
Ordoreanu 1 

AR/5)'/'/ !JE SlEF:LVI~"S(L" . 

Partl·a din amonte a Lacului :\Iihrtilcsti de JW Ar.:!c5 a aft·ctat si \·atra veche 
' 1,.,_1 ' 1 

a ~~ttulni Ordorcanu 1 , acolo unele, prin cercetări JWriegheticc, spL·cialiştii \fu-
zeului de Istoric si Artă al municipiului Bucuresti au identificat urme de locuire 
din epoca mcdiev~l[t:!, împrejurul l{tcaşului ele CL~lt ridicat ceva mai tirziu. Peste 
vatra \·echiului :-~at se întinde ast{tzi Lacul :\I ihăileşti, limpezind apele Argeşului. 

lkzafcctarea micii localit{tţi a impus efectuarea unor sondaje arheologice 
menite ~rt stabilească fazele ele început ale locuirii umane intrate în constiinta 
localnicilor sub forma legendelor. ' ' 

Localitatea s-a aflat pc malul stîng al \·cchiului curs al rîului, care se deo
sebea radical ca înf{ttişarc si ca structur{t de malul drept. Dacrt în satul Posta, 
amplasat în faţa ccl~1i de la Ordorcanu, locuinţele au fost amcnajatc pc tc;asa 
înălţat~\ cu X- 10 m faţ{t de lunea Argeşului, la Ordoreanu malul era mult mai 
puţin procmin('!lt, iar casele s-au aşternut de pc terasa din preajma rîului aflatrt 
la numai cîţi\·a metri (2-J m) faţrt de oglinda apei, spre nord, într-o pant{t 
uşoar{t, ahia pcrceptibilrt, care a f{tcut ca marginea de nord a localităţii să n-o 
dep{l.~eascrt în În{tlţime pe cea din preajma rîului cu mai mult de 0,:10 m. 

Ik altfel şi structural, cele dotd staţiuni dcsprtrţite de cursul rîului erau 
extrem dt• deosebite. \lalul drept n-a fost niciodatrt depăşit de ape, p{tstrînd 
imaginea efortului de modelare meandratrt a vrtii rîului, în timp ce malul stîng 
a fo~t inundat de fiecare dat{t la viiturile de primrtvară, srttenii fiind nevoiţi 
s{t părtt:-~easc{t satul în mai multe rînduri, pîn{t la reintrarea rîului în matc{t. 

În timpul marilor inundaţii, apele Argeşului acopereau o bun{t parte a tc
rast>i CL' desparte astttzi cursul Ciorogîrlei şi al Sabarului de cel al rîului Argeş 
şi foarh' probabil cele trei rîuri actuale formau unul singur, vrtioagde intcrme
d iarr· funq ion înd ca privaluri în perioada de retragere a apelor. 

Pe m{tsura apropierii dl' tiil).purilc noastre, rcvărsărilc şi-au redus amploarea 
şi fn·c\·cnţa. Cn toate acestea, memoria locuitorilor şi documcnll'k mai noi au 
cmt..;vn·at amploarea innndaţiilor:l din 1941, 1963, 1969 1970 şi 197:1 atunci 
cind mare parte din locuitori s-au retras din satul inundat, iar apele au dcprtşit 
latura nord idt, acolo unde se afla lttcaşul de cult. 

Cu greu, în aceste condiţii se pot surprinde perieghetic umw mai vechi de 
lm_·J.ire în raza localităţii, a cărei suprafaţă a fost în numeroase rinduri acope
riU\_ cu nisipul fin, strrducitor, presărat cu mică, ce era purtat de apel<· rîului 
b : __ .\-{tr-.;an·. 

