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DE LA RĂSPUNSURILE LA CHESTIONARUL LUI ODOBESCU LA
LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010 - JUDEŢUL TELEORMAN

Ecaterina ŢÂNŢĂREANU

Abstract: School teachers from Teleorman county responsed to Alexandru Odobescu`s
popular archaeological questionnaire that was distributed by the Ministry of Cults and Public
Instruction to all towns and villages in 1871 and again in 1873. The six questions were designed to
allow an inventory of all the ancient settlements and sites in the county to be created. Additional
details were sought regarding the geographical position of archaeological sites in relation to extant
villages, their extent or size, as well as their shape, their traditional history and a count of all the
artefacts found on the surface. There were 88 responses, representing nearly 50% of the urban and
rural communes that were located within the administrative limits of Teleorman County at that time.
Confirmation of the accuracy and historical value of some of the respondent’s observations have been
proven in time, the best example is the List of the Historical Monuments from 2010. Of the 83
archaeological sites in the official list from 2010, 22 of them had been mentioned in answers to the
1870s questionnaire. Amongst the few medieval monuments included in the 2010 list, all being
classified as of Group A national significance, there are 5 that are mentioned in the reports of the
school teachers from the second half of the 19th century.
Rezumat: În anul 1871 şi cu o revenire în anul 1873, învăţătorii din judeţul Teleorman au
răspuns la Chestionarul arheologic popular, conceput de Alexandru Odobescu şi transmis de Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice în toate oraşele şi comunele ţării. Cele şase întrebări propuse solicitau
inventarierea vechilor aşezăminte sau vestigii şi completarea cu detalii privind localizarea geografică
faţă de comuna de reşedinţă, întinderea sau dimensiunile şi forma acestora, vechimea cunoscută din
tradiţie şi enumerarea obiectelor vechi, antice, descoperite în pământ. Statistic, au fost trimise 88 de
răspunsuri pentru tot atâtea localităţi, reprezentând procentual aproape 50% din comunele urbane şi
rurale aflate la acea dată în teritoriul administrativ al judeţului. Confirmarea corectitudinii şi valorii
unora dintre observaţiile respondenţilor s-a făcut în timp, cel mai bun argument fiind însăşi Lista
Monumentelor Istorice 2010. Dintre cele 83 de situri arheologice înscrise în lista oficială, 22 au fost
menţionate în răspunsurile la Chestionar, iar dintre puţinele monumente medievale din aceeaşi listă,
toate de categoria A, cu valoare naţională, 5 sunt consemnate în comunicările acelor învăţători din cea
de-a doua jumătate a sec. al XIX-lea.
Keywords: questionnaire; towns; villages; school teachers; ancient settlements; mound,
fortification; monastery.
Cuvinte cheie: chestionar; oraşe; sate; învăţători; aşezăminte vechi; măgură; cetate;
mănăstire.
O istorie a arheologiei româneşti trebuie să cuprindă, cel puţin ca informaţie primară,
răspunsurile la Chestionarul arheologic popular1 pe care învăţătorii din oraşe şi sate le-au completat
între anii 1871 şi 1874, la cererea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, în privinţa vechilor
aşezăminte ce se află în deosebitele comune ale României, cu scopul enunţat al guvernului de a
pregăti întocmirea unei istorii lămurite a României (Păunescu 2003: 51-7).
În conţinutul răspunsurilor la cele şase întrebări trebuiau evidenţiate acele locuri însemnate
care se refereau la existenţa unor vestigii sub diferite denumiri, precum cetate, cetăţuie, strajă,
tabără, silişte, turn, culă, hazna, mănăstire, biserică, cruce, măgură sau movilă ş.a., localizate
geografic faţă de comuna sau oraşul de reşedinţă, descrise întinderea sau dimensiunile şi forma,
arătată vechimea prin istoria lor cunoscută din tradiţie şi enumerarea obiectelor vechi, antice,
descoperite în pământ (Odobescu 1989: 96-9).
Din miile de file cu răspunsuri, catalogate pe judeţe şi plase, Alexandru Odobescu însuşi a
publicat numai două lucrări de inventariere a vechilor aşezăminte, cele din judeţele Dorohoi
(Odobescu 1871) şi Romanaţi (Odobescu 1877) şi a considerat că importanţa acestor documente nu
constă în valoarea lor ştiinţifică ci în aceea că „un număr considerabil din ele ne procură netăgăduite

dovezi despre existenţa multor rămăşiţe ale vechimii, de care n-aveam până acum nici o cunoştinţă”

(Odobescu 1989: 100 ). O mică parte din informaţiile culese cu acest prilej din judeţul Teleorman vor
fi sumar valorificate în Marele Dicţionar Geografic al României (Lahovari, Brătianu şi Tocilescu 1898Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie 3, 2011: 233-247
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1903), prelucrat după Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Teleorman
(Georgescu 1897).
La data întocmirii răspunsurilor singurele investigaţii arheologice şi topografice de teren
fuseseră făcute de Cezar Bolliac împreună Petre Danielescu şi publicate în anul 18692 şi de Dimitrie
Butculescu, care a tipărit o parte din rapoarte în 18733. Primele note arheologice apăruseră ceva mai
înainte, în anul 1846, de August Treboniu Laurian4.
Vom încerca o analiză a răspunsurilor şi a observaţiilor făcute în anul 1871 şi cu unele
reveniri în anul 1873 de către învăţătorii din judeţul Teleorman la Chestionar (BAR, mss. rom. 229, f.
341-655), prin prisma confirmării lor în timp, până în zilele noastre, atât datorită cercetărilor
arheologice cât mai ales includerii vestigiilor înregistrate cu acest prilej în Lista Monumentelor Istorice
=LMI). Studiul cuprinde, din motive pragmatice, limitele actuale ale judeţului Teleorman, prin
selectarea localităţilor rămase din fostul judeţ istoric, aşa cum era el în epocă, la care s-au adăugat
localităţile preluate din judeţele vecine, Vlaşca şi Romanaţi, pentru care există răspunsuri completate.
Prin Revizoratul şcolar al judeţelor Teleorman şi Vlaşca, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice a primit în total 88 de răspunsuri pentru tot atâtea localităţi din judeţul Teleorman,
reprezentând procentual aproape 50% din cele 174 aşezări aflate la acea dată în teritoriul
administrativ al judeţului5. La acestea se adaugă 6 răspunsuri din fostul judeţ Vlaşca şi unul din fostul
judeţ Romanaţi. Pentru răspunsurile negative sau pentru lipsa acestora, tot Al. Odobescu, fireşte,
găseşte explicaţii: „alţii însă, sau din neglijenţă sau din lipsă de perspicacitatea necesară sau chiar, în

fine, şi din reala absenţă a obiectelor recerute în localităţile respective, au răspuns că nimic din cele
menţionate în Cestionariu nu se află pe la dânşii. Apoi încă trebuie să observăm că nu toate comunele
ţărei, şi mai ales nu toate satele şi cătunele au şcoale şi învăţători…”

Din cele 25 de răspunsuri negative iniţiale6, în cea de-a doua serie de corespondenţă din
anul 1873, pentru 5 localităţi se revine cu răspunsuri afirmative7, astfel că lista finală cuprinde 65 de
localităţi cu răspunsuri la Chestionar, care, raportate la datele existente astăzi, pot prezenta un interes
deosebit.
Dintre cele 83 de situri arheologice incluse în Lista Monumentelor Istorice - 2010, Judeţul
Teleorman, 22 sunt menţionate de învăţătorii rurali şi unele descrise în termeni acceptabili şi astăzi,
cum vom vedea. Dintre monumentele medievale înscrise în aceeaşi listă oficială, toate la categoria A,
5 sunt consemnate în răspunsurile la chestionare.
Independent de LMI, în ceea ce priveşte tell-urile inventariate până acum pe teritoriul
judeţului Teleorman, din cele peste 60 înregistrate în urma cercetărilor de suprafaţă sau a săpăturilor
arheologice desfăşurate (Andreescu, Mirea 2008: 28-34; Pătraşcu 2002: 19-29; Spiru 1996: 76-85),
cel puţin 22 au fost identificate prin răspunsurile la Chestionar8.
Referitor la toponimele şi sintagmele pe care Chestionarul le propune, repondenţii din
Teleorman le recunosc astfel, pe localităţi:
Cetate/cetăţuie/culă: Cetatea-Rădoieşti, Dulceanca, Flămânda, Frumoasa, Islaz, Lisa, NetoţiPalanca, Orbeasca de Jos, Pleaşov, Putineiu, Roşiorii de Vede, Scrioaştea, Segarcea Deal, Turnu
Măgurele, Zimnicea, Zlata.
Strajă: Adămeşti, Belitori, Piatra.
Silişte: Crângeni, Lisa, Piatra, Viişoara.
Turn: Baldovineşti, Dideşti, Turnu Măgurele.
Culă: Flămânda.
Mănăstire: Baldovineşti-Ciolăneşti Deal, Dideşti, Drăgăneşti de Vede.
Biserică: Cucuieţi.
Şanţ: Adămeşti, Dulceanca, Flămânda, Frumoasa, Izlaz, Măgura, Lisa, Peretu, Putineiu,
Cetate-Rădoieşti, Pleaşov, Roşiorii de Vede, Scrioaştea, Segarcea Deal, Turnu Măgurele, Zimnicea.
Troian: Adămeşti, Flămânda, Putineiu, Roşiorii de Vede, Scrioaştea, Segarcea Deal.
Brazda lui Novac: Liţa, Măgura, Peret, Roşiorii de Vede, Segarcea Deal.
Val: Balaci, Baldovineşti, Ciolăneşti Deal, Dracea, Scrioaştea.
Măgură: Adămeşti, Alexandria, Balaci, Belitori, Bivoliţa, Bogdana, Brânceni, Broşteanca,
Cetatea-Rădoieşti, Ciolăneşti Deal, Drăgăneşti de Vede, Flămânda, Fântânele, Gălăteni, Găvăneşti,
Lăceni, Măgura Lăceanca, Mândra, Merişani, Nanov, Ologi, Orbeasca de Jos, Papa, Pârlita, Peretu,
Piatra, Râioasa, Rădoieşti, Seaca, Secara, Scrioaştea, Segarcea Deal, Slobozia Licuriciu, Slobozia
Trăznitu, Spătărei, Suhaia, Ştorobăneasa, Turnu Măgurele, Ţigăneşti, Uda Paciurea, Viişoara, Zlata.
Movilă: Alexandria, Balaci, Butculeşti, Ciolăneşti Vale-Slăveşti-Zloteşti, Lisa, Turnu Măgurele,
Vida Furculeşti.
Momâie: Cetatea-Rădoieşti.
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Gorgan: Ţigăneşti, Uda Paciurea.
Gropi: Baldovineşti, Ciolăneşti Deal, Ciolăneşti Vale, Crângeni, Ştorobăneasa, Talpa Ogrâzile,

