008, ﬁg. 1) (ﬁg. 46/1). În ceea ce priveşte materialele arheologice, acestea au aparţin
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perioadei getice, culturii Dridu şi secolelor XVIXVIII d. Chr.
Cu privire la structurile de zid identiﬁcate,
autorii cercetării sunt convinşi că acestea „reprezintă foarte probabil rămăşiţele bisericii vechi a
reşedinţei, demantelată la construirea bisericii
actuale, aşa cum o atestă şi pisania” (Lukacs,
Alexandrescu, Panait 2008, 163).
Interesant este că, pentru masa altarului
a fost folosită drept „tăblie” o piatra funerară.
Această descoperire, făcută de Marin Panait,
conﬁrmă faptul că unele dintre pietrele funerare, pregătite din timp pentru morminte, nu au
fost utilizate, căci preconizatul defunct nu a fost
înmormântat la Mironeşti.

2. Despre Radu Şerban
(cu contribuţie de Iulia Răbâncă)
Am pomenit în subcapitolul anterior numele lui Radu Şerban (ﬁg. 47/1, 3), personaj important pentru Mironeşti, dar, mai ales, pentru
Ţara Românească Este un lucru cunoscut că, în
primele două decenii ale secolului al XVII-lea,
viaţa politică a Ţării Româneşti şi, într-o oarecare măsură, a Transilvaniei şi Moldovei, a fost
inﬂuenţată şi, uneori, dominată de personalitatea şi activitatea acestuia, el ﬁ ind continuatorul
liniei politice externe iniţiate de Mihai Viteazul.
Chiar dacă domnia lui Radu Şerban în Ţara
Românească (1601; 1602-1610; 1611) (Rezachevici 1985, 147), nu a cuprins decât primele
decenii ale veacului al XVI-lea, influenţa lui
asupra Ţărilor Române s-a resimţit şi în perioada exilului (1611-1620) (Ciurea 1940, 1130).
Înainte de a ajunge domn, continuatorul lui
Mihai Viteazul, Radu Şerban, a îndeplinit mai
multe funcţii (dregătorii) de rangul al doilea
în timpul domnilor precedenţi, cum ar ﬁ spre
exemplu Ştefan Surdul (1591-1592). În timpul
lui Mihai Viteazul, căruia i-a fost unul dintre
cei mai credincioşi boieri, Radu Şerban a fost
mare paharnic, dregătorie cu care este atestat
între anii 1594-1600 (Grigorescu 2011, 131).
Este adevărat că nu l-a însoţit pe Mihai Viteazul
în exilul său de la Praga, unde se aﬂa împăratul
Rudolf al II-lea (1576-1612), dar nici nu a tre-

cut de partea lui Simion Movilă (domn al Ţării
Româneşti între 1601-1602 şi al Moldovei între
1606-1607), instaurat pe tronul Ţării Româneşti
de către cancelarul polon Zamoysky şi, ulterior,
conﬁrmat de Poarta Otomană. După alungarea
lui Simion Movilă însă, majoritatea boierilor
munteni au trecut de partea lui Mihai Viteazul.
Acest fapt se datorează, în bună parte, sprijinului de care se bucura Mihai din partea imperialilor, cu ajutorul cărora se pregătea să cucerească
Transilvania, după care urma să treacă în Ţara
Românească, lucru care se ştia din aprilie 1601,
pe când se aﬂa la Praga (Veress 1933, 348). Trebuie spus că, de acum înainte, ruptura boierilor
munteni cu Simion Movilă a fost deﬁnitivă. Relevant este faptul că niciunul nu i se mai alătură
după revenirea la domnie (octombrie 1601) a lui
Simion Movilă, grupându-se, după moartea lui
Mihai, în jurul boierului Şerban, viitorul domn
Radu Şerban.
Până la alegerea noului domn, Ţara Românească a fost condusă, în perioada iunie-septembrie, de o locotenenţă domnească, despre a
cărei componenţă nu se ştiu prea multe lucruri.
Lista domnilor din Moldova şi Ţara Românească până la 1859, menţionează ca locţiitori
de domni pentru perioada respectivă pe Radu
clucer, Stoica postelnic, Radu postelnic (Radu
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Buzescu), Stoichiţă Râioşanul şi Radu postelnic
din Cepturoaia (Rezachevici 1985, 149). Alte
scrieri istorice reduc componenţa locotenenţei
domneşti doar la fraţii Buzeşti (Daicoviciu 1964,
1004), fără a exista însă prea multe argumente
în susţinerea acestei teze. Pe de altă parte, există
trei documente prin care membrii locotenenţei
domneşti întăresc daniile făcute unor mănăstiri
(Panaghia, Cozia din satul Vişina şi Stelea din
Bucureşti). În acest ultim caz este vorba de un
document original prin care membrii locotenenţei întăresc mănăstirii Stelea din Bucureşti nişte
mori în satul Dâlga, aﬂat mai demult în stăpânirea mănăstirii, cerând unui anume Tudor să
nu se amestece (Rezachevici 1985, 150) (de aici
deducem existenţa unui litigiu).
Documentul nu este o carte de mărturie, ci o
întărire urmată de o poruncă asemănătoare celei
domneşti, fapt ce nu se constată niciodată în prezenţa domnului. Actul acesta, emis la 26 iunie
1601, vine să demonstreze că stăpânirea boierilor se instaurase (cel puţin într-o parte a ţării)
încă din iunie, desigur înainte ca Simion Movilă
să ﬁ fost înfrânt de boieri la Crucea Comisoaiei
(23 iunie 1601), deci cu trei zile înainte de data
emiterii actului (Rezachevici 1985, 150).
Dacă boierimea răsculată a reuşit să se menţină la cârma ţării, impunând o conducere proprie
timp de patru luni de zile, fără ajutor din afară,
aceasta s-a datorat, în primul rând, unui aport
militar susţinut, în urma căruia toate încercările
lui Simion Movilă de revenire pe tronul Ţării
Româneşti au fost sortite eşecului. Între timp,
însă, având sprijinul domnului Moldovei, pe cel
al tătarilor şi pe cel al polonilor, Simion Movilă
se pregăteşte pentru o nouă revenire pe tronul de
la Târgovişte. Despre această nouă confruntare
dintre boierii munteni şi Simion Movilă ne vorbeşte documentul inedit din 3 februarie 1645, în
care ni se relatează bătălia de la Gura Nişcovului, cunoscută mai de curând literaturii istorice
(Rezachevici 1985, 152). Documentul este cu
atât mai important cu cât aﬂ ăm multe lucruri
inedite despre boierul Şerban, mare paharnic şi
continuator, în multe direcţii, al lui Mihai Viteazul. Din documentul respectiv rezultă că armata
care a participat la lupta de la Gura Nişcovului
a fost condusă de boierul Şerban, viitorul domn
al Ţării Româneşti. Nu trebuie omis însă fap-

tul că, documentul emis la 3 februarie 1645, nu
face nicio precizare în legătură cu data exactă a
luptei de la Gura Nişcovului, arătând doar faptul
că evenimentul s-a petrecut înaintea morţii lui
Mihai Viteazul, iar boierul Şerban este amintit
cu ultima dregătorie (aceea de mare paharnic)
pe care a avut-o înaintea predecesorului său.
Ce putem spune despre data desfăşurării
luptei de la Gura Nişcovului? Fără a insista pe
detalii, putem spune că lupta de la Gura Nişcovului s-a desfăşurat după 5⁄15 şi înainte de 12⁄22
august 1601 (Rezachevici 1985, 154), soldându-se cu victoria boierilor munteni conduşi de
Radu Şerban. Cât priveşte locul bătăliei, acesta
era bine ales din punct de vedere strategic. Porţiunea de teren dintre valea Buzăului şi cea a
Cricovului, acoperită de dealuri şi păduri, putea
constitui un bun adăpost în caz de retragere, iar
Gura Nişcovului apărată dinspre nord-vest de
creasta Bradu-Ciolan şi dinspre sud-est de dealurile Istriţa (754 m) şi Chilmitiul, având în faţă
obstacolul format din râurile Buzău şi Nişcov, la
vărsarea în cel dintâi era bine ales pentru o luptă
de apărare (Rezachevici 1985, 154).
Din documentul menţionat mai înainte nu
aﬂăm prea multe lucruri despre rezultatul luptei.
Ştim însă că locotenenţa domnească şi-a continuat activitatea până în septembrie 1601, când
Simion Movilă revine cu ajutorul polonilor, iar
boierii munteni se adresează imperialilor cărora
le solicită ajutor. În fruntea forţelor militare ale
locotenenţei domneşti se aﬂa boierul Şerban, calitate în care a câştigat, între 5⁄15-12⁄22 august
1601, bătălia de la Gura Nişcovului împotriva
lui Simion Movilă, despre care am vorbit ceva
mai înainte.
În ﬁne, după asasinarea lui Mihai Viteazul
s-a pus problema aducerii pe tronul Ţării Româneşti a unui ﬁu al domnului moldovean Petru
Şchiopul (1574-1579; 1582-1591), Ştefan, aﬂat
în acel moment la Innsbruck (Austria) sau a lui
Marcu Cercel, ﬁul lui Petru Cercel (1583-1585),
fratele lui Mihai Viteazul, cum susţin inexact
anumite surse istorice.
Cât îl priveşte pe Nicolae Pătraşcu, fiul
domnului recent dispărut şi cel care-l suplinise
pe tronul Ţării Româneşti în timpul când acesta
se aﬂa în Transilvania sau în altă parte, generalul George Basta nu se gândise nici măcar o
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clipă la el (Rezachevici 2001, 386). Propunerea
lui Basta, care-l prefera mai mult pe Marcu Cercel (angajat ulterior ca oﬁţer în armata lui) a fost
respinsă de boierii munteni, adepţii alegerii unui
domn cu calităţi militare, în locul unui tânăr
nefamiliarizat cu problemele Ţării Româneşti.
Coroana i-a fost propusă şi lui Stroe, cel mai
mic dintre fraţii Buzeşti, dar acesta a declinat
oferta, motivând că era prea tânăr pentru a-şi
lua o asemenea sarcină pe umerii săi. În cele
din urmă, alegerea s-a oprit asupra unuia dintre
dregătorii de seamă, care în boierie se numea,
cum mai spuneam, Şerban, iar ca domn şi-a spus
şi Radu. A fost preferatul nu numai al marilor
boieri, ci şi al celorlalte categorii de „stări privilegiate”. Prin urmare, alegerea boierului Şerban ca domn al Ţării Româneşti nu s-a datorat
vreunei intervenţii din afară (turcească, polonă,
austriacă etc.), ci voinţei ţării (Ionaşcu 1944,
40 sq.). Această alegere a lui Radu Şerban s-a
făcut în satul Cârstieneşti din judeţul Argeş, sat
dispărut între timp.
Radu Şerban, care fusese mare paharnic în
timpul lui Mihai Viteazul avea legături de rudenie cu marea familie a Craioveştilor, a căror
avere o va moşteni, după cum o să vedem ceva
mai încolo. Pe scurt, după stingerea Craioveştilor pe linie bărbătească, neamul acestora s-a
perpetuat prin femei. Este vorba de două ramuri.
De o parte sunt urmaşii, din femei în femei ai
lui Şerban banul, ginerele lui Radu Craiovescu,
numiţi, după moşie boierii din Coiani (azi satul
Mironeşti). De cealaltă parte sunt ﬁ ii lui Vlăsan din Caracal, adoptaţi de unchiul lor Datco
(din neamul Craioveştilor, se subînţelege) şi de
soţia lui, Calea, de la care au moştenit moşia
Brâncoveni, de unde şi numirea lor de boierii
din Brâncoveni (Filitti 1935a, 4). Cât îl priveşte
pe cel care va deveni succesorul lui Mihai Viteazul, Şerban din Coiani, acesta era ﬁul unui
obscur Radu şi al Mariei, a cărei mamă, Anca
din Coiani, era ﬁica lui Şerban banul, ginerele
lui Radu, al patrulea din fraţii Craioveşti.
Anca din Coiani, străbunica prin femei a
viitorului domn, soţia lui Şerban banul şi ﬁ ica lui Radu Craiovescu, era vară primară cu
Neagoe Basarab (1512-1521), cel care, în momentul preluării domniei Ţării Româneşti, îşi
spusese Basarab, aşa cum o va face şi Şerban,
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în momentul când va ﬁ ales domn de către stările privilegiate. În orice caz, niciunul şi nici
celălalt nu au vreo legătură cu marea dinastie a
Basarabilor. Trebuie amintit că, într-un document din 1588, se menţionează un anume Nica
armaş şi Maria, soţia acestuia şi ﬁica Ancăi din
Coiani, mama lui Şerban, viitorul domn al Ţării
Româneşti (Nicolescu 1903, 200 sq.). Mai facem
precizarea că Şerban e numele de botez, iar cât
priveşte numele de Radu, acesta a fost adoptat
în momentul când a ajuns domn. De asemenea,
în unele momente, se intitulează „nepot al lui
Basarab Vodă”, dar, aşa cum mai spuneam, nu
avea nicio legătură de rudenie cu dinastia Basarabilor. Din cauza acestei titulaturi, urmaşii lui
de ﬁică, Cantacuzinii, despre care o să discutăm
spre sfârşitul acestui capitol, l-au crezut Basarab
şi tot aşa a fost considerat în istoriograﬁa noastră (Filitti 1935, 15).
În altă ordine de idei, documentele timpului
lasă să se înţeleagă că Anca din Coiani avea
două ﬁ ice, aﬂ ate în litigiu pentru nişte moşii
care aparţinuseră Craioveştilor, lucru ce se întâmplă în timpul lui Radu Mihnea (1611-1616;
1620-1623, iar în Moldova a domnit între 16161619; 1623-1626), cel care-i succede la domnie,
după plecarea sa în pribegie. Tot din documentele timpului mai aﬂăm că Maria era căsătorită
cu Nica vel armaş, tatăl lui Radu Şerban (Nicolescu 1903, 205).
În momentul, când a fost ales domn, Radu
Şerban avea o profundă experienţă militară şi,
evident calităţile necesare pentru un comandant
de oşti, lucru pe care-l dovedise în bătălia de
la Gura Nişcovului, dar şi în alte lupte la care
participase în timpul cât fusese mare paharnic
al lui Mihai Viteazul. De asemenea, calităţile lui
militare au fost probate şi atunci când a condus personal cele două bătălii de la Braşov, dar
şi atunci când a întreprins mai multe expediţii
peste Dunăre, împotriva turcilor. Aceste calităţi
militare, incontestabile, au fost dublate de o puternică bază materială.
Când vorbim de baza materială a lui Radu
Şerban avem în vedere, în primul rând, domeniul lui boieresc, care, graţie eforturilor depuse
de cercetători a putut ﬁ reconstituit în cea mai
mare parte. Domeniul boieresc al lui Radu Şerban a fost unul dintre cele mai extinse din Ţara
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Românească, având ca nucleu de bază moştenirile (reamintim că este vorba de moştenirea prin
femei a averii Craioveştilor), la care se adaugă
zestrea soţiei sale, Elena (Elina) din Mărgineni,
şi mai puţin cumpărăturile (Rezachevici 1970,
469).
La data alegerii ca domn, paharnicul Şerban stăpânea un domeniu format din 71 de sate
şi numeroase alte părţi de sate. Înainte de a ﬁ
proclamat domn, nu se cunosc decât două cazuri
de cumpărare de sate: Cureşti (judeţul Ilfov) şi
Gropeni (judeţul Ialomiţa) (Rezachevici 1970,
470). Din hrisovul, datat la 17 mai 1589, aﬂăm
că domeniul boieresc al lui Radu Şerban „de
moştenire”, provine în întregime din averea Craioveştilor, urmaşi ai lui Radu postelnic Craiovescu, prin Maria, ﬁica sa, căsătorită cu Şerban
mare ban (1535-1539), Ana din Coiani, nepoata
sa şi soţia lui Neagoe mare ban (1560-1562) şi,
în sfârşit, Maria din Coiani, căsătorită prima
dată cu Radu postelnic (tatăl lui Radu Şerban)
şi a doua oară cu Nica mare armaş (1586). De
asemenea, din documentele cercetate de specialişti rezultă că Radu Şerban nu moştenise nimic
de la tatăl său Radu postelnic şi nici de la Nica
armaş, cel de-al doilea soţ al Mariei din Coiani.
Aşa ne explicăm de ce în testamentul său din
perioada când se aﬂa în pribegie la Viena, cât şi
în cel al Elenei Cantacuzino, ﬁica sa cea mică,
nu sunt menţionate decât averile moştenite de la
Anca şi Maria din Coiani, bunica şi, respectiv,
mama lui Radu Şerban.
O altă parte din domeniul său o formau satele provenite din zestrea soţiei sale, Elena din
Mărgineni, ﬁica lui Udrişte banul din Mărgineni
şi, totodată, strănepoata domnitorului Radu de la
Afumaţi (1522-1529, cu numeroase întreruperi)
(Ştefănescu 1956, 326).
Un alt izvor de bază pentru studiul domeniului boieresc al lui Radu Şerban îl constituie actul
din 7 februarie 1668, prin care domnitorul Radu
Leon (1665-1669) întăreşte Elinei postelniceasa
Cantacuzino (adică ﬁ icei lui Radu Şerban) şi
ﬁicei ei, după moartea Ancuţei (sora mai mare
a Elinei) „satele, moşiile, rumânii, ţiganii, cât
se trage de la moşia lor, jupâneasa Anca din
Coiani”. Este vorba de 24 de sate şi vii „de moşie, de strămoşie, câştigate de bătrânii moşii lor,
încă de la descălecarea ţării” (Iorga 1902, 72

sq.). Tot în acest hrisov sunt menţionate satele
zestrale ale soţiei sale Elena din Mărgineni.
Hrisovul emis în timpul lui Radu Leon, întăreşte, de asemenea, Elenei Cantacuzino „satele,
moşiile, rumânii şi ţiganii, câte se trag de la moşii lor: Udrişte vistierul, Drăghici vornicul din
Mărgineni” (Tocilescu 1898, 121). Mai exact,
este vorba de 17 sate şi părţi de sate, la care se
adaugă munţii Prislopul, Floreiul şi Caraimanul. Aceste sate sunt conﬁrmate şi în unele documente din prima jumătate a secolului al XVIIlea. Tot din documentele timpului aﬂ ăm că din
cele 71 de unităţi funciare domeniale, 43 sunt
sate întregi, 25 jumătăţi de sate şi 3 vii, la care
se adaugă alte câteva vii pe care le moştenise la
Vărăşti şi Dobreni (judeţul Vlaşca, azi Giurgiu).
Repartizarea pe judeţe a unităţilor funciare domeniale este următoarea: Mehedinţi, Gorj,
Olt, Pădureţ, Teleorman, Dâmboviţa, Vâlcea,
Vlaşca, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău şi
Râmnicu Sărat. Prima zonă de concentrare a
unităţilor funciare domeniale se aﬂă în Câmpia
Olteniei, în partea dunăreană (judeţele Dolj şi
Mehedinţi, totalizând împreună 27 de sate), toate
provenind de la Craioveşti.
Cea de-a doua zonă de concentrare a satelor
boiereşti aparţinând lui Radu Şerban, cuprinde
judeţele Ilfov şi Vlaşca, totalizând împreună 10
sate, grupate pe malurile Argeşului până la Dunăre, provenind tot de la Craioveşti.
În ﬁne, cea de-a treia zonă de concentrare
este amplasată în judeţul Prahova, unde erau
grupate 8 sate, provenite din zestrea Elenei din
Mărgineni (Rezachevici 1970, 473 sq.), cum
spuneam mai sus. Restul satelor, grupate între
3 şi 5 unităţi funciare se găsesc dispersate în
celelalte judeţe, pe care le-am menţionat ceva
mai înainte. Facem precizarea că, spre deosebire
de alţi domnitori (spre exemplu, Mihai Viteazul),
Radu Şerban nu a rumânit satele libere, adică
acele sate care se aﬂ au în proprietatea moşnenilor, categorie de ţărani liberi. De asemenea,
mai trebuie făcută precizarea că, spre deosebire de domnii care i-au succedat, Radu Şerban
nu a eliberat din rumânie, prin răscumpărare,
satele cumpărate sau aservite cu sabia de domnul Unirii. Cu alte cuvinte, cel care i-a urmat la
tronul Ţării Româneşti lui Mihai Viteazul, Radu
Şerban, a fost foarte consecvent cu menţinerea
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domeniului domnesc moştenit de la cel căruia îi
fusese mare dregător şi căruia îi adaugă imensul
său domeniu boieresc.
O altă caracteristică esenţială a domniei lui
Radu Şerban o constituie susţinerea Ortodoxiei din Imperiul Otoman, prin daniile domneşti
făcute mănăstirilor din Grecia, Muntele Athos,
Bulgaria şi Serbia, a căror valoare nu este egalată decât de Neagoe Basarab, cu care avea legături de rudenie, foarte îndepărtate, este adevărat.
După 1611, când Radu Şerban va pleca în
pribegie, domeniul domnesc a trecut, conform
obiceiului, în proprietatea succesorilor lui, dat
ﬁind faptul că acesta s-a constituit de-a lungul
timpului din banii avansaţi din vistieria statului.
După întoarcerea în ţară a doamnei Elena, la câteva luni de la moartea lui Radu Şerban (1620),
domeniul boieresc al acestuia i-a fost înapoiat.
În consecinţă, doamna Elena şi cele două ﬁice
ale sale, Elena şi Ancuţa, vor stăpâni împreună
averea lui Radu Şerban, până în anul 1668. Ulterior acestei date, în urma căsătoriei Elenei, ﬁica
mai mică a domnitorului Radu Şerban, cu postelnicul Constantin Cantacuzino, o mare parte a
averii fostului domn va intra în posesia acestuia
din urmă.
Prin urmare, se poate spune că la baza imensei averi a Cantacuzinilor stă domeniul boieresc
al lui Radu Şerban, care, la rândul lui, a moştenit
prin femei domeniul Craioveştilor, lucru despre
care am mai vorbit. Astfel, actele Cantacuzinilor din a doua jumătate a secolului al XVII-lea
menţionează nu mai puţin de 40 de sate şi părţi
de sate, aﬂate în stăpânirea ﬁilor Elenei şi al lui
Constantin Cantacuzino postelnicul, primite din
domeniul boieresc al lui Radu Şerban (Rezachevici 1970, 484).
O altă observaţie care trebuie făcută în legătură cu transmiterea moştenirii lui Radu Şerban
rezidă în faptul că, în jurul ei, nu s-au purtat
procese îndelungate, ca în cazul lui Mihai Viteazul, care s-au prelungit mult timp după moartea
eroului de la Călugăreni. Explicaţia este simplă:
constituită aproape în exclusivitate „din moşteniri”, ea nu a fost atacată decât rareori din afara
familiei (Rezachevici 1970, 485).
Din cele relevate mai sus, rezultă că, în momentul când Radu Şerban (reamintim că numele
de Radu va ﬁ preluat când va urca pe tronul de
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la Târgovişte) a fost proclamat domn, el se va
număra printre cei mai bogaţi boieri din Muntenia. Mai trebuie spus că, în prima parte a luptei
pentru ocuparea tronului Ţării Româneşti, sorţii
nu prea i-au fost favorabili. Spre exemplu, prima
domnie a lui Radu Şerban, după alegerea sa de
la Cârstieneşti, nu a durat decât puţine zile. În
data de 7/17 octombrie 1601 este emis primul
document al lui Radu Şerban, care ni s-a păstrat
şi care constituie o dovadă certă cu privire la
atestarea primei sale domnii.
Revenit din Moldova cu sprijinul tătarilor,
polonilor şi al lui Ieremia Movilă (1595-1606,
cu o întrerupere la 1600, când a domnit Mihai
Viteazul), care, între timp, îl înlăturase pe domnul muntean şi de pe tronul Ţării de peste Milcov, Simion Movilă se proclamă iarăşi domn al
Ţării Româneşti. După respingerea lui de către
Simion Movilă, Radu Şerban va trece munţii în
Transilvania, aşteptând ajutorul împăratului Rudolf al II-lea, protectorul său. Perioada aceasta
din toamna anului 1601 este una extrem de confuză. După părerea unor istorici, la 16/26 octombrie 1601, locotenenţa domnească încă funcţiona
(Andreescu 1989, 15), de unde s-ar putea deduce
că nu avusese loc vreo alegere de domn, pentru
care era nevoie de un sprijin venit din afară,
din partea uneia dintre puterile vecine, se subînţelege. Pentru concretizarea acestui obiectiv,
o solie munteană merge la Poartă, solicitând
„un domn dintre ﬁii domnilor lor”. În caz contrar, ei ameninţau că „vor da ţara nemţilor şi nu
vor alege domn de la ei, iar lui Simion Movilă
nu ne vom închina” (Holban 1937, 153 sq.). În
acel moment, boierii munteni ar ﬁ preferat orice
alt candidat propus de Poartă, exceptându-l pe
Simion Movilă, pe care îl cunoşteau ca pe un
individ răzbunător.
În urma insistenţelor, la 20 octombrie 1601,
la Istanbul, Poarta Otomană îl învesteşte ca
domn pe Radu Mihnea, despre care am mai
amintit pe la începutul acestui subcapitol. După
învestire, Radu Mihnea pleca, două zile mai târziu, spre Dunăre. Exact atunci, adică în ultima
decadă a lunii octombrie, cu ajutorul menţionat,
reuşeşte să înfrângă oştile comandate de fraţii
Buzeşti, după care înaintează spre Bucureşti,
mai departe spre Târgovişte, unde se proclamă
domn al Ţării Româneşti. Acesta este momentul
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când, la Cârstieneşti, Buzeştii şi partizanii lor
au decis, la rândul lor, să aleagă un nou domn
al Munteniei, în persoana lui Şerban paharnicul
(Ionaşcu 1908, 199 sq.). Evenimentul s-a petrecut, după toate probabilităţile, în primele zile
ale lunii noiembrie 1601, pentru că, pe data de
5 noiembrie, în tabăra de la Dej a generalului G.
Basta, este semnalată prezenţa câtorva mii de
oameni în frunte cu fraţii Buzeşti şi a celui care
fusese proclamat domn la Cârstieneşti.
În aceeaşi lună, mai exact la 12 noiembrie,
Stroe Buzescu se va deplasa, mai întâi spre Viena şi mai apoi spre Praga, pentru a se întâlni
cu împăratul Rudolf al II-lea. Scopul vizitei la
reşedinţa acestuia era acela al recunoaşterii ca
domn al Ţării Româneşti a lui Radu Şerban,
solicitându-i, în acelaşi timp, ajutorul necesar
pentru instalarea acestuia pe scaunul domnesc
de la Târgovişte.
Între timp, în interiorul Ţării Româneşti,
lupta pentru tron se dădea între Radu Mihnea,
sprijinit de Poarta Otomană, cum spuneam, şi
Simion Movilă, care se şi proclamase domn.
Cea mai serioasă tentativă a lui Radu Mihnea
de a ocupa tronul Ţării Româneşti a avut loc în
a doua jumătate a lunii februarie 1602, când a
încercat să pătrundă în cetatea de scaun de la
Târgovişte, încercare soldată cu un eşec.
În urma acestei tentative nereuşite, Radu
Mihnea trece Oltul, la Strehaia, de unde emite
şi primul document al său, la data de 26 februarie 1602. Mai trebuie spus că, pe lângă scriitorul
acestui act, Marco logofăt, mai apar şi alte două
nume de mari boieri, în calitate de martori: Vintilă Corbeanu şi, foarte interesant, Staico din
Strâmba, fost membru al locotenenţei domneşti
şi component al grupării boiereşti antiotomane
(fusese şi unul dintre oamenii de încredere ai
lui Mihai Viteazul). În acest caz, se pune următoarea întrebare: Cum se explică prezenţa lui în
anturajul lui Radu Mihnea, protejatul Porţii? Nu
este exclus ca gruparea boierească munteană, în
fruntea căreia se aﬂau fraţii Buzeşti, să ﬁ văzut
în Radu Mihnea o soluţie de moment, provizorie, pentru a evita revenirea lui Simion Movilă
pe tronul de la Târgovişte.
Înfrânt însă în bătălia de la Creţeşti (lângă Craiova, la data de 5/15 martie 1602), Radu
Mihnea va ﬁ nevoit să mai aştepte un deceniu