Pcn lru surprinderea unor repere de viaţă cît mai precise, in vest igaţ ia 
arhc·ologictt s-a de:-~fttşnrat în doutt scctoan~1 din sat, aflatP la o distanţă de' cea 
800 m. 
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În sectorul de nonl al aşezării (cel mai depărtat dC' cursul rîului), ;lcolo 
unde se afla şi lăcaşul de cult, săp~ttura cfcctuatrt în intcn·alul 29 iunie· -- 2.1 
iulie 19S7 s-a materializat în trei sectiuni, adnd ca ohiecti\' cercdan·a cdc r mai 
\'cehi în1mmări practica te în sin gura I~ecropolă cunoscut{t a satului ~i desprind· -rea, 
pe această Laz~t, a principalelor monwn te din eYoluţ ia satului. . 

Din raza localiC"'tţii, aproape de Y<'chiul mal al .\rgesului, spn· Y<·:-<, ---att 
cules mai multe fragmente ceramicc aparţinînd ciYilizaţi<·i ~-om:wqti \'l'cLi, da
tabile în secolele IX--XI. Foarte probabil, Yatra de locuirc din secolele IX--XI 
şi chiar din etapa urmrttoare s-a aflat mai aproape de cursul Yechi al rîului, iar 
desele inundatii Yor fi acoperit cu nisip urmele asez{trii. C'<·k cÎk\'a fr;t!.:llH'nk 
se constituie ~~stfd, în cele mai Yechi repere ale llll~·i locuiri medit'Yale, ti}\ic·· te
rasei din preajma cursului apei, la Ordoreanu, frtr?i <i ne p<'rmitrt fornn;larea 
unor conculuzii categorice. 

SporadiCL' s-au doYeclit ~i ,·estigiilc atestînd locuin·a in aşezarea din :-\'(·l)lC'k 
XY -XVIII în jurul bisericii. t·n num{tr redus de fragmente, aparţin ind unor 
oale cu gura relatiY cilinclricrt prezentînd sub buză, la exterior, caneluri (Jrizon
tale, asemănătoare vaselor descoperite la Curtea Veche elin Bucureşti, în .~rnap;1. 
B, ar putea sugera locuin·a în raza satului, de bunrt scam~t în pn·~1jma rîului, 
în secolele X\' -XVI. .Alte fragmente, printre care şi o bucatrt dintr-o ~trachinrt, 
acopcritrt cu smalţ gro~, sticlos, de culoare verde deschis, pot atesta l'\:i..;tenţa 
asczării în secolele XVII--XVIII. 

' Situaţia stratigrafidt, surprins{t în cuprinsul s;tp{tturii noastre, a rdh·ctat 
concludent locuirea din partea de nord a satului, zonă excentric situaUt în !·aport 
cu amenajările gospod{trcşti ale locuitorilor din fazele anterioare şi cl1iar coJHt·m
porane s{tpăt.urilor. 

Ultimul nivel de dUca re suprapmwa un strat marcat de vegetaţia a lnllldcnl;l 
din jurul lrtcaşului. 

Pînă la adîncimea de -0,38-0,41 m a putut fi ob:-:crvat un p;tmim ce
nuşiu amestecat cu 1nici fragmente de dn{tmidrt şi pigmcnţi de mortar, c(Jrc:-:
pur}?-Înd funcţionării lăcaşulu i de zid şi meremcturilor dectua te de-a lungul ~ im
pului ~ 

La adîncimea de - 0,42 n1- 0,50 m, unde s-au remarcat ~i unek ingro
şrni de mortar în peretele zidit, a fost surprins un nivel punctat cu C:u·;m1izi de 
35 min - 40mm grosime şi o dung~t continuă de mortar. Socotim c{t act-:-ta t•ra 
nivelul de ddcare al constructorilor primului didiciu de zid. Reţinem ~i faptul 
c;t mortarul depus pc pămînt era identic celui folosit în zid;tril'. 

În profunzime, s{tpătura a atins apoi un strat de pămînt cenuşiu pigmen
tat cu bobiţe de cărbune şi foarte slabe urme ccramice, corespunzind funq ion~trii 
unei necropole într-o faz{t antcrioar{t primei const.rucţ ii de zid. 

