
COMPLEXUL }IEDIEVAL TJNGANU 
CERCETĂRI ARHEOLOGICE, NUMISMATICE ŞI ISTORICE 

La cea 2.5 km de centrul o;:ra:şu1ui Bucureş:ti, în partea sa de sud-est~ 
pe şoseaua regională ce leagă Capitala de OlrtenJ:irţa, se aiflă adunate gos
podăriile sartru.ilui Tmganu, corn. Oernica, raionul 2.3 Arugmst. Istonia leagă 
de numele acestei looailităţi una din oele mai vedhi ctitorii domneşti de 
pe actUahll teritoriu al Bucureştilor : mănă.LSitirea T'mganu, ridicată în 
a dorua jumătate a secolului XV 1). O modeGtă descriere a lăca:şului, 
aflat în ruină la sfî.nşirt;ul sec. XIX 2) şi relatările sureirrte ale lucrărilor 
de sinteză privind i:storia aJ'1hitecturii romîne.şti :1), reprezen'taru p}nă de 
IOUlfud moldesta informare asupra acestui edilficiu. lmpontan'ţla de01Sebi.t;1 
a monumentruui medieval, atît pentru istoria irroeputurilor oraşului Bucu
reşti, cît şi penrtru staJbilirea unor dalte a11hi tectonice privi:nd ru.na din 
etapele oele mai puţin ounoocUJte in evoluţia aflhi1tecturiJi Ţării Romineşti, 
a impULs în ultimii ani efectlumea unor oeroetări atît arfueologice cit şi 
istorice. StruJdiJerea Tînganului reprezintă 'UJla din căile de inves1Jigatie 
privind sec. XV în centrul Cîmpiei romîne şi îndeosebi· procesul de naş
tere şi de dezvol1tare a oraşului Bucureşti în primă sa etapă de exis
t€'Ilţ.ă. 

Dacă· în cei (peste zece ani de rodnică activitate, Şantiel'ul arheo
logic Bucl.ll'€1Şti a adus o preţioasă oantr~buţie la cunoaşterea prooosului 
i..stmic de loou1re a a.oestui ~itoriu, din paJeoil.itic şi pînă în vremea feu
dali&muliui timpuriu şi apoi lin plină or!ÎlnidJUire medievală, aportul :său 
la pnecizarea oon.stituirii oraşului răm1ne încă m·odest. Incercarea de a 
da rezolvare aJOOStei probleme fundamentale în. i.LSto~iografia bucure.~
teană, prin oercetarea oenrtrului de azi al oraşului şi a oolinelor de care 
tmdiţia orală a legat numeroase legende, deşi a oferit date extre1n de 
preţioase pentru SIOC. XVI-XIX, JliU ~ putut duoe la fonmularea unor 
oonclumi ştiinţifice privind înoopurtrurlle celui mai mare oraş al pat~iei. 
Faptul că ocaşul tf.eudal şi modem s-a ridicat dUJpă nUJme·roa:sele calami
tăţi care s-au abătut asupra sa cam pe acelaşi teren, a provocat distru-

1 Paul I. Cernovodeanu, Istoricul mănăstirii Ttng(Jffl,u în volumul de faţă. 
2) C. Săvescu, Biserica de la Tînganu. Amintirile unui octogenar în Bule

Unul Comtsiuroii M01!fUflnent·elor Is-torice an XXII (1929), fas. ·61, p. 106--111. 
3) V. Vătăşiamu, Istoria arte.i feudale în Ţările Ramine, I, Ekl. Acad. 1959, 

p. 480: Grigore .Jonescu, I-storia arhitecturii în Romînia, ,J, Buc., 196:l. p. 277. 
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gerea în mare parte a Vffitigirilor trecUJtulu1, i:ar oele oare se mai păs
trează sînt acoperite de niU'IllleiX)ra.LSele m.crgazme şi blocuri de locuit ce 
s-au masat de-a lungul anilor ~n juvul Pieţii de F1ori. În ooeastă situaţie 
s--a impUls gă.siPea unor noi căi de oeooetare, din a căr~r deslfăJşrurare ur
mează să se obţină date prirv.ind cunoaşberrea srtadiuluri de dezvoltare a 
fc11·ţelnr rde prorducţie, în a'ceastă zo1nă, ,în tSec. XIV-XV, raJporturile din
tre o,raşul menţionat ,î,n hrisovul dormn'?rs.c din 20 septembrie ·1459 .şi a.şe
ză.rile din imediata sa vecinătate ş.a. De a:id :s-a ajuns la ne:::;:esitatea 
stUJd~eri.i, oonoo1n1i'ternrt ou centrul medieval al Bucure.5ti,lor, a aşezării 
să't€şti din car,tierul Străuleşti precum .şi a mănăsJt.irii 'Dînganu. Obiecl:<vw 
central al a'Cesto.r investigaţii desrfăşulfat.e ~n rraza o~raşului, in vatra fl.lTIUi 
sat •Contemporan, .şi a unei ctitorii domneşti, rrămîne 1n !plrimul rinld, 
obţinerea datelor 'Privind începutUJrile J3ucure.ştilor. Ce:rtcetarea pentru 
prima dată în istoriografia romînească a procesului de naştere a unui oraş, 
nu numai ~prin imbinarea datelor amheologice, olbţinute :Îfn raza sa 
propriu-zisă cu cele păstrate în izvoarele scrise, ci prin coroborarea infor
maţiilor olbţinute wn diferitele Qrbiective aJlate în timpul exi:steruţei lr0rr 
intr-o ilnrdiJso}UJbilă legă tură, impune UJn erfort deowbi t şi o prudenţă 
sporită. 

Deşi ,UJnele ootniCluzii s-au sdhiţat lde pe acum, faptul că săjpătUJrile 
arheollogi10e sî'TI't în plină rdesfăJşUinare artâ)t la Stră:uleşti cit şi la T~nganu 
sau Piaţa de Floui, cface ca prezenta~rea ,r:ezultateltor să fie ;redată sub 
forma unor ra~poartJe mai extinse :pe fiecare dbiectiv în parte. 

AŞEZAREA MEDIEVALA 

Localitatea 'Dîingaruu nru apare pentru prima dată ,în mîndul sta:ţifu
nilor arfueolog.irce de pe actualul terirtord.u aJ. BucureştiiLor. Cînd [n 1926 
saJVan•tul romîn V. Pîrvan publica monrumenta.l:a sa lucrare "Getica·:, el 
culliOŞtea 1a Tintga:ruu o aşezare La teme pe care o plasa la m~giinea uneia 
din .zane1e loouite de geto .... dacii din rOîmpia rolffiÎnă l). Thei ani mai tîrziu, 
prima iÎn!Cercare de a alcătui harta :ariheologică a Bucureştilor, nota pe 
malul stiîng al văii 'DînJganului o LStaţirme "tproto-istor:iJCă" 2). Nici o lucrare 
anhedlogi1că nu avea să menţ1onJeze însă, pînă in zilele noastre, lacul 
ctitoriei lui Radu cel Frumos, monumentul arheologic medieval care a 
constituit obiectivul investigaţiilor începute cu patru ani în urmă (fig. 1). 

Teritoriul pe care s~e grup~ază astăzri sabul Tmgam.u a a:Eer,it con
diţii deosebit de prielmi1ae locui:rii oiffiJe'I1eşti dirn oele mai [ntdepă:rttate 
timpuni. Aflart la oOU1i.f:luenţa luncii Langi de peste 2.000 m a rîului Dîrmbo
v.iţa cu valea 'Iiîn~anruiluli, protejat de oodr.ii oare şi ~tărzi formează cu
nGocuta pădUJre a Cennichii .şi Brăne.ştil()[r, de lellcuri bogate în peşti şi 
stufăriş, tpărnîn.1m[ acesta a găzduit oomrmităţi omeneşti a1t!Î1t în vremuri 
de linişte cit .şi de nestrişte. Spre vest, ditnJoolo de lunea ,:rîului a:samată 
în ultÎlmii ani, se p:rolfilează terasa d~efllptă a ,n~mboviţei mai abruptă, 
pe care se găseşte Gli:na, ICUnoscu;ta s1taţiune arfuedlogidi privirui epoca 
neohtică .şi cea a bronzului, satul Bălălooanca, iar mai la sUJd Poşta, loca
li ta te oe arrni:nteşte bă,tutuil. drum al Olrteniţei. Pe partea stîngă a Dîm
bovi"ţ}ei, la nond se află fostul sat de robi ai mănăstirii ()em,ica şi codrii 
Brăneştilor, spre sud Fundenii Fl'ltllilzăneşrti şi mai depal'itle Plătă:reştii cu 

1) V. Pîrvu, Getica, Bucurreşti, 1926, p. 219. 
2) D. V. ROISetti, Din preistoria Bucureştilor, Buaureşti, 1929, p. 8 şi hanta. 
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mănăstirea sa ridicată ·în :prima jumătate a sec. XVII de voievodul Matei 
Basa.ra1b. 1). 

ln terasa relativ mo1oomă a Dîmboviţei se prof[11ează, înainte de 
a intra în vatra sa:tului, pe partea stingă a şotselei regionale, un platou 
care înaintează cu cîţiva zeci de metri spre confluenţa mai sus amintită. 
Planrul moşiei T:înganu intocmit â.n 1849 redă aJaest promoi11Jtoriu incon-

Fig. 1 Platoul pe care se află urmele mănăstirii Tînganu 

jtrra1; din trei păJi:i de apele lacului creat de revănsările celor două r.îur:i, 
iar la nord pădurea 2) {fig. 2). 

Pe ooest ~teren pe care localnicii îl numeSJC "La biserică" sau "La 
cantoare", plugul scotea an de an la sru1prafaţă !bucăţi de căwărrnidă şi 
mortar, urme de ansură şi fragmente de vase. In 1960 un oolecthr al Mu
zeului de istorie a oraşului BuiCUTe.şti 3), efectUIÎnJd ce~cetălrile de supra
faţă în :wn:a CăLdărawu-Tiîrnganu, a jprecizat ou ajutorul pr. dr. Gh. Bădie 
din cam. Cernica su!prarfarţa pe care se mai păstrau urmele ctitoviei dom
neşti rildicaiă de Rarlu cel FTUiffioiS. Programarea nnor lucrră:ni de împădu
rire a aoestor s111prafeţe, poooum şi neoesitatea îmbogăţirii crmaşrtinţelor 
referitoare la ist01r·ia sec. XV Îln Cîmpia rr-omînă, au impus efectlllarea 
unor ceJioetăr[ avheologioe. 

1) Aceluiaşi voievod i se atribuie după tradiţie ridicarea la Fundenii-Doamnei 
a unui palat ale căror ruine au dăinuit prin vitregia vremurilor pînă în timpul celui 
de-al doilea război mondial. Coperta prezentulUJi volum reprezintă o porţiune din 
zidurile constnucţiei înaintea complectei ei năruiri. 