Turnu Măgurele, Ţigăneşti, Zlata.
Ziduri: Balaci, Baldovineşti, Tătărăştii de Sus, Turnu Măgurele.
Cărămidă: Balaci, Baldovineşti, Dideşti, Gresia, Putineiu, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele.
Pietre: Turnu Măgurele.
Cruci/stâlpi de piatră: Cucuieţi, Frumoasa, Uda Paciurea, Viişoara.
Vase/oale/cioburi: Bivoliţa, Ciolăneşti Deal, Drăgăneşti de Vede, Măgura Lăceanca, Piatra,
Slăveşti, Talpa Ogrăzile, Ţigăneşti, Zimnicea.
Bani/Bănuţi: Merişani, Orbeasca de Sus, Tecuci, Izlaz.
Săgeţi: Măgura, Roşiorii de Vede, Tătărăştii de Sus, Turnu Măgurele.
Oase: Drăgăneşti de Vede, Piatra, Talpa, Tecuci, Turnu, Liţa.

Prima categorie şi cea mai importantă este cea desemnată cu toponimul cetate şi derivatele
lui, cetăţuie sau culă. O vom exemplifica cu ample citate descriptive din răspunsuri, pentru trei
categorii de ‘cetăţi’, considerând însăşi clasificarea din LMI: cetăţi şi aşezări getice fortificate, castrele
romane din sistemul defensiv al limesurilor Alutan şi Transalutan şi cetăţile medievale.
Sunt identificate astfel cetăţile getice fortificate cu val de pământ ars şi şanţ de la Albeşti,
Trivale Moşteni şi Orbeasca de Jos şi aşezările getice întărite dela Pleaşov şi Zimnicea, fără a fi
atribuite cronologic exact. Este de remarcat că în lista monumentelor au rămas până astăzi ca cele
mai semnificative situri din epoca Latène de pe teritoriul judeţului Teleorman şi aproape singurele din
epocă înscrise în lista monumentelor. Toate aceste aşezări şi fortificaţii getice au fost cercetate
arheologic prin săpături sistematice şi în numeroase campanii, iar rezultatele au fost în bună măsură
publicate.
Despre cetatea de la Albeşti9, declarată de înăvăţătorul de la Dulceanca, se menţionează:

„În vecinătatea comunei, în partea despre miazăzi, se află un şanţ în linie dreaptă, care din tradiţie i
se păstrează numele de Cetate, şi care se zice ar fi după timpul tătarilor. Pământul scos din acel şanţ
este aruncat în partea despre răsărit. Capurile lui sunt îndreptate unul spre miazănoapte şi altul spre
miazăzi. Lungimea sa este de 70 st., lărgimea de 3 st. iar adâncimea care variază pe unele locuri este
ca de 1 st., pe altele de ¾ st., iar pe altele ca de ½ st. Şi aceasta pentru că fiind foarte vechi s-au
surpat marginile şi s-a astupat, astfel adâncimea sa este albiată. Şanţul mai sus notat este pe loc şes,
însă este în deal, tăind capul dealului de-a curmezişul şi pe acel loc se află pădure mică (tufariu)”

(ms.229, f.654); (LMI: TR-I-s-B-14185 Cetatea de la Albeşti, punct ‘Măgura lui Panait’ sat ALBEŞTI;
comuna VEDEA ‘Măgura lui Panait’ la NV de sat, pe Dealul Cornetul, Epoca geto-dacică, sec. IV-III a.
Chr.).
Cetatea de la Trivale Moşteni10, fost Netoţii de Sus, este descrisă de învăţătorul din satul
vecin, Talpa Ogrăzile: „În Teleorman este Palanga, cetate unde se găsesc tot felul de rămăşiţe, după

cum ni s-a spus de oamenii ţinutului, că este ca de 21 pogoane cu două guri la apus şi miazăzi.
Construcţia ei este în modul unei lăzi, în depărtare de comuna Netoţii de Sus ca de 2000 st. şi înălţime
de 35 st.” .(ms.230, f.464); (LMI: TR-I-s-B-14228 Aşezarea fortificată de la Trivalea-Moşteni, punct ‘La
Palancă’, sat TRIVALEA-MOŞTENI; comuna TRIVALEA-MOŞTENI ‘La Palancă’, Epoca geto-dacică, sec.
IV-III a. Chr.).
Cea de-a treia fortificaţie getică este Cetatea de la Orbeasca de Sus11, localizată în satul
Orbeasca de Jos, deşi este posibil ca la data respectivă să fi fost pe moşia satului alăturat. „Măgura
Săpată, spre miazăzi, pe deal, rotundă, diametrul 4 st. (sic). Se zice că ar fi fost cetate şi ar fi găsit

într-însa bani. Se găseşte pământ roşu şi tare, ca cărămida. Această măgură a rămas din vechime”

(ms.229, f.438v-439); (LMI: TR-I-m-A-142131 Situl arheologic de la Orbeasca de Sus, punct ‘La
Cetate’ sat ORBEASCA DE SUS; comuna ORBEASCA ‘La Cetate’ la NV de sat, Epoca geto-dacică, sec.
V-III a. Chr.; Epoca bronzului timpuriu, Cultura Glina).
Pentru aşezarea de la Pleaşov12 răspunsul învăţătorului şcolii din Râioasa este mai deliat şi
conţine două planuri desenate cu cotele de mărime. „…Mergând în comuna învecinată Pleaşov, unde

ni se spusese de locuitorii acestei comune că este un loc cu numire de cetate şi întrebând iarăşi cum
se numeşte acel loc mi-a răspuns că din vechime nu i se ştie nici un nume, asemenea nici acum altul
decât Cetate…un om bătrân a spus că a auzit şi el că acea cetate a fost făcută de când cu nemţii, care
erau conduşi de un căpitan al lor numit Vlaher… În urma acestor răspunsuri, mergând cu primarul în
faţa locului am găsit o urmă de şanţ formată de pământ şi măsurând înălţimea i-am găsit-o de 8 st. iar
muchia şanţului în lungime de 57 st. Pământul şanţului este aruncat despre răsărit spre apus şi acel
şanţ este situat pe malul cel mare care vine despre miazănoapte spre miazăzi şi este la răsărit de
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comuna Pleaşov iar locul cuprins între acel şanţ şi malul cel mare reprezintă figura unui triunghi.
Măsurând latura AB care este înăuntru şanţului despre răsărit are 48 st.; Măsurând şi latura BC care
este spre miazănoapte am gasit-o de 24 st.; tot asemenea măsurând şi latura CA care este spre apus
am găsit-o de 45 st. Se zice că în locul cuprins de acele laturi ar fi locuit nemţii pe acele timpuri…
Locul Cetăţii depandă de comuna Saelele, pe proprietatea domnilor fraţi Paciurea”. (ms.229, f.476v-

477); (LMI: TR-I-m-B-14216 Aşezarea fortificată de la Pleaşov, punct ‘La Cetate’ sat PLEAŞOV;
comuna SAELELE ‘La Cetate’ sau ‘Gurguiul Neamţului’, la N de sat, sec. IV-I a. Chr).
Răspunsul directorului şcolii din Zimnicea13, este întemeiat pe raportul arheologic publicat
de Cezar Bolliac cu puţin timp înainte (1869), el selectând doar informaţiile cerute de chestionar. Din
păcate nu apar referinţe şi despre Câmpul Morţilor, ce include necropolele tumulare şi plane de la
nordul Cetăţii, distribuite cronologic în epoca bronzului târziu, în prima şi cea de-a doua vârstă a
fierului, în epoca medievală14.