La adîncimea de - 1,25 m, nisipul galben, curat, marca stratul vi:·gin. 
Duprt s{tparea celor trei secţiuni s-au formulat c<?ncluzii referitoare la forma ··di
ficiului de zid. La construcţie s-a adoptat un plan ale c;tnli elemente ;;n iost 
unitar gîndite şi concomitl'nt executate. 

Săpătura a scos la iveală 16 morminte şi 11 grup~ni de oscm in te rezulta te 
din rcînhnmftri, în cadrul cru·ora s-au distins oscminte de b{trbaţi, femei ~i copii 
aparţinînd tuturor grupelor de vîrst{t5 . Se impune observaţia C:t mulţinK;; ;-,·în
humărilor indică indelungata funcţiona re a cimitirului, fapt Cl' conf irm;~t tra
diţia orală referitoare la existenţa aici a unui lăcaş din bîrne ~ia celui mai \ ('cl1i 
cimitir cunoscut la Ordoreanu, anterior construcţiei de zid ( F1·g. 7). 
.. Ceramica este reprezentată de mici fragmente de oale ~i strftchini, ;;vind 
gura cu buza subţiată. în lateral, de forma unei streşini. S-au remarcat ~i frag
mente de ulcioare sau de căni, cu toarta ah"eolatrt în lateral, ori cîte o c;i.nl'lnr~t 
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Fig. I. Cercetarea uuui mormînt <le ÎJJ!iumaţic an t erior lăca ., nh1i de zid, ~urpr in s sub fundatia acestuia. 

orizontală în aprop iere ele baza plată. Acestea an fost accpcritc cu un :malţ 
subţire, Ycrzui-gri ~an prcdcm inant H 'l zui. Materia lul . e date azi în ~ecolr le 
X' III - XTX , atestînd cx i ~tcnţa certă a --., czării in acca5tft peri adrt. 

DiN cele 16 n1ormint ncd<• ranjatc, cl ezY l ite, in .,a pte cazur i, umplutura nu 
a conţinut ş i pigmenţi a i \Tcnnci con trucţii J c zicJ, iar oscmint le au fost g5site 
dedesubtul con trucţici ele zici , da tîndu-.-c astfel într-o perioadă anterioară. T ·ci 
monede otomane elin s colclc XVIII - XIX, dc~copcritl' în c nt cx tnl unor n·în
humări. confirmă funcţionar a nccr pclr i " ehi în acelaş i perim etru. 

InYcntarul funerar se dat ază a tfel înc pînd din . ecolul al XYIII-lea , i 
pînă aproape de zilele noastre. El c te alcătuit dintr-o brăţară albastră cu pa. tile 
de sticlă, cu dungi albe ,i albastre, înglobate în pa ta moale (Fz' rr . 2). La aceasta 
se adaug·ă mai multi nă turci din os si lJortelan . au nast.uri-bumb i. ori, un colier 

' ' ' , de mărge l e foarte mărunte, multicolore şi un11clc unui acopcrămînt pentru cap, 
poate o tichi e cu bumbi din bronz aplicati. Coli erul de mărg le este a · emănă
tor celui descoperit în necropola ~ai. ulu i Pa~telimon<i. unde a fo t datat cu ajutorul 
monedclor în ~ecolul al XVIII-h·a. P ir~e a~cm ănăt ar . -au gă it şi în n rcro
pola satu lui Poşta, de pc malul drept al rge,u lui7 . 

