
Drăgănescu 

Pc malul drept al Argeşului, terasa mcandra ti"'t, di"'tl tu itrt de m ilcnara curgere 
a a~'~:. i-a îngftduit rare dezlănţuiri, şi acestea numai în lftsfttnri,parci"'t anume amc
naj1.t • pentru ca rîul s{t-şi poatft odihni puhoairh',p{tstrînd pentru o vt-emc întinse 
ocht:_!ri de aprt, chiar după ce, potolit, Argcşul se retrăgea în matca lui. Furia ape
lor Lt Drăgftncscu, nu afecta întinse suprafeţe din terasa locuitft, afla Ut la S- 12 
m d~1supra Juncii. Ea putea doar sft rupft cîte o lmcatft elin malul înalt, în coturi, 
făci~t:l să se prăbuşească la vii turi porţiuni din gos pod{tri ilC' oamcn ilor. 

În interiorul tcrasC'i înalte, scobitrt ca o potcoaY{t, între Drftgfwcscu şi i\Ti
hli~ '~ti, apele Argeşului se rcvrtrsau în douft alveole, una mai aproape de Mi
hrtd~şti cealaltrt, mai adîncă şi mai largă, cu deschidere spn· lunea rîului. af1at:t 
în rJ.za actualei localităţi Drăgănescu.Aici s-a creat un lac întins, îndepftrlat de 
nn.~c:-c veche a Argeşului, la cea un kilometru, atunci cînd apele sînt liniştite în 
InaJ ~1 lor. În momentul cercetărilor, lacul era în cea mai mare parte colmatat şi 
ac,:)~\ ·rit de un stufăriş dens. În 1934, el mai reprezenta o dom inant:t a zonei, în 
fun.: ţ t1? de care era structurată local itatea,clepăşind în mit rime lacuri le de la Bucla 
şt P:-:_mi sau pe cele din raza localiUtţii :\lih{tileşti-Tufa 1 . 

Cele donft alveole de alt{tdat:t fac astrtzi parte din marele lac ch· acumulare 
Mt:t Î :lcsti. Ele sînt ocolite, pc la sud, dL~ noua so-;c·a între \1ildilesti, l>r{tg{mescn si 
Po~~l-B.uturugeni. ' ' ' 

J)c fapt, noua şosea, la intrarea in localitatea l>r{tgruwscu, a fost trasatit pc 
nu~~~ :.nea terasei înalte supra punînd chiar zona cercetaUt de noi. 

Tradiţia şi unele înscrisuri atestrt faptul C:t balta de la l>r{tg{uwscu avea 
i.r.v,) trc proprii~.Acest lucru poate fi un incidiciu ctt ea nu seca pl' timpul verii. păs
td:tlt şi în sezonul secetos excesul de ape trimis<' pîn:t aici de Arge~ul rev{trsat în 
pr~~nivar{t. Foarte adevărat este şi faptul cit pînft in urmft cu cîţi,·a ani, din povîr
n\~~L _..;emL~ţci tcrase se scurgeau, in intinsa balt:t, izvoare firave cu ap{t lnm{t de hitut. 

Pe m·uginca vesticrt a acestei b{tlţ i, in cur;-;ul unor perieghczl':1, efectuate în 
anuf. 1986, o sftprtturft ocazional{t a scos la iveal{t mai multe gropi aparţinînd unor 
io,~rJ.(nţe adîncitc în pămînt, dintr-o aşezare medieval{t care a putut fi datatrt, pe 
bazJ. CL~ramicii, în secolele xvr -XVLL. Cu acel prilej au putut fi num{trate cinci 
a~tfO: de gropi-locuinţe, prefigurîn<l vatra unui sat. 