„Şcoala Primară de băieţi
Urbea Zimnicea
Nr. 28/24 martie 1871
Domnule Ministru
La întrebările ce faceţi corpului de învăţători cuprinse în chestionarul Dvs. în privinţa vechilor
aşezăminte ce se află în România, primită de subsemnatul pe lângă adresa d-lui revizor şcolar din
acest judeţ nr. 70, am onoarea a vă răspunde:
La I întrebare:
În marginea urbei Zimnicea, în partea despre apus, se află un loc ce se numeşte de locuitori
Cetate, Domnul arheolog Cezar Bolliac a vizitat această cetate în mai multe rânduri şi după inscripţiile
găsite de d-sa pe monede şi alte instrumente, această cetate este din sec. al II-lea, ea este din pământ
împrejmuită cu două rânduri de şanţuri, foarte considerabile (a se vedea referatul d-lui Cezar Bolliac
către Min. Instr. Publice în M.O. nr. 222 din 1869).
La a II-a întrebare:
Această cetate este foarte considerabilă, ea este de pământ şi locuitorii dimprejur o numesc
Cetate, care după descoperirile făcute de d-l Bolliac ea se numeşte Cetatea lui Zimnices; aşadar
această cetate poartă numele lui Ioan I Zimnices, care s-a urcat pe tronul Constantinopolului pe la
anul 969.
La a III-a întrebare:
Această cetate se află la partea despre apus a oraşului Zimnicea în depărtare ca la 740 m şi
este situată pe loc şes, în marginea malului Dunării.
La a IV-a întrebare:
Mărimea acestei cetăţi se poate constata din planul de situaţiune nr. 3 ridicat de d-l inginer
Danielescu ce însoţea pe d-l Bolliac la cea din urmă vizită făcută acestei cetăţi. ( planul publicat în
M.O. 222/1869).
La a V-a întrebare:
După spusele bătrânilor, acest loc din tradiţiune în tradiţiune s-a numit cetate şi nimic altul.
La a VI-a întrebare:
N-am arătat nimic, fiindcă după toate stăruinţele ce am pus nu am putut descoperi nimic în
cuprinsul acestei comune şi astfel fiind, tot ce am putut descoperi în privinţa cetăţii indicate mai sus,
le supun cu tot respectul la cunoştinţa Domnului Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice spre
realizarea dorinţei exprimate de onor minister în chestionarul citat mai sus.
Binevoiţi vă rog domnule Ministru a primi încredinţarea înaltei stime şi a devotamentului ce
vă consider.
Institutor superior, I. Boldescu” (ms.229, f.344-346); (LMI: TR-I-s-A-14233 Situl arheologic
de la Zimnicea, punct ‘Cetate’ oraş ZIMNICEA ‘Cetate’ în partea de V a oraşului sec. IV-II a. Chr.
Epoca geto-dacică, Epoca medievală sec. XIV).

Castrele şi castellum-urile romane ce făceau parte din sistemul limesurilor Alutan şi
Transalutan sunt menţionate de respondenţii din judeţul Teleorman aproape integral, în afara celor
două de la Băneasa, de unde lipseşte de altfel răspunsul la Chestionar.
La Islaz, pe lângă localizarea, descrierea şi dimensiunile măsurate ale celor două castre
apare şi informaţia despre descoperirea în anul 1872 a unui tezaur monetar15.

„La I-a întrebare se răspunde că în arondismentul acestei comune se găsesc două cetăţui de
pământ împrejmuite cu şanţ.
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La a II-a întrebare se răspunde că s-au aflat în vecinătatea acestei comune două cetăţui de
pământ în mahalaua Racoviţă şi Verdea.
La a III-a întrebare se răspunde că cea din mahalaua Racoviţa este despre răsărit şi
miazănoapte, loc şes pe malul unei gârle numită Racoviţa unde astăzi se află biserica cea veche. Cea
de-a doua se află între Verdea şi Islaz, pe malul Dunării, despre miazănoapte, fiind făcută pe dealul
despre miazăzi şi pe vale, despre miazănoapte.
La a IV-a întrebare se răspunde: are trei şanţuri paralele [care] merg cu capetele spre răsărit
şi apus, din care două dinspre miazăzi au o distanţă în depărtare unul de altul ca 2 stânjeni, iar cel de
al treilea ca de 1 pogon, lungimea lor este de 72 stânjeni iar adâncimea acestor şanţuri este astăzi ca
de două palme.
La a V-a întrebare se răspunde: se ştie din moşi strămoşi că au fost făcute din pământ.
La a VI-a întrebare se răspunde: în arondismentul acestei comune s-a găsit în anul 1872 în
Piaţa şcoalei şi Primăriei o tinichea grea de o jumătate oca cu bănuţi mici din vechime, de un copil de
7 ani, Ion al locuitorului din acestă comună Călin Floriţă” (ms.229, f.159); (LMI:TR-I-s-B-14206 Castrul
de la Islaz, punct ‘Racoviţă’ sat ISLAZ; comuna ISLAZ ‘Racoviţă’ , în partea de NE a satului. Epoca
romană, sec. II-III p. Chr; TR-I-s-B-14207 Castrul de la Islaz, punct ‘Verdea’ sat ISLAZ; comuna ISLAZ
‘Verdea’ Epoca romană, sec. II-III p. Chr.).
Castrul de la Flămânda16 azi comuna Traian era la acea dată deja distrus parţial de apele
Dunării: „Un şanţ făcut pătrat în adâncime ca 2½ st., aflat în poalele Troianului şi lărgimea ca 1½ st.
şi răspunzând în malul apei Dunării, în depărtare de comună ca 1000 st. şi se numeşte acesta Cula”
(ms.229, f.479); (LMI: TR-I-s-B-14218 Situl arheologic de la Traian, punct ‘La Culă’ sat TRAIAN;
comuna TRAIAN La Culă, la S de sat, Epoca romană, sec. II-III p. Chr.).
La Putineiu17 descrierea castrului este foarte succintă: „Cetatea, în muchia dealului despre

miazăzi, este împrejurată cu şanţ de pământ cu patru colţuri. Lărgimea şanţului este de 4 st, ocolul la
poale 112 st, înlăuntru 42 st.” (ms.229, f.484-486); (LMI: TR-I-s-A-14219 Fortificaţia de pământ de la
Putineiu, punct ‘La Cetate’ sat PUTINEIU; comuna PUTINEIU ‘La Cetate’ la S de sat, Epoca romană,
sec. II-III p. Chr.).
Castrul din Valea Urluii de lângă Roşiorii de Vede18 este enumerat în răspunsul
institutorilor şcolii de băieţi din oraş drept „…O altă cetate cu patru laturi, în forma unui patrulater

dreptunghiular, spre sud vest de această urbe, lângă Urlui, având la 40 m lungime şi 24 m lăţime,
asemenea închisă cu şanţ. Săpând într-însa se găsesc pământ ars roşu ca cărămida, în formă de
zgură” (ms.229, f.406-406v); (LMI: TR-I-s-A-14221 Fortificaţia de pământ de la Roşiorii de Vede,

punct ‘Urluiu’ municipiul ROŞIORII DE VEDE ‘Urluiu’ sau ‘Vadul Pescarului’ Epoca romană, sec. II-III p.
Chr.).
Mai detaliat este descris castrul de pământ de la Gresia19 de către învăţătorul I Niţulescu din
Scrioaştea, care însă nu semnalează şi turnul intermediar de la Scrioaştea, dar datează corect, cel
puţin epoca ridicării lui, chiar dacă o atribuie mult prea timpuriu, împăratului Traian. El completează
descrierea castrului cu detalii picante dintr-o legendă locală a cetăţii „Cetăţuia arătată mai sus este

situată spre miazănoapte de Scrioaştea, pe valea râului Vedea, lângă cătunul Gresia ce ţine de
comuna Bălţaţi, spre nord de acest cătun. Troianul este spre apus de comuna Scrioaştea, începând din
vale, aproape de cetăţuie, puţin spre sud est, făcând linie dreaptă spre miazăzi, trece pe lângă
comuna Scrioaştea despre apus. Cetăţuia are formă de rectanglu. Lungimea ei dirijată spre nord şi sud
este de 90 m şi lăţimea de 70 m şi prin urmare suprafaţa de 6300 m, înălţimea şanţului de 4 m şi uşa
(gura) spre sud. Lungimea Troianului este de 5¼ mile germane, lăţimea de 14 m şi înălţimea de 2 m.
Materia ce se distinge în el când sapă cineva este un fel de cărămidă bine arsă, care se scoate în
formă de bulgări sau grunjuri, mărimea acestei cărămizi însă nu se poate constata din această cauză.
Acest val începe la o distanţă de 230 m spre miază zi de cetăţuie şi plecând drept spre sud trece pe
muchia dealului dinspre apus în apropriere de Scrioaştea şi mai departe pe lângă Roşiorii de Vede,
Belitori, Putineiu şi Flămânda. De la Flămânda merge drept la Dunăre, sau în dreptul cetăţii Nicopole
din Turcia. După spusele bătrânilor se zice că cetăţuia este făcută de un porcar drept cocină pentru
râmători. Acesta era numit Măiaşu, sau Maiaşu, sau Moenaşu, sau Loianu sau Croianu... Tot el ar fi
făcut şi Troianul… Cetăţuia şi Troianul nu am putut constata de când datează, dar se înţelege că din
timpul împăratului Traian” (ms.229, f.422-423); (LMI: TR-I-s-B-14205 Fortificaţia de pământ de la

Gresia, punct ‘Cocina lui Maiaş Purcăraş’ sat GRESIA; comuna STEJARU ‘Cocina lui Maiaş Purcăraş’, în
zona bisericii şi a cimitirului, Epoca romană, sec. II-III p. Chr.).
Valul Limesului Transalutan, sau Troianul, aşa cum este încă desemnat în limbajul popular,
astăzi aproape complet distrus şi aplatizat, nu este înscris în LMI. Vizibil în teren în epoca
Chestionarului şi folosit atunci ca drum de câmp şi hotar de moşii, al cărui aspect era comparat cu o
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şosea judeţeană, este remarcat corect de respondenţi pe traseul pe care îl înscrie între Flămânda şi
până dincolo de Gresia. La Liţa „Troianul, înalt de 1 st, lat de 4 st, arată ca o şosea” (ms.229, f.480481), la Şegarcea Deal „…Troianul se află pe hotarul moşiei şi se zice că a fost făcut de împăratul