până să-şi vadă visul împlinit, cu toate că anumite tentative de revenire au mai existat. Un
rol esenţial în câştigarea luptei de la Creţeşti
l-a avut oastea polonă comandată de starostele Cameniţei Stefan Potocki, ajutat de Nestor
Ureche şi hatmanul moldovean Oros (Andreescu
1989, 16).
Cât îi priveşte pe imperiali, aceştia îşi menţin în continuare preferinţa pentru Radu Şerban,
care, la 6 noiembrie 1601, când se aﬂa în tabăra lui Basta de la Dej, prestase jurământul de
credinţă lui Rudolf al II-lea, căruia i-a solicitat
prin intermediul lui Stroe Buzescu, bani pentru
oaste şi un castel pentru refugiu, în cazul unei
acţiuni eşuate.
În primăvara anului 1602, Radu Şerban a
încercat să-l înlăture pe Simion Movilă, dar sorţii de izbândă nu i-au fost nici de data aceasta
favorabili. De abia în vara anului 1602, cu un
sprijin mult mai consistent furnizat de generalul Basta, Radu Şerban are realmente şanse de
reuşită. La sfârşitul lui iulie mai multe coloane
trec în Ţara Românească: una prin pasul Buzăului, alta pe valea Oltului pe la Câineni şi, în
ﬁne, ultima, dinspre dealul Sibiului (Andreescu
1989, 17; Giurescu 2003, 9 sq.), la care se adaugă detaşamentul de haiduci condus de Gheorghe
Mârza (fost căpitan al lui Mihai Viteazul), care
trec prin Ţara Bârsei. În ﬁne, la numai câteva
zile, mai precis la 22 iulie, vine în urma lor, cu
alte câteva mii de oameni, Radu Şerban, care-şi
stabileşte tabăra la Năieni (Mutaşcu 1961, 64).
Nedispunând de suficiente forţe militare
pentru a rezista acestei puternice armate, Simion
Movilă este nevoit să se retragă spre Moldova.
La 19 august 1602, se ştia din Ardeal că Ţara
Românească era în mâna lui Radu Şerban. De
precizat că el nu s-a oprit la Târgovişte, ci a continuat să-l urmărească pe Simion Movilă, pătrunzând chiar în interiorul Moldovei, arzând târgul
Tecuci şi alte câteva sate din jur. Lupta dintre cei
doi nu se va opri însă aici, după cum vom vedea
puţin mai încolo. În orice caz, după înlăturarea
lui Simion Movilă, Radu Şerban spera să aibă o
perioadă de linişte, necesară pentru consolidarea
domniei, care nu era atât de sigură. Un prim pas
în această direcţie l-a constituit întocmirea sfatului domnesc (pe la jumătatea lunii august), din
care făceau parte, printre alţii, Preda Buzescu
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(mare ban al Craiovei), Cernica (mare vornic),
Stoica (mare logofăt), Lecca (mare spătar), Nica
(mare vistier), Stroe Buzescu (mare stolnic), Raţ
Gheorghe (mare comis) şi Constantin (mare postelnic) (Mutaşcu 1961, 67). Compoziţia sfatului domnesc sau divanului relevă cu pregnanţă
faptul că Radu Şerban a căutat să înlăture de la
conducerea treburilor obşteşti nu numai pe boierii cu vederi contrare concepţiilor sale, ci şi pe
cei care păstrau o atitudine rezervată (Bejenaru
1928, 40) faţă de politica antiotomană promovată de el. Cu alte cuvinte, noul domn era hotărât
să neutralizeze acţiunile grupurilor de boieri cu
orientare ﬁloturcă sau ﬁlopolonă din ţară.
În acele momente, când se credea că va ﬁ
posibilă o perioadă de linişte, evenimentele petrecute în Transilvania anunţă noi tulburări, care
nu puteau ﬁ evitate nici de Radu Şerban, care
era legat prin jurământ de imperiali. Despre ce
este vorba? Pe scurt, Moise Székely (Secuiul),
care fusese unul dintre oamenii de bază în armata lui Mihai Viteazul (luptase şi la Călugăreni),
făcea pregătiri la Timişoara (paşalâc din 1552),
în vederea ocupării integrale a Ardealului, beneﬁciind de sprijinul turcilor. Pe de altă parte,
Simion Movilă se pregătea, având sprijinul hanului tătar Gazi Ghirai (1596-1611), care-i pune
la dispoziţie 40 000 de călăreţi (Xenopol 1988,
357), să invadeze Ţara Românească.
Iniţial se credea că, Simion Movilă, cu forţele zdrobite şi greu de refăcut, nu va mai îndrăzni
curând să atace Ţara Românească, mai ales că
nu mai putea să conteze pe sprijinul turcilor otomani, care se pregăteau pentru atacarea Ungariei
Superioare, sub conducerea marelui vizir Hasan
(Mutaşcu 1961, 68). Tocmai această conjunctură nou creată îl determină pe Simion Movilă să
atace Ţara Românească, cu sprijinul tătarilor,
despre care am amintit mai sus. În această situaţie, Radu Şerban apelează la ajutorul lui Basta,
în timp ce el îşi mobilizează trupele autohtone
(Veress 1934, 76).
La data de 15 septembrie 1602, trupele
moldo-tătare ajung la Focşani, graniţa cu Ţara
Românească. Pe lângă cei 40000 de tătari, Simion Movilă mai beneﬁcia şi de trupele puse la
dispoziţie de domnul Moldovei Ieremia Movilă,
la care se adaugă aportul cazacilor şi polonilor.
Armata care urma să îl atace pe Radu Şerban
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era formată, aproape în exclusivitate, din călăreţi
(numărul pedestraşilor era doar de 1300) (Spontoni 1638, 206). Cât priveşte oastea munteană,
aceasta cuprindea aproximativ 8000-10000 de
pedeştri şi 6000 de călăreţi (Mutaşcu 1961, 69),
la care se adaugă cei 1000 de călăreţi trimişi de
generalul imperial George Basta, sub conducerea contelui Tomaso Cavriolo. În afară de armamentul obişnuit, oastea munteană dispunea de
armament de foc portativ (archebuze) şi de patru
tunuri de câmp (Mutaşcu 1961, 109). Nu există
însă o concordanţă între părerile istoricilor cu
privire asupra locului unde au fost dispuse oştile
muntene pentru bătălia ce urma să se desfăşoare. În Letopiseţul Cantacuzinesc (Istoria Ţării
Româneşti. 1290-1690) se aﬁrmă, spre exemplu, că lupta a avut loc „în gura Teleajenului”
(Mutaşcu 1961, 71). Pe piatra de pe mormântul
lui Stroe Buzescu, aﬂat în schitul de la Stăneşti
(judeţul Vâlcea) se spune că Radu Şerban şi Simion Movilă „se loviră în gura Teleajenului, la
Teişani” (Mutaşcu 1961, 71). Într-un hrisov al
lui Radu Şerban, emis la 29 iunie 1604, se spune
că „acesta s-a aşezat cu toate oştile la un loc
numit Ogretin” (Mutaşcu 1961, 71).
Încercând să pună de acord datele pietrei funerare a lui Stroe Buzescu cu datele hrisovului
lui Radu Şerban, unii istorici au considerat că
între munteni şi tătari au existat două ciocniri
succesive: la Ogretin, respectiv la Teişani. Izvoarele externe inﬁrmă însă acest punct de vedere. Este vorba de relatările unor oameni din
oastea lui George Basta, care au participat în
mod direct la evenimente, aşa cum a fost cazul lui Ciro Spontoni, al lui Tomaso Cavriolo
şi, ﬁreşte, al generalului Basta însuşi. Toţi aceştia susţin că bătălia s-a dat într-un singur loc.
Concluzionând, putem spune că lupta s-a dat pe
Valea Teleajenului, între Ogretin şi Teişani (23
septembrie 1602).
Acest punct de vedere este susţinut şi de istoricul C.C. Giurescu, care face următoarea precizare: „lupta a avut loc […] la Ogretin […] şi
a continuat a doua zi la Teişani” (Veress 1913,
92; Giurescu 2003, 11). Mai trebuie spus că planul de luptă a fost conceput de Radu Şerban în
colaborare cu generalul Basta, unul dintre cei
mai valoroşi strategi din această perioadă. În altă
ordine de idei, mai trebuie relevat şi faptul că
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ajutorul acordat de generalul austriac domnului
muntean a fost determinat de alte motive, relatate cu claritate de Ciro Spontoni: a) să arate
lui Radu Şerban că depindea de general, că era
protejatul lui, cu alte cuvinte; b) să ﬁ e aproape de domnul muntean pentru a-i supraveghea
mişcările, care putea deveni oricând primejdios
pentru Ardeal (lecţia dată de Mihai Viteazul era
încă vie în mintea generalului), c) să dea de lucru ostaşilor cu plată care, prin neîntrebuinţare,
puteau deveni un pericol pentru Transilvania
(Spontoni 1638, 106).
Secretarul generalului Basta, adică Ciro
Spontoni, omite, cu bună ştiinţă, să amintească
de ajutorul militar acordat de Radu Şerban imperialilor, lucru ce obliga la reciprocitate, mai
ales că exista, în acest sens, şi o înţelegere cu
împăratul Rudolf al II-lea. Mai mult, importanţa
strategică a Ţării Româneşti pentru apărarea Ardealului era indiscutabilă. În ﬁne, la data de 20
februarie 1602, contele Tomaso Cavriolo a sosit
cu 1000 de călăreţi în tabăra munteană, iar Basta şi-a aşezat tabăra la Prejmer (Mutaşcu 1961,
73), de unde putea comunica în bune condiţii
cu Radu Şerban. Tomaso Cavriolo primise de la
Basta instrucţiuni severe cu privire la poziţionarea pe care urma s-o adopte oastea munteană.
Pe scurt, oastea trebuia să se adăpostească
înapoia şanţurilor, fără să încerce să întreprindă
vreo acţiune în câmp deschis. Instrucţiunile bătrânului general, a cărui viaţă se consumase în
cea mai mare parte pe câmpurile de luptă, erau
absolut raţionale, ţinând cont de faptul că, în
câmp deschis, cavaleria tătărească era aproape
imbatabilă. Spre exemplu, când oastea lui Radu
Şerban a ieşit la un moment dat din şanţul de
apărare era gata să ﬁ e bătută (Giurescu 2003,
10). Trebuie să precizăm că, în această epocă,
începuseră să se folosească tot mai frecvent şanţurile de luptă, iar Basta, reputat teoretician militar, acorda o importanţă deosebită amenajării
terenului. În legătură cu acest aspect, el aﬁ rma
că „săparea şanţurilor (de către trupe) este tot
atât de necesară pe cât de necesară este acţiunea după oboseală” (Mutaşcu 1961, 74). Nu
trebuie omis nici faptul că, în privinţa amenajării
terenului de luptă, oastea munteană mai avea
multe de învăţat de la oamenii generalului Basta, detalii asupra cărora nu mai insistăm.

Cele mai îndârjite lupte s-au dat în dupăamiaza zilei de 13⁄23 septembrie, când tătarii au
dezlănţuit un atac puternic, punând pe fugă pe
ostaşii munteni, care luptau în afara şanţului, iar
printr-o şarjă viguroasă au pornit pe urmele lor
spre intrarea taberei. În momentul când tătarii
ameninţau cu pătrunderea în tabăra creştinilor,
călăreţii voloni, care păzeau trecătoarea peste
şanţul de apărare, au intrat într-o acţiune nu mai
puţin viguroasă. Mai exact, au lăsat calea liberă
pentru munteni, însă, în momentul când tătarii
au ajuns în apropierea lor, i-au lovit cu toată puterea. Acţiunea călăreţilor voloni a fost sprijinită
din ﬂanc de cele patru turnuri amplasate pe cele
cinci mici redute şi de tragerile archebuzierilor
şi arcaşilor din spatele şanţului (Giurescu 2003,
11). Tătarii au executat trei acţiuni consecutive
încercând să forţeze intrarea în tabăra creştinilor,
dar toate au fost respinse prin contraatacurile
călăreţilor voloni, prin tirul celor patru turnuri
şi, ﬁreşte, prin acţiunile infanteriei şi cavaleriei
muntene ce se aﬂau în spatele şanţului de apărare.
Într-unul din momentele de răgaz, survenit
între aceste acţiuni a avut loc un episod căruia
marele istoric Nicolae Iorga îi găseşte analogii în Antichitatea greacă, mai precis în Iliada
lui Homer, unde este prezentată celebra luptă
dintre Ahile şi Hector. Mai pe scurt, este vorba
de confruntarea dintre două căpetenii, una reprezentându-i pe tătari, iar cealaltă pe munteni.
De precizat că acest procedeu nu era practicat
numai în Antichitate, ci şi în Evul Mediu şi avea
o profundă inﬂuenţă asupra moralului trupelor
ce participau la luptă. În cazul de faţă, situaţia
prezintă un caracter aparte.
Conducătorul forţelor tătare era marele han
Gazi Ghirai, cel care pustiise Ţara Românească
şi în timpul lui Mihai Viteazul şi ale cărui oşti,
conduse de ﬁul său, au fost bătute de fraţii Buzeşti în bătăliile de la Putineiu (14 iunie 1595)
şi Stăneşti (16 iunie 1595) (Giurescu 2003, 11).
Acestor eşecuri li se adaugă şi înfrângerea marelui han la Şerpăteşti, ﬁind nevoit să se retragă
cu resturile oştirii sale la Silistra (Mutaşcu 1961,
83). Se înţelege că, în aceste condiţii, provocarea ginerelui lui Gazi Ghirai, căci despre el este
vorba, nu putea rămâne fără răspuns. Este vorba,
cu alte cuvinte, de o socoteală mai veche pe care
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Tomaso Cavriolo şi Ciro Spontoni, ca şi ceilalţi
oameni ai lui Basta, martori la această scenă, nu
aveau cum să o înţeleagă. Răspunzând provocării lansate de tătari, din rândurile oastei muntene
a ieşit Stroe, cel mai mic dintre fraţii Buzeşti,
călare pe un frumos cal arab şi a început lupta
cu ginerele hanului în faţa celor două oştiri, care
urmăreau cu încordare desfăşurarea luptei. Stroe
Buzescu s-a dovedit în cele din urmă a ﬁ superior. L-a înfrânt pe tătar şi, sub ochii îngroziţi
ai hanului şi ai întregii armate tătare, i-a tăiat
capul. Din păcate, confruntarea dintre cei doi
nu s-a încheiat în mod fericit nici pentru Stroe
Buzescu. Rănit la faţă în timpul luptei a fost
transportat în grabă la Braşov pentru îngrijiri,
dar sfârşitul nu i-a putut ﬁ împiedicat, trecând în
lumea umbrelor, la 20 octombrie 1602, ﬁind înmormântat la schitul de la Stăneşti. Pe lespedea
care-i acoperea mormântul este înfăţişată în partea inferioară a acesteia, în mod sugestiv, scena
luptei cu ginerele hanului, iar inscripţia gravată
de soţia răposatului consemnează războaiele la
care a participat Stroe Buzescu sub Mihai Viteazul şi Radu Şerban, insistându-se asupra celei de
la Ogretin-Teişani (Giurescu 2003, 11).
Conştient că şansele de a se confrunta cu
muntenii în câmp deschis sunt minime, cu toate
şiretlicurile la care recursese (inclusiv simularea
retragerii), Gazi Ghirai a ordonat retragerea spre
Silistra, unde trebuia să ajungă cu câteva zile
mai înainte. Din informaţiile lui Ciro Spontoni,
participant, după câte am văzut, la evenimente,
pierderile muntene s-au cifrat la 400 de oameni,
iar cele ale tătarilor la circa 5000. La rândul
său, generalul Basta arată că, în afară de morţi,
muntenii au mai avut circa 1000 de răniţi (o parte dintre ei au fost duşi pentru îngrijiri la Braşov, în ziua de 28 septembrie) (Mutaşcu 1961,
86 sq.). Concluzionând, putem spune că planul
de luptă conceput de munteni în colaborare cu
generalul Basta a fost perfect adecvat realităţii.
În cazul unui eşec, oastea munteană se putea retrage fără prea mari diﬁcultăţi la nord de munţi.
Ca formă de luptă, bătălia de la Ogretin-Teişani
a constituit pentru oastea munteană o apărare pe
poziţie, cu elemente de apărare activă, iar pentru
oastea tătară, atacul unei poziţii organizate.
Victoria lui Radu Şerban în lupta de la
Ogretin-Teişani, una dintre cele mai mari din
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timpul domniei sale, a marcat un moment însemnat în viaţa politică a Ţării Româneşti. Este
vorba, în primul rând, de înfrângerea deﬁnitivă a
lui Simion Movilă, unul dintre duşmanii cei mai
periculoşi ai lui Radu Şerban, urât, în acelaşi
timp, şi de popor pentru nenorocirile pe care
le-a adus în timpul scurtei sale domnii. Tentative
de revenire pe tronul Ţării Româneşti au mai
existat, este adevărat, dar fără şanse de izbândă.
Principalul adversar va ﬁ de acum înainte
pentru Radu Şerban protejatul turcilor, Radu
Mihnea, care, în timpul confruntării de pe Valea Teleajenului stătea ascuns în garnizoanele
turceşti de lângă Dunăre, aşteptând momentul
prielnic pentru proclamarea lui ca domn al Ţării
Româneşti. Între timp, Radu Şerban plănuieşte
întreprinderea unor incursiuni la sud de Dunăre
(Veress 1934, 111), pentru care solicită şi sprijinul militar al generalului Basta. Prin întreprinderea acestor acţiuni, domnul muntean viza
două obiective esenţiale: a) izgonirea lui Radu
Mihnea, principalul pretendent la tronul Ţării
Româneşti, susţinut şi de turci; b) nimicirea forţelor turceşti din raialele dunărene.
Acţiunea preconizată de Radu Şerban însemna, în acelaşi timp, un mare risc: intervenţia
Porţii Otomane. Pentru moment acest pericol
nu era atât de apropiat, dat ﬁind faptul că turcii
erau angajaţi în operaţiuni militare în Ungaria
Superioară şi în Persia. Imediat după primirea
ajutorului de 2000 de secui de la generalul Basta (Veress 1934, 119), Radu Şerban a ordonat
trecerea Dunării, cu un efectiv ce amintea de
amploarea incursiunilor întreprinse de Mihai Viteazul la începutul domniei sale. Pe scurt, izvoarele istorice vorbesc de 14000 de oameni, dintre
care 12000 de munteni şi 2000 de secui (Veress
1934, 125), trimişi de Basta. Prima incursiune
este întreprinsă în luna martie 1603, avându-l în
frunte pe Vasile Mârza, unul dintre căpitanii lui
Mihai Viteazul, devenit mare spătar în timpul lui
Radu Şerban, cu care, între timp, se şi înrudise
prin alianţă (îi era cumnat). Obiectivul principal
vizat îl constituia ocuparea cetăţii Silistra (Dârstor) „care era înconjurată cu o palancă şi apărată de un număr însemnat de turci” (Călători
străini 1970, II, 272). Atacaţi prin surprindere,
turcii şi tătarii care se aﬂau în interiorul cetăţii, neputând să reziste „o luară la fugă printr-o
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altă poartă, care dădea spre Dunăre” (Călători
străini 1970, II, 273 sq.). Majoritatea garnizoanei turceşti a fost însă nimicită, reuşind să se
salveze doar o mică parte, în cetăţuia situată în
partea superioară a oraşului. S-a luat o pradă
bogată şi 17 steaguri „din care 13 au fost trimise
generalului Basta” (Veress 1934, 125).
Comandantul cetăţii Silistra, Ahmed paşa
(ginerele lui Gazi Ghirai) şi Radu Mihnea s-au
salvat tot prin fugă. Prezenţa lui Radu Mihnea la
Silistra conﬁrma ştirile potrivit cărora turcii pregăteau instalarea lui pe tronul Ţării Româneşti.
Topirea gheţii, care ar ﬁ însemnat rămânerea
în izolare a armatei lui Radu Şerban şi proﬁlarea
unui mare pericol dinspre hotarele Moldovei, îl
determină pe domn să ordone retragerea înainte de a ﬁ realizat cucerirea integrală a cetăţii
Silistra. Retragerea a fost mult îngreunată din
cauza frigului, a lipsei de alimente, lucru ce a
dus la pierderea unui mare număr de cai. După
retragerea de la Silistra, haiducii comandaţi de
Gheorghe Raţ (şi el fost căpitan al lui Mihai Viteazul) au atacat Brăila, aﬂată tot sub stăpânire
turcească. După cucerirea Brăilei, oştile muntene şi ardelene au trecut cu bărcile în Dobrogea
şi au atacat multe localităţi şi oraşe turceşti din
Bulgaria, aducând un mare număr de robi şi de
vite (Călători străini 1970, II, 275 sq.).
Deşi datele documentare nu ne furnizează
prea multe amănunte asupra Silistrei şi Brăilei,
totuşi ele ne permit să tragem câteva concluzii,
cel puţin sub aspectul militar. De la început trebuie precizat că, prin efectivele militare mari
angrenate în aceste incursiuni, ele au depăşit ca
nivel caracterul unor raiduri diversioniste. Ne
aﬂăm, cu alte cuvinte, în faţa unor acţiuni militare de anvergură, capabile să producă anumite
ﬁsuri în sistemul militar turcesc, atât de bine
închegat pe linia Dunării. Deşi obiectivele incursiunilor erau centrele turceşti, nu s-a urmărit
în mod direct cucerirea fortiﬁ caţiilor (artileria
era insuﬁcientă pentru aşa ceva), ci nimicirea
garnizoanelor aﬂ ate în acele centre (Mutaşcu
1961, 94 sq.). Cu prilejul acestei campanii a
fost alungat şi Radu Mihnea care, până în anul
1611, nu va mai întreprinde vreo tentativă serioasă de revenire în Ţara Românească. După
înfrângerea lui Simion Movilă şi alungarea lui
Radu Mihnea se părea că pentru Radu Şerban