Cn sondaj 4 efectuat în 19R6 a p~rmis cercetarea unui hordci aparţinînd lo
C~l:~::: medie,·ale din secolele XVll--XVILL 

f Il campania septembrie-octombrie 1 QR7 s-au făcut dou{t Sl'cţ iun i rx·rpend i
CUL.l :· .'. urm{trindn-sc cunoaşterea şi salva rea potenţialului arheologic al te rasei din 
p,u~ ·a de vc~t a bălţii. Suprafaţa a fost delimitată, spre nord, de promontoriu! 
ath~ in curbură, la alvcolarea tcrasei. Spre sud, cercetările noastre s-an dcsfrlşurat 
pin 4 in locul în care terasa se arcuie~te spre c~t, pentru ~ mărgini - pe partea cea-
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lalL"'t-- lacul, prin promontoriu! ck la \Iih;tilc~ti", din L!ţa fostnll!i pod dt· 1:· •. k 
la sfirsitul \·cacultti al XIX-J,·a. 

' 
Săp{ttura a aYut în Yt'<it-rc dt·~c<'l'tri:·,a Y1·trci \'tchi a ~atului, CII ;11nu.~-~.ri 

din sccoldt· XYII -XVIII, într-o porţinnc în care noi am surprins numai spor;:aJicc 
unr1e ale locu iri i anterioare, da ta bile în secol de X V-- X \'I. Fragmentele U(' .· ;:lă 
cu gura rdati\· cilindrici'i şi lmza ~l1bţiaUi, prezentînd cancluri orizontale L ··x
terior, dc~copt·rill' în aria in\'cstigaţiilor ch~ la I>r~tgrmc~cu, impun considcrart ~: a
cestei etape drept momentul iniţial al înfiriprtrii aşezării nwdieYale de aici. -'b~.·ri
aklc ~emnaLtt<· de noi Yin ~ft s<· adauge ob~·crYaţiilor pcricghcticc anterio;::-•. 

O a~cz;nt· din act·astrt perioad:1 a funcţionat cu siguranţă, dar, dupf't t ,,atc 
probabilit:qilc, in aria ~f'tpf'tturilor noa:-;trt• au fost surprinse numai amcn;lj;·_:-ile 
marginale satului, al crtrui l~Hmc nn ni ~-a tran~mis. E de presupus cf't mai \·c
chca \'atr{t a :-:atulni ~c găsea mai la ncrd, mai aproape de deschiderea ahcl)lei 
despre care am amintit. Ik acolo au ~i fCist culc~c, in cursul pcrieghczclor, mai multe 
fragmente ccramice din ~ccolele X\' ---X \'1. Presupunerea crL aşezarea mai Ycrl.•. ar 
fi fost amplasată mai la nord este confirmatrt ~i de faptul că pc măsurrt ce înaint:nn 
spre S}l(l. :-Înt rare chiar ~i locuinţel<· din secolele XVII- XVIII. 

In cele d(Hl~t şanţuri practicate în campania 1987, de-a lungul unei ~eqiuni 
de pe~ te 200 m an fost descoperite 7 locuinţe adînci1c în pămînt şi un cuptor mcr:;_jer 
amcnajatc în două etape, foarte apropiate în timp. ln clarificarea acc5-tci prolll· :'-:l',. 
aportul ~tratigrafici a fost serios diminuat de rrtzuirca terasci cu mijloace mccar:ice 
în intenţia înlrLturării depozitelor de dejecţii pro\'enite de la ferma de p~:~mi
pede ~i abatorul de p;L';ări din apropiere (Fig. 1 ). 