D ..,i, potrivit tradiţi ' i , l ă a..,u l mai Yechi ar fi fost con truit elin lemn , cer
cetării arheologice nu an se s la iYeală materia le de con trucţie antr nate in 
mormintele mai v ehi. În niYr lul core8punzător edificiului de piatră s-au r marcat 
cărămizi cu grosimea ele 30 - 35 mm, un le cu puternici tocit uri, pc care le cox:
siderăm dizlocate din pavimentul aferent construcţiei vechi. Unei au un prof1l 
transversal trapczoidal . i t e. iturile în lat ral,folo irca 1 r nefiind tocmai clară. 
ln acelaşi context au f ~t rc~arcate şi bucăţi de piatră, de gr ie, făţuite, puse, 
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!:t::. 1 llr:1tar[t din "t•cl:t cu l';htil<- ttJ[,,:att· 
inclu:.e i11 pa,ta I:Joah-. 

prohahil. ~ul1 tttlpik din kmn ak construcţiei iniţiaL·. fc:;;in·a Z~..ce::-.tcia din func
ţiune p;Ul' ~:~t fi ~urY('nit după o înddungattt funcţionarl', dczafcctarea fiind dc
tnmin:lt:"i, cu ~~iguranţtt, şi ele dcgr;Hlttrik produse de inundaţiile Argeşului. 

Don;~L c·tapc sint clare: cea a lttcaşului <k zid. din a doua jumtttatc a vea
cului al XIX-ka, ~i cea din scccllde X\"III X.!:\. 1:mctiClnarca lor in accca~i 
:-;nprafaţ;t d:• tl'n·n r'iind doYcdittt şi prin e:-.:btcnţa cr~1cilm." Llin piatrrt anierim~l~l' 
:t;Hdui IS77, dintr<' c!rc· ~'..m n·ţinut un moJd de cruc:· tripl:t, mai puţin folosit 
1·:·m p;nka locului. 

În lumin~~ h'r.ull:1ldor ~~~_· ;)()ah' afirm:l oare ctt prczenţ~~- mZ~..krialelor spora
dic·.' dat:!t~· in ~('CrJkl·· X.\'1 :\.\'1[ c:,t · intimpltdcare şi c:t inceputul locuirii 
nwdi··\:~L· Lt CJ:·dm···:tnu ~~· î:n·,~i . .;tn':l?:'t a~1i:t Îit a tbua jumăL1te a sccclului al 
X\'111-L.'? 

Cc:l:-i,l·.·r:un c.p••rl.u•::t :-;i pnz(•ntan·a ttnn:ttnrului rationament: în constiinta 
locabicil(}r Irtcasul d(· zid'a\l'a numai hramul Sf. Nic~lae. Dar în fatada z{I
~r;t\'ittt :-•.' (·!:stin,!;t·au ,.r:,clurilr· twntrn trei iccanc alt~ ltramului, fapt rcţit;ut şi în 
pi.:;;m it ~el i<t LI 1 S77, :--;pecificîndu-i-:-;e hramul triplu: Sf. l\icolae, Sf. Ioan 
Boll'z:~ttorul ~~i Sf. ~Llrabmhie .. \cl·:-~t l:.tcnt poat~ fi un indiciu nu numai în pri
vinla ].",c::·;ldi i :tnl;·ri( r, ;1l c:\i"tli hram \'a fi fost preluat de cel mai nou, dar 
p.:ni" eLi;,,- ;1(_-,J:t l'Xi.-tL·nţa a dnur1 <bcmctwa lti.caşe de care s-a servit in timp 
:-;;ltul. (Fi_.; .. )}. 

ltt 1··.~:-i't:!r:"t cu numt·k ~atu1u1 şi momentul infiripr1rii lui circulă variate 
kgl'l1d· ·. Tr:• eli:. i:t populartt atribuia numele satului uc.u i căpitan de pc \'remca 
hi \!i!t:•i \"itt-aztd sau a lui Tudor \'ladimire~cu, numit Urdăreanu, după care, 
~atttl ;:r !i n·:,ilJt\l n•tnwl·· _.;~!h ferma Ordoi\·an:! 3 . De:;tul de frecvent, numele 
:..;;;tuh:i :t 1(>:-t lt·~at ck !llU!Wl1tllll~L'\l,1uti::i din !S21, fie crt era VC'rba de Ur-,, ' 