2) Arh. St. Buc., Planuri Ilfov 72/1849. 
:l) Colectivul a fost format din P. Năsturel, P. Cernovodeanu, M. Turcu şi 

P. 1. Panait. Valoroase informaţii documentare privind acest sector am primit de la 
praf. N. Ghinea .căruia ~i adUJcem muJţli!Jlliri E?i pe aceCllStă cale. 
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Săpătw·de au început la 7 aiUgust 19·61 şi :s-au doofăşura t ·în cadrul 
priunei campanii pînă la 6 octombrie, l)eprezentJînld ooa mai însemnată 
etapă de lucru. Din condiţii obiective cercetările n-au putut fi conti
nuate in 1962, reluarea 1lm cfiinld poiSibilă în 1963 şi 11964 1). In total s-au 
săpat, pînă în prezen.t, 14 şanţuri de eîte 1,5 1m lă~Lme, 'ÎnJSUim'Înd 1054 m 
linia~ri. Suprafaţa şanţurilor şi a ca:setelor deschise totalizează oca 1.780 mp. 

~&1·~~;;", 
. ~l<> ,._",. !M<'f•-"' ~:;_ 'i 

IJ ~· '""' ~ ......... 

Fig. 2 Planul moşiei Tînganu intocmit în 1849. La confluienţa văii Tînganului cu riul 
Dîmboviţa, se afla. bi.sericc. mănăst::?·ii. 

La sfînşi,tul oe1ei de a treia campa!I1Jii se pot corusi!dera a'tLnse prin
cilpailele prolbleme oe se leagă de oomplexul ariliHectonic feudal, pnecum 
şi de etaJpele sale de locuilre. Situaţia strattg.rafică atestă existenva a două 
importante perioade de locuiTe a acestui promontoniu, nna apa:rţiru:nd 
populaţiei geto-daoe, iaJr cealaltă aşezării feudale. In general stratigrafia 
te.renulJui Oeii'IOOtalt es'te mu1t deranjată de numeroasele g.ropi ce e!pcwţin 
necropelei medievale, de gropile de bordeie sau de provizii, alunecările de 
sol ş.a. (fig. 3). 

Obserrvaţiile cele mai com!pllete în acest domeniu s-au pUJtut Lface ~n 
şanţul XI aflat pe latura de nord a bis~ricii şi în parte în şanţurile XII, 
III, IV ş.a. S-a CO!I1lStatat aJStfel rurmătoa:rea situaţie stlrati!gu-afică : sub 

1) ln cadrul ropor.tului de faţă nu vor rputea fi menţionate, decit în parte 
datele obţinute în campania din 1964, materialul nefiind încă prelucrat. 
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,:;·blul 'Vegetal recent deranjat de lUJC!rătrile agnicole, 
urmea:ză U!Il strat .de. jpărrrfiJnt 1Cenuşiu~a1bidols, ames
teaat cu ibucăţi d e 1cărăm~dă, ll1110loz, tfrl3JgUnente de 
vase 10e pot fi idaJtate [n :sec. XVIlll-X·IX. !El se aş
terne peste un strat de păm·înt cenuşiu-măzăros ames
tecat 1cu căi!'bune, care la irmdU!l !Său :suprapune un 
sol cen:uşiu...f'mchi:s , 1a !baza căruia se gălsesc ra:re 
fragmente de 'V.ase din ee. XIV-XV. Aceste ni
veluri medierva1e căJpăcuesc IStJrafu'l cenUJŞiu-negricios 
ce :a:papţine U·ocuririi !Latene. Solu:l oaJSta:niu de păldure 
stă 1a baza aJCe!Stei situaţii :stra t i.g.rafi;ce aTiheologice, 
acdperind la rîndul său depunerile !de •loe!SIS. Alceas1ă 
SJcihiţă strat~g.-.r:afieă se completează în sjpecial Îln 
~porrţiUhea astică a lpromOilltoriuO.ui cu srt:Tatu.ri de 
pămînt ga]ben !de ni'Vel:are, dh i'I1piic ce a apalr.ţinut 
unor 1olcui;n~ din paiantă , ldumg i de ~cenuşă şi că·r
bune ş .a .) ·e'lemente care constituie !Preţioase inldidi 
,privinld tnanstfo.rmătrile legate de exi!Sten~a comple
xului rfeuda:l. ŞanţUJrile J şi H au dov.edJit ICă t errito-

. riul folosit int ens de amenajările medievale, a~oo
peră o LSUJptralfaţă de CICa 112.1000 m 2 în .jurul b lisericii, 
în re!St uJrmele .a!I'Iheolog ic.e 1fiinld mai mult sporadice. 
Astfel către e1ţtremele şanţului I şi a caJpătu1ui d e 
est al şanţului .Jii Kl•epunerile arf.heologice lfeu!da1le LSIÎnt 
foa!rte LSărăeăcioase, ~n tilmp ce în jurul bisericii 
s -au găsit oo11!Stlrucţii mănăLStireş1i , lbortleie, nocro
!pola etc. 

Platoul ocupat timp de aproape cinci secole 
de mănăsti!fea 'llinlganu, prezintă u rme de locuire 
medieva1lă anterio:11re mijlocului selc. X·V. În ş. X[ 
preCUJm şi m ş. XII au lfost ldesoo1perite, 'la fbaza celui 
mai vechi n 1vel lfeUJdal, f1ragmente ee au 31parţinut 
unor !boreane cu gJ:tuJl 1înalt, 1buza triunig'hi ulară în 
secţiune, puternic trasă în afară (fig. 4). Compar ativ 
cu oer.am.ioa descoperită la S trău1eşti 1), s au cu aceia 
de la 'Dîrgşor 2), ... Coconi 3) 'VaJSele fe'l.ldale cele mai 
vedhi de la Tîng.anu ~pot fi datate în sec. XIV. De.i 
nu a [o:st semna•1a1ă niiCi o · locuinţă oontempv1rană 
aoestei cemlffiki, ea !I'eprezintă o ldo'Valdă concluJdentă 
a faptului că terenul viitoarei ctitorii ldommeş1i fu
sese deja 11ocuit .pînă m soc. XV de către elemente 
feuda:le. Aceste 'Ves.t~gii tpot p.roveni de la o aşezare 
aflată în vecinătate sau de la unele amenajări tem-

1) VeZJi Şantieru,z arheoLogic Băneasa-St!T"ăuleşti, în vo-
lumul de f Cl!ţă. . 

2) Informaţii p nimite de la cercetătorul .... Constan
tinescu. 

3) N. Cons tantinescu, Obser.vaţii asru.prro. satului forli
jhOOJt cUn Ţ.ara RomiJneCIJscă îrn sec. X IV-XV. Aş.ezar.ea de la 
Co.c.oni (r. Obt.eniţa), în SCIV, an XII (1962), nr. 1, p. 70, 
fig . 10/1-2. 
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porare. FaJPtU!l că o mare pa.rrte din !Promontoriu este astăzi [mpădurita, 
îngreunează [n bună măsură lCencetarea de suprafaţă amănunţită a acestei 
zone şi face aproaJpe imposibilă exltin!derea ISăpăturilor ai1healogice. 

Oeea oe IS--a oooewat în toate secţiunile deSidhffile pînă: acum, este 
faptul că Ja pregătirea terenului pentnl oOTllStruirea mănăstirii nu s-o 
folo&it sistemul defrişării prin foc. Stratul feudal nu ane la baza lui, 

1. 

z. 
Fig. 4 Fragmente de buze de vase datind din sec. XIV. 

cu excepţia citorva porţiuni din şanţul XI, o dlll1Jgă de cenuşă sau arsură, 
~e ar putea indica nn astfel de procedeu ,:flreavent ·înm1nit m acea pe
rioorlă. 

!n Uimla oelor trei campanii de săpături, unele obiective au fost 
complet ooocetate, al tele aJbi:a atiruse, mulrte ră.mân!ÎTIJd probaJbil încă ne
sernnalaibe. Etapele mari ale funcţionării acestui 1lăcaş sint de :pe acum 
sdhiţate, deşi este. posibil ca oeroetările uJ:teriO<U-e să aducă um.ele date, 
în lumina ~ora ipotezele de h11CIDU de azi să .. fie corufilrmate sau negate. 
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Este atestat pma acum la TJnganu un ooanp1ex ferudal al~eătuit din 
fundaţiile bisericii şi ale caselor egumeneşti, urme ale uno1r ooll1Strucţii 

1 

2. 

Fig. 5 Fragmente de buze de vase sec. XIV-XV. 

din paiantă, bordeie, gropi de bucate şi gropi pentru trebuinţe gospodă
rQ5-1d, un bogat material arheo~ogic şi nooropola la care se adaugă urmele 
lo~uirii geto-daee. 

Biserica mănăstirii Tînganu. Încă din 1961 au fost surprinse în sec
tiunile II, 'III, IV, VI, VII, o parte din zidurile bisericii Tînganu, dezve
lirea lor completă rfăcindu-se in 1964. De la acesrt editfidu nu s-au mai 
pftStrat astăzi decit fundaţiile, in unele sectoa.Te, cum este absirla de sud 
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Şl acestea ,fiind distruse {f·ig. 6). În cele dteva :porţiuni nederanjate, păs
trate în interiorul bi:seri·cii, aJpare evident tfatptul •că edificiul a fost ridicat 
pe un teren ~poradic locuH lîn etapa imediat anter.ioară. Stratul care supra
pune depunerile geto-dace şi din partea superioară a că:cuia au 1pornit 
fundaţhle bi:seridi, este extrem de ISăra•c ~n urme arheologice feudale (fig 7). 