Tu a te a mtnajruilc fac parte din scria locuinţelor cu aspect patrula tcr. cu 
colţurile rotunjite şi pereţii neglijent srtpaţi. O primă caracteristică o constituie 
lipsa împletiturii de nuiele din contextul acestora, ceea ce s-ar putea explica prin 
folosirea unei împletituri din stuntriş, ca fomnllrt de conservare a tcmperaturii 
interioare. O a doua caracteristică a acestor locuinţe rezidă în folosirea lor <· ~)c
rioadrt de timp, urrnaU"t de o părăsin·,dcctuatr1 dupf't sccatcn·a întregului in' t ;-:.~ar 
din interior. În aceste condiţii, <t prtt ura arheolog iC:t a rdeYat un cx trcm de mc' 1 :,-~ t 
n1aterial ceramic, constituit mai cu ~cam:~ din mici fragmente lipsit<' de ~rr;; lţ. 
Evident, piese de mai bunrt calitate Ycr fi fost folosite în ~at, dar cele dcscopc:-:'ll·. 
ca cxprcsi ... ~ a nzului curent, plcdeaz~t în fa,·oarca folosirii cu precădere a cer;tr:~:cii 
obisnui te de c;ttrc comun it a tl'a <t ka·.c~i. 

' 

. · ..... • 
1 

• 

•• ------·- --· ---~ _c ---~ ~-Orit~Gi,I,ESCU 1987 B1,_-.. C_'·-~·-1_·· .. J~aror:lurva-~ 
E~lntve\ cctual de călcare ...... [---;-_~- J j 1 

b \ '-Slstratcfec.tat ae Lucrăr' {- ..1.. -!cărbune 1 
ogr 

Vi//icC?nus-~.J d<?6Ch1s 1- -1 v1rgm 1 
se 1.20 .O" ta 30,4 rn sud cap ':> 1 

1 o ," ... ~" 

1-· 1 J·>,·nfiltJl ~cct.it:·r,ii t"'<('CI:1~~t ]a J)r:·l'!'.-liiC'SCII in zo1Ia colllj)lexclor B 1; C 1 (~t·coki~· ·lg. . . . 
~\LJ--\.\111). 
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Bordeiul notat f\ e~k cel mai vechi din scril·. Absenţa chirpiciului şi a 
altm· pie~c din inn·nt:unl cla:-;ic dcmon~trcazft pru·ftSir('a premeditaUt a locuinţei, 
fărft <t se fi prcclns \T<'tll1 incendiu. Zona ccntralft a podl'lci este 1:1ai adîncit il, în~{t 
nu L-xi:-;tă indicii a:-;upra folosirii ace~tt~i adîncituri drept vatr;l. :~prc pcrdde nor
dic. o laviţ{t din pftmîr,t cruţat, înaltă de 0,36 m faFt de podea şi lat{t de cea 0,40 
111, ::'•·n·ea ncntru odihna celor CT tr{tian în accastrt locuint?'t, adîncit{t cu 0,70 m fat{t 
de ni\·clu!' \'l'Chi dl' dtlcare. . • 

~-ar cuveni menţionate oa:-;ck de animale mici (oait') şi cele dl' bovine cxi~
t('r:t.· in preajma bordcinlui, c1 o :-;ugestic în pri\·inţa ocupaţiei locuitorilor. 

Cel de-al doilea l)(_1rclci scos la ivcal{t ele ;-;{tp:ttur{t a avut aspectul mwi gropi 
cu r ·reţii puternic tcşiţi, lipsiţi (k acea verticalitate pc care locuinţa o dobîndea, 
prc.L-:lbil, dat.orită c:tptuşelii ck stuf. 1n umplutura ~a au putut fi observate frag
lllt·:~:' ccranuce de oale cu eura c\·azat~t oblic si buza ~ul>ti<tEt, cl<lr si mici fra~-

L' J • , 'Ll 

1nu~ · .. · cu buza triunrrhiubră în scctimw, 1mrtind l)ic{tturi d:..· an(ub{t. 
~~ , \_, 

În mod deosebit ne-a atras atenţia o turtrt mctalidt de forma unei lupe cu as
pt·C:.ll poro:;, pt~tcrnic afectată d•.' agenţii oxidanţi, la care se adau~~;l şi un ridicat 
proc~·:H de impurit:qi. În orice caz, prezenţa acc~:.ei pie'it' presupune exi~;tenţa unui 
fieLi.:· în ~:;,t, care realiza prin forjare uneltele ~i piL·sdc ele inYentar ca~nic. Şi în 
cazul celui de-al doilea bonh'i l'l'II1ardun frcc\·cnt2. riclicat{t a oaselor ele Gaic si Yitrt. . , 