d~Lrcan!t. :.;prijinitorul d(Jrtnrilor lui Tudor \'ladimin·;:-;cu, fit_; <.le o alt:t ramurrt a 
;1.c~·.;ki L~111ilii, car1· ar fi :--;L'q>Îilit ~;atul dl· m:ti multă \Teme. Alteori a fost im
plicat tLr-ct momentul infrin;~crii Revoluţiei din 1~21 in procesul naşterii lLca-
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Fi[!. 3. l jiscr.<<I ~ ~ ~ 1 1l u i Orr !(,: ca. I: l in liiupul i;: tt · t.~~t1i,J ,r aiheologicc. 

]j t rtţii, prin stabi lirea ll ll \ r pa ndur i a iCI , În prl clu r a de r malul Arge~uh i. 
după zdrobirea ultimelor inc i-c ăr i el e a opmw r zi. t en Jt. De re ţ im1t rs i faptu l 
că în păclnr a di n a l ropicr . " află 1. n . tcjar ~ccul ~H, cun ~cu t ele loca lnici ~ub 
num.l r de 11 t r j:uul ]n i crlt5nu ~ ;'l " , ~m i ntind r~eTr('k Jwitli: cuh: i Chc rghe C~E 
nuFt din ~rcolu l a l X rx -ka 9 . 

1nd i~:, c ut ahil, numck l ocalit r~ ~ii p 11t a fi prdt, ~·t de } ;-1 act· 8 <d um;i kcu;t or. 
Acesta ~lr fi putut an_'a prcocuprtri militarr , noţiw: a de (•rd ic din (;H<; ;~_ r f i 
deriva t d r nnmirc-a sat ult: i fii n d . i nonimă, în : c-ec l ul a ] ~ "Y! II-ka, cu n'a d e 
ostirc, armată . :: ·u cs 0 x clu_ ca cel ce \ 'a fi d ;__t t numele l oca lităti i ~;i f i fo~ t 
p~rt'cipant b \TCtma din c rdiilc (deci, r .orcan - , şt (a n) din~ coif' lc ~ r \' I II 
- XIX. Chia r t rm cnn l d · rta, d . cmnincl o unit a te rr:iLta 1~t Ja t urci 10 r o;-:tc 
ugcra a ccla, i lucru ::: ;m ş i {apJu l cil . a tu l a 1 arţim a u l l'i cm Cl.l pr 'oetq ·;',I i m i

litat c . 
În a doua jumăta te a ~ ce lului a l XVIII-lea, "\I on: ic:.1 r d ' B (aur ), col ,o

rind el e la T întaYa (Tintowa) r:i'c malul s ting a l Argql: lui, q:1prind( a în fy:-- tn l 
judeţ Ilf \',mai jos d e o .... ·lobozic , ~atul "l !rdurana" ş i Cl , -a ma i la ' ale .. Corne t 
din \\'ak "ll. Sr, tu] era c .n :-:. idcrat mare la ac a da t{t i deci îrlt c m (_i ~ l l , u ru ~ turi 
soli ( c, de mai n1ultă vreme. 

( 'n deceniu mai tîrziu , pc 1 a rta austria ă întocmită de F . J c !-- , l~uhcdorf 
.,i publica tă în 17 8 , în faţa . atului J rc.,cc nii , de pc malul drept ~: 1 lJU1u i, c~ tt~ 
mentiona t :::atu l ,,(>r<l irC'a r", a \ ind 1n parka de v 'S t-n ord-\ · c- ~L U i1 p Jd !-an o 
tr c ·re prin \ ad. 