Traian. Intră în Şegarcea despre miazănoapte şi iese spre miazăzi. Are înălţimea de 1 st. şi lăţimea de
4 st. şi arată ca un fel de şosea” (ms.229. f.478). La Dracea valul este în continuare vizibil în teren:
„Spre apus, la marginea hotarului cu moşia Şegarcea din Deal este brazda numită Troianul, cu
punctele de la miazăzi spre miazănoapte, fiind lăţimea acestuia de 4 st. şi înălţimea de 1 st, tot acest
val spre miazăzi trece printre hotarele moşiilor Ologi şi Liţa şi spre miazănoapte prin moşia Putineiu”,
unde „Troianul, vine dinspre miazănoapte şi trece prin comună spre miazăzi, se găsesc prin el şi
colţuri de cărămidă” (ms.229, f.491-492v). La Roşiorii de Vede „…În partea de răsărit a acestei
cetăţi Urlui şi aproape de dânsa trece troianul. Troianul se află în partea de răsărit a cetăţii, asemenea
unei şosele judeţene, însă mult mai solidă. După ploaie, mergând pe dânsul trăsuri, se vede ceva mai
adânc pământ ars, roşu ca cărămida”. Mai departe, la Gresia, „Valul sau troianul ţăranii le numesc
Troian. Acest Troian este în formă de şosea veche, construită din cărămidă. Lungimea Troianului este
de 5¼ mile germane, lăţimea de 14 m şi înălţimea de 2 m. Materia ce se distinge în el când sapă
cineva este un fel de cărămidă bine arsă, care se scoate în formă de bulgări sau grunjuri, mărimea
acestei cărămizi însă nu se poate constata din această cauză. Acest val începe la o distanţă de 230 m
spre miază zi de cetăţuie şi plecând drept spre sud trece pe muchia dealului dinspre apus în apropriere
de Scrioaştea şi mai departe pe lângă Roşiorii de Vede, Belitori, Putineiu şi Flămânda. De la Flămânda
merge drept la Dunăre, sau în dreptul cetăţii Nicopole din Turcia”. Aceasta descriere corespunde în
mare măsură cu ceea ce identifică în teren Gr. Tocilescu câteva decenii mai târziu (ms.5137, f.260270).
Un alt val de apărare, atribuit tot romanilor, de asemenea aplatizat definitiv astăzi, construit
din pământ, cu un capăt în partea de sud-vest a Munteniei, pe malul stâng al Oltului, cu celălalt
îndreptându-se către lacul Greaca, este consemnat sub denumirea populară tot de Troian sau Brazda
lui Novac de Sud. La Liţa, „Brazda lui Novac are înălţimea de 5 palme şi lăţimea 1 st.”, la Şegarcea
Deal, „Brazda lui Novac, ce se zice că a fost trasă de un jidov cu doi bivoli, intră în moşie dinspre

miazănoapte şi iese spre miazăzi, este înaltă de 5 palme şi lată de 4 palme, iar pământul este aruncat
spre răsărit”, la Roşiorii de Vede se notează „La o depărtare de jumătate de poştă spre sud, trece în
linie dreaptă, de la apus spre răsărit, Brazda lui Novac de Sud, o ridicătură de pământ înaltă ca de 2
m, în formă de brazdă. Se zice că începe peste Olt şi trece înainte pe la Peretu” (ms.229, f.434),
unde „spre miazăzi de comună există un şanţ ce poartă numirea de ‘Brazda lui Novac’ al cărui pământ
este scos tot în partea de miazăzi, în lăţime de aproape 3 m şi înălţime de 1 m. Are un cap către
răsărit şi unul spre apus, dar nu se cunosc începutul şi sfârşitul lui”. La Adămeşti „Un şanţ prin
mijlocul tufarului după această proprietate ce trece de la apus spre răsărit, în înălţime de 4 palme,
numit de locuitori Troian” (ms.229, f.384-385v) şi apoi iese din judeţ, în Vlaşca, pe la Măgura
Lăceanca „…Tot în cuprinsul acestei comune trece un şanţ numit de locuitori Brazda lui Novac.
Această brazdă, care se zice că vine dinspre Dunăre, trece pe la estul oraşului Alexandria şi comuna
Măgura Lăcianca şi ia o direcţiune de la sud la nord-est. Ea are o adâncime ca de 4 palme şi 3 palme
lărgime, iar pământul este aruncat spre est. Lungimea sa spre nord-est este nelimitată şi se zice că
trece pe lângă oraşul Ploieşti” (ms.229, f.470).

Cetăţile medievale Turnu şi Frumoasa, înregistrate în răspunsurile de la chestionare cu
evidente greşeli de încadrare cronologică, sunt prezente în lista monumentelor ca situri importante, de
categoria A, cu valoare naţională, reprezentative pentru epoca în care au fost ridicate. Ele făceau
parte din sistemul defensiv al Dunării, creat de Mircea cel Bătrân în ultimele decenii ale sec. al XIV-lea
drept contrapondere la extinderea imperiului otoman până la sudul fluviului.
Descrierea cetăţii Turnu20, menţionată în răspunsul directorului Şcolii Primare de Băieţi, G.
Patriciu, din anul 1871 şi, cu unele completări din anul 1873 adnotate de învăţătorul N. Angelescu,
este foarte sugestivă pentru situaţia vestigiilor rămase la Turnu Măgurele în cea de-a doua jumătate a
sec. al XIX-lea din ceea ce fuseseră cetatea şi apoi niabetul otoman Turnu timp de peste 400 de ani.
Extrapolând cele două descrieri rezultă cel mai complet tablou făcut până astăzi acestui amplu sit
medieval, care cuprindea citadela în formă de turn împreună cu cea de-a doua fortificaţie de pământ,
construită de turci în jurul ei, numită Cetatea Veche, Cetatea Nouă, o altă structură de apărare târzie,
ridicată pe malul Dunării, chiar în faţa cetăţii Nicopole, oraşul otoman cu târgul lui, înconjurat de un
val de pământ cu şanţ, cimitirul creştin al oraşului etc.
În 1871 se descrie: „…Această citadelă din splendoarea sa n-a mai rămas nimic, decât o

deplină ruină în formă de simplă măgură! Actualmente această măgură are forma unui con trunchiat
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cu o înălţime cam de 6 m şi diametrul bazei inferioare de 30 m. Baza superioară a măgurii este cam
plană. În centrul său se vede o profunditate, unii spun că ar fi fost puţul cetăţii, dar după noi
presupunem a fi fost ieşire subterană din fortăreaţă, fiindcă în parte de sud-est a măgurii şi aproape
de baza sa se văd încă două ieşiri din zidul de piatră, în distanţă una de alta de 4 m.
După anul 1829, pe când toate cetăţile de pe marginea Dunării, conform tratatului de pace
încheiat între Rusia şi Turcia, începuse a se dărâma. Din vechea cetate Turnu cetăţenii acestei urbe au
luat multă piatră şi cărămidă pentru necesitatea lor. Asemenea se zice că s-ar fi găsit şi săgeţi.
Cu mult înainte de anul 1829, epoca dărâmării cetăţilor, pe când turcii locuiau în aceste
părţi, indicata citadelă fiind în ruină, ar fi reparat-o şi în jurul ei au făcut un alt fort de bârne de lemn
groase şi la distanţa de aproape 200 m de vechea fortăreaţă Turnu…”.
În 1873 se revine cu observaţii suplimentare: „În mijlocul Viilor, care loc poartă numele de
Lunca Turnului, moşia statului, spre miazăzi de comună, se află o movilă mare de piatră zidită de
bucăţi de pietre de diferite mărimi, ai cărei fondatori nu se ştiu, este de formă rotundă, vârful
trunchiat, înaltă de 9 st şi largă la bază de 50 st, care poartă numele de Cetatea Veche; iar acum,
aflându-se în ruine nu se poate vedea pe nicăieri cel puţin o mică uşă care să poată servi de intrare
sau ieşire. Jur împrejurul acesteia este un şanţ asemenea în ruină, a cărui lărgime este de 6 st. iar
înălţimea de 2 st. şi se spune că pe ele fusese aşezate tăbiile oştirii ruseşti, iar acum poartă numele de
şanţul Cetăţii Vechi.
Tot în această luncă a Turnului, la capul dinspre răsărit al viilor, pe malul Dunării şi spre
miazăzi de comună, se află gropi şi şanţ de jur împrejur, mai potrivite cu suprafaţa pământului unde a
fost cetatea turcească şi luându-se cu asalt de armata rusească s-au şi ruinat, a cărei suprafaţă este
de 3 pogoane, prin care săpându-se şanţuri se găsesc pietre văroase de diferite mărimi, care au fost
întrebuinţate în edificarea ei, acum poartă numele de locul Cetăţii Noi.
Spre miazănoapte şi răsărit de zisele vii şi spre miazăzi de comună se află o movilă de
pământ de formă rotundă cu vârful turtit, cu lărgimea la bază de 15 st şi înălţimea de 3 st.
În marginea de la miazănoapte a ziselor vii şi spre miazăzi de comună este un loc ca de 9
pogoane, împrejmuit cu şanţ de pământ, larg de 1½ st şi înalt de 1 st unde se zice că a fost oraşul
turcesc, purtând acum numele de târg şi fiind în timpul prezent islaz de fân.
Spre miazăzi de comună se află gropi de bordeie, unde a fost satul, iar acum se numeşte
Bulgarul. Tot spre miazăzi de comună se află cruci de piatră unde, se zice că a fost biserica creştină,
care cruci sunt simple, fără scriere”. (ms.229, f.550-551v şi 573-573v); (LMI: TR-I-s-A-14229 Situl
arheologic de la Turnu Măgurele, punct ‘Cetatea Turnu’, municipiul TURNU MĂGURELE ‘Cetatea
Turnu’, la 3 km SV de oraş Epoca medievală, sec. XIV).
Despre cetatea de pământ de la Frumoasa21 informaţiile sunt succinte, fără o încercare de
datare, dar se ştie că până la investigaţiile arheologice din anul 1965 s-a considerat a fi castru roman.