Locuintele B.,; B4 ·, B- ,· IL: sînt nutin adîncitc în J~{tmînt, unndc anwnaJ·ă-
~ •) • ) t) 1 ' 

rilo:· iilterioare fii::d si de acca~u~ dat:1 rw~:c_.;.izahilc. P(·rctii să1):L1.urii sint oblic te-' . 
şiţi b ca:;;ul B-,~, iar adîncimc:t maxim;"t, în intcric1r, în rapcJrt cu ,-cchiul nivel de 
c[dc;-J:_··,· c:'îe de numai 0,30 m --- 0,-40 m. Doar Î11 cazul B7 mai rcg[v..;im tn·iţa pen
tru odihn,·t ~i adÎ~lcit~tra din mijlocul pocklci. H.duat intr-o '-'tap{t mai ncm{t, planul 
locuinţ('i a a<bptat laviţa pc perc~ch· sudic. (";.mcnaj;irca fiind dectuaEt într-o 
gro::.:::·L ;1dinc;'t eL~ aprcJ.pc 0.71) m f{trzt pcr•.'ti nTticali. :.;._, impum· reţinut[t Irtrgimca 
de cea -1 111 a acc·~tei locninţ('. 

Cuptorul men0jcr nol:1.t C 1 a f\;st am•';1aj;it într-un bloc de pămint din (are 
:-:-a~: l'~-L..;tra1. pereţii btcrali pe o ÎrL~dţime dt' 20 cm. Interiorul a fo:-:t lutuit cu o 
cornp(,ziţic de p;\mînt aml':'tl'c~t c~t pai(', pk~ntl ~i chiar resturi l('mnc;ase. La ardl'
r(';-;_ d:_·.~fttşnraUi in intc·ric•r ~-au fo1o:--it crengi nu pn'a groa:-;e. P?'imÎntnl s-a înroşit 
pc c· grn~iatc· ck· 60---90 mm, dar nn :.;-;1 prodn::> o r•·al{t YÎti·ifiere pe vatr?'t. Considc
r{ur., ~~.şad:u, ci in::.Ld:1ţ ia n:t J. fo;;t f<,lo.-.:.ită un timp pr\·a îndl'lnngat. 

În acr·:-,t ;;tadin al CC'rcct::~·ikr putem :~purw c:t p~· il-rasa <k \l'.~t a fo~tului lac 
dC' 1;_,_ Pr?\:.r:we~;cu n-a e.'\i<ta.t ·\, lucui1c o.n!t'ric:1.!tt CI)Ccii nwdicvall·~ ,, . 

C·k 7 lonJÎ!l\·' şi c1ptorul 111l'!1ajer n· pot fi dat~tt·.' i~1 a doua jumfttatc a 
sen<ului ~d X\.11-ka si Î:1cl'p:.ltul :"(·colnlui al X.\'Ill-h~ n·;>n.·zint{t două faze. 
Prim.~·i raze ii aparţinc'iJord(·iul noto.t B 1, C<'lcdat în CU11pa~lia 19SÎ, precum ~i 
cel d.'t.\·,·lit ca un an în nrmft in campar:ia 19~6. Ct·:1 de-a doua fazft c reprezcntat:t 
de t<ntr· cddalte amPnajru·i. Tipologie, materialul nu c:->te cn nimic deo~ebit, dis
tanţa în timp întn· cele dontt dapt· fiind dc:-;tul de mic:t. 