Fig. 6. Fundaţiile biser>icii Tînganu construite în sec. XV 

Biseri·c::t are plan treflatt, oeu d .~ametrul longitudinal in te:ctnt de 
13,70 m iar dia:metrul Jat;eral de 5, 70 m. În ·timp •Oe abSJidele de nord şi 
sud tSJ1nt abia tprotilat.e, awntd o .adincime de -D,.SO m lf·aţă de zldurHe 
naosuluri, a1bs~da es·Ucă .est·e aproape semi-e'lip9oidală, eu un diametru in
beriotl· de 4,.2·5 m. La ahsida de nord, ca1r·e 1s-a !CQiniSJerva't mai hine, s-ta ob
servat că .part·~a i·nter·ioa:ră a acesteia eSJte •Cir·cUJlară, lin Ump ce exte
ric ru~1 IS ·C!hiţ.ează un :poligon ou latuf'ile ee variază 'Îtntke 1 m-1,20 m 
(fig. 8). Ca1pet·ele .wbsidelnr se pr,elung.es.c ·cu c1te un pilon de sUJsţinere 
a turlei. Pronactsul, akăturit dr~n:t::r~o IÎnlcăJpene a;p11oape !pătrată, eu lart:urile 
de ::xa 4 ;m, e~:t.e de1spărţit de nan3 printr-un z.iJd g.ro1s de O, 70 m. întrea.g.a 
funda·ţie a bi•s.e·dci'i a fost fă,cută d.in bolovani de riu de dimensiuni n1id 
şi rrnijbdi , pr.i.n.~i cu un mor't·ar .a1că· t'UI ~~t ld:~n var, n~silp, slabe ur.m·e de •Că
răJmjdă piGată .ş:i c31flbrurne (tfig. 9). Pe l•at.Uira de nond a .f.01st găsită o ·oără
m,idă ·întTf~agă :încwstrată în zidul de fundaţie. 'Doa;te s.ecţiunHe ân caf'e 
au fost inte11ceptate zidurile bi:s.erki1i au dovedit că tu~n:area fundaţiilor 
s-a fă<~uL prin u:mple11ea cu piatră .şi .montar a şanţud'lor special ame
naja;te. Săparea :aoe:stora a porni~t de la stratul de 1pămînt cenuşiu ca:re 

246 

https://biblioteca-digitala.ro



:1 
i) 

e 
"' 

..... 
~ 
"·~ 

-~ ~ ~ ~ ~ 1? <::> ....... ..., 

~ \:J e:: ~ ~ 
ţ§ 

~ rn o' -~ 
<::: 
<u 

.V) q;-. 
~ 

·~ ~ 
<::> 

~ ~ 
.!;::: '<{ ~ "ti 
i5 Q t "t'i 

~ 1::: -~ ~ 

~ "' ~ ~ ~ 
1.:1 § ;;,, ~ ' ;:, -S2 "' " § ~ ~ 

~ '"' ..... '"' 
~'-(5'ti 

"' ...... ~ "' V) 

li: o~~ tl 

-"' ~ 
c:::l 
OJ 
~ . ,., 
h 

c:::l 
~ .... 
;.... 
(),) 

"' 'N 

..0 

::: 
<N 

...... 
c:::l 
::: .... 
'ij 

;:::.: ...., .... 
OJ .... ... 
o ...... 

...... ..... ......, 
o 
;.... 

o., 
t-

OJ ..... 
k. 

:suprapune nivelul ,Latene, aJdînc1ndu-se 
1,10 ,m, străJpungîntd astfel şi solul cas
taniu. 

Din ~ceH~etarea .fundaţiilor Teiese 
caracterul rudimentar al tehnkei de 
lucru ~a acestui edificiu. FUJndaţi:i.le nu 
respectă o groiSime dt de dt un:itară, 
iar unele elemente tm1puse de simetria 
conrstr'ucţiei au uneori evidente diferen
ţe. Astfel, zidul de fundaţie o.sdlează 
în genere întlre 0,80 iŞi 0,9'5 m wco:;,:i_tme 
iar în zonele de interferenţă a absi
delor laterale cu absida de est depă
şeşte 1,0'5 m, pe cînid 1pe ,latura de noT>d, 
in apropierea zidului deSipărţitor, :se re
trage la 0,70 'lTI. Colţul exterior ide sud
vest înscrie un l;lnghi ascuţit, lăţimea 

pilonilnr aşezaţi în 1pla:nu1 ho::el01r la
terale, nefiind, de asemenea, uniformă . 
Se constată astfel nu numai repe
tatele prăbuşiri ale malurilor şanţurilor 
provocate de un :sezon :ploios sau de 
desJ'ăşurarea mai puţin îngrijită a lu
crării, d şi unele :stîngăl[~ii în trasairea 
fundaţiilor (fi!g. 110). 

·În ceea ce 1pr:Lveşte jpartea ISUpe
rio~ară a zidurilor, presupunem :eă era 
fă:eută din cărămidă, !Sau eă1ră:midă al
tern[nd cu :bolovani de rîu 1). Din ne
fericire nu s-a mai păstrat nimic din 
aceCl!SJtă parte a monumentului. Ceea ce 
atrage atenţia este prezenţa unor t2ără
mizi ]ntregi sau :firag1mentare, cu di
mensiunile :de 28~2.9 x 15-16 x 4 om, 
găsite atH &n molozul rezultat din dă~ 
rî,marea biseridi cît :şi în unele gropi 
aflate în apropiere. Faptul că la nici 
unul din zidurile păiSt~rate azi 'Cl 1pa:rţi
nînd tindei bisericii sau caselor egume
neşti nu se în tJilnesc călrămizi cu astfel 
de dimensiuni, ne ide:termină :să le a tri
buim pe acestea jpereţilor bi'Sericii. 

1) Zidul din str. Soarelui nr. 7 datînd 
de la sfk.şitul sec. XV este lucrat, de exem
plu, în această tehnică, D. V. Rosetti, Săpă
turile arheologice· din sectorul Curtea Veche 
in Bucureşti. Rezultate~e săpăJturilor arheo
logice şi ale cercetărilor istorice din anul 
1953 1, Buc., 1954, p. 236 fig. 42. 
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Fig. 8. Absida de nMd a bisericii 
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rn prirveştJe partea di€1001raltivă, ea era alcătuiltă, în faza iniţială, din discuri 
cu sUipraJfaţa acoperită în parte cu smcill.ţ de nuanţă verde sau maron 
(fig. '11/2). ,fn materialrul rezulta1t de la unul d~n :primele 1incendi1i a~e 
mănăstirii, se găse&c :nwne:roase fragmente de cahle de rezonanţă (fig. 11/1). 

Biserica mănăJs.tirii 'DingaJnu, ca şi Intregul ,c01mpLex oe o în5o~eşte, 
a cunos~ut mai multe eta~pe de lfllil11cţiune, mareate adesea de n1ari ince
d1i şi pusti[,ri ce se abat asupra aceSitei zotne. Deşi puţin laterală faţă de 
drumul urmat de armatele 01tC1ma:rue :spre Bucureşti, mărnă:SJtinea a atras 
asupra ei, în decw1Sul sec. XVI-XVHI, cel puţin trei mari j.efuiri, ur-

·'· .ft :' 
" -~-

d_f1_ f. 
- ~ -

1 
J 

(c<?"/" , 

...0.~:~·~;:;....,.__::~,...__.,: ..... ~.-#;-.~,.;w.,.:.t -~'u.,.-,. • ........ ~ ' ·•.;. 

Fig. 9 Colţul de sud-est al bisericii (detaliu) 

mate de perioade de grele încercări. In urma celei de a treia din aceste 
calarrni1:ăţi biserica a fost ~efăcută, :aldălug:îndu~i-se rm p.nidvor lung de 
cea 5 m. ZiJdurile îneă.Jperii nou cOUllStruite, groase de 0,5'6 m, sînt Ifă,cute 
din căJ"ăun~dă cu dlimemsiull1ile de 27----~28 x 115-16 x 3,,5 cm sau din frag
mente de cărămidă. 

·Mortarul î;rutrebll'inţat aici se compune dintr""'llll nisilp amestecat cu 
yar, pLetriş şi :Doarte puţin că.nbu..'Yl.e. Spaţiile ,între rindurile de cărămrlldă 
sînt neuniJarme, dînd suprafeţelor zidu'lui un aspect puţin îngrijit. UH)e
rior ti:nda a fost îrmJpărţită în două, printr-un alt ZJid gros de 0,42 m, ri
dicat din cărăm,izi cu dimenJShmi'le de 21 x 12 x 3,5 cm. priruse cu montar 
aJJbicios. ComstDuinea ulterioa~ră a aoeSJtJUi zid rezultă şi di:n falptul -că el 
este adosat şi nu ţesut laturilor de nord şi de sud ale pridvorului 
(fig. 12). 

Suprafaţa interioară a bisericii, fiind complet deranjată, si~cr:ura 
zonă în .care s-au mai găsit unele urme ale podelei se află în noul prid
vor. Sînt precizate două nivele de călcare, amenajate din cărămidă. 
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1 

Fig. 11 Cahlă de rezonanţă şi disc OTnamental 

Fig. 12. Fundaţiile pridvorului. 

Polderuua dirn ~că,rămiZ'i de dr.imeniS1uni rusemămătoare cu aJoelea a11e zildurilor 
tindei, aco~peră urn strat de păm,1nrt 1purrta't amestecat 1cu fra~g.m·e.nte de 
va!Se di1n sec. XVII (1ng. 13). Ac01perinld mormintele d in C1!CeaJ 'tă incă
pere, podearua prezintă unele de111i'Velări, fa1pt ,care a im1pUJs 1refC1Jcerea ei. 
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Concomitent ICU zidul despărrţi tor al tind ei s-a amenajat 1p0deaua LI, ultimul 
nd.rvel de IC'.ă'lcare al biSericii. Pentru alOeaStă lucrare s-au folostt că~rămizi 
de diimerusiuni ooemănă,toare cu acelea ale 'Zidului aminrtit. Etalpei de lăr
g.i:re a lbi:s>erilcii îi cornesJpunde un bogat şi variat material omamental alcă
tuit din 'cahle de diifetrite forme, diSJcUJri etc. 

Biseri,ca mă1nă1sti:rii 'T1îngamu i<;;i ffneetează arctLvitatea puţ~n mai tir
ziu de mijLocul sec. XIX, dUJpă o pe~ioaldă de modestă lfuncţiona:r;e. Exis-

Fig. 13. l)etaliu privind pavimentuJ 1 al pridvorului. 

tenţ.a ei ~bud,umată, îndheiată cu o rapidă acţiune de demolaJre, se 
coru~tată cu clarirt.ate şi in si,tuaţia stratigrarfică din interiorul ediâiciuil.ui. 
Alproape Î'nJtreaga sUJpraJaţă es tJe dernnja;tă de g;ropi 'timpurii sau n1ai 
tirzii, morminte1e 'elin pnomJaos s.înt deranjate, osemintele fiind aJrU.Th00.1Je 
îrutr-o groapă puţin aJdd:ncă. Se cooLS~tată totuşi un fapt de01sebit de sem
nHica:tiv, pnin areia că Îil1. tiunlp ce toate înmonmJnrtăril·ţ din v~oohea 
biserică sînt jefuite, nici unul din cele aflate în pridvor nu au suferit 
un astJfel de saJcrilegiru. Aici, singurele deranjălrri IJIDOIV'in. de 1a Îll!m0r
mîntăf1ile v~petate rpe o sujprafaţă dmtu1 de rest11însă 1). Această coillSta
tare poate sta la baza mai mul~tor i:portez:e de l uoru : 

-' deranjarea m01rmi:ntelor din vedhea biiSeni.că s-a fă,cut într-o pe
rioadă anterioară ridicării pridvorului ; 

............. ~gropile [ălsa~te de prilmi'i profanatori dovetdooc că aceştia nu UJ'

mărearu ~ooaterea materialillui de colfl.Strucţie, fundaţiile zidunilor nefiind 

f) Ve-.li 1capi,toLul Ne,cropola, Jn volumul de faţă. 
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atinse în acţiunile lor, ci eventualele comori oou inventarul mOT'111In
telor ; 1). 