„În cuprinsul acestei comune se află o cetate situată lângă râul Vezii, făcută de pământ. Rotundă,
înăuntru este în lărgime de 12 st, împrejmuită cu 2 şanţuri, fiecare şanţ în adâncime de 5 st şi lărgime
de 1 st. Împrejurul cetăţii mai multe tăbii, fiecare tabie în adâncime de 9 st şi lărgime de 3 st. Poarta
cetăţii este îndreptată spre răsărit” (ms.229, f.576-578); (LMI: TR-I-s-A-14203 Cetatea de pământ de

la Frumoasa, punct ‘La Cetate’ sat FRUMOASA, comuna FRUMOASA ‘La Cetate’, în partea de S a
satului, lângă moara veche, Epoca medievală, sec. XIV).
Cetatea Cazacilor din Roşiorii de Vede, fortificaţie atribuită dacilor şi romanilor de
respondenţi, este cel mai probabil o realizare medieval-târzie, mai puţin sau deloc utilizată militar.

„O cetate în formă circulară la marginea despre sudul urbei, asemenea închisă cu şanţ lat de
8 m şi adânc asemenea, cu o ridicătură de pământ înăuntrul cetăţii ca la 10 m, diametrul ei de 260 m.
Se crede că ar fi de pe timpul dacilor şi romanilor, căci s-au găsit multe săgeţi”. (LMI: TR-I-s-B-14222

Fortificaţia de pământ de la Roşiorii de Vede, punct ‘Cetatea cazacilor’ municipiul ROŞIORI DE VEDE
‘Cetatea cazacilor’, la 2 km S de oraş Epoca medievală).

Cu noţiunea de Ziduri sunt desemnate cele două curţi boiereşti, singurele cunoscute şi
cercetate până astăzi, cele de la Balaci şi Tătărăştii de Sus, ambele ridicate de membrii familiei
Bălăceanu, prima în sec. al XVII-lea, cea de-a doua la sfârşitul sec. al XVIII-lea.
La Balaci22 ruinele pivniţelor casei boiereşti, construite de aga Constantin Bălăceanu şi
rămase neterminate, sunt descrise astfel: „Un beci în lungime ca de 30 stânjeni, în lărgime ca de 20 şi

în adâncime ca de 2 ½ stânjeni,despărţindu-se înăuntru prin mai multe bolţi între care jumătate există
acoperind şi până astăzi cu boltă. Construcţia îi este din zidirea cea mai solidă cu cărămidă în patru
colţuri, de mijlocuri şi pe alocurea, la încheieturile bolţilor cu câte o piatră cvadrată în lungime şi
grosime ca de patru palme; astfel încât cele mai grele grindini şi ploi după trecere de secole uitaţi n-
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au putut parte din bolţi ruina nici până astăzi şi nici chiar cu orice instrument dezlipi o cărămidă de
altă, deoarece materialul cu care s-au încheiat au devenit mai tare decât cărămida. Aşezământul
acestui beci este în centrul comunei, pe o coastă ce cade la răsărit de apa numită Burdea. Ficsonomia
lui pe din afară este plăcută, astfel încât atrage privirea şi vizitarea oricărui străin voiajor. Despre
istoricul acestor vechi ruine nu s-au putut descoperi alt decât după declaraţiunea a vreo câţiva bătrâni
consăteni locali ce zice că acele clădiri aşa s-au pomenit chiar de străbunii lor fără a se cunoaşte
epoca construirii lor, zicându-se că acele zidării s-ar fi clădit de vechii strămoşi bălăceni după al căror
nume se trage şi numirea comunei până astăzi, fără să se cunoască scopul clădirii lor” (ms.536-536v);

(LMI: TR-II-m-A-14268 Ruinele curţii lui Constantin Aga Bălăceanu sat BALACI; comuna BALACI, În
centrul localităţii sec. XVII).
Ansamblul de la Tătărăştii de Sus23, cea mai târzie şi reprezentativă curte boierească
întărită din Ţara Românească de la sfârşitul sec. al XVIII-lea, apare în mod clar ruinată încă de la
jumătatea sec. al XIX-lea, după ce trecuse de la Zoiţa Bălăceanca, ctitora ei, în proprietatea familiei
Bellu. „…O a treia linie se găseşte spre răsărit de cele menţionate, prin care traversează marele drum

ce vine de la Piteşti la Giurgiu, la centru acestuia se află nişte muri înalţi ca de şase stânjeni în partea
despre răsărit de la suscitatul drum, având aici vis à vis un gang deasupra căruia se află o clopotniţă
foarte înaltă, cu un coridor spre drum, înăuntru acestor muri este o întindere de pământ [ de] 190
stânjeni pătraţi, aici se află acum magaziile arendatorului moşiei; însă mai înainte au fost nişte case şi
după cercetările făcute moşilor acestei comune se crede că d-l Bellu, proprietarul acestei comune a
executat pe arendatorii ce le-a edificat încă din timpurile vechi, pe când acest district era cotropit de
păduri şi pe când hoţii erau numeroşi, cu numele de „hoţi de codru” şi această zicere a fost că
apărătorii în contra unor asemenea tâlhari având uşile îmbrăcate cu fier, însă cu toate acestea, acum,
de vreo câţiva ani de zile, au început a se ruina aceste clădiri” (ms.229, f.519-519v); (LMI: TR-II-a-A14477 Ruinele curţii boierilor Bălăceanu sat TĂTĂRĂŞTII DE SUS; comuna TĂTĂRĂŞTII DE SUS ‘La
Ziduri’, În centrul localităţii, lângă Primărie, sec. XVIII).

În răspunsurile la Chestionar sunt corect identificate singurele aşezăminte monahale care
funcţionaseră pe teritoriul judeţului istoric Teleorman, Drăgăneştii de Vede, ctitoria domnitorului Matei
Basarab şi a rudelor lui dinspre mamă din anul 1647, pe locul unui mai vechi şi ruinat lăcaş (Stoicescu
1970:) şi Dideştii lui Şerban Ştirbei, ridicată pe la 1700, iniţial ca o curte boierească şi transformată, în
timpul vieţii ctitorilor, în aşezământ monahal (Stoicescu 1970: ). Ruinele bisericii de la Baldovineşti
sunt însă greşit puse pe seama unei vechi mănăstiri, care nu existase niciodată, ele fiind cel mai
probabil rămăşiţele unui paraclis de curte boierească dispărută (Drăghiceanu 1908: 84-85).
Pentru mica ctitorie domnească din comuna Drăgăneşti [de Vede]24 au fost trimise două
răspunsuri sucesive. În anul 1871 preotul Constantin notează: „În partea dinspre apus se află o

mănăstire foarte veche în cătunul Ţigănia, subt un deal mare al Vezii, lângă Ruşi, despărţind-o Vedea
şi o pădure foarte însemnată şi care se crede că este făcută de Matei Basarab Ungureul (ms.229,
f.445); În 1873 se reface răspunsul: În partea despre apus se află o mănăstire veche, a cărei
inscripţiune arată că este făcute de Matei Basarab, prin tradiţie se zice că este făcută de Radu Negru.
Acea mănăstire este aşezată la poalele dealului ce desparte Burdea de Vede, în marginea unei păduri”
(ms.229 f.654); (LMI: TR-II-m-A-14317 Biserica ‘Sf. Dumitru’ a fostei mănăstiri Drăgăneşti sat
COŞOTENI; comuna VEDEA, În valea pârâului Burdea, 1647).
La Dideşti „În mijlocul comunei o mănăstire făcută din timpurile vechi, cu două turnuri de

cărămidă groasă şi lungă şi care nu ştie nimeni de cine e făcută, dar se crede că de aproximativ 600
de ani. Se văd pe o tablă de piatră scrise nume de oameni” (ms.229, f.435); (LMI: TR-II-a-A-14327
Fostul schit Dideşti sat DIDEŞTI; comuna DIDEŞTI, Lângă şcoala generală, sec. XVIII).
În satul Baldovineşti este descrisă „O mănăstire cu titlul Baldovin, fără înveliş, în partea

despre nordul comunei, pe lunca din Valea Câinelui, stabilită pe loc şes, distanţa dintre ea şi comună
de 1700 st. Mănăstirea este lungă de 8 st, largă de 4 st, înaltă de 3 st şi turnul trece în sus de
mănăstire cu 2½ st. Construită din cărămidă în patru colţuri, lungă de o palmă şi un deget, lată de 7
degete iar grosimea de 3 degete, care cărămidă este mixtă cu var şi silitră şi nici în aceste timpuri nu
se poate dezlipi. Bătrânii au spus că este fondată de unul Baldovin, de la care a luat şi satul numele.
Pe lângă mănăstire sunt urmele gropilor mormintelor vechilor locuitori. La nord-est de mănăstire se
afla un val, la distanţa de 300 st, lung de 60 st, lat de trei st şi înalt de 1½ st, făcut din pământ”
(ms.229, f.530-531); (LMI: TR-II-m-A-14274 Ruinele bisericii fostei mănăstiri Baldovineşti sat
BALDOVINEŞTI; comuna CIOLĂNEŞTI, La marginea localităţii, sec. XVII).
La întrebarea dacă în comună sau în vecinătate sunt „măguri vechi, sau movile însemnate

sau gorgane… care să se cunoască că sunt făcute de la moşi strămoşi şi nu de hotarnicii din vremile