va veni o perioadă de linişte, atât de necesară
pentru consolidarea domniei. Cu toate acestea,
el reuşeşte să-şi realizeze parţial acest obiectiv,
graţie următorilor factori: a) un sfat domnesc
devotat (păstrase mulţi dregători din timpul lui
Mihai Viteazul), din care făceau parte, printre
alţii, fraţii Buzeşti, Gheorghe Raţ, Vasile Mârza
ş.a.; b) era sprijinit din punct de vedere politic,
ﬁnanciar şi militar de imperiali; c) era iubit de
popor, lucru ce rezultă din folclorul şi legendele
create pe seama sa. Din nefericire, precipitarea
evenimentelor în Transilvania şi în alte părţi ale
hotarelor Ţării Româneşti aveau să întrerupă
această scurtă perioadă de linişte.
Revenind la Transilvania, după moartea lui
Mihai Viteazul, Sigismund Báthory se proclamase din nou principe, după ce renunţase pentru a treia oară la acest titlu. În plus, ungurii
din Transilvania deveniseră ostili imperialilor,
din cauza unei dominaţii aspre şi a unei ﬁscalităţi excesive. Ei se vor aduna în jurul lui Moise
Székely, sprijinit şi de turcii otomani, cum spuneam mai înainte. Numai că pentru acest sprijin
Moise Székely trebuia să admită suzeranitatea
sultanului asupra Transilvaniei, ceea ce însemna
prinderea ca într-un cleşte a Ţării Româneşti. Pe
de altă parte, aceasta ar ﬁ însemnat sfârşitul politicii antiotomane, susţinută de Mihai Viteazul
şi continuată de Radu Şerban. De altfel, Poarta
Otomană s-a şi grăbit să-l numească pe Moise
Székely principe al Transilvaniei cu drept ereditar, trimiţându-i şi însemnele domniei (sabia,
buzduganul şi sceptrul). La mijlocul lunii mai
1603, sultanul Ahmed I (1603-1617) (Enciclopedia de istorie universală 2003, 186) îi trimite
lui Sigismund III Vasa (rege al Poloniei între
1587-1632 şi al Suediei între 1592-1599) (Enciclopedia de istorie universală 2003, 1156) o
scrisoare prin care-l informează despre numirea
lui Moise Székely ca principe al Transilvaniei, solicitându-i, totodată, sprijin în cazul unui
conﬂict cu Habsburgii. Răspunsul suveranului
polon a fost destul de rece şi fără promisiuni
precise de ajutor.
În afara sprijinului diplomatic, noul principe
al Transilvaniei a primit de la turcii otomani şi
un consistent ajutor ﬁnanciar şi militar. Moise
Székely îşi stabilise „cartierul general” la Timişoara, transformată din anul 1552 în paşalâc
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turcesc, după câte am văzut şi de unde urma să
întreprindă o amplă acţiune militară de supunere
a Transilvaniei (Giurescu 2003, 211), aﬂată în
acel moment sub controlul imperialilor.
Momentul declanşării campaniei militare de
către Moise Székely a fost bine calculat: George
Basta dispunea de un număr redus de oameni
(circa 3000), iar Radu Şerban nu se aﬂa într-o
situaţie prea bună (Simion Movilă se pregătea să
invadeze din nou Ţara Românească). Cu toate
acestea, dat ﬁ ind faptul că acţiunea militară a
lui Moise Székely constituia o ameninţare directă pentru Ţara Românească îl obligă pe domnul muntean să intervină în luptele din Ardeal
(Mutaşcu 1961, 100). Într-o scrisoare pe care
o trimite bistriţenilor, Moise Székely încearcă
să-şi justiﬁce alianţa cu turcii şi tătarii printrun mobil superior: „eliberarea săracilor şi a
neamului nostru”, adică „binele obştesc” (Veress 1934, 122). Fără a nega această intenţie,
credem că primordială rămânea atragerea maselor de ţărani iobagi în acţiunea sa îndreptată
împotriva imperialilor. Cei care-l aşteptau însă
ca pe un salvator erau nobilii feudali din Transilvania, cu care se înţelesese pe ascuns (Veress
1934, 122). În primele zile ale lui aprilie 1603,
ocupă, fără prea mari diﬁcultăţi, Caransebeşul şi
Lugojul, cetăţi cu garnizoane nemţeşti şi posturi
înaintate în sistemul de apărare al imperialilor.
Om cu o profundă experienţă de viaţă şi militară, Moise Székely era conştient că succesul
acţiunii sale era condiţionat de rapiditatea cu
care se desfăşurau operaţiunile militare. Pentru
aceasta, Székely a constituit chiar de la început
un detaşament mobil format din 1000 de tătari
şi 200 de unguri, comandat de Gabriel Bethlen
în Transilvania prin Porţile de Fier (Mutaşcu
1961, 103).
După acest detaşament, care ducea acţiuni
cu caracter independent şi care executa marşuri
rapide, se deplasau mai lent forţele principale
comandate de însuşi Moise Székely. Detaşamentul comandat de Gabriel Bethlen a reuşit să cucerească Oraviţa, în urma unei scurte
confruntări cu garnizoana de acolo, după care
s-a îndreptat spre Alba Iulia, pe care a asediato (9 aprilie 1603) (Giurescu 2003, 11). Aici a
fost ajuns de Moise şi de restul forţelor militare (din care 8000 de tătari), care au încercat să
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grăbească cucerirea capitalei principatului. Cu
toate acestea, încercuirea cetăţii Alba Iulia s-a
prelungit neaşteptat de mult, din două motive:
lipsa tunurilor de asediu şi inaptitudinea tătarilor pentru lupta de cetate. Pentru că asediul
Albei Iulia era de durată şi pentru a nu pierde
prea mult timp, Moise Székely a format un nou
detaşament mobil, compus în principal din tătari, pe care l-a trimis în direcţia Clujului, pentru a lovi în forţele generalului Basta, aﬂate în
curs de concentrare. Un alt detaşament format
din 1000 de tătari, unguri şi sârbi, în frunte cu
nobilul maghiar Ştefan Tholdy, este trimis în
secuime pentru a atrage cât mai mulţi luptători
sub steagurile sale.
După cucerirea Albei Iulia, la 9 mai 1603,
Moise Székely a început să se intituleze „Voievod al Ardealului şi comis al secuilor” (Veress
1934, 137). Până la sosirea unor noi ajutoare de
la Radu Şerban şi de la Rudolf al II-lea, generalul Basta s-a baricadat în cetatea Gherla, bine
fortiﬁcată. În orice caz, situaţia în care se aﬂ a
generalul imperial nu era chiar atât de disperată.
El încă mai putea conta pe o parte din nobilimea
ardeleană, care jurase din nou credinţă împăratului (Veress 1934, 119) (pentru a câta oară?).
Tot în acest timp, aproape 12 000 de secui
îşi declară devotamentul faţă de Rudolf al II-lea,
care le redase vechile privilegii (Veress 1934,
119), pe care le obţinuseră de la Matei Corvinul
(1458-1490) şi care le fuseseră anulate. În afară de aceasta, populaţia Ardealului care, chiar
dacă nu-i iubea pe imperiali, nu putea privi cu
indiferenţă acţiunile prădalnice ale tătarilor şi
turcilor. Într-o primă fază a luptelor, măsurile
generalului Basta vizau doar o acţiune de apărare, sprijinită pe rezistenţa garnizoanelor din
cetăţi şi pe adunarea, cât mai grabnică a unor
forţe capabile să facă faţă unor confruntări cu
Moise Székely. Până atunci, însă, Basta s-a adăpostit în cetatea Gherla, pe care o considera cea
mai aptă pentru o rezistenţă îndelungată, graţie
avantajului terenului, dar şi trăiniciei zidurilor.
Cetatea Gherla va ﬁ atacată, din ordinul lui Moise Székely, de un detaşament de 1000 de oameni, comandaţi de Albert Nagy, iar principele
atacă Dejul. Cu toate că el însuşi se confrunta
cu o situaţie diﬁcilă, ﬁind ameninţat de atacul
iminent al lui Simion Movilă, Radu Şerban a
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trimis, pentru început, un număr de 1400 de oameni, comandaţi de Farkaş Kis şi Ioan Csonka.
Pentru a împiedica joncţiunea cu forţele militare
ale generalului Basta, Moise a trimis împotriva
lor un detaşament format din 1000 de unguri şi
sârbi, comandat de secuiul Gheorghe Makó (şi
el un fost căpitan al lui Mihai Viteazul), la care
se adaugă 200 de tătari. Confruntarea, care a
avut loc în satul Dumitra din ţinutul Bistriţei,
s-a soldat cu victoria forţelor militare ale lui
Moise Székely. În această luptă, Farkaş Kis a
căzut prizonier la tătari, dar a fost răscumpărat
de Székely, folosindu-l ulterior în serviciul său
(Mutaşcu 1961, 107). După cum lasă să se înţeleagă unele scrieri istorice, între Kis şi Moise
Székely ar ﬁ existat o înţelegere secretă.
În ﬁne, un alt detaşament format din 200 de
munteni şi sârbi, comandat de Dumitru Mârza
(fratele spătarului Mârza), a fost zdrobit lângă
Sighişoara. Şi pentru ca lucrurile să ﬁe complete, contele Tomaso Cavriolo, trimis de Basta în
secuime după ajutoare, a fost prins de oamenii
lui Moise Székely şi dus mai întâi în cetatea de la
Ghergheni, după care a fost mutat la Alba Iulia,
pentru ca ulterior să ﬁe eliberat.
Între timp, generalul Basta, înşelând vigilenţa inamicului, părăseşte Gherla şi se adăposteşte, la sfârşitul lunii mai 1603, în cetatea
Sătmarului, considerată mult mai sigură. După
consumarea acestui episod, Moise ocupă cetatea
Clujului (9 iunie 1603), urmată de ocuparea Bistriţei (19 iunie 1603) şi, nu după multă vreme
Sebeşul Săsesc şi Mediaşul, care s-au predat fără
luptă (Rezachevici 1985, 9).
După aceste cuceriri, se părea că imperialii pierduseră aproape complet controlul asupra
Ardealului. Şirul de cetăţi, principalul reazem
al lui Basta fusese cucerit, cu excepţia Sibiului,
Braşovului şi Sighişoarei. În plus, forţele militare trimise în sprijinul său de către aliaţi fuseseră
zdrobite. Pe de altă parte, principele Székely încearcă să ajungă la o înţelegere cu Radu Şerban.
Încercarea nu putea să aibă vreo şansă de izbândă, atâta timp cât interesele Ţării Româneşti
erau legate de cele ale Ardealului şi, implicit, de
cele ale imperialilor. Nu trebuie omis nici faptul
că, în aprilie 1603, Rudolf al II-lea îi întărise
stăpânirea ereditară a Ţării Româneşti şi-i acordase o subvenţie anuală de 12000 de taleri pen-

tru plata oştirilor (mai mult decât venitul anual
obţinut de imperialii din Transilvania).
În sfârşit, în noiembrie 1603, Rudolf al IIlea îi acordă stindardul de învestitură şi titlul de
principe al Sfântului Imperiu Romano-German.
În altă ordine de idei, ocuparea Transilvaniei de
către Moise Székely însemna, cum aﬁrmam mai
sus, înconjurarea Ţării Româneşti numai de forţe
ostile. Prin urmare, ameninţarea directă a Ţării
Româneşti şi repetarea situaţiei din 1599 îl determină pe Radu Şerban să întreprindă o acţiune
similară cu cea a ilustrului său predecesor. Pe
bună dreptate, Radu Şerban era socotit de aliaţii
săi imperiali „Zidul de apărare al Transilvaniei”
(Veress 1913, 515) sau „o fortăreaţă îndreptată
împotriva sultanului” (Rezachevici 1985, 8).
La începutul conﬂ ictului cu Moise Székely, domnul muntean, chiar dacă a trimis câteva
ajutoare generalului Basta, a adoptat mai mult
o atitudine de expectativă, din motive diferite.
Mai întâi, domnul muntean aştepta să se lămurească situaţia lui dinspre Moldova, unde Simion Movilă făcea pregătiri pentru o nouă invazie
în Ţara Românească, cum lăsa să se înţeleagă.
Aceasta este şi explicaţia cu privire la rezistenţa
domnului muntean la insistenţele imperialilor de
a se implica cât mai rapid în conﬂictul cu Moise
Székely. Radu Şerban era conştient de necesitatea intervenţiei în Transilvania, dar aştepta momentul potrivit. În plus, el dorea să ﬁe sigur că
generalul Basta putea să-şi adune forţele şi să
primească mult aşteptatele ajutoare din Ungaria
Superioară, fără de care şansele de izbândă erau
aproape nule. Pentru moment, Radu Şerban a
permis plecarea în Ardeal a unui grup format
din 3000 de oameni (moldoveni şi sârbi, în majoritate), comandat de Gheorghe Raţ, însoţit de
Káaker şi Radibrad, care lucrau în numele împăratului, precum şi de Atilio Vimercati, „maestrul
de câmp” (cel care avea drept atribuţii stabilirea
dispozitivului de marş, asigurarea cantonării şi
aprovizionării trupelor) (Mutaşcu 1961, 109).
Aceştia au trecut munţii, urmând traseul pe
Valea Teleajenului, trecând şi prin locurile, unde
cu un an înainte avusese loc lupta de la Ogretin-Teişani cu tătarii, lucru pe care Radibrad
nu uită să-l amintească în una din scrierile sale
(Giurescu 2003, 11 sq.). Ajunse în lunca Braşovului, forţele militare conduse de Gheorghe Raţ,

https://biblioteca-digitala.ro

Mironeşti. II – Locuri, cercetări arheologice, monumente şi personaje istorice

47

în urma cărora urmau să vină forţele principale lui Makó, fără rezultate notabile, trupele munmuntene, şi-au stabilit tabăra la Feldioara.
tene contraatacă, ajutate şi de un vânt puternic,
Cât îl priveşte pe Radu Şerban, acesta a tre- care a început să bată în direcţia inamicului. Pus
cut cu grosul oştirii sale (8000 de oameni) pe la pe fugă, inamicul este urmărit până în apropiere
Rucăr, pregătindu-se să facă joncţiunea cu cele- de pădurea Codlei, iar în lupta care s-a dat aici
lalte forţe militare ajunse în Câmpia Braşovului. au murit circa 1 500 de soldaţi din avangarda
Moise Székely era destul de optimist în privinţa lui Moise Székely. Cei doi comandanţi, Imécs şi
victoriei, aﬁrmând următoarele: „Ea să vedeţi Makó au avut un sfârşit tragic: primul a murit
acum acel român gros ce va să paţă, numai să- pe câmpul de luptă, iar celălalt a căzut prizonier,
mi întinz aripa ceastă dreaptă, numaidecât îl voi după care a fost executat. Înfrângerea suferită de
birui” (Giurescu 2003, 12). Optimismul exage- Makó l-a impresionat mult pe principe. Optimisrat al principelui ardelean era determinat şi de mul lui a cunoscut un recul dramatic, în sensul
victoriile pe care le obţinuse anterior. De altfel, că victoria nu i se mai părea atât de sigură, aşa
puţini dintre adepţii lui Moise Székely nu cre- cum se întâmplase înainte de începerea ostilităţideau în victoria acestuia, spune Ciro Spontoni, lor. Nu existau motive care să-l îndreptăţească să
secretarul generalului Basta (Spontoni 1638, creadă într-o redresare a situaţiei, atât timp cât
172 sq.).
cele mai bune trupe ale sale fuseseră înfrânte.
Primul atac asupra taberei muntene de la Polonii pe care îi aştepta de mai multă vreme
Feldioara a avut loc la 4 iulie 1603, ﬁ ind în- nu mai soseau, iar celelalte trupe ale sale erau
treprins de Gheorghe Makó, care avea sub co- dispersate pe întregul teritoriu al Transilvaniei,
manda sa un grup de 3000 de călăreţi. Atacul lui pentru paza cetăţilor cucerite. Albert Nagy se
Makó a izbit puternic pe cei 2000 de călăreţi se- aﬂa la Dej, Gheorghe Borbély şi Gabriel Bethlen
cui, sârbi şi munteni, comandaţi de Vasile Mârza la Deva (Mutaşcu 1961, 112) ş.a.m.d.
(sau Mârza cel Mare, cum mai era cunoscut).
Simţindu-se inferior adversarului său, Moise
Cu toată rezistenţa opusă de trupele lui Mârza, Székely, care până atunci s-a aﬂat în permanenţă
acestea au fost respinse. În acel moment, inter- în ofensivă, s-a hotărât să adopte apărarea, cevine Gheorghe Raţ, care a ordonat înconjurarea dând iniţiativa strategică, care a trecut în mâna
taberei cu un val de care legate între ele, în faţa lui Radu Şerban. Lupta decisivă se va da la 17
căruia atacul trupelor ardelene s-a oprit.
iulie 1603 la „moara” (adică fabrica) de hârtie
Ziua de 5 iulie a trecut fără ca Moise Székely (părăsită încă din timpul lui Mihai Viteazul), în
să mai întreprindă vreun atac. În zorii zilei de apropiere de pârâul Ghimbav, la circa 2-3 km
6 iulie, trupele conduse de Gheorghe Raţ şi-au nord-vest de Braşov. Moise Székely dispunea
mutat tabăra mai spre sud, între Râşnov şi Cris- pentru această confruntare de 6000 de oameni
tian, unde terenul oferea condiţii mai bune de (unguri, tătari şi turci) aşezaţi astfel: la centru
apărare. De o parte şi de alta se ridicau înălţimi şi la aripa stângă se aﬂau trupele comandate neîmpădurite, iar în faţă se aﬂ a pârâul Ghimbav, mijlocit de principe, iar la aripa dreaptă erau
care apăra tabăra cu un şanţ (Mutaşcu 1961, tătarii şi turcii, comandaţi de Bekteş paşa (Is111). Pe lângă asigurarea apărării, terenul mai toria militară a poporului român 1987, 239).
prezenta un mare avantaj: o bună legătură cu Cronicarul Szamosközi arată că întărirea taberei
Ţara Românească pe la Bran, pe unde puteau cu care legate cu lanţuri între ele s-a făcut în
să vină noi forţe militare şi să se facă o aprovi- urma sugestiei celor care au participat la luptezionare în condiţii optime.
le împotriva lui Gheorghe Raţ (Crăciun 1928,
Gheorghe Makó, văzând că trupele muntene 172). Moise Székely mai dispunea şi de 25-29 de
încep să se deplaseze, a crezut că ele sunt de- tunuri, de diferite calibre, aşezate în locuri potrimoralizate, căutând să evite lupta. Apreciind în vite şi grupate în aşa fel încât să poată interveni
mod eronat situaţia, Makó a pornit în urmărirea cât mai uşor şi cât mai eﬁ cient pe timpul destrupelor muntene, ajungând la o confruntare di- făşurării luptei. Pentru dirijarea tirului artileriei
rectă cu acestea, care se încheie cu un dezastru a fost numit Ioan Fiolta, pe care braşovenii îl
pentru el. Mai precis, după primele atacuri ale puseseră la dispoziţia lui Moise Secuiul tocmai
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în acest scop (Crăciun 1928, 171; Veress 1934,
154). În faţa frontului, spre direcţia din care se
aştepta atacul forţelor muntene, Székely a ordonat să ﬁe amplasate, înapoia unui sat, 13 tunuri
(Spontoni 1638, 239 sq.), iar Bekteş paşa, comandantul trupelor de tătari şi turci, a ocupat o
poziţie în afara taberei, la ﬂancul drept.
Cât îl priveşte pe Radu Şerban, acesta s-a
hotărât să treacă munţii abia după ce s-a convins
că Simion Movilă nu avea de gând să atace Ţara
Românească. Trecerea munţilor de către forţele
militare conduse de domnul muntean s-a făcut
pe la Rucăr, fără ca Moise Székely să încerce
să se opună, chiar dacă fusese informat. Ele au
sosit în tabăra de la Bran la 13 iulie 1603, rămânând acolo două zile ca să se odihnească şi să
aştepte sosirea bagajelor (Mutaşcu 1961, 114).
Tot acum s-a făcut joncţiunea cu detaşamentul
căpitanilor Gheorghe Raţ şi Vasile Mârza (Rezachevici 1979-1980, 89 sq.).
În ziua de 16 iulie, tabăra s-a mutat mai
aproape de inamic, instalându-se între Râşnov
şi Vulcan. Pe tot timpul cât trupele muntene
s-au odihnit, tabăra a fost asigurată, dinspre
nord, de forţele de avangardă conduse de Gheorghe Raţ. De reţinut este şi faptul că, chiar în
ziua care a precedat atacul, 32 de sârbi, care
se aﬂau în straja de noapte a lui Moise Székely,
au fugit în tabăra lui Radu Şerban, căruia i-au
oferit informaţii cu privire la amplasarea forţelor militare ardelene. Efectivele militare de
care dispune Radu Şerban în vederea confruntării decisive se ridică la circa 17000 de oameni
(Rezachevici 1973, 100), cărora Moise Székely
le-a opus, împreună cu ajutoarele turco-tătare,
conduse de Bekteş paşa, 10-12000 de oameni,
cu cele 25-29 de tunuri, de care am amintit mai
înainte.
Din punct de vedere psihologic, cele două
forţe militare se aﬂau în poziţii antinomice. Succesele obţinute de trupele muntene în prima fază
a luptelor, le-a creat un confort moral superior,
comparativ cu cel al forţelor militare de sub comanda lui Moise Székely, descurajate în urma
înfrângerii suferite de detaşamentele conduse
de Gheorghe Makó, la care se adaugă şi lipsa
de unitate de vederi şi de comandă (spre exemplu, Bekteş paşa şi-a dispus trupele separat de
cele ale principelui ardelean). Moralul oştirii lui