____. dUJpă refaoorea clădirii şi adăug:crrea rtinldei înmomllÎnrtări~e inte
rioa:re se vor face numai în noua anexă a edifilciului. 

---J în ul1tima şi cea mai dăunăitomre etapă a dis'trugerilOir de 1a Tîn
ganu, sec. XIX motivul esenţial par:e a fi foot oooaterea cărămizilor şi 
a bolorvanilor d;e ,mu de la fundaţii. De data aooasta s-a mers ditrect pe 
zid în unele părţi, cum menţiou,E.llll pe latura de sud, ajungîndu-sre pînă 
aproape de solul castaniu. Grop:i!.'e dernantelatomlor IPDrnesc de la nivel'ul 
actual de că1caJ'Ie şi se ,J:n!Seriu in marea lor majani,tate numai în por
ţiunea zLduri1lor pe care [e urmăre.siC. In timp ce adînci.Jturile făt:ute de 
primii tprOifaJnaJtoni sînt umplute cu părrnînt ctmuşiru aJrrl!estecat cu lut 
ga1ben şi puţini lbulgă11i de mortar sau fragrrne111te de cărămiidă, acelea 
ale de1nantelatorilor conţin în exclusivitate moloz. Este de fapt sin
gUPU.l loc unde se mai păstrează oorrnpaJct materialul rezll'l'ta't din această 
acţiume ddst:rugătoare, mare 1parte din moLoz filind ruilat, în decursul 
deceniilor care au urmat, spre panta de vest a promontoriului. 

Biserica mănăstirii T~nganu, ahia,r ~n sL1.diul irn care s-a mai păs
trat, ridilcă unele probleme atît de ondin ~st01ric cit şi arhiteotonlic. Iz
voanele scrise a:kibuie a~proape ,fi exclu6ivi tate ctitoria aceaJSta lui R:atdu 
Vadă sau Radu vodă cel Frumos 2), sta;bilindu~i astfel perioada de ridi
care în rprirrnele deceni'i a1e celei de a doua jumătăţi a veacului XV. 
Datele ar.heo~ogioe obţinute pînă acum oan:finnă info:rmaţiHe doicurrnen
taJre şi le oOiiDpletea:ză cu nori e1ernente. ,.A:stfel, reiese în mod evident că 
şanţurile de fundaţie ponnesc din partea supeniiQară a srtrartuluă în care 
s"""*lu găs.rt urmele datate în sec. XIV. Edifilciul a foot ridicat din consi
de:rente de pietate, el !lleavînd run ~ol militaJr căci, săpăturile efectuate 
nru au precizat nioi un indiciu asupra rmor .z:Lduni de aJpă:raJre sau a 
altor amenajări de or1din militar, atît în faz;a iniţială cit şi în secolele 
oe au urmart. :Este pooibH ca voievodul, în nru:meroase1e sale retrageri la 
Dunăre 3) să ,fi aflat de existenţa, 1pe acest promontoriu, a vrermui &:'hit, 
sau biserică de lemn, 'hotămnJd să ctitoricească aici o unitate monahală 
pe oare însă nu a putut-<> data decît cu clătc:hrea bisericu şi unele mă
fl.Inite cOIDIStrucţii din paiantă. ,Nu mult mai ·tîrziru de rla r1dicanea ei, 
mă.r1ăstirea suferă primele neajU111Suri provocate de urn incendiu. ln 
şa:nrţul IV, una. din gropile â.n care s.înt aruncate urme de amsUJră, discuri 
oma~menta1e, calh:le cilindrice ş.a. este deranj.aJtă de M.42, d~tat cu un 
dilllaT de argmt bă,tut la K.Demniţ in a!Tl:ul 1549. IProbalbiJl această calami
tate a deterrrniiilat pe Vlad voievodrul iînnecat în Dimborviţa, 'la Popaşti 

. (1530--1532) să se îngrijească de ctitoria dQlJllJlea.sci a Tîngamtului. Au 
t~t apoi d€10en!ii şi către sf"rrşitul sec. XVI noi pU~Stii:ri se aJbart asupra 
mă.năsbrili. Oomsrtrucţiile de paia'I'lJtă, de tpe latura de sud a jpromOil!toriu
lui, au căzut pradă unui nou incendiu. ln cenuşa scoasă de la unul din 
cuptoarele acesta!!' case a fost găsită o monedă de .~gim.t, oolidUJs emis de 

1) ProfanaTea mormintelor aparţinînd voievozilor sau marilor boieri este ates
tată în sec. XVII-XVIII şi la alte biserid printre car·e menţionăm pe aceia a 
Curţii Domneşti din Tirgovişte jefuită în aceiaşi per"1ioadă cu Tînganu (V. Drăghi
ceanu, Călăuza monumentelor isto-rice din jud. Dîmboviţa, 1907, p. 15). 

2) Vezi, Istoricul mănăstirii Tînganu, în volumul de faţă. 
3) C. Stoide Legăturile dintre Moldova şi Ţara Romînească în a doua jumătate 

a $ecolului al XV -lea în Studii şi Cercetări ştiinţifice la!?i, istorie an VII ( 1956) 
farse I, p. 59-73. 
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Ştefan Bathory după 1580 1). Este !posibil ca această rprădădune să se 
fi desfă.şura:t în cursul campaniei turoeşti din toamna anului 1595. lnsă 
cea mai diLstrugă~toa:re acţiune care s-a aJbătut asulpra mănăsHrii este 
atestată căt['e mijlocul vea,cu!lui XVII. Cu această ocazie !Însuşi edificiul 
religi01s a surferi't grele ava,nii. 1\llateri.alele de la ZlidlJ.rile oo1e sînt risipite 
pe întregul platou. GI'Io'Pi de mărim'i variaibi,le sînt UJm1plute cu cărămizi 
înnegrite de lfum, [:ragmenle de vase, calhle de 1for:me diferite etc. Fără 
îrudnială că aooastă acţiune dd.IStructirvă se leagă de expediţia tunco-tătară 
din anul 1659, care a pustii1t :satele şi mămălsitirile din aoeas1tă p3.1rte a 
Ţării RomiÎneştJi. Frurmu.şanii din lllfov sînt incendiaţi atunci de tă~tari, 
iaT locuitorii duşi în robie. 2). Mănăstirea Plătăre.şti îşi pierde cu aceiaşi 
ocazie toate zapi:sele şi 'hrisoavele 3), :situaţie similară şi pentru Tinganu "). 

Certoetărdle arheologi~ ~înt as~tăzi m măsuTă să staJbi'leas.că amploa
rea densebită a .acestei eala1mităţi. Pe o suprafaţă de peste 1 000 m2, sînt 
împră!Ş'tiate ur'mele incendiului şi dis1twugerilor ICe au avut loc şi care au 
aJfeotat din plin şi modesta oons,tr!UCţie a bi:ser~cii. Nu 1tJ:'Ie\Oe mult timp şi 
o seur,tă etaipă de înflo.rire renaşte pe cenuşa lăsată de .tnagi:cul an 16,59. 
Tîn,ganu i,n:bră în a doua jumătate a sec. XVII ~întT--o fază efemeră de 

1 J 

Fig. 14. 1-2 farfurii din sec. XVI. 3 Farfurie din sec. XVIII 

reînnoire. Acum se adaugă pridvorul edificiului religios, iar pe locul 
caselo1r din paiantă, destul de temeinic J'idicate, aşa curm rezultă din 
chirpi,oul pă:st,rat, se amenajează casele egumeneşti ldiln cărămidă. Pă
mîntul scos din beiCliurile spaţioase ale noii corus1tr1ucţii es:te lfolosit pen
tru înălţarea şi ni,Vle'la:rea sUJpmfeţelor din imedia1ta a1propie[1e. O moilledă 
de wgilnJt (g,nmss) emisă în aJl'lul 116~6~5 de Frie!derildh WilJhehn (11640-168.8),. 
a foot găsită sub stratul de pămJnt galben şi deasUJpra acelui de moloz, 
În şanţ;ul Xf, C!Oil11StitJuind .astfel 'lllll IIDU indiciu in proia>lema datării refa
cerilor respective. Este perioada care coincide cu lupta egumenilor şi că
lugă:rilo~r de la TÎinganu 1pentru a li, se roormoaşte ~voohile lor dreptrulri 
şi ip["Oprietăţi Dar etapa de linişte se stiiTige citeva decenii mai tîrziu, căci 
la Î!I11ceputul sec. XVIII nn ultim incenldiu ipUJne caJpăt casel:or egumeneşti. 
Datele istorice atestă prădalnice acţi'U!l'li tur.oo-tăiare, 1în cursul anului 1717 
sau IÎn răstimpul clllprins între 1735-1739, evenimente care [ndheie 

1) Identificarea monedelor de la Tinganu a fost făcută de cercetătorii Iulia 
ConstantirneiSicu şi H. Dj. SiJ•unL 
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2) Arh. St. Buc.; mss. 128, fol. 213. 
3) Idem, fol. 183-183 v. 
'•) P. Cemovodeanu, IstoricUJl mănăstirii Tinganu, in volumul de faţă. 
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şi exils:tenrţei mode'stei mănăis1tilni IezePu ridicată de Chiajna în imediata 
vecinătate a cti'tnriei soţului ei, Cerniica 1). Cărămizi de la zidurile 
fostelor case sint întrebuinţate 'la Cllmenajarea UJnor modeste locuinţe, multe 
dintre ele fiind bovdeie. In decursul sec. XVIII, viaţa monaihală la Tîn
ganu in1tră într-o fa!Ză de agotnile. În veaiCul urmă!tor s~ngura oonst::cucţie 
care mai su:pravieţuia celor cinci secole de ·:z1buciu1mată existenţă era bise
rica llTiănăJShrii. Miau:ţă, după părerea lui C. SăJvescu, ·învelită cu şindrilă, 
de la care :.surprinldem in săpătu:ră 1ruumero,ase cuie, dotată cu run singur 
turn 2) .ridicat probaJbil:l pe navă, ea străjuia UJn teren înţesat de morminte 
şi de ruine aile [m:;.t,eJlor dhilii. 