S· dovedeste astfel existenta unei asr•z{tri <ttr·şti la l):·ăg-:uwscn înc{t din :-;c
coL~~ · X VII - XVIII şi foarte i>robalJil 'cu clontt ,-cacuri m;i tirr:.purie ,in ciuda 
fap~'.d u i că numde a~ez{tri i sul> fom1a Ddg[uwscu a fo:-;t consem.nal abia la începutul 
vc:tcul u i al X IX- h~a. 

Funcţionarea aş('zftrii, coufirm;:~tft de dcscl.' refaceri ale lc:cuinţdor, ar putea 
rdL:cta agitata istoric a zonelor din sudul Trtrii Române~t i in n·acul al X V li 1-
lc:.-... Foarte proLabil, în fata de!-~elor incursiuni otomane porni!<> din raialele <i<- la 
Giur.:{ill sau Turnu :\L.:igur~lc, s{ltcnii de la sud de Argeş se rdr:'igcau în pftduri 
pentru a evita pierderea întregului avut, la revenire anwnajindu-şi alte locuinţe 
din materiale locale, aflate la dispoziţia ob~tci. 
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~a t ul cu nume le Dri''tgănescu ~au \Te un altul situat în amon te de 1\1 ilJ.;,: lt·şt i 
ori mai jo~ de Crrtdinari, Fălcoiani şi Prisiceni- Poşta nu a fost con:-tmnat 
de .. \lonsicur de B(aur) în mcmorialul6 său. El uu figurează nici pe amrmunţita 
harUl alcrttuitrt de Huhedorf 7 în 17SX, fiind prollabil prea mic. Doar ]a încqmtul 
~ccolulni al X IX-lea, cartografii ruşi au reţinut ~i cele 20 de gospo<Hirii grupate 5ub 
dcnmn in·a dt· "Dragnnl·a~ca" 8 , ~au mai ;qmi Drrtgruwasca şi Drăg;'nw~t i din ;,,)qul 
judet V lasea. 

' La 1;1 ij lontl ac du ia~i Yl'ac, o ha rUt întocmită de topograf i" au~t rit·c i ~wn
ţiona cele cÎtl'Ya c:t~c de la Drrtg;'uw~cu di~pusc pe dn•mul ce duce ~prc (,:~\!·şti 
~i mai departe ~pre ~Hd-n·stul ţrtrii. 

La începutul st"colului nostru, cind printn· principalii ~tăpînitori ai T:Fl~iei 
satului se număra şi lliserica Sf. Ilie din Bucureşti, erau înregistrate la Drrq .. ~:~cşti 
- Drăgăncscu 303 suflete, rcţ inindu-st· şi faptul crt satul şi-a mutat Y!'chc~l ·::!trft 
datoritrt L1pt u1Hi c;"'t rîul Argeş ii mînca nH·n·u malurile10 . 

Estt· greu de precizat mmwlc iniţial al a~edtrii. Forma Drrtg{uw~cu :-:an Drrt
găncasca a fost cn siguranţ{t adoptatrt mult mai tîrziu, în Yeacul al XIX-lea, 
atunci cînd s-a şi r{tspîndit moda tmmdor de familie terminate în "e~cu". La 
acea dairt el exista, nlmwk adoptat fiind probabil acela al strtpînitorului mo~iei. 
Dominanta în functie de rare a n·oluat asezarea în secolele XVII - XVIII a 
fost balta şi cu sigtiranţ{t prtdurca, care nici'astrtzi nu ~e află prea departe.lJt• 1_;lmrt 
seamă, balta oferea mult mai multe facilitrtţi decît rîul care curgea la oan·c~\r~· dis
tanţ;'t. VieCtţilc din zona hrtlţii erau mult JJ1ai nllmcnJa~:e în raport cu aCt·ha d·-' pe 
malurile rîului propriu-zis. La fel, })(}g;'tţia peştelui trebuit· <t fi fo:-:t cu muh mai 
mare in baltă decît în rîu. La acl'stca ~c adaugrt stuful atit de IH"cc~ ar injgb.lrn·ii 
locu in telor. 