Moise a scăzut şi mai mult când cei 32 de sârbi
au trecut în tabăra lui Radu Şerban.
În ﬁne, Radu Şerban a trecut la atac în dimineaţa zilei de 17 iulie, adoptând următorul
dispozitiv: a) la stânga se aﬂ au fraţii Vasile şi
Dumitru Mârza cu trupele de cavaleri (Motogna
1926a, 48 sq.), având drept obiectiv lovirea şi
scoaterea din luptă a forţelor turco-tătare, aşezate în afara taberei lui Székely; b) la dreapta
se aﬂa Gheorghe Raţ, tot cu trupe de cavaleri,
care avea menirea să asigure securitatea spre
cetatea Braşov, favorabilă în acel moment lui
Moise Székely, şi să învăluie şi să atace tabăra
inamică din direcţia sud-est; c) la centru se aﬂ a
amplasată întreaga pedestrime şi haiducii voluntari călări, aşezaţi în formă de falangă, adică în
formaţie strânsă; d) înapoia centrului, în rezervă,
se aﬂa voievodul Radu Şerban cu cel mai însemnat corp de oaste.
În afara acestora mai existau subunităţi care
aveau misiunea să cerceteze suburbiile oraşului
Braşov şi să prevină o eventuală acţiune de ambuscadă (Mutaşcu 1961, 115). Planul de luptă,
conceput de domnul muntean în noaptea de 16
spre 17 iulie, se baza pe o concepţie strategică
dinamică, în care prevalentă era ideea de manevră. Ca urmare, dispozitivul adoptat, cu pedestrimea la centru, cu ambele ﬂ ancuri mobile
(formate din cavalerie), constituia cea mai bună
soluţie în situaţia dată. Executarea atacului, început la 17 iulie 1603, s-a făcut sub focul viu
al artileriei şi archebuzelor inamice. Pentru a se
feri de focul tunurilor şi archebuzelor, haiducii
lui Radu Şerban au pornit atacul pe jos, înaintând târâş (prima dată când se foloseşte acest
procedeu la noi), au trecut pârâul Ghimbav şi
au atacat tabăra adversă.
Luptele au fost aprige. Izvoarele istorice
vorbesc de circa 3000 de morţi înregistraţi la
inamic, adică „toată ﬂoarea nobilimii Ardealului” (Constantinescu 1981, 306 sq.). Cronicarul
maghiar Szamosközi vorbeşte de un adevărat
măcel, trupele lui Moise Székely neputând să se
mai mişte în spaţiul restrâns în care au fost încercuite de munteni. Eforturile disperate ale lui
Moise Székely, care alerga pretutindeni, pentru
a restabili situaţia, s-au dovedit a ﬁ inutile. Situaţia a devenit şi mai dramatică în momentul
când corpul tătaro-turc a părăsit locul de luptă,
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lucru care a avut drept repercusiune descurajarea
completă a apărătorilor. Moise Székely, încercând să se salveze, a fugit spre Braşov, dar a
fost prins de Gheorghe Raţ, din al cărui ordin i
s-a tăiat capul, care a stat înﬁ pt într-o lance în
faţa cortului lui Radu Şerban (Iorga 1989, 158
sq.). De precizat că izvoarele istorice nu amintesc nimic în legătură cu pierderile suferite de
oastea munteană. Oricum, pierderile înregistrate
de aceasta au fost mult mai mici decât decât
cele ale inamicului. Rolul lui Radu Şerban în
obţinerea victoriei în prima bătălie de la Braşov
a fost esenţial, chiar dacă generalul George Basta susţine contrariul. Generalul imperial, care,
de data aceasta, nu a avut nicio contribuţie în
izbânda lui Radu Şerban, se temea ca acesta să
nu facă ceea ce făcuse odinioară Mihai Viteazul:
instaurarea stăpânirii muntene asupra întregului
Ardeal.
Suspiciunea lui Basta că Radu Şerban ar
avea intenţii similare cu cele ale predecesorului
său erau complet nejustiﬁcate. Chiar dacă putea
să se proclame principe al Transilvaniei, el n-a
făcut-o, preferând să rămână loial imperialilor,
în virtutea înţelegerii încheiate cu aceştia mai
înainte (Iorga 1989, 159). În plus, veştile care-i soseau din Ţara Românească nu erau prea
liniştitoare. Anunţat că turcii au intrat în Ţara
Românească (Spontoni 1638, 234), Radu Şerban
s-a grăbit să treacă munţii înapoi, îndreptându-se
spre Târgovişte. A lăsat însă 2000 de oameni, în
frunte cu Gheorghe Raţ, pentru a-i acorda sprijin
generalului Basta în cazul că acesta ar ﬁ avut
nevoie.
Între timp, Basta a reuşit să înfrângă toate
oştile lui Moise Székely răspândite pe întreaga suprafaţă a Ardealului, reuşind să reinstituie controlul imperial asupra acestei provincii. La 10 august 1603, îşi anunţă triumful,
spunând că „nu mai e niciun duşman în ţară”
(Mutaşcu 1961, 119). În orice caz, după nimicirea oştirii lui Székely de către Radu Şerban,
sarcina generalului Basta era mult mai uşoară.
Pe de altă parte, prin victoria de la Braşov, unul
dintre cei mai periculoşi duşmani ai lui Radu
Şerban, Moise Székely a fost înlăturat, iar încercarea turcilor de a izola complet Ţara Românească a fost zădărnicită, cel puţin pentru câtăva
vreme.
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În concluzie, putem spune că, în prima bătălie de la Braşov, a ieşit în evidenţă superioritatea
conducerii oastei muntene faţă de cea ardeleană.
În altă ordine de idei, prin înfrângerea armatei
lui Moise Secuiul la Braşov de către oastea munteană condusă de Radu Şerban, Ţara Românească şi-a asigurat liniştea dinspre această parte a
hotarelor ei.
Cei mai periculoşi duşmani ai lui Radu Şerban rămân în continuare turcii şi tătarii, care îşi
continuă incursiunile (atacurile) în Ţara Românească, în urma cărora plecau cu un mare număr
de robi şi turme de vite. Din cauza acestor raiduri, ţara a ajuns acum mai pustiită decât fusese
pe vremea lui Sinan paşa (Spontoni 1638, 245),
lucru ce-l determină pe domnul muntean să solicite un grabnic ajutor de la împărat, pentru a putea să facă faţă acestei situaţii. Mai mult, tătarii
şi-au continuat incursiunile de pradă, năvălind
prin şapte locuri şi arzând din temelii Craiova.
Situaţia se complică şi mai mult în momentul când, la sugestia marelui vizir, sultanul intenţiona să-l înlocuiască pe Radu Şerban de pe
tronul Ţării Româneşti, după care urma să facă
deplasarea în Transilvania pentru a-i izgoni pe
Habsburgi. Propunerea respectivă nu s-a materializat, dar ea dovedeşte dorinţa Porţii Otomane
de a-l înlătura pe Radu Şerban, considerat, pe
bună dreptate, omul imperialilor. Întrucât imperialii nu prea se grăbeau să-i ofere ajutor domnului muntean, acesta caută să rezolve într-o altă
manieră situaţia. Lui Radu Şerban nu-i rămânea
altceva de făcut decât să urmeze acelaşi drum,
pe care-l urmaseră Sigismund Báthory şi Mihai
Viteazul: să ajungă la o înţelegere cu turcii şi cu
tătarii. După ce în prealabil a avut consimţământul lui Basta şi, implicit, pe cel al împăratului Rudolf al II-lea, Radu Şerban a luat legătura
cu tătarii cu care a purtat negocieri la Târgovişte, spre ﬁnele lunii decembrie 1603. Conţinutul
tratatului a fost stabilit în linii generale în timpul
discuţiilor purtate la aici, urmând ca după alte
discuţii cu marele vizir să ﬁe semnat (Călători
străini 1972, IV, 328).
Din discuţiile purtate cu reprezentantul
tătarilor au ieşit în evidenţă unele aspecte ale
diplomaţiei lui Radu Şerban şi unele caracteristici ale politicii muntene. În convorbirile
pe care le are cu tătarul, domnul muntean a
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întrebuinţat un ton de perfectă sinceritate, câştigând încrederea acestuia, făcând ca tratativele să
se soldeze cu rezultate pozitive. Tot din conţinutul acestor discuţii, rezultă că domnul muntean
este decis să ducă în continuare o politică loială
faţă de imperiali, cărora le datorează poziţia în
care se aﬂ ă. Pe de altă parte, el realizează că,
fără o înţelegere cu turcii, care să ﬁe concretizată într-un tratat, posibilităţile de instituire a unui
climat de pace sunt reduse. Pentru a se ajunge
la o perioadă de pace în regiunea carpato-dunăreană era necesară, mai întâi, o înţelegere între
imperiali şi turcii otomani, obiectiv pentru a
cărei realizare Radu Şerban face tot posibilul.
Dacă s-ar ﬁ ajuns la încheierea unui tratat cu
turcii, domnul muntean şi-ar ﬁ atras de partea
sa şi partida turcoﬁlă, care, până atunci, se aﬂa
într-o poziţie de inferioritate faţă de partida antiotomană, aﬂată acum în plin proces de consolidare.
Pe de altă parte, dacă până nu cu mult timp
în urmă Radu Şerban se baza pe partida antiotomană, care-i avea în frunte pe fraţii Buzeşti,
de acum înainte simţea nevoia să-şi lărgească
baza politică a puterii, atrăgând de partea sa şi
elementele boiereşti care manifestau simpatii
pentru turci (Mutaşcu 1961, 126). Mai multe
au fost cauzele care l-au determinat pe Radu
Şerban să recurgă la noua orientare a politicii
Ţării Româneşti. În primul rând, el era convins
de slăbiciunea militară a imperialilor, incapabili
să-i ofere un sprijin consistent în momentele critice. Un exemplu elocvent îl constituie cazul lui
Moise Székely care, într-un timp extrem de scurt,
a reuşit să pună stăpânire, cu sprijin turco-tătar,
este adevărat, pe aproape toate cetăţile importante din Transilvania, fără vreo ripostă serioasă
din partea imperialilor.
Mai mult, generalul Basta s-a retras undeva
spre hotarul vestic al Ardealului, în cetatea Sătmarului, unde aştepta ajutorul trupelor sileziene
pe care urma să i le trimită împăratul Rudolf
al II-lea. De fapt, generalul Basta era conştient
de aceste slăbiciuni ale imperialilor şi, ca atare,
pleda pentru încheierea unui tratat cu tătarii de
către domnul muntean, aﬁrmând că, el personal,
nu are nici oamenii şi nici bani, ca să-l ajute
să-şi apere ţara. Între timp, cu toate tratativele
de pace duse de hanul tătăresc, despre care am

amintit mai sus, cete de tătari au prădat din nou
ţara. Efectul a fost cu atât mai păgubitor cu cât,
avându-se în vedere promisiunile solului tătar,
locuitorii refugiaţi în munţi fuseseră anunţaţi că
pot să revină la casele lor.
Pentru a face faţă acestui pericol, Radu Şerban solicită sprijinul imperialilor. Aceştia din
urmă îi promit sprijin militar (2000 de secui),
bani şi muniţie prin Petre Armeanul (Veress
1934, 217). Imperialii şi-au onorat promisiunile, dar, ca de obicei, cu multă întârziere. Mai
trebuie spus că, în luna martie 1604, imperialii
au trimis o solie, în frunte cu contele Cavriolo,
la Radu Şerban, pentru a-i înmâna steagul de
domnie. În acel moment, domnul se retrăsese la
Câmpulung, împreună cu familia din cauza tătarilor, care pătrunseseră din nou în Ţara Românească (Veress 1934, 217). Este momentul când
domnului muntean i se conferă autoritatea conducerii militare şi politice, precum şi acordarea,
în numele împăratului, a titlului de principe al
Imperiului Romano-German. Pentru ca domnia
lui Radu Şerban să ﬁe liniştită era nevoie, însă,
ca aceasta să primească şi de la sultan steagul şi
însemnele domniei. Împăcarea cu Poarta Otomană va avea loc la sfârşitul anului 1604 (Berza
1958, 62), iar în ianuarie 1605 a primit steag de
domnie de la Istanbul (Călători străini 1972,
IV, 428), în schimbul unui tribut de 32000 de
galbeni, adică 20% din ceea ce se plătea în timpul domniei lui Alexandru cel Rău (1592-1593)
(Maxim 1994, 33).
Cu toate acestea, mult aşteptatul climat de
pace nu se va ivi curând. Tătarii vor continua să
atace Ţara Românească, iar în Transilvania se
vor relua, după moartea lui Moise Székely, luptele pentru tron. Principalul pretendent era Ştefan
Bocskay (născut la Cluj, în 1557), unchiul lui
Sigismund Báthory, care se răscoală împotriva
imperialilor, cu ajutorul turcilor. Având şi sprijinul nobilimii ardelene, Ştefan Bocskay a reuşit
să-i înfrângă pe imperiali şi să intre victorios în
Caşovia (azi Košice), capitala Ungariei Superioare, proclamându-se „prinţ al Ardealului, domn
al părţilor ungureşti şi comite al secuilor” (15
oct. 1604). Chiar dacă turcii i-au propus titlul
de rege al Ungariei, bătrânul nobil maghiar l-a
refuzat, rămânând doar cu acela de principe al
Transilvaniei.
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Proclamarea lui Bocskay ca principe al
Ardealului a fost facilitată şi de ampliﬁ carea
nemulţumirilor populaţiei de aici faţă de stăpânirea imperialilor. Cât îl priveşte pe domnul
muntean, acesta va încheia cu noul principe, în
august 1605, la Târgovişte, un tratat de alianţă (Giurescu 2003, 11 sq.). Conform tratatului,
domnul muntean se obliga să ﬁe credincios până
la moarte principelui ardelean, să nu participe
la uneltiri împotriva lui şi nici să tolereze aşa
ceva din partea supuşilor săi. Alte clauze stipulate în tratat se refereau la sprijinul militar pe
care domnul Ţării Româneşti trebuia să-l acorde
lui Ştefan Bocskay în cazul unor conﬂicte. Cât îi
priveşte pe ardeleni, aceştia s-au angajat „să ﬁe
prieteni prietenilor şi duşman duşmanilor domnului muntean” (Mutaşcu 1961, 137). În esenţă,
tratatul se poate rezuma la următoarele: 1) se vor
uita stricăciunile şi neînţelegerile din vremea lui
Mihai Viteazul şi se va păstra buna vecinătate şi
prietenie între Ardeal şi Ţara Românească; 2)
În cazul unui atac al lui Simion Movilă asupra
Ţării Româneşti, principele ardelean îi va acorda sprijin militar; 3) În cazul când sultanul ar
intenţiona să-l mazilească pe domnul muntean,
principele ardelean va stărui din toate puterile
ca el să-şi păstreze scaunul; 4) În cazul când
totuşi va ﬁ forţat să părăsească tronul, principele îi va acorda adăpost în Ardeal (Rezachevici
1985, 9).
Tratatul a fost aprobat şi de Dieta convocată
din ordinul principelui, la data de 15 septembrie
1605, dar nu fără vii dispute. De un real ajutor
i-a fost lui Radu Şerban fruntaşul braşovean
M. Weiss, care-i va deveni un devotat prieten,
lucru despre care am mai amintit. În orice caz,
semnarea tratatului de către domnul muntean a
însemnat, realmente, un mare succes diplomatic,
hotărâtor faţă de adversarul său din Moldova.
Conform tratatului, din câte am văzut mai sus,
Radu Şerban primea sprijin militar de la ardeleni în cazul când Simion Movilă va ataca Ţara
Românească cu forţele armate. Ştefan Bocskay
a purtat tratative şi cu imperialii, concretizate
în tratatul de la Viena (iulie 1606), circumscris
următoarelor clauze: a) Bocskay era recunoscut
principe al Ardealului; b) imperialii cedau Ungariei mai multe comitate; c) respectau pe teritoriul aﬂat sub controlul lor vechile libertăţi con-
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stituţionale şi libertatea de exercitare a cultului
religios pentru protestanţi (calvini). În ﬁne, prin
stăruinţele lui Ştefan Bocskay s-a ajuns la încheierea păcii de la Zsitvatorok din 11 noiembrie
1606, între austrieci şi turci (Motogna 1926,
53). Tratatul de pace de la Zsitvatorok are o semniﬁcaţie aparte, însemnând, pe plan european,
lichidarea coaliţiei antiturceşti, în fruntea căreia
s-au aﬂat imperialii. Pentru Ţara Românească,
aceasta a însemnat terminarea luptelor pentru
redobândirea independenţei, iniţiate de Mihai
Viteazul în 1594, şi ajungerea la pace în condiţiile unei dependenţe relative faţă de Poarta
Otomană (Stănescu 1954, 120). Pe de altă parte,
se părea că domnul muntean va ﬁ liniştit şi în
privinţa lui Simion Movilă, care devenise domnul Moldovei în urma morţii lui Ieremia Movilă,
fratele său. Se părea că asupra Ţării Româneşti
se va aşterne mult aşteptata perioadă de linişte
mai îndelungată. Viaţa de curte devenise mai
animată, recăpătându-şi fastul şi agrementele de
odinioară. Perioada aceasta de linişte de care s-a
bucurat Radu Şerban s-a întrerupt brusc, odată
cu moartea neaşteptată a lui Ştefan Bocskay, la
29 decembrie 1606, eveniment ce va genera o
nouă competiţie pentru tronul Transilvaniei.
Pentru început, Dieta l-a preferat ca principe
pe bătrânul Sigismund Rákóczi, nobil maghiar
care dispunea de imense latifundii în Ungaria
Superioară. Chiar în momentul alegerii sale ca
principe, Sigismund Rákóczi a reconﬁrmat tratatul încheiat de predecesorul său cu Radu Şerban.
Tratatul încheiat între cei doi n-a durat decât
până în martie 1608, când Rákóczi renunţă la calitatea de principe al Transilvaniei, retrăgânduse pe proprietăţile sale din Ungaria Superioară.
În locul său, Dieta l-a ales principe al Ardealului
pe tânărul Gabriel Báthory (avea numai 19 ani),
recunoscut atât de imperiali (august 1608), cât şi
de turcii otomani, care-i trimit însemnele domniei în toamna aceluiaşi an.
Radu Şerban a depus toate eforturile în vederea păstrării unor bune raporturi cu tânărul şi
ambiţiosul principe ardelean. În acest scop, el a
încheiat, la Curtea de Argeş (31 mai 1608), un
tratat de alianţă, similar celor încheiate cu principii anteriori. Spre deosebire de predecesorii
săi, Gabriel Báthory nutrea scopuri mult mai
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înalte. Avându-l drept model pe Mihai Viteazul,
principele ardelean voia să aducă Moldova şi
Ţara Românească în totală supunere faţă de Ardeal, în ideea reconstituirii unui „stat dac” cu
capitala la Sibiu. Gabriel Báthory intenţiona să
pună acest stat sub suzeranitatea Porţii Otomane
şi „să dea dovezi de ﬁdelitate faţă de sultan, prin
servicii militare şi prin sânge” (Ciurea 1940,
113 sq.). Pentru a-şi atinge scopul mai uşor,
principele intenţiona să-l înlocuiască pe Radu
Şerban cu unul dintre numeroşii pretendenţi,
pe care-i avea la dispoziţie în principatul său.
Acelaşi lucru îl urmărea şi în Moldova, unde dorea să înscăuneze un domn care să-i ﬁe devotat,
prilej ivit odată cu moartea lui Simion Movilă,
care-l înlocuise pe fratele său, Ieremia Movilă, eveniment ce va genera lupte acerbe pentru
tronul Moldovei între urmaşii acestuia şi cei ai
fratelui său, Ieremia Movilă.
Prin urmare, scena politică de la Dunărea
de Jos avea să ﬁe dominată de conﬂictul pentru
tronul Moldovei, între Mihăilaş, ﬁul lui Simion
Movilă (susţinut şi de Radu Şerban) şi Constantin, ﬁul mai mare al lui Ieremia Movilă. Cel care
va avea câştig de cauză în ﬁ nal va ﬁ Constantin Movilă, care a fost instalat domn pe tronul
Moldovei de către poloni în urma victoriei de la
Ştefăneşti (20 decembrie 1607) (Mutaşcu 1961,
140).
După înfrângere, tânărul Mihăilaş Movilă,
însoţit de mama sa Margareta, au fost primiţi
la Curtea din Târgovişte de către Radu Şerban.
Domnul muntean socotea că a sosit momentul
ca între cele două ţări, atât de mult duşmănite
până acum, să se stabilească o legătură strânsă şi trainică, în măsură să le apere în faţa primejdiei pe care o reprezenta Gabriel Báthory.
Acesta a fost şi motivul care l-a determinat pe
domnul muntean să-l prijine pe Mihăilaş (spera
că va reveni pe tronul Moldovei), cu care dorea
să stabilească şi o legătură matrimonială, dându-i în căsătorie pe ﬁica sa Anca (Corfus 1983,
46 sq.).
Din păcate pentru domnul muntean aceste
planuri au devenit irealizabile, deoarece, la începutul lunii ianuarie 1608, Mihăilaş a murit la
Târgovişte, iar Constantin Movilă care ocupa
efectiv tronul Moldovei a primit şi diploma de
recunoaştere de la Istanbul.