Cercetarea mănăstiriri Tîngamu, a cărei eXJistenrţă conespunde uneia 
din etapele de seamă ale oraşuJlui Ca.~pitală, aduce unele elemente de 
o oorrtă ~valoa~re şi pentru istoria arhitJecturii .romîneşti. Ridicată intr-o 
perioadă in care, rîn Cîmpia ~romJnă, Vlarl Ţ~peş corustruise pe celălalt 
drum al Dunării, drumul Giurgiului, Coroana 3), refăcuse probabil Sna
g'OIV'lrl "), ridicase la 'Dkgşor ·un alt €1dlificiu reil.i,gios 5), biJSerioa TJnganu 
C01111JPlertează o verigă a evoluţiei arthi>tectur~i locale cunoscută din nefe
ricillie atit de puţdn pînă acurrn pent:ru sooolele respective. Din tot ce 
s-a const,Puit in perioada aTiterioară lui Radu cel Frumos, cit :şi după 
acesta, "nici o clădire nu ni s-a păstra~t însă întreagă sau măcar irutr~o 
stare ICare să ne îngăduie să dedUJCem trăJSă:turrle caracteriJSNce şi mai ales 
legăturile a~lhitectuTii acestei rperioade" G), pînă la săJpăturile aici prezen
tate. Prin stabililrea p[anUJlui său iniţial TînJganu reprezintă deci o verigă 
importantă la cnnoaşterea avhi'tectur.ii ,religioa~&e rom,îneş:tJi, la jumă tarea 
veacu!lJui XV. Acest edifilciu m{)ldes:t, ridicat probabil de meşteri locali, 
respeotă în mare mă1Su1ră planul armiteotonic semnalat pînă aCUJm la Vodiţa 
II, Cozia, TlfuiguVlitşte, s~hi'tul Brădet, ducrînd în mod indUJbitaJbil spve con
stru~ţiile de acest gen de la începutul sec. XVI. Se vădesc. ~n planul 
acestei cOnstrucţii unele elecrnente comune cu bisericile sîDbeşti din sec. 
XIV 7), care rvor fi tJranJSmise edirficiilor Tomîneşti de la Dealu, Argeş ş.a. 
In raport cu diimerusiuni~ ei, biserti'ca ,.llinJga:nu este mult asemăJnătoa~re 
aceleia de la Cozia, ambele prezentînd pe lîngă planul comun şi un dia
metru longitudinal relatirv egal 8). Ea este cu mult mai mare decit schi
tul Brădet D), dar mai mică deCît bisericile Vodiţa sau Tismana 10). Stu
dti.erea amp~ă a tuturor elementelor rezultate din cercetarea arhe<Ylogică 
va completa date.Ie prirv1n!d aoest preţios mnnu:merrt de arhitectură me
dievală .romlîneru;că. 

1) Gh. Ca>ntacuzi.no, Unele probleme istorice privind aşezările medie1:ale mun
tene în lumina cercetărilor arheologice de la Cernica, în SCIV, an XIV (1963), 
DT. 2, p. 363, 179. 

1) C. Săvescu, op. cit., rp. 106. 
:J) N. Ghica-Bu:deşti Mănăstirea Comana în BCMJ I, 1908, p. 70-11. 
'•) N. Şerbănescu, Istoria mănăstirii Snagov, Buc., 1944, IP· 31-34. 
5) V. Vă tă.şianu, op. cit. p. 480. 
6) Gr. Ionescu, op. cit., p. 277-278. 
7) Gabriel Millet, L'ancien art serbe. Les eglises, Paris 1919, p. 154, fig. 177. 

PJmwl biiSeniiCii de la Smederevo. 
H) Lungimea bisericii Cozia este de 13,80 m, cf. V. Vătăş.ianu, op. cit., p. 482. 
!1) Brădetul are lungimea de 8,95 m, V. Vătăşianu, op. cit., p. 482. 
10) Biserica Vodiţa prezintă un diametru longitudinal de 18 m, iar Tismana 

de 20 m. N. Ghica-Budeşti, Evoluţia arhiecturii în Muntenia, BCMI 1927, p. 131. 
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Locuinţele egumeneşti. JLa cea 10 m, sud de zidUirile !bisericii au :fost 
găsite funldaţii•le din cărărrnidă ale caselor egumeneşti (rf:iJg. 11'5). Ele îll1.Scriu 
un plan tdreptUilJghiulaJr cu lunJgianea de 1116 m şi lăţimea de 8 :m. Pe latura 
de nord la corpul iniţial s-au adăugat ulterior noi încăperi a căror 

<' . .(' . 

{~~:;~,~~~,<:> ,. __ ~~III< 
.. -U~_,;._~, ... ,_ ~~ _, ·'· 11" , --...olOiltl!lilllllilll!ll:l~ 

Fig. 15 Fundaţiile zidurilor caselor egumeneşti 

SUJPTa'faţă este de lOCa. 415 m 2. tAstl:fel, locuinţele ldinl cărămidă, in 
peri()laJda lor de maximă demroltare, :aoqperearu o stiJprarfarţă de cea 173 un~. 
Observaţiile făcute findeosebi m ş.anţurile rlll, V şi VH, dolvedeslc că aceste 
clăldiTri au fost ridicarte pe locul . unor oase din pa:i:amtă. Zidul de vest a 
tăiat cUJptomul unei loouilll·ţe de S~U~prarfaţă, ale călr1o.r urme ifJ11Cendiate au 
fost lSlUir!prilniSe lîn seoţ1unile HI şi IX. Conpul in:iJţial al ~caselor eg.UJmeneşti 
avea beci, tavanrul ICl!Cestuia · fiÎinld ifăC'ut d1n lbîrne ·de stejar. lPodeaua 
beciului cencetată ,îm. s. III este tfonmată, de asemeni, din bime groase de 
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oca 3 cm şi late de 15 cm, orientarea lor fiind nord-"Sud. In molozul de 
un1plu1Jură al încăperii de vest a beciului, au cfrnt găsite rfrragrrnente cera
mirce de la sf:îrrşi1ml LSOC. XVII şi llinceputul veacu1ui !Următor, oooabele unei 
uşi ş.a. DUJpă năJruiTea caselo:c provocată de ~'tun putennie incendiu, local
nidi n-au mai ţinut 19eaana de existenţa acestxJ;r 1Iumdaţii şi în molozul ce 
Uiilljplea beciul au ~:nceput :să sarpe morrn1nte. Suciţi dim zidurile dănîmate 
se mai găseau, pe partea stîngă a bisericii, IPe La jUJmătatea veacului 
trecut 1), in zilele noastre 1păstnîndu ..... se la suprafaţa solului doa1r fDa:gment~ 
de Căirămizi şi mici bulgări de mo~rtar. Dezvelirea rî;ntregei SUf:II'afeţe 

OOU\pată de această c101rustrucţie, în cadrul campaniei !din 1 9r65 va pfiOOUl"a 
noi elemente atît în ceea ce !Priveşte tehnica. lde cornLStnmcţie cit şi datarea 
întregului arnsam~blu arhH.ecta111ic. 

Bordeiele feudale. ~In jurul bisericiri "llinJgarm au fost precizate pină 
în rpr€ zen t gropi1e a şapte rbordeie feudale, datînd din sec. XV pînă 
în veacul XIX. Cea m:ai vedhe locuinţă de acest g:en este B.lO 
descoperit în partea de nord (fig. 16). Groapa acestui bordei, destul de prost 
conservată, afle dimel11Siunile de 4x3 m. Pereţii de est şi vest sînt săpaţi 

Tingonu. 19/il 
s.HI 8.(0 proF;/ vesf 

~ păminf ~nupu deschis rf"euo'ol;. 

~ " • inchis r/oleneJ. 

~ ,, lnt'grif cc.t mu/1" cărbune. 

1::-~<<J cenusă si oase de pe_sfe co/cinol"e. 
1 • 

[li] pom/ni cenu~v /'ncAis rlot~neJ. 

n:IID sol co~lonlv de!~ podu~e. 

6 f'rogmenfe de vo.le f'eutlo/tt. 

~ Îra~menle o'e vase /ot'Bne • 

. 
SCOI'O: 

o 0,5 fm 

Fig. 16 Profilul de ~·est al bordeiului 10 

1) C. Săvescu, op. cit., p. 106. 
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vertical pe cînd cei de pe laturile d~ sud şi de nord fommează .cîte o 
treaptă la,tă de 0,50 m. Poldeaua orizontală bine bătăturită se ada l3 
-0,95 m faţă de nivelul de călcare medieval. 

BoPdeiul a fost umplut cu păLJ.n,înt, am.e.s,tecat cu .multă eenuşă) 
adunată in urma unui incendiu care a a~fecta:t locuinţele din ju1·ul 
biserici,i. In a100st pămînt a 'fost gă:sr.ltă o mare can tita: te de o.wse de peşte 
şi numeroase va:se ceram.ioce, une1e într1eg~bile, altele în stare L:agmen
tară. Bardeiul 1 O a :suJprapu:s, pe latura de nCirid, o groapă de bucate geto
dacă. DUJpă ma'Leria1ul ceramk pe cruPe îl oonţine, alcătuit din oa:le, stră
chini, cahle cilindrice şi plate, etc., .acest be~ndei poate fi data~ în a dc1u.a 
jrurrnătate a :sec. XV. (fig. 17 /1-3). 

Trei locuinţe, de&cOipe:ri te 1cu ocazia :săpării .şaruţului I, (B.l, 3 şi 

4) aparţin unei alte perioade de f;UJnoţionaTe a ·mănăstirii. Dintre aces
tea B.1 şi 3 au di'mensiunea de 4x4 n1 1pe cind B.4 ~n1scrie o :suprafaţă 
dreptunghiulară cu laturile de 2x4 m. Bordeiul ~ amenajat în partea de 
suld a bisericii, awea pereţii vert1ca~i, poldeaua orizontală, fd.ind săpată 
la -1,05 m faţă de mivelul wotucd. Pe laturile de est şi de rvest s-:-aru 
găsit gropile a şase p~ri. cu diametru! de 0,20-0,35 m, adînci te faţă 
de podea cu 0,50-0,60 m. O a1tă g.11oa.Jpă de par se află în zona de oentru 
a locuinţei. Irrtrarre:a în bomdei se face printr-un gînlici amenajat pe la
tuTa de est. În colţul de swd-vesrt &e af1ă o groapă de buoote (fig. 18). 
Singurul ba:ndei din aroea~stă categoo:ie ca,re a avu:t o inJStalaţie de foc a 
fost B.4. Pe latura de niQird, ajproxim.ativ pe mij}ocul acesteia, a fost 
amenajat un cu:ptor săpat în afara 1ocuinţei, î:n solul ca:s1taniu. Di'a:metrul 
cuptorului es'te de 0,80 m, iar înălţimea gur~i de 0,40 m. Vatra onizontală 
ema li'pită şi ansă putern1c. În faţa gurii cuptorului se afla o suprafaţă 
oomicircutlară, de a:.51emeni, puternic atrsă. Bondeiu'l 4 avea acoperişul în 
două ape, friind sprijinit de doi pari ale căror gropi se gă>Seau pe ~laturile 
de es1t şi de vest. 