La mijl ocul s coJulu i urm~it r, 
pro abil, d (• , ' ta tu] Major a u triac 12 , 

hartă a sudului împic i Rcmânc int ocmi t ă, 
a r ,tinut, pc malu l stîn e- :11 :\r!!c ~u Jui , :- a -

' \..} t. , 
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tdl' Tintc~ti. probabil Tînta\·a, Ccdc:-;ch (Tcglw~). pc,:;k ap:t <Il- Buturug<·ni şt 
apoi "Ordorjan din Yall·". Prin Ordorcanu ~pre 1\.linc:-;in (Clinc~·ni), \Tnind de 
}>L':-'te Argeş, de la "Pri,:;iccnii de Jo~- Po:-;t", trcn·a 1111 drum JW car\· cartograful 
l-a numit "nm I~rajoYa" (drumul Crai~>Yci). Situaţia rcţinut:t de cart<'gr;tful aus
triac confirm:t tradiţia popular;'t a acestui drnm de la BncttiTŞti, care trecea prin 
Clinccni, Orcloreanu, Poşta şi mai dc·pa:·tc spre Oltenia, J>l' care locnitorii il mai 
nunu·au1:1 "drumul Craion·i". Pc maltd qîng al aJH'i, acolo un<k :-;,· f;'tcca trc
ccrL·a prin ,·ad, drumul era marcat de o cruce din piatr:t ;tş•,·zat:t la r;'t,:;pintic. 

Harta confirm:t şi obs<·n·aţiik ncac.;trc, la mijkcul \T;tl·ului al XIX-lea bi
~crica aflindu-c.;c la capi""dululiţci din centrul ~atului, :-;pre margitwa lni <il- nord. 
În acelaşi timp, podul }ll'Sk Argeş era, ca şi în Yeand anterior, puţin mai la 
Yl''t decît trecerea pc~tc ;tp;'t din faţa uliţei n· cobora pm·îrni~ul de h Poşta. 

Consi(h•r:ml, asadar, c:"'t si Ordoreanu c:-;ll' unul din satele amplasate in ba
zinul mijlociu al Argeşului, aie c;'trui înc('putnri datcaZ:t elin secolele XV-XVI. 
l·n Yeritabil ~alt ~;-a produs în Ycacurilc X\'II--X\"111, atunci cînd, prin intcn
~ificarf'a leg;~tturilor cconomict' ~i prin activarca Yechiului drum al CraioYei, care 
tn·n·a pe aici, (•x.i:->tcnţa satului a cuno~cut o perioad:t <k a\'Înt evidenţiată de 
edificarea, intr-un interval de un secol, a doutl. l:tcasc dl' cult, dintre care unul 

' din piatrft. 
I\· drumul Craiovci se vor fi îndn·ptat spre Dnn[trc ~i o parte din trupele 

ru:'eşt i, în prim[t\·ara anului 1877, e\·cnimentnl trecerii lor prin Ordoreanu fiind 
COibemna t în pi~an ia lăcaşului ce Sl~ con-.;tru ia 11 . 

.\Iodificarea acc . .;tei artere prin construirea podului metalic ele la \Iihrtileşti 
a rcdns importanţa drumnlui prin Ci incen i şi prin vadul de la Ordoreanu -
Po:7ta, incctinind evoluţia lo:alitrtţii. Ca urmare a sdulerii num[trului ele locuitori, 
aşezarea s-a redus la cîteva locuinţe r[tspînditc în ,·atra \"cehe a satului, pierdută 
în Ycgctaţia abundentă de pc malul sting al Arg,'şului. 

Amenajarea n1arelu i lac de la \llh[t ileşt i a impn~ restructurarea spaţiului. 
Localitatea. a disprtrut, dar cercetarea arlwologic:t ~i istoricrt a reuşit să desprindă 
Yaloroasc mrtrturii din istoria a7ez[trii, conscmnîndu-le astfel pentru viitorin1e. 
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Note 

1 Ha port prezentat Ia cea de-a XXII-a Sesiune anuală de rapo.:trte arheologice, Piteşti,l25-27 

ntartic 191'S. 
2 Pcricghc·7.{t efectuată de Y. Boroneanţ şi Yasilica Sandu. 