Între timp, în Transilvania, Gabriel Báthory
pregătea o lovitură decisivă împotriva domnului muntean. Judele Braşovului Michael Weiss
îl informa pe Radu Şerban că principele ardelean îi pregătea un înlocuitor, un oarecare Mihai
Cămăraşul, adăpostit de câţiva ani în suburbia
românească a Braşovului (Mutaşcu 1961, 141).
Lucrurile au intrat pe un făgaş normal după
încheierea tratatului de la Curtea de Argeş, dar
nu pentru mult timp. Principele ardelean nu renunţă însă la ideea de a-l înlocui pe Constantin
Movilă cu un alt domn, care să-i fie devotat.
Gabriel Báthory renunţă la această intenţie, dar
numai în urma unui ordin expres al sultanului,
care nu avea motive să-l înlocuiască pe tânărul
domn moldovean. În plus, Constantin Movilă
era susţinut şi de poloni, lucru de care sultanul
trebuia să ţină cont.
Între timp, se produce şi împăcarea între
Radu Şerban şi Constantin Movilă. Mai exact,
acest eveniment s-a petrecut în primăvara anului
1610, când domnul muntean îl trimite pe boierul
său, Papa Vistierul din Greaca, în Polonia, ca
să-i cumpere acolo un castel, unde să se retragă
în caz de nevoie. În plus, în acelaşi timp cu solul
Moldovei, un reprezentant al lui Radu Şerban,
a depus, în numele stăpânului său, jurământ de
credinţă faţă de regele Poloniei (Filitti 1935b,
198). Era o măsură de siguranţă a domnului
muntean, care ştia cât de greu se pun în mişcare
imperialii, cu care păstrează, de altfel, aceleaşi
relaţii de ﬁdelitate.
Între timp, evenimentele încep să se precipite în Transilvania, unde Gabriel Báthory pregăteşte un atac asupra Ţării Româneşti. Principele ardelean îl bănuia pe Radu Şerban, fără
a dispune de dovezi în acest sens, că ar ﬁ fost
implicat în complotul nobiliar, în fruntea căruia s-au aﬂ at Ştefan Kendy şi Baltazar Kornis.
Complotul a fost descoperit la timp, iar o parte
dintre cei care l-au pus la cale au fost executaţi.
De acum înainte, relaţiile dintre Gabriel Báthory şi Radu Şerban vor evolua sub semnul unei
suspiciuni reciproce.
La 10 decembrie 1610, principele ocupă Sibiul, sub acuzaţia că Senatul oraşului a conspirat
împotriva sa, împreună cu Radu Şerban şi cu
fostul cancelar Ştefan Kendy. După ocuparea
Sibiului, Gabriel Báthory şi-a îndreptat oştirea
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spre Ţara Bârsei, iar de acolo urma să invadeze
Ţara Românească (Armbruster 1980, 331 sq.).
De fapt, semne neliniştitoare care arătau
că principele ardelean se pregătea să invadeze
Ţara Românească, apăruseră încă de la jumătatea anului 1610. Spre exemplu, o scrisoare de la
începutul lunii mai, din Cracovia, arăta că principele Gabriel Báthory avea de gând să atace nu
numai Ţara Românească, ci şi Moldova. Se va
opri doar asupra Ţării Româneşti, renunţând să
atace şi Moldova, în urma unei interdicţii puse
de sultanul Ahmed I (1603-1617).
În schimb, sultanul şi-a dat, în mod tacit,
acordul de a-l ataca pe Radu Şerban, în speranţa
că, în sfârşit, va reuşi să-l înscăuneze pe Radu
Mihnea, un mai vechi preferat al Porţii Otomane. Domnul muntean îşi luase anumite măsuri de
prevedere cu ceva timp mai înainte. Spre exemplu, în iulie 1610, un trimis al său s-a prezentat,
după câte am văzut, la Smolensk, jurând credinţă
regelui polon Sigismund III Vasa (1587-1632).
De asemenea, pe lângă consolidarea legăturilor
cu domnul Moldovei, Radu Şerban le-a păstrat
şi pe cele cu nobilii ardeleni, fugiţi peste graniţă, în urma complotului organizat împotriva lui
Gabriel Báthory (Veress 1935, 92).
Toate aceste măsuri luate de domnul muntean s-au dovedit a ﬁ de bun augur, dat ﬁ ind
faptul că, ştirile venite dinspre Ardeal, mai cu
seamă spre sfârşitul anului, sunt alarmante. La
începutul lunii decembrie, căpitanul maghiar
Doczi, un opozant al principelui, îl avertiza pe
Radu Şerban că Báthory îşi adusese oamenii în
mare grabă, vizând, într-o primă etapă, ocuparea
Ţării Româneşti, după care venea rândul Moldovei (Veress 1935, 104; Mutaşcu 1961, 145 sq.).
Atacul asupra Ţării Româneşti a fost ţinut
în cel mai strict secret de către principe, chiar
şi faţă de unii dintre comandanţii săi, după cum
mărturiseşte demnitarul braşovean M. Weiss. În
orice caz, Radu Şerban nu se aştepta la acest
atac pe timp de iarnă, mai ales că nămeţii de zăpadă blocaseră trecătorile din munţi. Dar, la 20
decembrie 1610, apăruseră, pe neaşteptate, haiducii lui Báthory în Ţara Bârsei, de unde, după
cinci zile de prădăciuni, au pornit spre Carpaţi
şi Ţara Românească (Veress 1935, 113).
Pentru a li se deschide drumul a fost folosit
un detaşament de două sau trei mii de oameni cu
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lopeţi, care au aruncat zăpada. Câteva zile mai
târziu trecea munţii şi Gabriel Báthory cu forţele sale principale. Luat prin surprindere, Radu
Şerban a fost nevoit să se refugieze în Moldova.
La 7 ianuarie 1611, principele ardelean se aﬂa
deja la Târgovişte. De aici, a trimis în grabă la
sultan, o solie, în fruntea căreia se aﬂ a banul
de Lugoj şi Caransebeş, Paul Keresztesy, care
urma să ceară recunoaşterea stăpânirii principelui asupra Ţării Româneşti. De fapt, Gabriel
Báthory aştepta acceptarea de către Poartă a
faptului împlinit, adică a stăpânirii sale asupra
Ţării Româneşti, după care urma să treacă la
următoarea etapă, aceea a ocupării Moldovei
(Andreescu 1989, 94 sq.). De altfel, în afara titlului de principe al Ardealului, Gabriel Báthory
începe să şi-l aroge şi pe acela de „prinţ al Valahiei Transalpine”.
Mai mult, din unele documente, emise în
perioada celor două luni cât a stat la Târgovişte
(din 26 ianuarie şi cele din 20 şi 26 februarie
1611), rezultă că principele a inaugurat o politică de deposedare a boierimii autohtone de privilegiile sale (Minea 1925, 286 sq.; Motogna
1926b, 260 sq.). De pildă, Gheorghe Raţ, fostul
căpitan al lui Mihai Viteazul şi, ulterior, al lui
Radu Şerban, care acum îşi oferise serviciile
principelui, este numit mare ban al Craiovei.
Perioada cât a stat principele ardelean la
Târgovişte este considerată ca fiind una dintre cele mai negre din istoria Ţării Româneşti.
Atrage atenţia, în primul rând, înverşunarea cu
care au fost prădate şi avariate mai toate marile mănăstiri ale Ţării Româneşti. Relevant în
acest sens este un raport contemporan, din 17
februarie 1611: „În Ţara Românească prădează
foarte tare, nu sunt mănăstiri pe care să nu le
jefuiască şi să nu ţină cai în ele” (Veress, 1935,
143). Un alt contemporan al evenimentelor,
Matei al Mirelor, menţionează în chip special
jefuirea mănăstirii Dealul, al cărui egumen era.
N-au fost cruţate nici mormintele domneşti, mai
spune viitorul înalt ierarh. Tot Matei al Mirelor
mai spune că jefuitorii „au sfărâmat şi mitropolia de la Argeş, cea foarte scumpă, şi toate
sﬁntele mănăstiri şi mănăstirile de călugăriţe
şi bisericile le-au distrus” (Veress, 1935, 143).
A fost, într-adevăr, una dintre cele mai triste
pagini din istoria noastră. Jafurile, omorurile şi
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silniciile de tot felul dau nota caracteristică a
celor aproximativ două luni de stăpânire a lui
Gabriel Báthory asupra Ţării Româneşti.
După refuzul Porţii Otomane de a-l recunoaşte şi ca domn al Ţării Româneşti, Gabriel
Báthory se retrage în Ardeal, lăsându-l în locul
său pe Radu Mihnea, pentru care a fost lăsată o
gardă în frunte cu viitorul principe al Transilvaniei, Gabriel Bethlen (1613-1629), şi el participant la campania din Muntenia împotriva lui
Sinan Paşa (Giurescu 2003, 255).
Între timp, între Habsburgi, pe de o parte,
Radu Şerban şi Constantin Movilă pe de altă
parte, au început tratative în vederea răsturnării
principelui Gabriel Báthory. Între 20 şi 28 februarie 1611, emisarul imperial Cesare Gallo
a încheiat, la Roman şi Iaşi, tratate de alianţă
cu cei doi domni, în temeiul cărora imperialii
le promit sprijin militar împotriva lui Gabriel Báthory. Imperialii erau conştienţi că, atâta
timp cât principele Báthory va duce o politică
de ﬁdelitate faţă de turci, posibilităţile lor de a
exercita un control asupra Transilvaniei şi Ţării
Româneşti erau extrem de limitate.
În 27 mai 1611, Radu Şerban încă se găsea
în tabăra de lângă Roman, unde-şi concentrase forţele militare, alcătuite, pe lângă munteni,
de moldoveni, poloni, cazaci şi sârbi. El şi-a
trimis emisari în Ţara Românească - slugerul
Stanciu (Stoicescu 1968, 291), de pildă, pentru
a-i vesti pe boierii care-i rămăseseră devotaţi,
că este pe punctul să treacă hotarul (IonescuNişcov 1978, 172). În urma acestor anunţuri,
s-a trecut la mobilizarea oştilor de ţară, adică a
roşilor, dorobanţilor (sau dărăbanţilor) şi călăraşilor.
La chemarea marelui sluger Stanciu, toţi
boierii, dornici de a şterge umilinţa la care fuseseră supuşi de către Gabriel Báthory, răspund
chemării lui Radu Şerban. Relevante în acest
sens sunt spusele unui martor ocular al evenimentelor: „Cum auziră boierii, roşii şi ceilalţi
se sculară bucuroşi mici cu mari” la chemarea
lui Radu Şerban, „pentru că erau însetaţi de
răzbunare în contra lui Gabriel Báthory, pentru multele răutăţi ce făcuse ţării” (Veress 1935,
160). Au răspuns chemării domnului circa 8000
– 10000 de oameni înarmaţi cu arcuri şi săgeţi,
lănci, archebuze şi trei tunuri.

La începutul lunii iunie 1611, se ştia deja
la Iaşi că răsculaţii puseseră stăpânire pe ţară,
iar Radu Mihnea îşi găsise scăparea cu fuga în
raiaua Giurgiu, după ce fusese părăsit de toţi.
După alungarea lui Radu Mihnea de către fraţii
Mârza şi slugerul Stanciu, Radu Şerban a trecut Milcovul, organizându-şi tabăra lângă Buzău (19 iunie 1611), de unde urma să treacă în
Transilvania, anunţându-i şi pe imperiali despre
această intenţie. Tot în cursul lunii iunie, domnul muntean s-a înţeles pe ascuns cu M. Weiss,
acum primar al Braşovului, care dorea căderea
lui Báthory, devenit o ameninţare reală pentru
toate comunităţile săseşti din Transilvania. În
scurt timp, principele ardelean şi-a adunat şi el
forţele militare, îndreptându-se spre Ţara Bârsei, iar de aici a trimis spre Bran un puternic
detaşament, în ideea de a bloca pe Radu Şerban,
în cazul că ar ﬁ trecut pe aici. În esenţă, planul
de luptă conceput de Radu Şerban urma să se
realizeze în două etape distincte: a) în prima
etapă se prevedea alungarea lui Radu Mihnea şi
reluarea domniei Ţării Româneşti (obiectiv deja
realizat); b) în cea de-a doua etapă se preconiza
o ofensivă viguroasă întreprinsă în Ardeal, care
să se soldeze cu zdrobirea forţelor lui Gabriel
Báthory, printr-o bătălie decisivă.
În realizarea scopurilor urmărite, Radu Şerban conta atât pe sprijinul militar al imperialilor
(plus unul ﬁnanciar), cât şi pe cel al lui Constantin Movilă (Veress 1935, 171 sq.). Oastea
condusă de Radu Şerban a pătruns în Transilvania pe căi mai puţin cunoscute, indicate, după
toate probabilităţile, de către braşoveni. Cronicarul maghiar Francisc Mikó ne spune că oastea
munteană a trecut munţii pe cărări pe unde nu
trecuse vreodată o armată, de unde s-a ieşit sub
poalele munţilor la Săcele, înaintând spre Braşov (Crăciun 1943, 289; Crăciun 1944, 195 sq.).
În orice caz, în privinţa itinerariului parcurs
de oastea munteană, istoricii au emis mai multe
ipoteze asupra cărora nu vom insista. Din cronicile timpului rezultă că Radu Şerban nu a venit
în Ardeal pe drumurile obişnuite, ci pe poteci.
Deplasarea de la Buzău la Săcele şi mai departe
la Braşov a durat două zile. Efectul de surprindere a fost mare, după mărturisirea lui Francisc
Mikó, aﬂat în acel moment în oastea ardeleană.
Cronicarul maghiar spune că, într-o dimineaţă,
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s-a aﬂat că domnul muntean a trecut munţii „lucru ce trecea dincolo de mintea oricărui om”
(Crăciun 1944, 198).
Înainte ca oastea lui Báthory să ajungă la
Braşov, Radu Şerban ajunsese deja în suburbiile oraşului. Abia acum principele ardelean realizează că între domnul muntean şi braşoveni
exista o înţelegere (Crăciun 1944, 197). Conducătorii oraşului, care păstraseră până atunci cel
mai mare secret asupra venirii oastei muntene,
au pus „să se adune din ﬁecare casă pâine şi
să se trimită provizii afară, ﬁindcă ostaşii au
călătorit foarte greu în munţi şi erau lihniţi de
foame” (Lupaş 1928, 155 sq.).
Deşi avea trupele obosite din cauza diﬁ cilului marş executat peste munţi, Radu Şerban
nu a vrut să piardă avantajul pe care-l obţinuse
prin surprinderea inamicului. Prin urmare, domnul muntean este decis să dea lupta în aceeaşi
zi. A considerat ca loc potrivit de luptă câmpia
care se întindea la nord de Braşov până la satul Sânpetru, unde se găsea Gabriel Báthory cu
trupele sale.
În după-amiaza aceleiaşi zile (9 iulie), Radu
Şerban s-a pus în mişcare, îndreptându-se cu oştile sale „în jos până la Biserica Sfântului Vartolomei”, iar călăreţii cuirasaţi poloni (angajaţi ca
mercenari de domnul muntean), au fost trimişi,
fără ca adversarul să prindă de veste, în apropierea morii de hârtie, exact în locul unde avusese
loc lupta din 1603 cu Moise Székely. Aici au rămas ascunşi, încât ungurii nu ştiau nimic despre
ei (Lupaş 1928, 157), lucru ce va atârna foarte
mult în obţinerea victoriei decisive, după cum
o să vedem puţin mai încolo. În privinţa efectivelor angajate în luptă, izvoarele istorice ne
furnizează date care nu concordă între ele. Spre
exemplu, Cronica lui Gaspar Bojthinus spune că
oastea munteană era formată din 7000 de călăreţi şi 1500 de pedeştri, ceea ce dă un efectiv de
8500 de oameni (Crăciun 1944, 199). Într-un alt
izvor istoric se spune că oastea lui Radu Şerban
se compunea din 4500 oaste de ţară (călăraşi),
3500 călăreţi poloni, 700 de cazaci şi 2000 de
pedeştri (unguri, poloni şi munteni), totalizând
aproximativ 10000 de oameni (Mutaşcu 1961,
155). Ca armament, oastea dispunea, în principal, de arcuri cu săgeţi, archebuze şi lănci. În
plus, braşovenii au completat înzestrarea oastei
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muntene cu câteva căruţe încărcate cu lănci şi
câteva piese de artilerie (trei tunuri mici mobile)
(Lupaş 1928, 156).
Cât priveşte efectivele oastei ardelene, acestea se cifrau, conform informaţiilor furnizate de
cronicarul maghiar Gaspar Bojthinus, la 12000
de călăreţi şi 3 000 de pedeştri, deci un total
de 15000 de oameni (Mutaşcu 1961, 155). Ca
armament, oastea ardeleană dispunea de lănci,
armament purtativ de foc şi pentru tunuri mijlocii, iar o parte din ostaşi aveau coifuri şi platoşe.
Lupta a început prin deschiderea focului de
către artileria celor doi adversari, după care a
urmat atacul puternic al celor două aripi ale armatei ardelene. Pedestraşii ardeleni, îmbrăcaţi
în haine albastre, au lovit cu putere pedestrimea
de la aripa stângă a dispozitivului muntean, respingând-o până în apropierea morii de hârtie şi
a zonei şanţurilor de lângă Braşov (Lupaş 1928,
158). Dar, atât pedestraşii, cât şi călăreţii care se
aﬂau alături, n-au proﬁtat de momentul favorabil, renunţând la urmărirea adversarului. Secuii
de la aripa stângă ardeleană au obţinut, la rândul
lor, un important succes, obligând centrul dispozitivului muntean să se retragă într-o anumită
dezordine (Mutaşcu 1961, 159).
Se părea că victoria ardelenilor nu mai putea ﬁ pusă la îndoială, cel puţin după această primă fază a luptelor. Gabriel Báthory era convins
de acest lucru, iar „trabanţii” (pedestraşii) lui au
considerat că nu mai era cazul să facă economie
de gloanţe şi de pulbere, folosindu-le, în mod
haotic, fără niciun fel de ţintă.
În cealaltă tabără, predominant era scepticismul. În aceste momente, cu adevărat critice
pentru domnul muntean, s-a produs o răsturnare spectaculoasă a acestei situaţii. Pe scurt, este
vorba de acel element surpriză reprezentat de
cuirasaţii poloni, ascunşi după moara de hârtie,
în spatele forţelor ardelene. Simultan cu atacul
cuirasaţilor poloni, se produce şi contraatacul
întreprins de trupele comandate de domnul muntean, amplasate în centrul dispozitivului. Un
martor ocular al evenimentelor, Mihail Seybriger, care a urmărit lupta din turnul postăvarilor
al cetăţii Braşov, relatează următoarele: „Observară polonii cum că valahii sunt strâmtoraţi şi
le veniră îndată în ajutor din dos, încât Báthory
era grozav de speriat. Fiindcă era o zi frumoasă
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cu multă bătaie de soare, împlătoşaţii aveau o
strălucire vie. Báthory trimite pe câţiva spre ei,
ca să vadă dacă sunt vrăjmaşi sau prieteni. Îi
vine vestea că sunt vrăjmaşi. Trabanţii lui cheltuiseră praful de puşcă şi plumbul şi, în grabă,
nu li s-a mai putut da nimic. Báthory văzând
aceasta, l-a apucat o spaimă aşa de mare, încât
a fugit la o parte” (Lupaş 1928, 159). Acesta a
fost momentul în care s-a schimbat cursul bătăliei. Fuga lui Báthory a antrenat după ea pe aceea
a centrului oastei ardelene, iar restul oştirii a
căutat să se salveze în secuime sau s-a predat
muntenilor.
În privinţa pierderilor, izvoarele vremii dau
cifre diferite. Astfel, în scrisoarea trimisă la
14 iulie 1611 de către Radu Şerban palatinului
Thurzö, se arată că Báthory a avut vreo zece
mii de morţi (Lupaş 1928, 159). Se dă mai multă credibilitate cifrelor avansate de cronicarul
Gaspar Bojthinus: 6000 de morţi şi pierderea a
aproape tuturor comandanţilor forţelor militare
ardelene, căzuţi pe câmpul de luptă sau luaţi prizonieri (Veress 1935, 185; Mutaşcu 1961, 160).
Printre cei căzuţi a fost şi bătrânul Gheorghe
Raţ, care plătea acum cu capul nerecunoştinţa sa
faţă de ţara şi domnul de la care avusese parte
de atâta bine.
În privinţa pierderilor înregistrate de munteni, Gaspar Bojthinus vorbeşte de patru mii de
oameni (Lupaş 1928, 159), la care se adaugă
câteva sute de răniţi, aduşi la Braşov spre a ﬁ
îngrijiţi de bărbieri. Izbânda lui Radu Şerban a
avut un larg ecou, perpetuându-se peste veacuri
în baladele cântate de bătrânii lăutari din părţile Comarnicului, dar şi în alte creaţii artistice
contemporane evenimentelor. Spre exemplu, Simion Paulinus, în scrierea sa intitulată Povestea
despre Gabriel Báthory, în care descrierea acţiunilor întreprinse de „viteazul Radu Şerban”
ocupă un loc important (Mutaşcu 1961, 163).
Aceste exemple, precum şi alte menţiuni făcute în cronicile, scrisorile şi actele de cancelarie
contemporane, reliefează cu pregnanţă răsunetul
victoriei lui Radu Şerban împotriva lui Gabriel
Báthory, victorie care se încadrează în şirul marilor izbânzi ale poporului român. Cu toate acestea, unii istorici consideră că domnul muntean
a greşit atunci când s-a decis să nu-l urmărească pe principele ardelean. Pe scurt, dacă Radu