Materiail ul arheologic des.ooperit m aceste locuinţe eS'te extr:em de 
sărăcăcios ·şi fragmentar. Au .fost găLSite fragmente de oale cu om.'lpul 
globula.r, buza fiind scundă, orna'tă cu dlhllgi de angobă, fragmentle de· 
străcihini :smălţu]te şi cîteva obtecte metalire. După materia1ul pe care il 
conţin botrdeiele 1, 3 .şi 4 datează de la sfîrşitul sec. XVI şi me~putul 

sec. XVII. 
Un alt gifUJp de lbardeie a ~f,ost amenajat \ÎJn rultima etapă de fumcţio

nare a mănăstiri-i Tîn;ganu. Din a;c.eastă categorie rfac parte B9 şi B19. 
Locuinţele sînt în genere &paţioaJ.Se şi adinoi, la arrnenaj<Wea loc folosin
du~ din plin .cărăm.izi scoaiSe de la casele egumeneşti afla 1:le în ruină, 
bolov.ani de rîu, bîrne de lemn. Materialul anheolog1ic găsit ·în aleeste 
locuinţe este, de asemenea, frngmentar şi puţin. 

Gropi gospodăreşti. Numeroasele reparaţii care au fost făcute 

i:n decursul seoolelOtr au nooesitat mari cantităţi de pămînt, procu
rat din gropi afllate 1n d.mediarta vecinătaJre a bisericii. AoestJe gropi de
mami dillmensiuni, ump:Lute cu pămînt cenuşiu, fragmente de v:a:se, căr

bune, resturri de la corustrucţii, au cfast gălsi1te pe laturille de sud, IVffilt şi 
de nord ale edi1ficiului re'ligios (fig. 19). O situaţie sianiJ.a:ră este cwnos-· 
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Fig . 17 Vase dat înd din sec. XV-XVI 
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TINGANt.J 1961 

S 1 /:Jorde/ul 3 

-C,&3 

'--------

~ sol ceov~;v olbic;bs (/'Poo'o?' 

lTIIO sol cas!oo/u 

E===::l sol ceno.s;v /i7c17/s (lo/el.'t) 

E::::J cenusa 
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-fm 
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Fig. 18 Planul şi profilul bordeiului 3 
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cută şi pe Deatlul Radu Vodă 1}, unde in jurul biserici au fost semnalate 
rustfel de mari ,_giropi, tran~slformate apoi iÎn lo1CUri de depozitare a .resturilor 
gospodă:neş:ti. În af:aJra a~ces.tor maJri gropi la 'Dînga:nu au foiS't su:nprirus•e, în 
S:pEJdal pe latura de nor:d-veiSit, nlllffieroase g~api de mai m.id di.men 1siuni, 
adesea umplute cu materia:le rezultate din inoendi1i1le care s-au abătut 
asupra an ăn ăiS•NTi i. 

·~ ...... ~,. ,. -... ~ _,, .. ,. . 

Fig. 19 Gropi de bucate şi gropi menajere în şanţul 1 

Gropi pentru cereale. Deşi mai puţine decît în aşezarea cercetată 

la Străuleşti 2), gropile pentru ce~eale sint prezente şi în cadr,ul 
mănăstirii T~nganu. · Săpate în formă de clopot sau de sac, avînd o 
capaci•tate de:stJul de mare, eLe au foiS:t întrebuinţate la conservarea .cerea-

1) V. Zirra şi M. Constantiniu, Săpăturile de la Radu Vodă. Raport final, mss. 
depus la M.I.B. inv. 61.421. 

2) Vezi, 'rapo11tul :privind săpătur.Lle de la Străuleşti_-.Măicăneşti, în volumul 
de faţă. 
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lelor, fă.T'ă a avea însă pereţii a~i 1). Multe dintre aceste gropi au sfilrşit 
pnin a fi ump1urte cu mo1ozul provocat de distrugerile oa~re au arfectat 
constlrucţiii1e mănăstirii Tinganu. 

Materialul arheologic. Săpăturile întreprinse pînă acum au scos la 
iveală un bogat şi variat material arheologic, datînd din sec. XIV pînă 
în veacul XIX. Aceste obiecte executate din metal (fier, bronz, ar
gin L €'te.), lut ars, sticlă sau oLS pot fi gnupate rîn mai multe categorii : 

' \ 
1 
1 

--- ----·- --------- ----L 

Fig. 20 Fragment de carui sec. XV 

- uruelte de producţie .şi obiectR pentru con:sVrucţii, printre care 
menţionăm UJn Slfredel, un [:rngment de la un ciocan, ambele i!)iese fiind 
folosite la refaceriJe din sec. XVII : cuţite, custuri, scoabe de ~i, 
cuie etc. 

- .obioote de cult : o 'linguriţă pentru 'ritul ffmpăTtăşaniei, o jumă
tate de oandelă desooperi:tă Jntr-<> groaJpă de la inceputul sec. XVIII, 
cruci uliţe .ş . .a. 

3) .Aistfel de gr-opi au fost folosite la T:îrnganu \PÎnă la sfîrşitul sec. XIX. C. Să
vescu, op. cit., IP· 108. 
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- monede dat1nd din ISOC. x~IV-XIX 1) ; 

- obiectre de îmbrăcăJminJte şi poldoalbe 2) ; 

- obiecte ceramice care coiilJ.Srtituie inrven:ta:rul oel mai bogat şi 
1n:al vall'ia't, înC€Jpînd cu sec. XIV pină în sec. XIX:;). n·m acea::;1tă cate
gDirie fac partre pi:es.e fo1lasite la arnamenta:rea bisericii şi a caselor egu
n1eneşti ca ; discuri acope
rite în parte cu smalţ ma
ron sau verde cahle de di
ferite forme şi dimensiuni : 

- vase de uz casnic, 
începînd cu borcanele carac
teristice sec. XIV-XV ~) şi 
continuînd cu farfuriile şi 
balurile smălţuite din sec. 
XV-Xv! oale, căni, stră
chini. ş-a. Lotul cel mai im
portant îl constiuie obiectele 
cer amice descoperi te în B.l O 
(fig. 20, 21). El cuprinde o 
gamă variată de produse ce
ramice mult asemănătoare cu 
acelea descoperi te la Ca
cani r)) lucrate acolo de meş
teri olari locali. G). 

Cmnparat cu materia
lul ceramic sţ-mnalat prin 
săpăturile din cartierul 
Străuleşti, rezultă că la ju
mătatea sec. XV, pe cînd în 
aşezarea sătească predomi
nau produsele de calitate in
ferioară, la mănăstirea Tîn

1 

_______ j 
Fig. 21. Ulcior cu decor in lustru clescope~·it 

in H. 10 

ganu erau folosite obiecte de factură superioară. 
StUrdierea lor atentă sooate în evidentă aeemănări inconbes:tabiJle cu 

' obi,EJote1e desiOOiperi:te la Coooni, centru aflat în secolul al XV -Jea în plină 
fază preurbană 7). Nu credem că greşim a considera că aceasta trebuie să 

1) Vezi paragraful descoperiri monetare. 
2) Vezi paragraful, necropola Tînganu. 
:1) Tra,tarea mai pe larg a acestei cate•gorii de obiecte arheologi'C'e se va face 

î111tr-un stuldiu aparte, 'În oa!'e se vor ,lua în di1scuţie rezulhaJtele să1pă'tul"iilor efectuate 
.atît La Hnganu cit şi la Strău1eşti, Piaţa de FlOTi etc. 

4) D. V. Rosetti, Ş·antierul arheo~ogic Cetăţeni, în Materia~e, VIII 1962, p. 76, 
fig. 3 ; N. Constantinescu, Contribuţii arheologice asupra Curţii Domneşti din Tîr
govişte (sec. XIV-XVII) ·1n SCIV, XV (1964), nr. 2, p. 232, vezi şi raportul pri
v1I1Jd săpături1e de la Străuleşti, din volLllmui de faţă. 

5) N. Constantinesou, Observaţii asupra ro-tului fortifkat din Ţara Romînească 
in sec. XIV-XV (Aşezarea de la Coconi r. Olteniţa), în SCIV an XIII (1962), nr. 1, 
p. 68 ; . Idem, Coconi, centru de producţie ceramică din Ţara Romînească (sec. al 
XIV-lea), în SCIV, an XV (1964), nr. 1, p. 111. 

Il) Ibidem, rp. 108. 
7) Ştefan Olteanu, Conflribuţia arheologiei La cunoaşterea genezei şi a carac

terului economiei oraşuJui feudal în Ţara Romînească, Comuni:aare extP'lJ!Să la Sesiu-
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fie şi ceramica tîrgului BucUJreştilo~r pe !Care Vlad Ţopeş şi a1poi Hadu cel 
Frumos îl foloseSJc ea reşedinţă :vnievodală incepind cu mijlocul :sbuduma
tului vea.c XV. A:na1hza oompa;ra1tivă a des1coperi~ni1or dJLn oentl,ul actua
lului or:a:ş, cu oele de la Străuleş1t'i-Măicăne.ş:ti, T~nganu sau din alte aşe
zări .afla:te în zona cen tra1ă a Ci•mpiei 1I'Omine, pe măsura extinderii cer
cetărilor arlheo1ogice, .reprezintă fll:na d~n metodele stu:dierii genez.ei Bucu
reşti.tlor. 

PANAIT I. PANAIT 

NECROPOLA FEUDALA 

:În crumpanii1Le de săpături efectua1te la Tinganu în anii 1961, 1963-
1964, alături de celel•alte obiective rummă.rite a :fOt'sL cercetat şi cimitirul 
fe'UJdrul. A.strfel, prin s.ecţiurui1e şi casetele deschi:se s-au putut sLabili toaL·~ 
limitele ci.mH;i1rului : în secţiunea I limita es·tică, in secţiunile II .şi XIII 
limita vesliică, cea sUJdkă în :sec~iunea IV 1ia.r cea nordkă în secţiunea IX. 

Pînă !Î-n prezent întitndell·ea necropolei a :f01st predzat.:l pe o :3•upra
faţă de ci.~ca 1 000 m ~. 

Numărul înhumărilor şi al reînhumărilor se rjdică la cifra de 251 1)_ 
Dezv.eliTiea şi ICereetarea unui atit de bog.art număr de mo.r1min:te, a du3 
la o serie de oooerva~ii asupra felului de îrnmoruniint,a:re, a ritului şi a 
obiectelor de inv,enta:r gă:si•te în •aoes1t,e mor~minie. 