De la răspunsurile la Chestionarul lui Odobescu la Lista Monumentelor Istorice 2010 - judeţul Teleorman
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de acum” cei mai mulţi respondenţi inventariază toate acele ridicături de pământ care erau vizibile pe
întinderea câmpiei, cu denumirea locală, localizarea faţă de sat după punctele cardinale, în multe
cazuri referinţe despre aşezarea în luncă sau pe terasă (deal), uneori cu date despre forma şi
dimensiuni, măsurate în stânjeni25, şi alte detalii specificate de unii învăţători. Exemplificăm cu
răspunsul integral dat de învăţătorul I. Radu Poppescu (sic) din satele Rădoieşti şi Cetatea:

„Pe proprietatea acestui moşii s-au găsit urmele următoare: Se află o măgură care poartă
numirea Cetatea, de la actuala comună spre R, făcută numai din pământ fără împrejmuire cu şanţ şi
deasupra este potrivită cuprinzând un pogon şi înălţimea de 3¼ st, făcută în patru colţuri şi este
făcută în marginea apei sau gârlei Tinoasa, spre miazănoapte şi se află în vale, de la care şi-a luat
numele şi comuna învecinată.
O măgură este mai sus de aceasta, în vale, spre Vârtoape, nu are nume, are
1.
suprafaţa de ¼ pogon şi înălţimea de 3 stânjeni. Este făcută din pământ, fără şanţ.
O măgură se află în câmpul Strigoiului, spre miazăzi de comună, numită Măgura lui
2.
Radu Stavăr, are formă rotundă şi suprafaţa de 1/8 pog. şi înălţimea de 1 st.
Pe Năcovanu este o altă măgură, a lui Stoica Vătafu, pe muchia dealului, spre apus de
3.
la comună, cu suprafaţa de 1/8 pog şi înălţimea de 1 ¼ st.
Pe proprietatea comunei Cetatea este o momâie pe muchia dealului, către răsărit, spre
Bivoliţa, de formă alungită, cu suprafaţa de 1 pog şi înălţimea de 3 st.” (ms.229, f.411).

Sub genericul măgură sau movilă sau momâie erau astfel desemnate acele proeminenţe de
pământ care astăzi în general poartă numele de tell-uri şi tumuli, deşi ele pot reprezenta simple
puncte geodezice sau de observaţie şi chiar forme naturale, cum ar fi prelungirile de terase.
Răspunsurile învăţătorilor de ţară, puşi dintr-o dată în faţa unei asemenea preocupări, sunt, în bună
măsură, obiective, iar în unele situaţii demonstrează observaţii critice şi interpretări a căror valoare
poate fi şi azi apreciată. Cel mai reprezentativ exemplu este cel al învăţătorului G. I. Roşiorescu din
Măgura Lăcianca, cel care pe lângă o descriere exactă a măgurilor, cunoscute mai târziu ca importante
situri arheologice, în special tell-ul de la Măgura Bran, face o serie de consideraţii referitoare la
realizarea lor artificială şi la modificarea în timp a peisajului natural, evident prin intervenţia factorului
uman.
Măgura Lăcianca „…De altfel pământul din care sunt formate acestea [Măgura de la Bran
numită Măgura Mare şi Măgura Cazacilor] este foarte sănătos (tare) ceea ce probează antichitatea lor

cea mare. Aceasta pune pe oameni în poziţiunea de a crede că sunt naturale, adică de pe timpul
deluviului. Se poate însă prea uşor constata că sunt artificiale, pentru că sunt fixate pe vârful dealului,
au o formă dată după inteligenţa umană şi ceea ce este mai probabil este datorită direcţiunii celor
două nord-sud. Prin cuprinsul comunelor vecine se mai află o mulţime din acestea.
3. Măgura Bisericii 26. Aceasta se află situată în lunca gârlei Clăniţa, în partea de nord-vest
a cătunului Bran, la distanţa de aproximativ 30 st. Are forma unei piramide triunghiulare trunchiate,
altfel se poate considera de forma conului trunchiat.
Ca piramidă are câte trei laturi la ambele bazele sale:
Una de la baza inferioară, spre nord-est, cu lungimea de 76 st. şi cea paralelă sau de
a)
la baza superioară de 52 st.
Latura bazei inferioare spre nord-vest, lungă de 55 st. şi paralela sa de 39 st.
b)
Latura spre sud, cu lungimea de 82 st şi paralela sa de 54 st.
c)
Prin urmare conturul bazei inferioare este de 213 st iar al superioarei de 145 st. De unde
considerăm că suprafaţa bazei superioare pe care astăzi se află biserica cătunului Bran are
aproximativ 935 st. pătraţi. Înălţimea între baze este de 10 st. Despre această măgură nu se poate
spune nimic altceva decât că fiind pe dânsa biserica chiar din antichitatea cea mai depărtată, când se
îngropau morţii, pământul se afla umblat adică […] şi se găsesc diferite cioburi de vase antice de o
grosime prea mare şi de o culoare vânătă şi cenuşie; erau câte o dată şi săgeţi de pe timpul acela,
cum şi lănci sau suliţe de fier. De unde asemuirea se poate conchide că odinioară aici trebuie să fi fost
vreun loc de pază ascunsă, căci se povesteşte că împrejurul acestei măguri au fost pe dealurile vecine
nişte păduri colosale şi în balta dimprejur nişte stufărişuri de papură şi trestie nepracticabile”.
(ms.229, f.454-455v); (LMI: TR-I-s-B-14210 Situl arheologic de la Măgura, punct ‘La Biserică’ sat
MĂGURA; comuna MĂGURA ‘La Biserică’, cartier Bran, la NV de sat, Eneolitic, Bronz timpuriu, Latène).
Mai departe transcriem descrierile unor tell-uri extrase din răspunsurile la chestionare,
raportate la textul LMI.
La Alexandria27, printre cele patru măguri sigur este cuprins şi Gorganul, de altfel cercetat
de Cezar Bolliac în 1869. „În partea dinspre răsărit a oraşului, pe culmea dealului, între râul Vedea şi

gârla Teleormanului, 4 movile numite măguri şi despre care nimeni nu poate relata ce evenimente le-a
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înălţat şi după cum se observă nu par a fi naturale ci construite de mână de om” (ms.229, f.407v);
(TR-I-s-B-14182 Aşezarea de tip tell de la Alexandria, punct "La Gorgan" municipiul ALEXANDRIA ‘La

Gorgan’ pe malul stâng al râului Vedea, în partea de N a oraşului, Eneolitic, Cultura Gumelniţa).
La Balaci, deşi nu sunt desemnate cu un topic, măgurile citate pot fi identificate cu cele
două tell-uri înscrise în listă. „Asemenea se mai găseşte şi un val de pământ în forma unei şosele, în

lungime ca de 100 stânjeni, în lăţime ca de şase stânjeni şi în înălţime pe alocurea ca de 2 şi 3
stânjeni; cade cu un cap spre răsărit şi altul spre apus, lăsând pe vale, de-a curmezişul apei numită
Burdea, format asemenea de secoli necunoscuţi. Aşezământul lui este spre răsărit de comună”. (LMI:
TR-I-s-B-14187 Aşezare (tell) sat BALACI; comuna BALACI ‘Măgura de la Baltă’, Eneolitic, Cultura
Gumelniţa).