Şerban ar ﬁ continuat campania cu hotărâre şi
repeziciune, aşa cum o făcuse mai înainte Mihai
Viteazul, Gabriel Báthory ar ﬁ fost lichidat încă
de atunci. El a comis eroarea de a-i aştepta prea
mult pe austrieci, care, neîncrezători şi mişcându-se încet, au dat posibilitatea impetuosului
principe să se menţină încă doi ani, până la 25
octombrie 1613, când va ﬁ ucis de către soldaţii
săi, la Oradea Mare, unde se retrăsese. De subliniat că, în tabăra habsburgică, exista realmente
teama ca Radu Şerban să nu proﬁte de poziţia
favorabilă pe care şi-o crease în urma victoriei
asupra lui Gabriel Báthory şi să ocupe Transilvania, aşa cum procedase, nu cu mult timp în
urmă, Mihai Viteazul, predecesorul său.
În orice caz, se spunea că fruntaşii politici
din toată Transilvania l-ar ﬁ dorit principe pe
Radu Şerban, refuzând să se mai supună lui
Gabriel Báthory. Dieta, convocată de domnul
muntean pentru 1 august 1611, ce urma să decidă asupra viitorului politic al Transilvaniei, nu
s-a mai putut întruni.
Rămânem totuşi la convingerea că, în împrejurările din 1611, la fel cum s-a întâmplat
în anul 1603, după victoria asupra lui Moise
Székely, Radu Şerban nu a avut în vedere decât
restabilirea controlului imperialilor înlăuntrul
arcului carpatic. Aceasta i-ar ﬁ asigurat, cu alte
cuvinte, o perspectivă mult mai liniştitoare în
raporturile cu Poarta Otomană. Pe de altă parte, aceasta din urmă a interpretat evenimentele
din iarna şi vara anului 1611 ca ﬁind extrem de
periculoase pentru interesele ei la Dunărea de
Jos (Andreescu 1989, 100). De asemenea, având
în vedere bunele relaţii ale lui Radu Şerban şi
Constantin Movilă cu Polonia, turcii otomani se
temeau de perspectiva instituirii unui protectorat
simultan asupra Ţării Româneşti şi Moldovei al
regatului condus de Sigismund III Vasa. În plus,
Radu Şerban rămăsese în ochii turcilor un duşman instalat în Ţara Românească de Rudolf al
II-lea şi abia ulterior conﬁ rmat de sultan, aşa
cum se întâmplase şi cu Constantin Movilă în
Moldova, care a ajuns domn cu sprijinul polonilor. Prin urmare, Poarta urmărea ca pe viitor
să evite amestecul Poloniei şi al Habsburgilor
în numirea domnilor din Ţara Românească şi
Moldova. Pe de altă parte, nu se poate spune că
turcii aveau o prea mare încredere în Gabriel
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Báthory, pe care îl bănuiau de o înţelegere cu
Habsburgii (Veress 1935, 131 sq.).
Redobândirea Ţării Româneşti de către
Radu Şerban şi apoi, intrarea lui în Transilvania,
cu rezultatul cunoscut, a întărit decizia autorităţilor otomane de a nu mai îngădui cu niciun preţ
menţinerea statu-quo-ului creat în urma războiului cu Liga Creştină. Acesta este şi motivul
care determină Poarta Otomană să pună în joc
toate mijlocele militare pentru a-l forţa pe Radu
Şerban să abandoneze asediul Sibiului, iar ulterior va ﬁ nevoit să părăsească deﬁnitiv şi Ţara
Românească, lucru despre care vom discuta puţin mai încolo. Iată de ce considerăm, contrar
părerii unor istorici, că Radu Şerban ar ﬁ avut
şanse minime să devină principe al Ardealului.
Mai precis, ar ﬁ riscat să intre în conﬂict atât cu
Poarta Otomană, cât şi cu Habsburgii, lucru pe
care domnul muntean îl ştia destul de bine.
Relevant este faptul că, domnul muntean,
după ce a trimis împăratului Rudolf al II-lea
veşti despre victorie şi 32 din steagurile capturate, s-a gândit că ar ﬁ bine să aranjeze lucrurile şi la Constantinopol, trimiţând sultanului 11
steaguri ca dovadă a succesului obţinut, dar mai
ales ca „semne de credinţă şi supunere” (Mutaşcu 1961, 165).
Solii lui Radu Şerban, sosiţi pe la jumătatea lunii august 1611 la Istanbul, erau însoţiţi
de câţiva delegaţi ardeleni, care şi-au exprimat
dorinţa ca principele Gabriel Báthory să ﬁe înlăturat de la conducerea Transilvaniei. Această
declaraţie a reprezentanţilor Ardealului trebuia
să legitimeze în ochii turcilor acţiunea întreprinsă de Radu Şerban împotriva lui Báthory. Ori,
se ştia bine că turcii otomani nu puteau să-i ierte lui Radu Şerban alungarea lui Radu Mihnea,
protejatul lor, de pe scaunul de la Târgovişte şi
nu erau de acord nici cu înlăturarea lui Gabriel
Báthory, care, până la urmă rămânea tot omul
lor, indiferent de bănuielile care planau asupra
lui. Mai pe scurt, se temeau ca cele două ţări –
Transilvania şi Ţara Românească – să nu ajungă
din nou sub controlul austriecilor. În plus, între
turci şi austrieci exista o rivalitate permanentă
în privinţa Ungariei, împărţită între cele două
puteri. Acestea au fost principalele motive care
l-au determinat pe vizir să nu primească steagurile trimise de domnul muntean şi să-i arunce
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pe solii ardeleni şi ai lui Radu Şerban în închisoarea celor Şapte Turnuri (Mutaşcu 1961, 165).
Între timp, graţie victoriei obţinute de Radu
Şerban împotriva lui Gabriel Báthory şi a înaintării trupelor imperiale comandate de generalul
Sigismund Forgach, o parte din cetăţile şi comitatele ardelene au trecut din nou de partea împăratului. După o rezistenţă, mai mult formală, s-a
predat lui Forgach Clujul (25 iulie 1611), după
care au urmat Uioara de Mureş, Alba Iulia, Sebeşul Săsesc, precum şi comitatele Crasna, Bihor, Turda, Alba şi Scaunul Secuiesc, Aranyos.
După unirea forţelor lui Radu Şerban cu cele
ale lui Forgach la Mediaş (25 august 1611) şi în
urma unei consfătuiri avute, cei doi au hotărât să
se deplaseze în secuime, pentru a aduce această
parte a Ardealului sub ascultarea împăratului.
Într-adevăr, la 31 august 1611, îi găsim pe
cei doi în ţara secuilor, unde au reuşit să aducă
la supunere câţiva nobili. La scurt timp, însă,
le-a sosit vestea că principele Báthory a ieşit
cu oastea din Sibiu, după care a ocupat Sebeşul
Săsesc şi a început asediul cetăţii Mediaş. În
timp ce cei doi aliaţi, Radu Şerban şi generalul
Forgach, se pregăteau să-l atace pe principele
Báthory, din Ţara Românească se anunţă o nouă
invazie turco-tătară (Mutaşcu 1961, 167).
Domnul muntean şi generalul imperial au
hotărât să-i alunge mai întâi pe turco-tătari,
pentru ca ulterior să-şi îndrepte forţele spre
principele ardelean. Numai că de data aceasta
lucrurile erau mult mai complicate. Pe scurt, cu
toate că se aﬂau în război cu Persia, turcii otomani erau hotărâţi să tranşeze deﬁnitiv situaţia
din Ţara Românească, prin înscăunarea lui Radu
Mihnea, un mai vechi preferat al lor. Oştile lui
Radu Şerban şi ale imperialilor, obosite şi măcinate de lipsuri, nu au putut face faţă puternicelor forţe turco-tătare, odihnite şi superioare din
punct de vedere numeric.
După instaurarea lui Radu Mihnea ca domn
al Ţării Româneşti, Radu Şerban a fost nevoit
să se îndrepte spre Moldova. La 29 septembrie îl
găsim la Milcov, iar la 30 septembrie se înfruntă
cu urmăritorii săi într-o pădure de lângă Bacău
(Lunca Asăului), unde a trebuit să lase tunurile şi căruţele pe loc, împotmolite în noroaiele
de toamnă. În această luptă, Radu Şerban şi-a
pierdut pe unii din cei mai buni ostaşi ai săi,
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călăreţii poloni, care au trebuit să se sacriﬁ ce
pentru a asigura salvarea forţelor principale
(Mutaşcu 1961, 167). La Bacău, Radu Şerban
s-a despărţit de comandantul imperial Forgach,
după care s-a îndreptat spre Suceava, unde soţia
sa îi născuse o fetiţă, botezată Elena (Ileana),
după numele mamei sale.
Înainte de a ajunge la Viena, Radu Şerban a
poposit, împreună cu familia, o perioadă de timp
în Polonia. De menţionat că, autorităţile imperiale nu s-au grăbit să-l primească, dată ﬁ ind
noua situaţie în care se aﬂa. Cu alte cuvinte, un
domn fără ţară şi fără armată, chiar dacă adusese multe foloase imperialilor, nu mai reprezenta
mare lucru pentru calculatorii reci ai cabinetului
austriac. De acum înainte, Radu Şerban a fost
nevoit să stea luni de zile la Târnavia, în condiţii
nu prea comode din punct de vedere material.
Cu toate acestea, nu-şi pierduse speranţa într-un
ajutor militar din partea austriecilor, cu care săşi recapete tronul.
Din punct de vedere diplomatic, perioada
aceasta din viaţa lui Radu Şerban a fost foarte proliﬁcă, lucru reliefat printr-o amplă corespondenţă purtată cu diferite persoane inﬂuente,
pe al căror sprijin conta în vederea revenirii pe
scaunul de la Târgovişte. Spre exemplu, regele
Poloniei Sigismund III Vasa intervine, prin scrisoarea din 14 octombrie 1616, pe lângă autorităţile austriece, pentru a i se acorda tot sprijinul
în vederea revenirii pe tronul Ţării Româneşti
(Mutaşcu 1961, 168). Regele Matia al Ungariei
(1608-1618) solicită, de asemenea, prin scrisoarea trimisă sultanului, în iulie 1612 (Mutaşcu
1961, 168), sprijin în favoarea lui Radu Şerban.
Mai trebuie spus că, mult timp după plecarea
lui Radu Şerban în pribegie, boierii şi căpitanii,
care i-au rămas credincioşi, îi trimit numeroase
scrisori, prin care voievodul era rugat să vină cu
oaste şi să-l alunge pe „acest domn turc”, care
este Radu Mihnea, „căci inima noastră nu se
poate suferi cu păgânii” (Iorga 1921, 191 sq.).
Ce-i drept, Radu Şerban a intervenit de mai
multe ori pe lângă împăratul habsburg (1612,
1614 şi 1616), solicitându-i sprijin militar în
vederea întreprinderii unei expediţii în Ţara
Românească, dar fără niciun rezultat pozitiv. O
încercare, pe care o face cu mijloace proprii, în
vara anului 1616, are ca rezultat o înfrângere.

Mai precis, oastea sa a fost înfrântă de Skender
paşa la hotarul de miazănoapte al Moldovei. De
aici urma să coboare în Ţara Românească, deoarece prin Ardeal nu era posibil, atâta timp cât
relaţiile cu principele acestei ţări nu erau prea
bune (Giurescu 2003, 15) (este vorba de Gabriel
Bethlen). După eşecul din 1616, Radu Şerban
nu a mai încercat vreodată să revină pe tronul
Ţării Româneşti, chiar dacă boierii (o parte dintre ei) insistau să se reîntoarcă în ţară. Un lucru
era foarte clar: turcii nu-l voiau în niciun chip
pe tron pe Radu Şerban, care ajunsese domn cu
sprijin austriac.
Într-o scrisoare, trimisă de vizirul Ali paşa
lui Sigismund Forgach (18 mai 1616), se spunea
limpede că dacă Radu Şerban intră din nou în
Ţara Românească cu siguranţă turcii vor declara
război Austriei (Mutaşcu 1961, 169). Austriecii
răspund prin acelaşi Forgach şi prin palatinul
George Thurzö (în iunie 1616), spunându-le turcilor că vor recurge la toate mijloacele pentru
păstrarea păcii, ceea ce însemna, cu alte cuvinte,
sacriﬁcarea lui Radu Şerban. De asemenea, întrun memoriu trimis de palatinul George Thurzö
regelui Matia, se arată pericolul pe care l-ar prezenta revenirea pe tronul Ţării Româneşti a lui
Radu Şerban (Mutaşcu 1961, 169).
Pe deplin convins că revenirea pe tron a
lui Radu Şerban nu mai este posibilă decât cu
învoirea turcilor, împăratul Ferdinand al II-lea
de Habsburg (1619-1637), succesorul lui Rudolf
al II-lea, face o nouă încercare în 1619, când
trimite o scrisoare sultanului, în care vorbeşte
de „dispoziţiile paşnice” ale lui Radu Şerban,
care s-ar putea împăca cu interesele turcilor la
Dunăre (Mutaşcu 1961, 169).
Cum era de aşteptat, nici această încercare nu s-a soldat cu un rezultat favorabil pentru
domnul pribeag. Concluzia, care se desprinde
din cele relatate, este aceea că, Poarta Otomană, nu mai accepta domni în Ţara Românească
şi Moldova numiţi de alţi suverani (în primul
caz împăratul habsburg, iar în cel de-al doilea
regele polon), iar ea doar să-i conﬁ me. Altfel
spus, Poarta dorea să exercite un control direct
asupra Ţărilor Române, atât prin numirea, cât şi
prin conﬁrmarea domnilor acestora. De altfel,
imediat după numirea ca domn al Ţării Româneşti a lui Radu Mihnea, turcii s-au grăbit să-l
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înlocuiască pe Constantin Movilă (1607-1611),
care domnise sub tutela mamei sale Elisabeta,
cu Ştefan Tomşa II (1611-615), un protejat al
turcilor. Explicaţia mazilirii lui Constantin Movilă rezidă nu numai în faptul că acesta nu a
plătit birul la timp, cum spune cronicarul Miron
Costin (1633-1691), ci, la aceasta ar ﬁ contribuit şi sprijinul pe care l-a dat lui Radu Şerban,
după năvălirea lui Gabriel Báthory în Ţara Românească (Giurescu 2003, 18 sq.).
Revenind la Radu Şerban, acesta se convinge din ce în ce mai mult că şansele de revenire
pe tronul Ţării Româneşti erau aproape nule. În
plus, bătrâneţea, suferinţele provocate de podagră (boală de care suferise şi Ştefan cel Mare)
şi dezamăgirile de tot felul i-au scurtat viaţa.
La 28 februarie 1620, la Viena, unde se mutase
de curând (mai locuise la Târnavia, Caşovia şi
Mitra), Radu Şerban îşi dicta testamentul, prin
care orânduia drepturile de moştenire ale celor
două ﬁice ale sale: Anca şi Elena. Anca, ﬁica
cea mai mare a lui Radu Şerban, a fost căsătorită
cu Nicolae Pătraşcu (ﬁul lui Mihai Viteazul),
iar Elena, revenită în ţară abia în 1620, când,
la vârsta de 17 ani, s-a căsătorit cu postelnicul
Constantin Cantacuzino, ﬁul lui Andronic Cantacuzino şi nepot de văr al lui Mihai Viteazul.
Ca o paranteză, despre Constantin Cantacuzino, care a fost mare postelnic în timpul lui
Matei Basarab (1632-1654), Paul de Alep (cca
1627-1669) ne spune că „reuşise să devină primministru, conducător al tuturor treburilor ţării,
povăţuitori al tuturor boierilor în fruntea cărora el se prezenta în toate dimineţile dinaintea
beiului (adică a domnului) şi nimic nu se făcea
fără Consiliul şi direcţiunea sa” (Rezachevici
1997, 132 sq.).
Cu postelnicul Constantin Cantacuzino, ﬁica cea mică a lui Radu Şerban, Elena (Ilinca),
a avut mai mulţi copii, printre ei numărându-se
Şerban, viitorul domn al Ţării Româneşti (16781688). În afara celor două ﬁ ice, Anca şi Elena, Radu Şerban a mai avut cu Elena, ﬁica lui
Udrişte Vistierul din Mărgineni, un băiat numit,
într-un hrisov din 1615 de la Radu Mihnea, Io
Basarab voievod, căsătorit cu Arghira cu care
a avut un ﬁu, Alexandru (Giurescu 2003, 15).
În afara celor trei copii legitimi, Radu Şerban a avut cu o văduvă „Elena, fata popei Con-
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standin din oraş din Bucureşti”, stabilită în satul
Tântava, şi doi nelegitimi, pe Constantin şi pe
Alexandra (Giurescu 2003, 15). Băiatul, căruia
i se mai spunea şi Cârnul (fusese însemnat la
nas de către Matei Basarab, care-l bănuia că
umblă după domnie), va ajunge domn al Ţării
Româneşti, între anii 1654-1658, sub numele
de Constantin Şerban Basarab (Giurescu 2003,
83). Scrierile istorice mai amintesc de un alt ﬁ u
nelegitim, Neagul, prezent în anul 1633 la Ţarigrad (Istanbul), urmărind tronul Moldovei.
Zilele domnitorului s-au sfârşit, după toate
probabilităţile, la 12 sau 13 martie 1620, aşa
cum rezultă dintr-o scrisoare trimisă din Viena,
la 14 martie (Mutaşcu 1961, 170). A fost înmormântat în ziua de 16 martie, în biserica Şf. Ştefan, rezervată marilor personalităţi, ceea ce arată
prestigiul de care se bucura fostul domn al Ţării
Româneşti. Osemintele sale au fost reînhumate,
la ﬁnele lunii noiembrie sau în decembrie 1640,
la mănăstirea Comana, ctitorie a lui Vlad Ţepeş,
refăcută de Radu Şerban, pe când era boier, prin
1588 sau 1589 (Lapedatu 1908, 15; Giurescu
2003, 83).
Mai târziu, la 13/23 noiembrie 1667, rămăşiţele sale pământeşti au fost aşezate în aceeaşi
groapă cu ale lui Drăghici Cantacuzino, nepotul
său de ﬁică, iar în ianuarie 1684 tot aici a fost
depus şi trupul lui Constantin Cantacuzino mare
paharnic, al doilea ﬁu al lui Drăghici (Rezachevici 1997, 135 sq.). Tot aici au fost reînhumate
şi rămăşiţele pământeşti ale lui Nicolae Pătraşcu, cel căsătorit cu Anca, ﬁica cea mare a lui
Radu Şerban (Lapedatu 1908, 12).
O altă ctitorie a lui Radu Şerban a fost, aşa
cum am scris la începutul acestui capitol, biserica din Coeni, cu hramul Sfântul Nicolae, refăcută, după mărturia pisaniei, între 3 mai şi 18
septembrie 1669, de către Ilinca (Elena), ﬁica
cea mică a lui Radu Şerban, şi cei patru ﬁi ai ei.
Noua biserică, înălţată de Ilinca şi ﬁii săi, a fost
amplasată lângă vechiul lăcaş, ridicat de domnitor (Lukacs, Alexandrescu, Panait 2008, 163).
O însemnare din 1563 pe un tetravanghelier cumpărat de Neagoe, mare ban al Craiovei (1560-1562) şi de soţia sa, Anca, bunica
lui Radu Şerban, certiﬁcă faptul că la data respectivă exista o biserică cu hramul Sf. Nicolae
în satul Coieni. Pare deci probabil că încă din

https://biblioteca-digitala.ro

Capitolul II– Mironeştiul şi vestigiile sale medievale

60
prima jumătate a secolului al XVI-lea exista pe
moşia din Coiani (sau Coieni) o biserică şi chiar
o reşedinţă boierească, pentru că în anul 1542,
Radu Paisie (1535- 1545) emitea un document
în acest loc (Lukacs, Alexandrescu, Panait 2008,
163). Pe lângă ctitoriile amintite, Radu Şerban
a făcut numeroase danii lăcaşurilor sﬁnte de la
Muntele Athos. Prin hrisovul din 3 august 1607,
el a dăruit mănăstirii Xenofon nouă mii de aspri
(monedă turcească de dimensiuni mici, confecţionată din argint) şi moşiile Raţca şi Siliştea
(Giurescu 2003, 83).
Radu Şerban rămâne una dintre cele mai însemnate ﬁguri ale istoriei medievale româneşti.

Fără să atingă dimensiunile marelui său predecesor, el poseda totuşi anumite însuşiri care
amintesc de eroul de la Călugăreni. S-a bucurat
de preţuirea contemporanilor. Spre exemplu, Michael Weiss, judele Braşovului îl arată ca ﬁind
„foarte priceput în meşteşugul războiului”, iar
Matei al Mirelor, care se bucurase de preţuirea
şi dărnicia domnului, îi face portretul următor:
„Şerban era un om mintos, viteaz, bun, blând
şi plin de omenie, săraci şi străini, toţi aﬂ au
loc în inima lui, ţara o guverna bine” (Giurescu
2003, 16).
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Capitolul III

Mironeștiul, după mai mult de 20 de ani
de cercetări arheologice
Până în anul 1988 Mironeştiul şi împrejurimile sale nu intraseră cu prea mare putere în sfera de interes a arheologilor. Aşa cum am arătat
în primul volum al monograﬁei, localitatea va
ﬁ investigată prin periegheze abia începând cu
anul 1986, continuând apoi cu intensitate sporită
după 1988 (Schuster, Popa 2008a, 23).
Acum, în momentul „punerii în cui” a şpaclului şi truelei, putem aﬁ rma că, de-a lungul
celor aproape 25 de ani de cercetări, s-a reuşit
depistarea unui număr impresionant de situri,
situate atât în intra- cât şi extravilanul satului,
toate ocupând locuri pe terasa înaltă din dreapta Argeşului. Cele mai multe chiar în marginea
acesteia, altele, puţine, ﬁind „pitite” pe văi secundare, care, însă, şi elese vărsă în valea largă
a râului.
Investigaţiile de suprafaţă au permis identiﬁcarea de areale de interes arheologic „în zona
fostului pod..., cel care făcea legătura (peste
Argeş, n.n.) cu satul Gostinari”, „în punctul
Cariera de lut, aﬂat la cca 1 km vest de sat”,
„în punctul Ulă”, „pe versanţii unei mici văi,
aﬂată la 100 m est de punctul Coastă”, „la 300
m est” de punctul „La Panait”, „lângă cimitirul
actual”, la est de punctul „Conacul lui Palade”, „în punctul La Pisc”, „în punctul La Târle”
(Schuster, Popa 2008a, 23 sq.).
Alte puncte, identiﬁcate iniţial tot în urma
unor periegheze, au fost ulterior cercetate prin
săpături de salvare („Coastă”, „La Panait”, „La
Ruine”, „În Vale”, „Conacul Mironesccu”) sau/
şi prin investigaţii sistematice („Conacul lui Palade”, „Malul Roşu”).
Trebuie subliniat că toate zonele cu situri
au fost afectate de alunecările de teren, cele mai
intense ﬁind consemnate în punctele „La Ruine”,

„Conacul Mironescu”, „Conacul lui Palade” şi
„Malul Roşu”. Eroziunii naturale i s-au alăturat, din păcate, şi intervenţiile umane, anume
pământul „împrumutat” din terasa Argeşului
pentru a ﬁ folosit la digurile aferente „Canalului Dunăre-Bucureşti”, sădirea unor plantaţii
(„Malul Roşu”) sau vandalismul unor cetăţeni,
aﬂaţi în „conﬂict” cu patrimoniul arhitectonic
medieval („La Ruine”).
Cele mai vechi urme de locuire surprinse
pe teritoriul Mironeştiului, sunt acele din punctul „Malul Roşu”, care au aparţinut Eneoliticului Târziu, culturilor Cernavodă I şi aspectului
Brăteşti. Vestigiile acestei din urmă manifestări
aici, la Mironeşti, constituie deocamdată cea mai
sudică apariţie (Schuster, Popa 2008a, 47, 49 şi
pl. XCIII; Schuster 2010; Schuster, Popa, Barbu
2012, 80).
Comunitatea Cernavodă I şi-a marcat prezenţa la „Malul Roşu” printr-o groapă şi mai
multe piese de olărie (ﬁg. 39/1) (Schuster, Popa
2008a, 38 şi pl. XCII/2). Ceramica ne face să
aﬁrmăm că, oamenii, care au săpat groapa, au
aparţinut fazei Cernavodă Ic, dacă nu chiar uneia mai târzii (se poate vorbi oare de o Cernavodă
Id?), la fel ca şi comunitatea de la RadovanuGorgana I (Şerbănescu et al. 2009; Şerbănescu
et al. 2010; Şerbănescu et al. 2011; Şerbănescu
et al. 2012), localitate aflată aval de Mironeşti. Numai că la Radovanu au locuit într-o
aşezare destul de mare, cu construcţii şi gropi,
care se întinde atât pe gorgană, cât mai ales pe
terasa din spatelei acesteia. Cert este însă că,
ambele situri fac parte din arealul apusean al
ariei de răspândire al manifestării, aici ajungând,
cum s-a putut vedea, comunităţi ale fazelor
târzii.
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Nu putem să se pronunţăm dacă grupul de
oameni (păstori?) Brăteşti de la Mironeşti chiar
s-au „întâlnit” cu cei Cernavodă I (Schuster
2010). Dar, avându-se în vedere descoperirea
din punctul „Malul Roşu”, precum şi cea de la
Buftea-La Gropi, aşezare situată pe Colentina,
un aﬂuent al Argeşului, putem bănui, că spaţiul
bazinului inferior al Argeşului a fost o zonă de
interferenţă a celor două expresii culturale ale
Eneoliticului Târziu.
În punctul „Malul Roşu” de la Mironeşti au
fost reperate, aşa cum cum am descris în volumul din 2008, şi urme de locuire aparţinând
culturii Cernavodă III (Schuster, Popa 2008a,
37 sq. 44. Vezi şi Schuster, Popa, Morintz,
Kogălniceanu 2009). Că o comunitate a acestei manifestări a Perioadei de Tranziţie de la
Eneolitic la Epoca Bronzului a stat aici pentru
o vreme mai îndelungată a fost conﬁ rmată de
cele două construcţii de suprafaţă (L. 2/2005 şi
L. 4/2006), o groapă menajeră (G. 2/2011) şi de
un lot de materiale destul de bogat. Alături de
piesele din silex (Schuster, Popa 2008a, 45 şi
pl. XCI/1-2) şi altele din lut ars (Schuster, Popa
2008a, 45 şi pl. LXXXVI/1-3), mult mai bine
reprezentată s-a dovedit olăria. Vasele de tipul
„ghivecelor cu ﬂ ori”, cele globulare, borcan,
sac, castroanele, unele prevăzute cu toarte în
bandă lată sau îngustă, altele decorate cu alveole pe buză şi umăr, dar şi cu brâuri simple sau
duble crestate amplasate pe corp, dovedesc analogii cu ceramica acestei culturi din alte situri
(Schuster, Popa 2008a, pl. XLII/2; LXXXVI/1,
4-7; LXXXVII/1, 3-4; LXXXVIII/1, 3-4; LXXXIX/1, 3-4; XCII/1-2; ﬁg. 19, 68).
Prezenţa comunităţii (comunităţilor?) Cernavodă III la Mironeşti nu a constituit o surpriză. Aşa cum am detaliat cu alte ocazii (Schuster,
Popa 2008a, 51 sqq.; Schuster, Popa, Morintz,
Kogălniceanu 2009), zona Argeşului Inferior cu
râurile sale secundare (de exemplu Neajlovul) a
fost parte integrantă a ariei de răspândire a marelui complex cultural Cernavodă III-Boleráz.
Interesante s-au dovedit şi vestigiile culturii Cernavodă II descoperite la Mironeşti. După
cum s-a putut vedea, în punctul „Malul Roşu”
au putut ﬁ cercetate în campania 2002 resturile
unuei complex, foarte probabil o locuinţă (L. 1)
(Schuster, Popa 2008a, 37 şi pl. IX/2). În 2006,