Cele mai multe înrrnor:mînrtări au J01st descoperite în secţiunea II 
- ·68 de molr"mirte i(lf~g. 1211). In general s-a olbse.rrv:at că !Sectorul cel mai 
aglO!ffi€lr~t din cirrnitir este aJOOla situat în apTIDjpierea bisenidi şi aruume 
pe ·o ratză de ,JQ rrn în jurul a~C~eSteia, unde au fost desooperi~te oHe 2-3 
suJpraipU!ne.ri de mo:runmte. In aroest sen1s s.ahe1etul 86 desooperit în secţi
nnea H la adînci1mea de - 0,86 m faţă de solul actual a tfotst aoo1peri1t de 
un alt mormînt M. 18, iar tibiile şi peroneele ii erau acoperite de M. 16. 
De aci I'lezultă că mo:rmîntul 86 este mai vechi în comparaţie cu celelalte 
dOIUă arrninJtitte (M. 1'6 l'?i M. 18). Nid unul !dintre o~le trei s~ahe1Lete ruu au 
avut a!S'Upra lui v;reun obiect care să ne ser;vea:s:că ca element de datare. 
Totuşi su;pr8.1p1Uineri1e ne dovedes1c că ~c~mitirul a ,folosit acelaşi spaţiu 
într-un răstimp mai îndelungat. 

Menţionăm faiptul că rrnQrm'in:tele din preaj1ma hisedoii sînt cele 
mai bo@a1be în inventar. Asbiel mormintele 222, 225 şi 218 gă.s~te lin;gă 
peretele suJdiiC .al pnonaosului au avut toate oa inventar mnnede. Cel 
mari. v.edhi morlm1înt cu monedă este M. 88, data:t eu un dinar din arg,iJnt, 
emi:s în anull 1547, din timpul dorrnn.iei lui Ferdirnanld I al Ungariei. Mo
neda a foB~t găsită între tialange1le mm5Ji st~ngi. S-a obsen~at de a:Siemeni 
că cele mai v-eahi morminte datate cu monede din sec. al XVI-11ea si:nt 
în secţiunea II, rrn apropLerea bi..-;eri:cii. tfot in aoea:stă se1cţiune au mai 
foot dezveHte o se~ie de Î!nlmormmtări, fără inventar ('morminrtele 121, 
1'214, 12'5, 127 şi 128). 

nea Ştiinţifică de arheologie medievală Iaşi-Suceava 1003, vezi şi Studii an, XVI 
1963 n. 6 p. 1273 : N. Constantinescu Coconi centru de producţie ceramică din 
Ţara Romînească (sec. al XV-lea) SCIV an XV 1964 nr. 1, p. 112. 

1) Din 251 morminte, 61 sînt depistate în caldnul săpă'turilor din vara anului 
1964. Ti,mpuJ SCUII't .avut ua di!Sipozi1ie nu ne-a penmi1s încă să L'iltUJdiem, indeapJ:'I()C)JpC'. 
inven•tarull desooperi't aJSUJpra lor. 

264 

https://biblioteca-digitala.ro



!Cel mai nou morffiîn t este drata t !Printr-o 
monedă de 13 •Kireu:oer din â'ligint emi ă [ n anuJ 
1·82•1 i(s·ecţiunea ~I, IM. 11·9) ld etşi este lettmots,cut fap
t-ul că tîngănenri ts-au înmo:rtmJÎniJat aid !P[nă iîln a 
doua jumătate ·a sec. X1IX. · 

!Majoritatea moii"mLnrte1or ffint s:irrn:ple gropi 1 

dre!Ptunghiulare, tsălpate l'a aJdJînJcimea maximă de 
- 1,40 m şi rrninimă de - 0,15"0 m; cele mai 
muUe ISIÎnt înJSă la .a~dîncimea de - 0,•7·5 m 
0,90 m. ' 

tÎn une1e ~oil1minte s-au gă!Sit. şi restUJri de 
lemn lPro;ven:iJnld de ·,la skTie . 

. TO!ţi m01r;ţti ~au 1fost des,coperiţi 'cullcaţi· pe 
spate, c u ibraţele !paralele cu ·oo.npul şi [nido~te din 
cot, ifomn:înd un tunjgihi a1proape dii"elpt. În majo
ritJa:tea caJzuTi101r· mlîinile silit .îndoite ân zona su
perioară a abdomenului, iar tîn r ·est stau aşter
nute ~pe stern l (ibraţuJl leu antebmţul fOII"meruză un 
liD!glhi 'd!rept). 1(tfig. 1213). 
· IM~inile tslÎlnt aşezw-te una )peste alta, rle Olbi-

cei stînga peste ldtreajpta . ·în mîini, [n mo'd obiş
nuit în stînga, au fost tdesco~perite mone(iele puse 
mortu'lui respoctw. 

Orientarea 1celor inrrn01nmîrutaţi este est-vest, 
cu CaJpul la vest ş i rpidoar<:ile ·}a est. IS~u ICODJSta

tat ş;i une1e variaţiuni mici de o t<ientare ,ISIPre 
sud-est !Sau ISUJd-vest datorate anotimplllri!lor îcn 
care s~au !făcut îl11ffio!I1Il1('mtările. {fig. Q4). 

Hrin irwentatrul des ooiperit şi ·!felul lîn care 
au 'fost lînmo;nmînrtaţi s -a ldQIVedit că rn01rmin1tele 
a1parnţin căl'Uigărilotr rrnănăsţirii p r-ecum IŞi lo,cui to
r.iJloiT s at ului. T:înlganu. lntre mormintele lele călu
gări şi 1preaţi aJmintim : L9c'he1etul notat cu nr. 11, 
desleaperit lîn !Secţiunea II, 1a admcimea de 0,·83 m 
fată de sollu:l actual 1care a avut sub craniu o 
cfu.ămidă cUJplrin12imd jpe ea semnul cru1cii şi ini
ţialele I. C. (Isus Cristos ). Alte două cărămizi i-au 
fost de:soo:perite, alum.eoate, !Sub ih11lmeTUJSul 1drept 
şi ts1tîng. Desigur că a1ce:stea inti.ţial au ttost aşe
zate în drea!pta şi ~n stînga craniului. 

un alt nnomnînt de cil'ugăi , notat M. 1'17, 
a fost găsit cu cele trei · cărămizi in situ : una sub 
craniu, iaJI" celelaJlte două 1pe latUTi'le ,c:mniu1ui. 

Dintre mommirutele de preoţi, remartcăm mocc
mîntul notat IM. •37, din secţiunea IH, găsit la 
adîncimea de - 0,•6,2 m. Pe craniu s-au gătsH res
turi d e la o ţesătură d e CUJloare venele. 

:Prin sălpă turile ef.ectua te · ts-'a ipU tu t consta ta 
că · în ~Şan1U!l XI, tras at iperlpendkular pe . zidul 
surlic al naosuTui, au fost daslooperite şa/Se schelerte 

...... ...... 
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de copii, din numărul total de 15 schelete. De aci tragem concluzia că 
această parte a cimitirului a fost 1folosită Lntr-o perioadă. de epidemie, 
care a secerat copiii locuitorilO'r :satului. 

În zona de vest a zidului pridvorului, in exteriorUJl acestuia, au fost 
des·coper:rt.e două mormd..nte nolta.te M. 89 şi 182, ear:e străpung pavajul 
exLstent în juii"lll bi-sericii. (fig. 10). Menţionăm că pavajul a fo.3t ccm:s
tnlit odată cu pridvorul bisericii, adică în secolul al XVII-lea . 

. riMj41IIV 196~ 

S«fiVHt'O 13 - 11.227 
10 IO JO "O ~C.Ift . 

Fig. 23. 1\Jorm~n~ur 221. 

În afa~ră de mormintele descoperite în preajma bisericii, cu ocaz1a 
-dezvelirii zidurilor edificiului, au fost descoperite în interiorul aces
teia 24 de înmorm.întări. !(vezi planul bisericii fig. 1 0). 

Astfel, în pronaosul bisericii a fost găsită o reînhumare notată 
M. 24 din .care se pă1strează nlllmai craniul şi il.Ln femur. Alături de 
aceasta au existat alte d01u"§. linhumă:ri, notate M. 53 şi 1M. 226. 

lVIormîntul 53 este deranjat, avînld păstrat numai ~crupul răsturnat 
pe spate, bazinul şi oasele picioarelor. Credem că înhumarea respec
tivă, asupra căreia nu s-a găsit nici UJn obiect de inventar, dar care zace 
pe păm:întul viu, face parte dintre prrmele ânmor:mîntăJri din cad~ul ne
cr~polei, deranjată de inrvazia tJuocilm şi tătaTilor dim to.a1mna anului 
1659. 

Monrnintul 226, descoperit la distanţă de 0,58 crn .faţă de zirlul sudic 
al p~cnaniSului, in interiorul a-cestuia, este [ormat din două femu:re şi o 
tibie ; groapa lui taie pămîntul de umplutură ifez;ultat din dărî1marea zi
durilor bkserd.cii, în sec. XVII. 

Restul moillmintelor au fost descoperite, o parte, mtre zidul p~ona
o.s.ului şi zidul adăugat iîn sec. al XVII!I-lea iar oea1altă pa~rte &n spaţiul 
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·cupriln:s intlfe zidul despărţitor al pridvorului adăogat in sec. al XVIII-lea 
.şi zidul1propriu-zis al acestuia. S-a obsevvat ~că ~n general inventarul celor 
OUJptrinşi in ~nteriomul lbi1sedcii este cu mult tmai bogat deoît al eelo-r din 
afară . În acest sen:s as.upra M. 223, a fost gă.Jsită o monedă bătută ~n anul 
1774 (?) , un •piron şi o catara1mă. Acest mormînt a sUJpraJpus un altul notat 

J 

Fig. 24 1. Oseminte deranjate, în pronaos. 2. Porţiune din necropolă cercetată in 
secţiunea XII. 3-4 poziţii de inmormintare. 

M. 244 care in dreptul urechilor avea cercei, m mîna stingă monedă da
tată m anul 1,583 :şi J'estuJ'i de ţe3ătură pe oa:se. El eJpaJrţme etapei ante
rioare amenajă:rii tindei. 

Sub zidul din sec. al XVII'I-lea adăogat ·În pridvor, au fost desco
perite moiiTI1intele : 240, Q41, .24:2 şi 70. 

Din moiimÎntul 240 s-a păstrat numai bazinul şi oasele picioare1or, 
restul fiind desirgur distrUtS odată cu coiillStruirea zidului amintit. Pe locul 
unde se află coloana vertebrală au fost des100perite înş1:ruite oOtpci de 
metal. Asupra mormintelor 241 şi 242, !Paralele între ele şi paralele şi cu 
mortrn1ntul 240, s-a găsit um. şirag de mărlgele, suJb fbălrlbia lui ,24!1, pre-
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cum şi o perecihe de cercei şi un inel cu rpiatr,ă, aflat la mÎ!na stîngă a 
M. 1242. Mormintele 12140, ·24Jl şi 21412 au lfost gălsirte la adm cimea d e 
- 0,,82 m [aţă d e sol. 