„La miazăzi de comună se mai găseşte o movilă înaltă ca de zece stânjeni şi în lungime de
toate părţile ca de 30 stânjeni, fără a poseda vreo numire, construită asemenea de pământ.
Cercetându-se prin bătrâni, nu s-a putut descoperi alt despre acea măgură decât că aşa s-a pomenit
din vechime”. (LMI: TR-I-s-B-14186 Aşezarea de tip tell de la Balaci, Punctul "Măgura de la Hodorog"
sat BALACI; comuna BALACI "Măgura de la Hodorog", La SE de sat, Eneolitic, Cultura Gumelniţa).
Ciolăneştii din Deal28 „Se mai află tot pe această proprietate şi măgura de la marginea

comunei Ciolăneşti Deal, tot pe valea Câinelui, în partea dintre nord şi est, construită cu pământ, în
formă de circumferinţă concentrică, care această măgură în linie curbă este de 120 st pătraţi şi înaltă
de 1½ st.” (LMI: TR-I-s-B-14194 Aşezarea de tip tell de la Ciolăneştii din Deal, punct ‘Măgura Ţui’ sat

CIOLĂNEŞTII DIN DEAL comuna CIOLĂNEŞTI ‘Măgura Ţui’, La marginea de NE a satului, Eneolitic,
Cultura Gumelniţa).
Drăgăneşti [de Vede] „Se află două măguri despre miazăzi de comună în hotarul moşiei

Rădoieşti, una se vede că este făcută de oameni fiindcă este pământ umblat şi se găsesc şi cioburi
vechi când sapă”. (LMI: TR-I-s-B-14199 Aşezarea de tip tell de la Măgura cu Liliac, punct ‘Măgura cu

Liliac’ sat MĂGURA CU LILIAC; comuna DRĂGĂNEŞTI DE VEDE ‘Măgura cu Liliac’ În partea de SE a
satului, Eneolitic, Cultura Gumelniţa ).
Nanov. „Măgura din mijlocul Nanovului - la apus de comună, în mijlocul apei” (ms.229,
f.620); (TR-I-s-B-14183 Aşezarea de tip tell de la Nanov, punct ‘Măgura de la podul Nanovului’ sat
NANOV, comuna NANOV, ‘Măgura de la podul Nanovului’, pe dreapta şoselei Alexandria-Turnu
Măgurele, Eneolitic, cultura Gumelniţa).
Papa azi Brebina „O măgură de pământ făcută din vechime se află în faţa bisericii Sf.
Gheorghe, situată în deal şi măgura în vale” (ms.229, f.420v-421); (LMI: TR-I-s-B-14189 Aşezarea de
tip tell de la Brebina, punct ‘Măgura din Vale’ sat BREBINA; comuna SCRIOAŞTEA ‘Măgura din Vale’, în
partea de V a satului, Eneolitic, Cultura Gumelniţa).
Slăveşti „Se mai recunoaşte o movilă în depărtare de comună ca de 415 st. spre miazăzi;

întinderea în jurul ei la poale este ca de 40 st, înălţimea ca de 3½ până la 4 st, forma movilei este
rotundă având pe dânsa mai multe gropi care se pare a fi de bordeie şi mai existând şi cioburi de oale
(străchini), pământ ars numit zgură şi aşezată între dealul vii şi o apă stătătoare numită lacul porcilor”

(ms.229, f.537); (LMI: TR-I-s-B-14224 Situl arheologic de la Slăveşti punct ‘Măgura din Valea Măgurii’
sat SLĂVEŞTI; comuna TĂTĂRĂŞTII DE JOS ‘Măgura din Valea Măgurii’, Eneolitic şi Bronz timpuriu).
Slobozia Licuriciu azi Călineşti „Măgura Zamfirei, după cea care ţinea un vad de cârciumă

vis à vis de măgură. Înălţimea de 14 st, ocolul la poale de 160 st, rotundă, cu vârful trunchiat, cu
pădure mare pe dânsa. Cade la miazăzi, pe luncă, în centrul moşiei, unde se află pădure pe luncă”
(ms.229, f.413); (LMI: TR-I-s-B-14192 Aşezarea de tip tell de la Călineşti, punct ‘Măgura Zamfirei’ sat

CĂLINEŞTI; comuna CĂLINEŞTI ‘Măgura Zamfirei’ La SV de sat, Eneolitic, Cultura Gumelniţa).
Ţigăneşti: „În partea dinspre răsărit a comunei Ţigăneşti, spre miazănoapte, chiar în

poalele malului de peste apa Vedei se află o măgură mare numită Gorgan cu dimensiuni: lărgimea la
poale 116 st.; înălţimea 15 st - pe el şi în jurul lui s-au găsit felurite cioburi” (ms.229, f.370-370v);
(LMI: TR-I-s-A-20212 Aşezarea de tip tell de la Ţigăneşti, punct ‘Gorgan’ sat ŢIGĂNEŞTI; comuna

ŢIGĂNEŞTI ‘Gorgan’ în partea de NE a satului, Eneolitic, Cultura Gumelniţa).
Printre cele 265 de măguri inventariate cu ocazia răspunsurilor la chestionar este cert că au
fost desemnaţi şi tumulii, care, fără investigaţii arheologice, nici astăzi nu pot fi distinşi faţă de tell-uri,
atât ca dimensiune cât şi ca formă. Din descrierile învăţătorilor din Liţa şi Piatra, care consemnează
existenţa unor înmormântări cu schelet şi inventar funerar, se conturează eventualitatea ca cel puţin
în aceste două situaţii să fim în faţa unor tumuli sau cel puţin a unui tumul şi a unui mormânt,
nelocalizat azi.
La Liţa, printre măgurile enumerate, se află şi „Măgura Săpunii, se zice că au găsit pe dânsa

un om mort, la miazănoapte de sat, înălţimea este de 1½ st, are 16 st. la poale şi vârful este
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trunchiat” (ms.229, f.480-481); la Piatra se menţionează că „…Spre est de comună, în depărtare de
vreo 40 stânjeni se află locul numit Comoara. Aici, după o legendă populară s-a crezut mult timp că
sunt îngropate tezaurele unor regi. Bazaţi pe aceasta, pe la anul 1870 (sau mai în urmă, nu se ştie
data posibilă), locuitorii au adus pe prefect aici şi săpând mai multe zile nu au găsit decât un tas de
aur, nişte zăbale de frâu pentru cai şi oasele unui om ce a fost îngropat în picioare şi care se
presupune a fi fost ostaş” (ms.229, f.352-354).
Un tumul este identificat şi la Lisa, „Am declarat că despre miazăzi lângă comună lacul ce
este acum în fiinţă se numeşte Lacul Buga, însă acest lac s-a făcut de Buga printr-un canal din apa
Călmăţuiului, ce se povesteşte din vechime că dânsul a fost domn în România, tot lângă acest[a] şi
despre comună movila ce este acum înălţime ca de 6 st. şi lărgimea din centrul ei într-o parte şi întralta ca de 30 st. Poartă numirea din vechime de Măgura Buga şi [este] împrejmuită cu şanţ, ce poartă
numirea de Cetatea lui Buga. Tot printr-acest lac, la gura canalului, este un troian ce conduce spre
miazăzi şi se povesteşte din vechime că este construit de Buga”. (ms.229, f.637-638v); (LMI: TR-I-sB-14209 Tumulul de la Lisa, punct ‘Măgura de lângă moară’ sat LISA; comuna LISA ‘Măgura de lângă
moară’ sau ‘Buga’, între satele Lisa şi Vânători)29.
După o evaluare generală a răspunsurilor la Chestionar pe care învăţătorii satelor din judeţul
Teleorman30 le-au transmis Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice se observă că timpul a validat o
parte importantă din observaţiile pe care aceştia le-au făcut cu privire la vestigiile istorice existente şi
inventariate de ei în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Cercetările arheologice sistematice desfăşurate
de-a lungul deceniilor pe teritoriul judeţului, perieghezele metodice precum şi descoperirile
întâmplătoare care au determinat înscrierea unor situri arheologice şi monumente în LMI 2010 Judeţul
Teleorman, reprezintă cea mai categorică confirmare a constatărilor făcute de cei ce au redactat
răspunsurile şi totodată a importanţei ce ar trebui să-i fie acordată Chestionarului conceput de
Alexandru Odobescu în direcţionarea cercetării arheologice româneşti din perioadele următoare31.
Note
1.

Chestionarul a fost redactat de Alexandru Odobescu, membru al Comitetului Arheologic din
România, înfiinţat în 1864. El se află la Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Manuscrise - Carte
Rară, Fondul românesc, Ms.223-230.
2.

Cezar Bolliac, în calitate de preşedinte al Comitetului Arheologic, continuă explorările arheologice în
ţară, sub patronajul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, de la Bucureşti până la Turnu Severin.
Pe traseu se afla şi judeţul Teleorman unde, împreună cu ing. topograf P. Danielescu face cercetări la
Alexandria-‘Gorgan’, Calonfireşti-‘Gorgan’ (azi Ţigăneşti) la care participă şi D. Butculescu, Frumoasa,
Zimnicea, Voievozi (azi Voievoda), Turnu Măgurele şi Băneasa (Bolliac 1869).
3.

Între 1868-1873 Dimitrie Butculescu întreprinde săpături arheologice pe tell-urile eneolitice de la
Calonfireşti şi Zâmbreasca, ce se aflau pe moşiile sale şi pe tell-ul de la Balaci (Măndescu 2011).
4.

Considerat precursor al arheologiei româneşti, A. T. Laurian vizitase vestigiile istorice de pe ambele
maluri ale Dunării, de la Giurgiu până la Turnu Severin, printre acestea şi Pietroşanii, Zimnicea,
Flămânda, Turnu şi Islaz.
5.

Astăzi judeţul Teleorman are 233 localităţi.

6.

Comunele: Adunaţii Sârbeni, Bălţaţi, Beuca, Buzescu, Ciurari, Dideşti, Drăgşenei, Furculeşti cu
Ulmeni, Spătărei, Căldărăreasa, Gratia, Mavrodin, Măgureni, Măldăieni, Merişani, Necşeşti, Nenciuleşti,
Peretu, Săceni, Sfinţeşti, Socetu, Vârtoape de Jos, Vârtoape de sus, Zâmbreasca.
7.

8.

Comunele Dideşti, Merişani, Peretu, Spătărei, Ulmeni.

Alexandria, Balaci(2), Belitori (Troianu), Bivoliţa (Copăceanca), Butculeşti, Cetate (Rădoieşti),
Dobreni, Drăgăneşti de Vede (2), Lăceni, Lisa, Măgura, Merişani, Nanov, Papa (Brebina), Slobozia
Licurici (2) (Călineşti), Tecuci, Ţigăneşti.
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9.