Srtprttura arheologicrt a îngrtduit astft'l ~tahilirca unor rq:crc cu pri";}rt:· la 
inceputurile locuirii mcdicYalc pe terasa dt" la Drrtgrmcscu în sccoldc X V- XVI 
si a permis cercctart"a unui numttr de locuinte din ceea ce era satul în n·aturile 
XVli -- X\'111, aşezarea de aici aurmgîndu-s~· marelui numftr de localit[tţi e..ii:1 ba
zinul mijlociu al Argqului ce graYitau în jurul tîrgului Bucureştilor, ~:flate 
într-un raport de intcrdepcndcnFt cconcmică cu cd mai apropiat centru 11:·1Jan. 

I;oartc probabil, rrtspînditrt pe o mare suprafaţă, cuprinsr1 între cur:-:u} Ar
geşului şi balta de pe malul drept, locuirea de la Drrtgăncscn a cunoscut o ma;-! ron
ccntrare în scolele X\'II -- :X\'111, cînd s-a accelerat şi ritmul dczYoltrtrii :'<'~··. 
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1 Bucureşti, Ghid, Harta Bucureşti cu împreJurimile, scara 1 : 150.000, 19.31. 
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10 George Ioan Lahcnari, op. cit, p. 257. 
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Drăgănescu 

R l~S l' ~1 1:: 

Le \'illag<' de Drftgfuw:-;cn est ~iliH~ sur mw hantc t<'rra~~c df' la rin' droitc de 
l'Argcş. Les fouillcs y ont eu ponr but l'<'xanwn dP Ycstiges identifi('s anx bords 
d'un des lacs qni H'C't''·aicnt les ca11x de 1':\rgq pcndant les crtH's. Cc>t cspare ~c 
trou\'e ft 1111l' clistance de 1 km dn lit d<· la ri,·i(·re. 

L'cxistencc dn lac a polari-.:c l'anci('l1 habitat, entrc ;wtrcs, p:tr les ressourccs 
qu'il offrait (la faunc lks mar{~ct:~~·s, le pois~on, le roscan). Il l'St prouYc de 
sorte qm' It:~ Yillag(' a {~,·olue ~\ l'cpor!tll' fco<blc ayant pour centre de graYite la 
tcrrass(._· aLt Lurd cln lac, scs limitl's coto~:ant anssi la rin' de 1';\rg(·~. 

Les fonillc:-.: ont mis au jonr des hahit~lti'llb scmi-cEtcrr6·,':-> dat;tnt des x_ye 
C't X\'[c' sieck:-;. Anx X\~II" d X.\'IIl· sit'-cl··-;, l · ,·illagL' d,, Dr{tg;'t:1,>Cl a ronnu 
unc extl·rhion constatec par l'angmcnt:ltion du nomhrL' d'hahit:ltions ~ussi bien 
quc de sa superficil'. Y furcnt iclentifie\'.; 12 d_· ,~.·:.; lnbih.tion.; p:{•:-:,t.·ntant un plan 
rectang:nlaire ct de:..; fours f•xtcricu:-~. Il cv:r. l\'lll de rcm:tnltt\·r b 1 icLes:-c de lou-.__ ..._ . 

pe::-; et de SCOTie-; metalliqncs, Cl' qui pt•nnr•l lk COllcltliT (}IH' l'o:1 ~- pr~:tiquait le 
traitcnwnt du fer. 

.-\u XVIII ::-;iccle, l'hahitat an ni\·(·au du lac al-te ~d>~mdotn;,t'·, l'inn·ntairc 
ceramiqne ctant e\·acut> des hallitatiuns. 

Explication des figurcs 

Fz';;urt· 1. Le· profil de la scction cxecutl-c ~l Drăg{uwscu dans b Z{.~il' des 
ens(·mblcs B 1 ct C 1 (les X\'1[·· -- X\'lll'' siL·clcs). 

https://biblioteca-digitala.ro