în S. 11, a fost identificată groapă menajeră
(Schuster, Popa 2008a, 38 şi ﬁg. 18), iar în S. 17
o vatră de foc exterioară (Schuster, Popa 2008a,
39 şi ﬁg. 30-33).
Campaniile arheologice de după 2007, au
permis descoperirea a noi complexe Cernavodă
II. Este vorba, după cum s-a putut observa din
Capitolul I al prezentului volum, de o altă construcţie de suprafaţă (L. 1/2008), dar şi de un
bordei (L. 2/2008) şi o a doua groapă menajeră
(G. 1/2011). În punctul „Conacul Mironescu” a
fost investigată în 2010, aşa cum s-a precizat în
Capitolul I, o groapă menajeră a acestei manifestări a Perioadei de Tranziţie de la Eneolitic
la Epoca Bronzului.
Aşadar, este evident că terasa înaltă din
dreapta Argeşului, mai exact două dintre promontoriile sale mai avansate în albia râului,
„Malul Roşu” şi „Conacul Mironescu”, au fost
de interes pentru comunitatea/ comunităţile
Cernavodă II, ea/ ele marcându-şi prezenţa aici
prin complexe de locuit sau anexe ale acestora
şi printr-un lot destul de abundent de materiale
arheologice. Referitor la acestea din urmă, ceramica a constituit grosul lor. Chiar dacă nu au
fost identiﬁcate recipiente întregi, fragmentele
recuperate au provenit de la vase cu proﬁlul în
forma literei „S”, altele globulare cu gâtul aproape cilindric, unele cu gura trompetiformă, recipiente sac, borcane, oale globulare, castroane cu
pereţii sau buza puternic evazate spre exterior
sau cu pereţii aplecaţi spre interior, buza evazată
spre exterior şi dotate cu două toarte, castroane în miniatură, străchini, căni (Schuster, Popa
2008a, 46 şi pl. X/1-6, XI/5-9, XII/1-4, XIII/1-2,
XIV/1, 5-7, XV/3, XVI/1, 3-6, XVII/1-2, 7; ﬁg.
64, 69). Aceste forme, ca şi categoriile de toarte
şi decorul, sunt tipice pentru această cultură. La
fel şi restul materialului arheologic recuperat, ne
gândim la piesele litice (Schuster, Popa 2008a,
45 sq.), din os (Schuster, Popa 2008a, 46 şi pl.
XVIII/1; ﬁg. 71) şi din scoică (Schuster, Popa
2008, 46 şi pl. XVIII/1, 3-4; ﬁg. 70-71). Notabile sunt unele piese din lut ars, altele decât
ceramica, este vorba de un idol antropomorf şi
un altul zoomorf (Schuster, Popa 2008a, 46 şi
pl. XVI/2) şi mărgeaua tubulară.
Vestigiile de la Mironeşti dovedesc că Argeşul şi apele sale secundare constituie graniţa
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apuseană a ariei de răspândire a culturii Cernavodă II (Schuster, Popa, Panait 2009; Schuster,
Popa 2009a; Schuster, Popa, Barbu 2012). Alte
situri care certiﬁcă acest lucru, au fost identiﬁcate (şi parţial cercetate) pe Dunăre şi pe râurile
Mostiştea, Dâmboviţa, Colentina şi Câlniştea.
Epoca Bronzului a fost documentată pe teritoriul localităţii Mironeşti atât prin urme din
faza sa timpurie, dar şi mijlociu şi târzie. Bronzului Timpuriu i-au aparţinut în special vestigiile culturii Glina. Dar în punctul „Malul Roşu”,
descoperirile arheologice ne-au permis excavarea unor urme anterioare culturii menţionate.
Este vorba de ceea ce noi am numit „materialele
de tip Căţelu Nou-Mironeşti” (Schuster, Popa
2008a, 43 sq.).
Din păcate nu au fost găsite complexe, ci
numai ceramică, câteva aşchii de silex şi un idol
antropomorf (Schuster, Popa 2008a, 43 şi ﬁ g.
38; Schuster, Popa, Panait, Panait 2008). Ceramica din pastă grosieră, semiﬁ nă şi ﬁnă a fost
reprezentată de recipiente cu corpul globular şi
gât relativ lung, dar şi cu gât scurt, castroane şi
străchini, căni şi ceşti (Schuster, Popa 2008a,
pl. XXXVIII/7; LIX/3, 6; LXXXI/1, 4, 10, 12).
Toartele (Schuster, Popa 2008a, pl. LXXXI/2-3,
5-9, 13-16) şi o parte dintre formele de decor
(Schuster, Popa 2008a, pl. XXXVIII/7; LIX/3,
6; LXXXI/1; ﬁg. 64, 68) amintesc rădăcinele
Cernavodă II ale acestei expresii a Bronzului
Timpuriu, altele se detaşează însă de acestea,
preﬁgurând apariţia culturii Glina.
Aşa cum am precizat mai sus, relativ bine
documentată a fost la Mironeşti cultura Glina. Complexe şi materiale ale acesteia au fost
descoperite prin săpături atât în punctul „Malul Roşu”, dar şi la „Conacul lui Palade” şi
„Conacul Mironescu”. La acestea se adaugă
şi ceramica recuperată din punctul „Coastă”
(Schuster, Popa 2008a, 27). Aceste urme ne vorbesc de existenţa unor locuiri de scurtă durată,
ﬁind dovada unor comunităţi reduse numeric,
care practicau, în special, creşterea animalelor.
Că este aşa, o conﬁrmă şi alte aşezări Glina de
pe Argeş, dintre care amintim câteva cercetate
prin săpături de salvare, precum Mihăileşti-Tufa,
Popeşti-Nucet, Varlaam-La Bazin, MogoşeştiPunctul 1 (Schuster, Popa, Barbu 2012, 31 sqq.
cu lit., 52 sqq. cu lit., 68 sqq. cu lit., 73), dar
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şi situri identiﬁcate prin periegheze: Vânătorii
Mari-Sola 18-Parcela 620, Bolintin Vale-Punctul 1, Drăgănescu-C.A.P., „Punctul 1” şi „Ridicătură”, Varlaam-Sat, Scărişoara-Ciricele şi
„Punctul 2” (Schuster, Popa, Barbu 2012, 23 cu
lit., 42 sqq., 47)
La Mironeşti au putut ﬁ cercetate o construcţie de suprafaţă (L. 2 la „Conacul Mironescu”),
un alt complex de suprafaţă (Cpl. 3 la „Conacul
Mironescu”; poate tot locuinţă sau vreo anexă?)
şi două gropi menajere (G. 4 la „Conacul lui Palade”; G. 1/2008 la „Malul Roşu”). După cum se
vede, numărul complexelor a fost mai degrabă
limitat. Şi acest lucru se înscrie în „normalitatea” situaţiei siturilor Glina pe Argeş.
Analogii pentru respectivele tipuri de complexe se găsesc în întreaga arie de răspândire a
culturii (Schuster, Popa, Barbu 2012, 81 sq. cu
lit.). Acelaşi cuvinte se pot spune şi cu privire
la materialele arheologice recuperate. Ceramica, precum şi celălalte artefacte lucrate din alte
materii prime (piatră, os, corn, lut ars), are corespondenţe în siturile de pe Argeş, cele din judeţul Giurgiu, dar şi din Muntenia în general şi
din Oltenia (Schuster, Popa, Barbu 2012, 82 sqq.
cu lit.). Ceea ce a constituit o surpriză a fost
dăltiţă din cupru, ştiut ﬁind faptul că piese din
metal erau totuşi rarităţi pentru această manifestare.
Siturile Glina de la Mironeşti, la fel ca şi
celălalte de pe Argeş, aparţin perioadei clasice,
faza a II-a a culturii. Este drept, cele de la Mihăileşti-Tufa şi Varlaam-La Bazin, prin prezenţa
ceramicii de inﬂuenţă vučedoliană, fac parte din
faza IIb, iar celălalte din faza IIa. Pe malurile
râului nu au putut ﬁ identiﬁcate aşezări care să
poate ﬁ încadrate în faza de început a manifestării. Cert este că, siturile din centrul Munteniei
sunt prezenţe în zona primordială a ariei de răspândire. De aici au „plecat” ulterior comunităţi
Glina spre vestul provinciei, apoi peste Olt, în
Oltenia, peste Dunăre în nordul Bulgariei şi peste Carpaţi în Ţara Bârsei.
Bronzul Mijlociu a fost reprezentat la Mironeşti de urmele din punctul „Coastă”, unde
pe lângă materialele excavate, a putut ﬁ investigată şi o construcţie de suprafaţă (L. 2) şi
groapă menajeră (Schuster, Popa 2008a, 25 şi
pl. II/C2L2, III). Ceramica a fost, în general,
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fragmentară, dar au putut ﬁ recuperate şi două
vase aproape întregi (ﬁg. 35/2).
Mai bogat în complexe s-a dovedit punctul
„La Panait”, unde au fost descoperite trei construcţii de suprafaţă, toate dotate cu vetre de
foc, dintre care două au avut rost de locuinţă
(L. 2 şi L. 3), a treia posibil să ﬁ locul unui atelier de prelucrat silexul (L. 1) (Schuster, Popa
2008a, 27 sq. şi pl. IV/L1, L2, L3). Ceramica a
fost majoritar fragmentară, a fost recuperat un
singur vas aproape întreg, dar şi o brăţară din
bronz (Schuster 2011).
La „Conacul Mironescu”, aşa cum s-a văzut
în prezentul volum, au fost găsite două gropi
menajere Tei (G. 1 şi G. 3). Prima a aparţinut, la
fel ca şi vestigiile din punctele „Coastă” şi „La
Panait” fazei a III-a, iar a doua groapă fazei
Tei IV. Aceasta din urmă constituie o expresie a
Bronzului Târziu.
Siturile Tei de la Mironeşti se înscriu în arealul centrul al ariei de răspândire a culturii din
Muntenia. Pe malurile râului Argeş au fost descoperite o serie destul de însemnată de aşezări
(Schuster, Popa 2010, Schuster, Popa, Barbu
2012, cu lit.). Dintre acestea se remarcă aşezarea fortiﬁcată de la Popeşti-Nucet, dar şi cele de
la Novaci şi Mogoşeşti (Schuster, Popa 2000).
Alte urme din Bronzul Târziu şi Final, mai
precis, aparţinând culturilor Coslogeni şi Radovanu au fost identiﬁ cate în punctul „Malul
Roşu” (Schuster, Popa 2008a, 44 şi pl. LXXII/4
şi ﬁg. 62-63). Din păcate este vorba numai de
piese ceramice (Schuster, Popa 2010, 70). Probabil mici grupuri au pornit pe Argeş în sus din
situl eponim de la Radovanu-Gorgana a doua
(Schuster, şerbănescu 2007, cu lit.) spre Mironeşti, unde şi-au „marcat” trecerea prin rare
fragmente de olărie.
Prima Vârstă a Fierului, este documentată la Mironeşti prin complexe şi materiale din
Hallstattul Timpuriu şi Mijlociu. Situaţia de la
Mironeşti, este drept că aici discutăm de mai
multe puncte („Malul Roşu”, „Conacul lui Palade” şi „Conacul Mironescu”) este oarecum similară celei de la Popeşti-Nucet. Numai că acolo
vestigiile hallstattiene au fost identiﬁcate într-un
singur punct.
La Mironeşti-Conacul lui Palade a putut ﬁ
cercetat un complex (groapa G. 2/2002) şi s-a

recuperat un lot, este drept destul de subţire,
de ceramică canelată (Schuster, Popa 2008a,
33 sq. şi pl. XCIV1, ﬁg. 67). Cum am precizat
deja în primul volum consacrat investigaţiilor
de la Mironeşti (Schuster, Popa 2008a, 68 sq.),
descoperirile din Hallstattul Timpuriu (de tipul
„ceramicii canelate”) se înscriu într-un fenomen mai larg, care a cuprins nu numai malurile
Argeşului, ci şi alte zone din centrul Munteniei
(Schuster, Negru 2008, cu lit.; Schuster, Popa,
Barbu 2012, 90).
Pe malul drept al Argeşului, înafară de Popeşti-Nucet şi Novaci (unde au fost sesizate două
„faze” ale Hallstattului Timpuriu; Palincaş 2005)
şi Mironeşti-Conacul lui Palade, altă descoperire din această perioadă a fost făcută la Mogoşeşti (Schuster, Popa 2000, 78 şi ﬁ g. 47/2;
Schuster, Popa, Barbu 2012, pl. XVII/2).
Secvenţa mijlocie a Primei Vârste a Fierului la Mironeşti este reprezentată de complexul
Basarabi. Descoperiri ale acestei manifestări au
fost făcute, aşa cum s-a putut citi în volumul
întâi (Schuster, Popa 2008a, 33 sqq.) şi în prezenta lucrare (Capitolul I), în punctele „Conacul Mironescu”, „Conacul lui Palade” şi „Malul
Roşu”. Dacă în primul sit au putut ﬁ identiﬁcate
numai câteva fragmente ceramice, la „Conacul
lui Palade” a fost cercetată în campania 2002
o groapă menajeră (G. 1) şi a fost recuperată
o cantitate destul de importantă de ceramică
(Schuster, Popa 2008a, 33 sq. şi pl. XXX/4,
XCIV/2). În 2010 s-a investigat o altă groapă
menajeră (G. 5), dar şi o alta (G. 6), ce, probabil, avut un rol aparte (groapă cultică?); şi în
campania anului 2010 ceramica a fost relativ
însemnată.
Cea mai spectaculoasă descoperire Basarabi
de la Mironeşti, o reprezintă aşezarea fortiﬁcată
din punctul „Malul Roşu”. Evident că, aşa cum
s-a consemnat în intervenţiile anterioare (Schuster, Popa 2008a; Schuster, Popa, Morintz, Dumitru-Kogălniceanu 2010; Schuster, Popa, Barbu
2012), din cauze obiective (eroziune naturală,
alunecări de teren, plantaţie de salcâmi), investigaţiile arheologice n-au reuşit să „stoarcă” toate
informaţiile cu privire la acest sit. Chiar şi aşa,
prin ceea ce s-a putut aﬂ a, această aşezare se
dovedeşte a ﬁ a doua ca importanţă, după Popeşti-Nucet, de pe Argeşul Inferior.
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Desigur, cum dealtfel am arătat în Capitolul
I, nu putem să precizăm, în contextul lipsei unor
construcţii („locuinţe”), dacă aşezarea fortiﬁcată
a fost una „locuită permanent” sau a fost una de
„refugiu”. Cert este că a ea a fost apărată în partea sa sudică de val de pământ (ﬁg. 48/2), care
se prezintă astăzi, în urma tasărilor din secolul
20, destul de aplatizat. Secţiunile arheologice
care l-au „tăiat” în mai multe locuri, ne-au permis constatarea că cel puţin în segmentul său
de apus şi central, valul este puternic ars în partea sa superioară (ﬁ g. 32/1-2) (Schuster, Popa
1998a, ﬁg. 23-26). Acest fapt ne determină a
socoti că, valul a fost dotat cu o suprastructură
din lemn, care, în urma unui puternic incendiu, a
făcut ca pământul să capete prin ardere o culoare
roşu-cărămizie.
Lipsa unor construcţii, de locuinţe, ﬁ e ele
de suprafaţă sau de adâncime, este dublată şi
de inexistenţa unor gropi menajere, complexe
caracteristice unor aşezări locuite permanent. În
schimb materialul arheologic scos la lumină, ceramica, piese din piatră, lut ars, os, metal, parcă
ar indică că sunt rezultatul unei „vieţi cotidiene”.
Dar aceste materiale, şi aici se poate pune un
mare semn de întrebare, au fost descoperite în
proporţie de 90% în groapa ritualică şi restul în
vegetalul diferitelor suprafeţe cercetate.
Groapa ritualică, de dimensiuni apreciabile,
„umplută” straturi-straturi, cu diferite materiale,
dovedeşte depuneri succesive, marcate ﬁ ecare
de „pelicule” de cenuşă, care au avut probabil
rostul de a sublinia „graniţele” unor demersuri
cu caracter ritual. Care au fost aceste proceduri
ritualice, ne este greu a preciza.
Latènul a fost reprezentat la Mironeşti de
urmele din punctele „Coastă”, „La Ruine” (Curtea feudală), Biserica „Sf. Nicolae”, „Conacul
Mironescu”, „Conacul lui Palade” şi „Malul Roşu”. Săpăturile din apropierea Bisericii
„Sf. Nicolae”, cele de la „Conacul Mironescu” şi „Malul Roşu” nu au dus la descoperirea
unui strat arheologic getic sau a unor complexe. În schimb, au fost identiﬁcate fragmente
ceramice (Lukacs, Alexandrescu, Panait 2008,
163; Schuster, Popa 2008a, 39 sq. şi fig. 66,
pl. XXXVIII/1-6, XL/1-3, XLVI/1, LIV/1-2,
LXXII/3, 5; Schuster, Popa, Barbu, 78 şi pl.
LXXVII/1-3).
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În punctul „Coastă” s-a investigat o construcţie de suprafaţă (Sîrbu, Schuster, Popa
1997, 240 sq. şi ﬁg. 3/2; Schuster, Popa 2008a,
25 sqq. şi pl. II/C3L1; Schuster, Popa, Barbu
2012, 77 şi pl. XXXII/2), o groapă menajeră s-a
identiﬁcat sub ruinele curţilor feudale (Schuster,
Popa 2008a, 28 sq. şi ﬁg. 13; Schuster, Popa,
Barbu 2012, 77), iar la „Conacul lui Palade” s-a
descoperit o altă construcţie de suprafaţă – locuinţă (Schuster, Popa 2008a, 33 şi pl. VII/2). Ceramica din aceste puncte (Schuster, Popa 2008a,
27, 34 şi pl. XLVI/2, LIV/4-5, LVIII/4, ﬁg. 45)
ne-au demonstrat că este vorba de olărie din sec.
II-I a.Chr.
Descoperirile getice de la Mironeşti nu sunt
nici de departe aşa de spectaculoase precum cele
din arealul Popeşti – Novaci, aﬂat amonte de localitatea noastră şi cele de la Radovanu-Gorgana întâi şi Gorgana a doua, situate tot pe Argeş,
dar aval (Schuster, Popa, Barbu 2012, cu lit.). La
Radovanu sunt în curs de cercetare două dave,
iar la Popeşti-Nucet se găseşte o altă davă, cea
mai importantă din bazinul Argeşului Inferior.
Investigaţiile de la Mironeşti au permis
descoperirea şi de urme ale culturii Sântana de
Mureş. Ceramică sporadică a fost identiﬁcată în
punctul „Malul Roşu” (Schuster, Popa 2008a,
35). În schimb, în punctul „În Vale” a fost cercetat un cuptor de ars ceramică (Barbu 2000,
cu lit.; Schuster, Popa 2008a, 29 sqq. şi pl. VI,
ﬁg. 34; Schuster, Popa 2011, cu lit.; Schuster,
Popa, Barbu 2012, 78 şi pl. LXXXIV). Acest
cuptor este cea de-a treia instalaţie de acest tip
descoperită pe malul drept al Argeşului. Celălalte două, unul aproape întreg, altul aproape în
întregime, au fost investigate pe raza localităţii
Adunaţii-Copăceni (Barbu 2000, 231 sqq. şi ﬁg.
1-3; Schuster, Popa, Barbu 2012, 59 sq. şi pl.
LXXXVI).
Dintre urmele unor comunităţi vechi, s-au
remarcat la Mironeşti şi acelea ale culturii Dridu. Astfel, materiale, cu precădere ceramică ale
acestei manifestări a fost depistată prin cercetări
de suprafaţă, pornind de la vest la est, pe terasă
înaltă a malului drept al Argeşului, în mai multe
puncte. Primul ar ﬁ zona fostului pod care făcea
legătura de la Gostinari, satul de reşedinţă al
comunei, situat pe malul stâng, spre Mironeşti.
Aici, în punctul „Pod”, într-un areal afectat de
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alunecări de teren şi intervenţii antropice (ocazionate de lucrările la „Canalul Bucureşti-Dunăre”, dar şi de altele foarte recente), se poate
vedea imediat sub stratul vegetal (gros de 0.350.45 m) un strat arheologic modest (0.10-0.15
m) ce conţine ceramică tipică Dridu (Schuster,
Popa 2008a, 23). La circa un 1.5 km est de acest
punct, într-o zonă numită de localnici „Ulă”, pe
ambele maluri ale unei mici văii care se varsă în Argeş, a putut ﬁ recoltată, de asemeanea,
ceramică medieval timpurie (Schuster, Popa
2008a, 23).
Un alt areal cu vestigii Dridu a fost depistat
pe „Valea Chiriei”, în punctul denumit „La Târle” (Schuster, Popa 2008a, 24). Faţă de punctele
menţionate anterior, acesta din urmă se găseşte
în „Hinterland-ul” de la sud-est de sat, pe o vale
secundară, care-şi ﬁnalizează cursul după circa
450 m tot în valea largă a Argeşului. Astăzi zona
este cam aridă, dar până în primele decenii ale
secolului 20 de aici izvorau câteva ﬁ ricele de
apă, care în trecut au făcut ca ambientul să ﬁ e
mult mai primitor.
Pe lângă cele trei zona cu ceramică Dridu, săpăturile de salvare/preventive au permis
identiﬁcarea şi în alte perimetre ale localităţii
complexe şi materiale ale culturii Dridu. Investigaţiile arheologice de la sfârşitul anilor ‚80 ai
veacului trecut, când lucrările la „Canalul Bucureşti-Dunăre” erau în toi, întreprinse la graniţa
de est a satului, hotar format de o vale („Valea
Morii”) care coboară perpendicular spre Argeş,
au dus la identiﬁcarea în malul râului, aşa cum
am relatat deja, a unui cuptor de ars ceramică
aparţinând culturii Sântana de Mureş. Surpriza a
constituit-o însă identiﬁcarea, imediat sub stratul
vegetal al celor două secţiuni practicate în acest
punct, denumit „În Vale” (ﬁ g. 1/D, 2), a unei
locuinţe de suprafaţă Dridu (Schuster, Popa
2008a, 29). Prezenţa acesteia a fost conﬁrmată
de bulgări de chirpici, de un ansamblu de pietre,
două vetre de foc, ceramică fragmentară şi puţine resturi osteologice animaliere. Construcţia
de suprafaţă, ale cărei dimensiuni reale nu au
putut ﬁ determinate, materialele arheologice ﬁ ind dispersate pe o suprafaţă aproape ovală (2.26
x 2.93 m), suprapunea în mare parte segmentul
superior al cuptorului. La aproximativ 0.10-0.20
m deasupra platformei perforate a acestui, plat-