La Albeşti au făcut cercetări de suprafaţă Gr. Tocilescu şi P. Polonic, la sfârşitul sec. XIX, iar în anii
1967 - 1968 au întreprins săpături de salvare, D. Berciu şi E. Moscalu, care o încadrează în categoria
‘cetăţilor cu val vitrificat’ (Berciu şi Moscalu 1972: 633-40).
10.

Pe ‘Palancă’ a făcut sondaje arheologice E. Moscalu, în două campanii, în 1975 şi 1976. Încadrează
aşezarea fortificată în aceeaşi categorie a ‘cetăţilor cu val vitrificat’ (Moscalu şi Beda 1979: 361-68).
11.

Săpături arheologice sistematice au fost făcute de E. Moscalu în anii 1969-1972 şi 1974-1975.
Aparţine aceleaşi tipologii a ‘cetăţilor cu val vitrificat’ (Moscalu 1979: 339-43).

12.

La Pleaşov săpături sistematice au fost realizate de C. Preda între anii 1985-1987cu concluzia că
aşezarea fortificată a funcţionat în două etape: sec. IV-III a. Chr. şi sec. II-I a. Chr. (Preda 1993: 18596).
13.

Cercetările arheologice au început la Zimnicea încă de la jumătatea sec. al. XIX-lea, prin cercetările
de suprafaţă făcute de A.T. Laurian în 1845 şi sondajele lui C. Bolliac din 1845, reluate tot de el în
1869, cănd a săpat atât pe ‘Cetate’ cât şi pe ‘Câmpul Morţilor’, urmate în 1885 de sondajele lui D.
Butculescu împreună cu D. Papazoglu. Primele săpături sistematice sunt întreprinse de I. Andrieşescu
în 1924 şi mai târziu reluate de colective conduse I. Nestor în anii 1948-1949 şi de A. Alexandrescu
între 1966-1975. Din anul 2000 cercetările au fost continuate de mai multe instituţii, sub conducerea
lui Mircea Babeş, pe siturile ‘Cetate’ şi pe ‘Câmpul Morţilor’. Aşezarea getică, intens locuită în două
faze, între sec. IV-II a. Chr.a fost suprapusă de o altă mare aşezare medievală românească din sec.
XIV (Spânu 2006: 189-202).
14.

Cităm integral această expunere ca exemplu de conciziune şi rigoare ale răspunsului cât şi pentru
limbajul îngrijit al autorului.

15.

Tezaurul cuprindea 160 monede, cele mai multe de argint, şi a fost dat spre păstrare Muzeului
Naţional de Antichităţi (Păunescu 2003: 41).

16.

Castrul de la Flămânda constituie capătul sudic al Limesului Transalutan. În sec. XIX au făcut
cercetări de suprafaţă A.T. Laurian şi Gr. Tocilescu împreună cu P. Polonic, iar săpături sistematice a
efectuat Ioana Bogdan Cătăniciu în anii 1971, 1977-1978, 1980. Din castrul roman de pământ,
suprapus în interior de o mică aşezare românească din sec. XIV, o bună parte este distrusă de apele
Dunării. Întregul sistem de fortificaţii (castrele şi vallum-ul) din sud-estul Daciei, dintre Flămânda şi
pasul Bran, au fost ridicate începând cu prima jumătate a sec. II p. Chr. de împăratul Hadrian şi a
constituit o parte din graniţa estică a Imperiului Roman (Bogdan 1997).

17.

Castrul de pământ a fost cercetat de A.T. Laurian, apoi Gr. Tocilescu cu Pamfil Polonic şi săpat
sistematic de I. Bogdan Cătăniciu în campaniile 1977-1978 (Bogdan: 1997).

18.

Gr. Tocilescu a întreprins cercetări de suprafaţă şi a ridicat împreună cu P. Polonic planul castrului
de la Valea Urluii (Tocilescu 1900: 124).

19.

Castrul de la Gresia este descris de Grigore Tocilescu, după cercetarea pe care a făcut-o pe toată
lungimea Troianului de pe teritoriul jud. Teleorman (Tocilescu 1900: 125). Un sondaj arheologic s-a
efectuat în anul 1996 de Romeo Avram de la Muzeul Militar Central (Avram 1996).
20.

Cetatea medievală de la Turnu, construită de Mircea cel Bătrân ante 1396 şi devenită la scurt timp,
în 1420 cetate otomană pentru încă 400 de ani, a atras interesul arheologilor foarte devreme. A. T.
Laurian în anul 1845 şi Cezar Bolliac în 1869 au făcut primele cercetări arheologice de suprafaţă, cel
din urmă fiind însoţit de inginerul Petre Danielescu a realizat şi prima ridicare topografică a cetăţii.
Între 1936-1943 Grigore Florescu a întreprins mai multe campanii de cercetare sistematică şi a
degajat zidurile turnului central de molozul depus după demantelare, iar în anii 1978-1980 Gh. I.
Cantacuzino a reluat săpăturile şi a stabilit fazele cronologice de construcţie şi refaceri ale acesteia. O
nouă serie de cercetări, cu participarea Muzeului Judetean Teleorman şi a Muzeului Brăilei, conduse de
Ionel Cândea şi începute în 2005 urmăresc relaţia dintre fortăreaţa centrală şi cea de-a doua
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fortificaţie, din pământ, construită de Imperiul Otoman în jurul turnului (Florescu 1945: 432-66;
Cantacuzino 2001; Cândea 2009: 215-21).
21.

Cetatea de pământ de la Frumoasa a fost fost cercetată iniţial tot de Cezar Bolliac în anul 1869,
urmat de V. Christescu, cel care după săpătura din anul 1928 o publică drept castru roman, opinie
însuşită de toţi cercetătorii, până la campania din 1964, în urma căreia N. Constantinescu a lămurit
definitiv apartenenţa ei la sistemul defensiv al Dunării iniţiat de Mircea cel Bătrân, probabil în ultimul
deceniu la sec. al XIV-lea (Constantinescu 1965: 731-43).
22.

Campaniile de săpături arheologice din anii 2000-2002 conduse de N. Constantinescu au redat
planimetria primului nivel al casei boiereşti şi nu au identificat mai multe etape de construcţie
(Constantinescu şi Ţânţăreanu 2003-2006: 165-72).

23.

O singură campanie de cercetări arheologice preventive a fost realizată în anul 2007 de Institutul
National al Monumentelor cu Muzeul Judeţean Teleorman în incinta a doua cu paraclisul curţii (Mihai
et al. 2008: 306-308).
24.

Prin săpătura de salvare din anul 1991 nu a putut fi restabilită planimetria ansamblului monahal
(Ţânţăreanu 2010: 136-38).

25.

Dimensiunile transmise nu pot fi comparate cu cele înregistrate în zilele noastre din două motive: în
decursul timpului, datorită intervenţiilor din activitatea agricolă sau defrişărilor, aceste măguri s-au
aplatizat şi micşorat, unele chiar fiind complet distruse; măsurătorile recente nu mai pot fi raportate la
cele declarate, căci la data întocmirii răspunsurilor încă se mai utilizau vechile unităţi de măsură, cum
era stânjenul, probabil cel al lui Ştirbei Vodă, care măsura 2 metri, introdus în anul 1855; într-un
singur caz, în răspunsul învăţătorului I. Niţulescu de la Dideşti, din 1873, este specificat stânjenul lui
Şerban Vodă, ce măsura 1,962 metri, care era mai vechi, dar încă utilizat până la introducerea
sistemului metric (Stoicescu 1971: 47-8).
26.

Tell-ul suprapune peste nivelurile gumelniţene şi locuiri mai târzii, de la epoca bronzului până la cea
geto-dacică. Un sondaj de control a fost realizat în anul 2001, în cadrul proiectului arheologic românobritanic intitulat „Cercetarea locuirii neo-eneolitice de pe valea Teleormanului - Southern Romania
Archaeological Project (SRAP)” (Andreescu şi Mirea 2008: 33).
27.

O cercetare arheologică sistematică s-a desfăşurat pe ‘Gorgan’ în anul 2002, în cadrul proiectului
arheologic româno-britanic intitulat „Cercetarea locuirii neo-eneolitice de pe valea Teleormanului Southern Romania Archaeological Project (SRAP)” (Mirea şi Pătraşcu 2006: 14-15).
28.

În anii 1964-1965 S. Sanie şi M. Petrescu-Dîmboviţa au întreprins campanii de săpături de salvare şi
în anul următor A. Niţu şi Al. Marinescu au făcut o cercetare sistematică.

29.

O examinare de suprafaţă recentă a zonei a dus la constatarea că în LMI 2010 Măgura Buga a fost
greşit localizată, pe stânga şoselei Lisa-Vânători şi mai la sud de poziţia indicată în Chestionar. Cu
acelaşi prilej ea a fost identificată corect în teren.

30.

În urma examinării răspunsurilor la Chestionar sunt identificaţi 75 de învăţători, cei mai mulţi
pentru anul şcolar 1871 dar şi pentru anul 1873, care au funcţionat în 65 de şcoli primare rurale şi
urbane.
31.

Alexandru Odobescu considera că „răspunsurile vor veni din toate părţile la ministeriu , întruninduse la un loc vor constitui ca un cadastru arheologic al patriei noastre şi vor servi atât ca indicaţiuni
pentru exploraţiunile ce sunt de făcut cât şi ca baze primare la o clasificaţiune ştiinţifică a
monumentelor antice ce stau răspândite pe tărâmul României” (Odobescu 1989: 370).
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