3 Extra~ din registrul-in.,cntar al parohiei T('crh~ş-Ordoreanu, comuna Clinceni. 

' Săp<Ht!rile în sectorul Ordorcanu I[ au fost efectuate de arheologul Radu Ciuceann sub conducerea 

directorului mu7enlui, praf. dr. Panait 1. Panait. 
3 Cercetarea antropologică a fost efectuată. de către cercetătoarea Laurenţia Georgescu de la Insti

tutul "Dr. Victor Babe~". 
~ Aristidc Ştefănescu ,Pantelimon 5 ( 1970), în Bucureşti, VIII. Materiale de istoric şi Muzeografie, 

l~l'l. p. 9.'5-99. 
7 Sitpături efectuate de Aristidc Ştefănescu Şl Radu Ochcşeanu în 1986. 
s Informaţie: Marin Pompieru de 80 ani. 
9 Tnfurmaţie H.ăducu Cristache. 

10 J)irmi.'ie Fc!esiarhu!, 1764.-1815, ediţie îngrijit{t de Dumitru Dălaşa, Editura Academiei 

H..S.R., Bucureşti, 1987, glosar, p. 154. 
11 :\lon-;icur De B(aur), ."\feiWJires historiques et geograpltiqrtes sur la Va!aclrie, Francfortet Leipsio, 

17i8, p. 154. 

u In patrimoniul 1\HAMB, inv. 11131 i SF 748. 

13 Informaţie l\farin Pompieru. 

u Pisania menţiona ridicarea lăcaşului de zid in 1877 pc cînd erau ,, ... oştile împărăteşti ruseşti 

în ţară ... ". 
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Ordoreanu 1 

Occasionncc:-; par l'amcnagcnwnt complexe du lac <k rl'temw dt• \1 il1:\ikşt i 
sur 1':-\rgc~, les fouillcs d'Ordoreanu curent pour objcctif priucipal d't'·t:1hlir la 
succcssion des habitats sur la hasse terrasse de la rin· gauclw de 1':\rgcş, du 
cMc nord de l'ancicn Yillage. Elles ont r(·y{•lc l'existvnc<· de tract·s d'hahitab 
datant des IX··--XI• si<\_·ll's, hahitats dont le centre se trou\·ait lors de cdtt• 
{·tapc pres du lit de la ri\·ic·re. 

On ~· a t'·gall'nwnt dccoun·rt des clcments indiqnant l'existl'nce d'un habi
tat datant des X\··---X:\'III·· sic·clcs. 

L'on ~· a constate unL' intcnsification de l'habitation au ct·ntrc du Yillage 
;\ partir du X\'lli·· sic·clc, pour en <·nrcgistrcr un important cssor au sic~clc suiYant. 
A l'emplaccmcnt de l'ancicnnc t'·glise du X\"III·· sieclt·, llll cdifice cn picrre y Jut 
crig<'· dans la SL'CO!Hk moit ic du X IX·' cdifin· qui se supcrposc ~l plusicurs tomlJCS 

d'inhumation affl-rcnil's ~l l'ancicmw construction. 
Jk la sorfe, le \"iJlagt• -- CJUC le:-; SOUITL'S ccrites ct cartographiqucs signaJent 

au X\'IJI• sit'·clc -- s'a\·ere (·tiT plu:-; ancicn, les dcLuts de ~:a constitution da
tant des X\'I·--X\"JI·· sit.'·clcs. 

Explication des figures 

Fz.gurc' 7. Fouillcs d'une tombc d'inlmmat ion ant(·ricurc aux nmrs de la con:-truc
t ion sous laquellc cdte tom lH' ~e troun·. 

Fz.gure 2. Bracckt en Yerrc aux pa:-;1 illcs color{·es integr{·es d~u1s la pfttc mo1le. 

Fz"gurc' .J. L'{·gli~c du Yillage d'Ordorcanu au moment des fonillcs arch2olngiqucs. 
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