formă pe care cândva se depuneau la ars vasele
comunităţii Sântana de Mureş, fusese clădită de
grupul Dridu o vatră de foc ovală (Vatra nr. 2).
Vatra, cu dimensiunea de 0.92 x 0.67 m, a fost
ridicată direct pe pământ, nu a dovedea refaceri,
stratul de arsură era mai gros pe mijlocul ei,
subţiindu-se spre margini. Cealaltă Vatră de foc
(nr. 1) fusese amplasată foarte probabil în zona
centrală a locuinţei. Era tot de formă ovală, ﬁind
de dimensiuni mai mici: 0.82 x 0.71 m. La 0.42
m nord de această instalaţie de foc a fost identiﬁcată o aglomerare de 12 pietre de râu, dispuse
sub forma unui mic oval.
Din inventarul locuinţei a făcut parte un vârf
de săgeată din ﬁer, două fusaiole, una întreagă
bitronconică, cealalta fragmentară, discoidală şi
ceramică. Aceasta din urmă s-a păstrat majoritatea în stare fragmentară. În partea de sud a
locuinţei, între Vatra nr. 1 şi Vatra nr. 2, întro albiere a nivelului de călcare Dridu, au fost
descoperite două recipiente întregi (vase-borcan)
(Schuster, Popa 2008a, 32 şi pl. XCI/6, ﬁg. 37).
Dintre fragmente, au putut ﬁ identiﬁcate unele
de la căni, castroane şi amfore. Grosul vaselor
au fost modelate dintr-o pastă cu nisip cu bobul
mare, mai rar mica şi pigmenţi de ocru. S-au
găsit şi fragmente de la recipiente din pastă ﬁ nă
şi altele din caolin.
După cum s-a putut citi în Capitolul I al
prezentei cărţi, vestigii Dridu au fost suprinse
pe calea săpăturilor arheologice în anii 2010 şi
2011 şi în punctul „Conacul lui Mironescu”. De
fapt, dacă stăm să judecăm situaţia celor două
puncte cu vestigii Dridu, este foarte probabil
vorba de una şi aceeaşi comunitate, cea din
punctul „În Vale”, aﬂată în „Valea Morii”, ﬁind
situată chiar la vărsarea acesteia în valea largă
a Argeşului. Să ﬁ existat în vremea aceea acolo
un vad de trecere peste râu, vad controlat poate
de cei care locuiau în construcţia de suprafaţă
de aici? Sau era o zonă destinată adăpării animalelor, şi locatarii casei se ocupau cu creşterea
acestora?
Complexele şi materialele din cele două
puncte, dar şi cele din arealele „Pod”, „Ulă”
şi „La Târle”, prin relativ puţinătatea materialului arheologic, nu au conﬁrmat informaţiile
mai vechi cu privire la bogăţia de piese din lut
ars recoltate de pe teritoriul satului Mironeşti
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în deceniile ‚60-’70 ale secolului trecut de unii
arheologi, ne gândim la regretatul Mihai Sâmpetru şi la Done Şerbănescu (1975, 255 sqq., 266).
Astfel, ei vorbesc de tuburi de conductă şi olane
pentru acoperiş databile în secolele IX-X (vezi
şi Damian 1996, 117 sq.).
Cu toate eforturile lui Vasile Barbu, Marin
Panait, dar şi ale autorilor prezentului şi, recent,
chiar Done Şerbănescu, care au întreprins nenumărate cercetări de suprafaţă cu scopul de a
identiﬁca situl menţionat, acest demers nu s-a
ﬁnalizat cu rezultatele scontate. Patru fragmente
de olane au fost identiﬁcate în 1990 şi 2009 pe
coastă de răsărit a punctului „Conacul lui Pandele” (Schuster, Popa 2008a, 24), dar aceste descoperiri nu ne permit a vorbi de o aşezare aici.
Fapt dovedit şi de săpăturile utilitare derulate
aici de-a lungul vremii, care nu au dus la sesizarea vreunei strat arheologic sau de complexe
Dridu în zonă.
Cum am remarcat şi cu alte prilejuri, situri
ale culturii au fost descoperite prin investigaţii
arheologice şi pe raza altor localităţi situate pe
Argeş. Astfel, la vest de Mironeşti, urme Dridu
au fost documentate la Adunaţii-Copăceni-Pod,
unde au putut ﬁ investigate două complexe, o
locuinţă de suprafaţă (L. 1) şi o groapă menajeră
(Schuster, Popa, Barbu 2012, 62 sq.). Tot pe teritoriul satului Adunaţii-Copăceni, dar în punctul
„La Livadă” (Schuster, Popa, Barbu 2012, 63
sq.) au fost cercetate o locuinţă adâncită (L. 4),
o groapă menajeră (G. 4) şi o instalaţie de foc/
vatră exterioară. O locuinţă de suprafaţă a fost
identiﬁcată în punctul „Dăneasca”, situat tot pe
teritoriul satului Adunaţii-Copăceni (Schuster,
Popa, Barbu 2012, 65 sq.).
Densitatea de puncte cu vestigii ale culturii
Dridu pe teritoriul unei singure localităţi, este
atât în cazul satului Adunaţii-Copăceni, cât şi
al satului Mironeşti surprinzătoare. Acest fapt
se explică, în primul rând prin condiţiile de trai
optime din arealul celor două localităţi. Ambele
se găsesc pe terasa înaltă din dreapta Argeşului,
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în zone ferite, delimitate prin mici văi, bogate
în resurse de apă, care se varsă în valea largă
a râului. Aceasta din urmă oferea loc de agricultură (creşterea plantelor), ﬁind, împreună cu
„Hinterland-ul” împădurit al aşezărilor, zone
adecvate pentru creşterea animalelor şi practicarea vânătorii.
Probabil multe dintre segmentele Argeşului
Inferior au fost dens locuite de mici comunităţi Dridu (un exemplu oferă şi satul Comana,
unde periegheze au permis descoperirea a două
aşezări în punctele „Intrarea în sat” şi „Conacul Grădişteanu”; Schuster, Popa, Barbu 2012,
48), numai că acelea n-au fost cercetate atât
de intens de către arheologi. Că siturile acestei
culturi au fost numeroase, este conﬁ rmat şi de
descoperirile aval de Mironeşti, la RadovanuValea lui Petcu şi Chirnogi, dar şi de arealul
mai larg Giurgiu-Greaca-Prundu (Malul Roşu,
Suharna, Valea Coşarului, La Slom, La Stână,
Şuviţa Hotarului) (Schuster, Popa 2008a, 77 cu
lit.; Schuster, Popa, Barbu 2012, 104).
Cum s-a putut citi în Capitolul II al prezentului volum, Mironeştiul va intra, începând
din secolele XV-XVI în sfera de interes ale unor
comunităţi din Evul Mediu Mijlociu. Aici au fost
ridicate curţi feudale, care au beneﬁ ciat şi de
existenţa unui lăcaş de cult. Din păcate, dacă în
secolul XVIII mai era în relativ bună stare, odată cu timpul, mai ales în secolul 19 şi 20, acestea
se degradează rapid. Cert este că Chestionarele
lui Odobescu consemnează în anul 1872, că la
Mironeşti se păstrează numai pivniţele şi biserica, fapt întărit şi de constarea lui Nicolae Iorga
(1905, 201).
A doua jumătate a secolului 20, perioadă
de „efervescenţă comunistă/socialistă”, dar şi
răstimpul de după Decembrie 1989 nu au contribuit cu mai nimic la primenirea patrimoniului
artectural medieval din localitate. Abia în ultimii
ani au loc încercări timide (şi cam haotice) de
reparare a Bisericii „Sf. Nicolae”.
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Pl. I. Mironeşti. Campania 2010. Conacul Mironescu, materiale
Cernavodă II: 1-2; ceramică Glina: 3. Conacul lui Palade,
ceramică Basarabi: 4-6.
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Pl. II. Mironeşti. Cultura Glina Campania 2011. Conacul lui Palade: 1-3;
Conacul Mironescu: 4-5.
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Pl. III. Mironeşti-Conacul Mironescu. Campania 2011.
1-4 = cultura Glina.
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Pl. IV. Mironeşti-Conacul Mironescu. Campania 2011. 1-5 = cultura Glina.
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Pl. V. Mironeşti-Conacul Mironescu. Campania 2011. 1-4 = ceramică Tei
din Groapa 3.
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Pl. VI. Mironeşti-Conacul Mironescu. 1-3 = ceramică Dridu din cuptor.
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Pl. VII. Mironeşti. Campania 2010. Ceramică Glina. 1-2, 4-5 = Conacul
lui Palade, 3 = Conacul Mironescu.
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Pl. VIII. Mironeşti-Conacul lui Palade. Campania 2010.
1-5 = ceramică Basarabi.
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Pl. IX. Mironeşti-Conacul lui Palade. Campania 2011. Cultura Basarabi:
1-2, 5 = ceramică, 3-4 = fusaiole.
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Pl. X. Mironeşti-Conacul lui Palade. Campania 2011.
1-2 = ceramică Basarabi.
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Pl. XI. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008. 1-4 = ceramică Glina.

https://biblioteca-digitala.ro

2

4

Mironeşti. II – Locuri, cercetări arheologice, monumente şi personaje istorice

87

1

2

3

4

Pl. XII. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008. 1-4 = ceramică Glina.
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Pl. XIII. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008.
1-4 = ceramică Cernavodă II.
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Pl. XIV. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008.
1-4 = ceramică Cernavodă II.
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Pl. XV. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2009.
1-6 = ceramică Cernavodă II din Locuinţa 2.
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Pl. XVI. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2009. 1-6 = unelte din os ale
culturii Cernavodă II din Locuinţa 2. Diferite scări.
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Pl. XVII. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008. 1-6 = Ceramică
Basarabi.
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Pl. XVIII. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008.
1-6 = Ceramică Basarabi.
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Pl. XIX. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008.
1-4 = ceramică Basarabi.
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Pl. XX. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008. 1-6 = ceramică Basarabi.
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Pl. XXI. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008.
1-6 = ceramică Basarabi.
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Pl. XXII. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008.
1-5 = ceramică Basarabi.

https://biblioteca-digitala.ro

3

5

Planşe

98

1

2

3

4

5

Pl. XXIII. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008.
1-5 = ceramică Basarabi.
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Pl. XXIV. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008. Cultura Basarabi:
1-2 = ceramică, 3 = fusaiolă. Campania din 2009, groapa ritualică:
4-5 = fusaiole, 6 = plăcuţă. Diferite scări.
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Pl. XXV. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008.
1-4 = ceramică Basarabi din groapa ritualică.
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Pl. XXVI. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008. 1-4 = ceramică
Basarabi din groapa ritualică.
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Pl. XXVII. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008. 1-3 = ceramică
Basarabi din groapa ritualică. Diferite scări.
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Pl. XXVIII. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008.
1-5 = Ceramică Basarabi.
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Pl. XXIX. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008. 1-4 = ceramică
Basarabi.
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Pl. XXX. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008. 1-7 = ceramică
Basarabi.
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Pl. XXXI. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008.
1-6 = ceramică Basarabi.
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Pl. XXXII. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008.
1-5 = ceramică Basarabi.
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Pl. XXXIII. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008.
1-5 = ceramică Basarabi.
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Pl. XXXIV. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2009.
1-3 = ceramică Basarabi din groapa ritualică. Diferite scări.
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Pl. XXXV. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2009. 1-6 = ceramică din
groapa ritualică Basarabi.
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Pl. XXXVI. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2009. 1-4 = ceramică din
groapa ritualică Basarabi. Diferite scări.
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Pl. XXXVII. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2009. 1-6 = ceramică
Basarabi din groapa ritualică. Diferite scări.
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Pl. XXXVIII. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2008. Cultura Basarabi:
1-7, 9 = silex, 8 = piatră şlefuită.
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Pl. XXXIX. Mironeşti-La Ruine. 1 = planul pivniţelor (apud Cantacuzino,
Sion 1990), 2 = secţiunea şi planul bisericii “Sf. Nicolae”
(apud Moisescu 2003).
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Fig. 1. Comuna Gostinari pe harta judeţului Giurgiu: 1,
Mironeşti, sat al comunei Gostinari, vedere din satelit: 2.
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Fig. 2. Mironeşti. Vedere din satelit, punctele:
1 = Conacul Mironescu, 2 = Malul Roşu.
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Fig. 3. Mironeşti-Conacul Mironeşti. Campania 2010. Ceramică.
Cultura Tei III: 1, vas Dridu: 2. Foto Traian Popa şi Marin Panait.
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Fig. 4. Mironeşti-Conacul Mironeşti. Campania 2010. Imagine cu zona
sitului: 1; resturile cuptorului menajer, cultura Dridu: 2.
Foto Marin Panait, Traian Popa.
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Fig. 5. Mironeşti-Conacul Mironescu. Campania 2011. 1-2 = imagini cu
zona prăbuşită unde a fost găsit cuptorul Dridu. Foto Traian Popa.
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Fig. 6. Mironeşti-Conacul Mironescu. Campania 2011. 1-2 = imagini cu
resturile cuptorului Dridu. Foto Traian Popa şi Marin Panait.
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Fig. 7. Mironeşti-Conacul Mironescu. 1-3 = imagini cu
demontarea cuptorului Dridu. Foto Traian Popa.
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Fig. 8. Mironeşti-Conacul Mironescu. Campania 2011. 1-2 = cultura
Glina: daltă din bronz. 2 = foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 9. Mironeşti-Conacul Mironescu. Campania 2010. 1-2 = ceramică Tei
din Groapa 1. 2 = foto Florin Grofu.
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Fig. 10. Mironeşti-Conacul Mironeşti. Campania 2010.
1-2 = vas Dridu. 2 = Foto Florin Grofu.
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Fig. 11. Mironeşti-Conacul Mironescu. Campania 2011. 1-2 = vas Dridu
din cuptor. Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 12. Mironeşti-Conacul Mironescu. Campania 2011. 1-2 = vas Dridu
din cuptor. 2 = foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 13. Mironeşti-Conacul Mironescu. Campania 2011. 1-2 = vas Dridu
din cuptor. 2 = foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 14. Mironeşti-Conacul Mironescu. 1-4 = ceramică Dridu. Campania
2010: 1, 3; Campania 2011: 2, 4. Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 15. Mironeşti-Conacul Mironescu. Campania 2011. 1-4 = ceramică
Glina. Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 16. Mironeşti. Vedere din satelit, punctele: 1 = Conacul lui Palade,
2 = La Ruine (curţile feudale) şi Biserica „Sf. Nicolae”.
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Fig. 17. Mironeşti-Conacul lui Palade. Campania 2011. 1-2 = „Krummesser”, cultura Glina. 2 = foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 18. Mironeşti-Conacul lui Palade. Campania 2011. 1-3 = ceramică
Glina. Foto Gheorghe Chelmec.

https://biblioteca-digitala.ro

Figuri

134

1

2

Fig. 19. Mironeşti-Conacul lui Palade. Campania 2010.
1-2 = vas Basarabi. 2 = foto Florin Grofu.
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Fig. 20. Mironeşti-Conacul lui Palade. Campania 2010.
1-2 = vas Basarabi. 2 = foto Florin Grofu.
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Fig. 21. Mironeşti cu punctele Malul Roşu şi Conacul lui Palade: 1 şi
Malul Roşu: 2. Foto Marin Panait şi Traian Popa.
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Fig. 22. Mironeşti-Malul Roşu. Vedere dinspre valea Argeşului:
1, imagine cu valea Argeşului dinspre promontoriu: 2.
Foto Traian Popa şi Marin Panait.
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Fig. 23. Mironeşti-Malul Roşu. 1-2 = vas Basarabi din groapa ritualică.
Campania 2009. 1 = foto Marin Panait.
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Fig. 24. Mironeşti. Campania 2009. Ceramică Basarabi.
Malul Roşu: 1-2 = vase din groapa ritualică;. Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 25. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2009. 1-2 = ceramică Basarabi
din groapa ritualică. 2 = foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 26. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2009. 1-3 = ceramică din groapa
ritualică Basarabi. 1 = foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 27. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2011. 1-2 = vas Basarabi din
groapa ritualică. Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 28. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2009. 1-2 = ceramică Basarabi
din groapa ritualică. 2 = foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 29. Mironeşti-Malul Roşu: 1 = vas Cernavodă I
(foto Gheorghe Chelmec), 2 = ceramică Basarabi (diferite scări).

https://biblioteca-digitala.ro

Mironeşti. II – Locuri, cercetări arheologice, monumente şi personaje istorice

145

1

2

Fig. 30. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2011. 1-2 = ceramică Basarabi
din groapa ritualică. Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 31. Mironeşti-Malul Roşu. Campania 2011, 1 = ceramică Basarabi din
groapa ritualică; Campania 2010, 2-3 = ceramică Tei.
Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 32. Mironeşti-Malul Roşu. 1-2 = imagini cu urmele valului Basarabi.
Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 33. Mironeşti-Conacul lui Palade. Imagine cu alunecările de teren: 1;
imagine de pe terasă spre Argeş şi Sabar: 2. Foto Traian Popa şi
Marin Panait.
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Fig. 34. Mironeşti-Malul Roşu. 1-2 = vase Basarabi.
Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 35. Mironeşti. Conacul lui Palade: 1 = vas Basarabi;
Coastă: 2 = recipient Tei. Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 36. Mironeşti-La Ruine. 1 = imagine cu un fragment de zid al curţilor
feudale şi biserica cu hramul “Sf. Nicolae”, 2 = imagine cu porticul curţilor
feudale şi valea Argeşului. Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 37. Mironeşti-La Ruine. Imagini cu fragmente din porticul fostelor
curţi feudale. Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 38. Mironeşti-La Ruine. 1 = fragment de zid de la curţile feudale,
2 = acelaşi fragment de zid şi fragmente din portic.
Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 39. Mironeşti-La Ruine. 1-2 = imagini cu fragmente din porticul
curţilor feudale. Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 40. Mironeşti-Biserica “Sf. Nicolae”. 1 = imagine cu lăcaşul de cult,
2 = pisania. Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 41. Mironeşti-Biserica “Sf. Nicolae”. 1 = altarul poligonal la exterior,
2 = altarul semicircular în interior. Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 42. Mironeşti-Biserica “Sf. Nicolae”. 1 = imagine cu arcatura
sprijinită pe stâlpi octogonali, care desparte naosul de pronaos,
2 = imagine cu cupola pronaosului. Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 43. Mironeşti-Biserica “Sf. Nicolae”. 1-2 = imagini cu pridvorul.
Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 44. Mironeşti-Biserica “Sf. Nicolae”. 1 = brâul rotunjit, zimţii de
cărămidă şi ﬁridele, 2 = acolada interioară. Foto Gheorghe Chelmec.

https://biblioteca-digitala.ro

Figuri

160

1

2
Fig. 45. Mironeşti-Biserica “Sf. Nicolae”. 1-2 = imagini cu acolade
exterioare. Foto Gheorghe Chelmec.
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Fig. 46. Mironeşti-Biserica “Sf. Nicolae”. 1 = plan cu investigaţiile din
2004, 2 = imagine din timpul săpăturilor
(apud Lukacs, Alexandrescu, Panait 2008).
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Fig. 47. Voievodul Radu Şerban: 1, 3. Domnul Radu Paisie: 2.
Apud Filitti 2006.
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Fig. 48. Mironeşti. Punctele Curtea feudală (La Ruine) şi Biserica
“Sf. Nicolae”: 1, Punctul Malul Roşu, cu traseul valului de pământ:
2. Imagini din avion – apud CIMEC.
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Fig. 49. Mironeşti-Malul Roşu: imagini cu materialul aﬂat în curs de
prelucrare. Foto Marin Panait.
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Fig. 50. Mironeşti. 1 = Traian Popa şi mass-media audio-vizuală,
2 = mascotele şantierului. Foto Marin Panait.
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Cărţi disponibile la Editura Pelican:
Seria Filosoﬁe
Constantin Stoenescu, Experienţă şi semniﬁcaţie
Moritz Schlick, Formă şi conţinut. O introducere în gândirea ﬁlosoﬁcă
Ernst Tugendhat, Ursula Wolf, Propedeutică logico-semantică
Walter Biemel, Fenomenologie şi hermeneutică
Bernhard Waldenfels, Schiţa unei fenomenologii responsive
Ion Tănăsescu (editor), Argumentul ontologic. Aspecte tradiţionale şi
interpretări moderne
Constantin Stoenescu, Ion Tănăsescu (editori), Filosoﬁa austriacă.
Origini. Speciﬁc. Reprezentanţi
Adrian Niţă (coordonator), Natura timpului
D. Stoianovici, G. Flonta, C. Stoenescu (editori), Filosoﬁa lui Karl
Popper. Analize şi interpretări
Constantin Stoenescu, Limbaj, experienţă, cunoaştere
Dragoş Popescu, Logica naturală şi ştiinţa logicii în ﬁlosoﬁa lui Hegel
Seria Istorie
Traian Popa, Din Istoria Partidului Naţional Liberal
Mircea Alexa, Ştiri despre judeţul Vlaşca în ziarul socialist „Lumea
Nouă“
Pamﬁl Şeicaru, Dunărea – ﬂuviu la cinci mări
Damian Ancu, Ion Bălan, Monograﬁa comunei Gogoşari
Cristian Schuster, Traian Popa, Mironeşti I. Locuri, cercetări arheologice, monumente şi personaje istorice
Bogdan Tănăsescu (editor), Tezaure pierdute, tezaure regăsite
Cristian Schuster, Traian Popa, Cercetări arheologice pe Câlniştea
Seria Critică literară
Nedeea Burcă, Strigăt şi fum. Trei eseuri despre Benjamin Fondane.
Seria Jurnale. Memorialistică
Vasile Cristoi, Marş în tăcere
Ioan-Dan Poenăreanu, Dincolo de jurnal
Seria Carte şcolară
Liliana Drăgan, Nicoleta Niculae, Teste grilă şi rebusuri chimice pentru
gimnaziu
C. Cocoş, C. Păgilă, N. Niculae, M. Bicu Consiliere şcolară.
Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul
gimnazial
Seria Roman
Florin Miertoiu, Omul înarmat
Seria Clasicii literaturii române
Dimitrie Bolintineanu, Călătorii la românii din Macedonia şi de la
Muntele Athos
Seria Poezie
Ionel Muscalu, Războiul cailor pe pereţi
Anişoara Ciobanu Velici, Dau o zi de vară pentru iubire
Vasile Arcanu, Pe aripile nopţii
Dunia Pălăngeanu, Rugă pentru dimineţile oraşului
Oana Bârnac, Feţele iubirii
Hanibal Georgescu, Monocord. Poemele clepsidrei
Ionel Muscalu, Baladele oraşului meu. Chipuri de prieteni
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