,Mor:mlÎlntul 710 d_,es,cop erit !lin afa["a zidului din s ec. al XV(III-1ea al 
prid(\7\oirului, dar ISiuJb 1r1i1Velul lui, a cfotSt găJsit 0U o mo~nedă! tUJroească o 
a1ccea, emisă [n ,a~nuiJ. 11 1718'5~1 '71816" de sultanul Hamid I !la OolrllStantin~ol. 

1a 

5 ' 

3 t,. 

8 

F ig. 25 Obiecte de podoabă d escoperite în necropolă 

Alăturat de M. 70 este M. ,24,5, d eso01perit cu o rn.o~nedă de sec. al XVIII
lea <(emisă Îln 1'774), siUJprapus la irilldul lui de M. 24.6 a.SiuJpra că,nuia s-a 
deS~ooperi t o :peredhe de cettei. 

În rapoTt 1cu 1r1.urrnăr.ul lffiJOinminteloir desoOjperite, iruven.taTul este în 
gener al să1rac, -fiinld format din : monede, oibiecte de podoabă, olbie~cte de 
uz casnic şi 'foaJrte puţine ~esturi de îmbrăcăminte. 

Mormintele aparţinJÎnd sec. al XVI-lea, afară de mone~de nru au 
alte obieiCte de inrventa~r. S-a oibserwat . că aJbia din sec. al x~vm-lea pe • 
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lîrngă monelde tS-au mai găJsit în anoPmintele ~r~spective şi alte obiecte 
de inventar. 

Monedele. În 46 de rrnonmilnte 1) s-au desoope:rit rrnomede SIUJnprin:se 
în marea majoritate a cazu:riLor la mîna stîngă a celui inlhumat . 

.intre aceste monede 3 !S!Înt din sec. al XVI-lea, ,5 din sec. al 
XVII-lea, 23 din sec. al XVIII-lea şi 7 din sec. al XIX-lea. 

Monedele turceşti sînt aJS!pri, datînd din seoolul XVIII şi XIX, emişi 
de diferiţi sultani : Selim III, Mahmud II, Mustafa IV, Ah:med H, AJhmed 
IH etc. 

Monedele austriace :sînt dinari emişi de către împăraţii Ferdinand 
I şi :Fe111dinand II, llV.Iaxilffiilian H şi Francisc I. Monedele autstria,ce mai 
sînt reprezentate şi prin Kreutzeri. 

Sin~gura monedă germană este un pfenig de bronz, emis în anul 
17;55. 

Obiecte de podoabă: 1) Mărgele. În cîteva morminte au fost găsite 
n1ă.rgele care formau şiraguri. Toate mărgelele sînt din sticlă, ou excepţia 
unui. !Singur şrrag de 3 piese negre ,lucrate dintr-o !Piatră lucioasă, de 
fol!'mă !paralehp~pedică, descoperite [n secţiunea 1IV, M. 62 {fig. 2.5/7). 
Mărtgelele din sti!Clă sînt : albastru-1îrljChis, negre şi rQŞii. Forma Iar este 
tulburată alungită cu striuri ICfig. 2!5.'6) sau inelaTă. 

2} Copcile srunt lucrate dil!l metal. Astfel ân M. 107, şi în M. 
218, copcile aşezate pereohi pe pieptul celui irumormîntat au suprafaţa 
în forma unei petale (fig. 25/8). 

4) Nasturi. într-un si.nJgur morm~nt s-au găsit nasturi de fonnă 
glOlbulaTă lucraţi din argh1t. 

Tot dintre ~biectele de podoabă amintim două anouri din a~int 
striate rpe 1supralfaţă şi prinse între ele prin două mici inele, precum şi Ul11 

pandantiv rfonmat dintr-o piatrră paralelipiJpedică :prinsă ântr-o montiură 
din a.Jrgint. AceS'tea au fast descc1perite în interiorul bisericii la M. 244, 
la dreapta cajpului. 

'5) Inele. Din această categ01rie de podoaJbe amintim : un inel din 
argint, imitînd un grifon (fig. 25. :3), avînd toată suprafaţa acoperită cu 
incizi.i paralele. AH inel lucrat din aramă are placa ovală, conţine un 
patrultater incizat !În care se înStcriu 1două certcuri cu un punct tot indzat 
în centrul lor (fig. 25/2). Al treilea inel este din argint, masiv, lucrat în 
ci:zelură. în ICentrul său sînt două ceTicuri care se ~înts,Ciiiu, ICll doilea cerc 
cu:prinZiînid in mijloc un desen zoomonf {un gdfon). Pe verigă, în dreapta, 
şi în stînga plăcii se află reprezentat un desen floral (fig. 25'1a-1b). În 
l\,1. 193 a fost găsit un inel din argint cu o piatră de culoare gălbuie-roşcată, 
în~adrată într-o placă sulbţire din argint. La dreapta şi la stînga pietrii 
veriga are reprezentate .în relief două capete de lei, încadrate de un de
sen floral {fig. 25/5). La acestea adăugăm şi un inel din aramă pe placa 
căruia se află un decor :format din linii incizate l{,ftg. 12:5/4). 

Obiecte de uz casnic. Atît în M. 25 cît şi in M. 219 pe bazinul înhu
matului a fost găsită cite o lamă de cuţit. 

în M. 89, lîngă capul celui înmormîntat s-a descoperit un amnar. 
Resturi de îmbrăcăminte sînt foarte reduse, constituite în Sipecial 

din ·ră·măşiţile Tezultate de la !ha~ne preoţeşti ('M. 91). 

1) Ne referim numai la mormintele descoperite în anii 1961 şi 1963. 
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Inveniax:ul desoope-·ii iÎn mor.tninte, foarte modest de altfel, ne ajută, 
să stabilin1 că populaţia sătească era formată din oameni săraci. 

. S-au observat însă şi mid excepţii penbvu mo;rmintele cuprinse în 
pronaosul .şi pridvorul bisericii, şi cele aflate imediat în apropierea edifi
ciului, unde inventarul a fost rrnai bogat. 

MIOARA TURCU 

AŞEZAREA LATENE 

Aşezarea geto-da,că, semnaLată în campam.ia de săpătUTi a anului 
1961 .şi cercetată în continuarea săpăturilor arfueologice din anii 1963-
1964, prezintă cel mai ~veohi nivel de locuire al plato:ului de la Tînganu, 
fiind reprezentată pînă în :prezent printr-o serie de gropi şi bordeie, 
masate în mod deOisebit în partea de sud-est a terenului. 

Pină in momentul de faţă, cele mai multe complexe Latene au fost 
surprinse în secţiunea I. Astfel, în această secţiune s-au descoperit trei 
borx:leie Latene notat B. 5, 6, 7 !precum şi două gropi. 

Bordeiul 5, ses.izat în secţiunea I, a;vea forma unui patrulater cu 
colţurile rotunjite, afUIIlJdîrrldu-se în pămintul castaniu, la adîncimea 
de - 0,50 m faţă de sol, în st1ratul castaniu. ~Inventarul bmdeiului este 
de asemeni compUlS numai din ceramică. Atît bordeirul 5 cît şi bondeiul 
6 nu au a~vut instalaţii de foc. 

Bordeiul 7, se află în imediata vecinătate a bordeielor 5 ~şi 6. 
El are deasemenea forma nnui patrulater cu colţurile rotunjite. Pămîntul 
dirn acest bondei, de culoare cenuşie, a foot am.estecat cu cărbune. Flun
dul ibollldeiului, des1ccperit la a.tdiÎlntCin1.ea de - 1 rn faţă de nivelul de căl
care actual, :s-a adîncit în pămîntul viu. {~fig. 216). 

În acest bordei a fost descoperit, pe li:ngă ceramiea .1uorată la :roată, 
şi cu mîna, un vas mare de provizii, un dhiup, a.:supra căruia vom reveni. 

În secţiunea III, a fost de asemeni deSloaperit un hordei notat B. 8. 
Groapa boroeiului se afunJdă în solul castaniu, avînd adîn:cimea de -
1,20 m faţă de nivelul actual. 

Părrnintul de umplutură era af'mat oonţinfmd multă cerrUJşă, prin 
aceasta demonstrind că locuinţa a [ost distrUJSă de un incendiu. Dlllpă 
unele porţiumi mai ame, mai IÎ!n!llegrite, ISe pare reă :Uncendiul :s-a produs. 
în colţul de nord-est, Ulllide şi materialul lemnos a fost mai bogat. In 
am.estec cu cenuşa găsită în bo!Itlei s-au aflat şi bucăţi mici de că1:1bune, 
ceea ce dovedeşte că borrrleiul a fast aooperit cu trestie. Pe tot fundul 
bordeiului şi mai ales în colţul de suid-est al acestuia s-au găsit risipite 
fragmente cerarrnice. 

Pe latura de nord-est borrleiul Latene a fost secţionat de glroapa 
unui bortdei feudal din secolul al XVIII-lea (B 9)., iar în. colţul de sud
est de un moi'IIllllnt feudal (fig. 27). 

în. oolţul de r.surl-est al bordeiu.lui s-a găsit masată o mare canti
tate de pămînt înroşit, provenind de la o vatră. O dată cu şpăcluirea ve
trei, care era aooperită cu nn strat gros de cen~ă şi că:rlbUJne, s-a găsit 
un amnar de fier şi o cremene. In jurul ei se a:flau :foarte multe cioburi. 

Gropile deSJCOperite mai ales IÎll s. r. '(groapa r1 şi groalpa 7) au formă 
de clopot, mult ad~ncite faţă de sll!prafaţa solului (2,50 m), fiind umplute 
cu un pămînt de culoare cenUJŞiu-ân(!!his. 
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rviaterialul anheologk descoperit atît în con1plexele Latene (bordeie 
şi gtr'O'Pi) amintite, cît şi rrn stratul de cultură LatEme, aflat în secţiunile I, 
III şi XI, deci în partea de sud-est a plaioului, este fonmat in cea mai 
mare parte din cerami·că frag.mentară f.oarte puţin intreg1bilă. 

llhOANU 1963 - GRUIYOUL tJOROE/t/Lt/l 7 

---------------- -------~--~------·--------- --- -------l 

Co~elo 2 1 

/ 

.Seci f 

' 1 

1-04 1 ' 

\ 

-0.70 

\ 

Case/o 1 
-0,85 

Fig. 26 Planul bordeiului 2 (secţiunea 1) 

c 16 

[!76 

Ceramica dacică de la 'Dînganu, asemănătoare celei de la Popeşti, 
avînd aceeaşi or1gine 1) poaie fi împă,rţită în patru categn!Tii. 

Ceramica primitivă, neagră şi roşiatică lustruită. Pasta vaselor din 
a·ceastă categorie este corrnJpactă şi conţine in .compoziţia sa. mică şi nisip 
foante fin. În genere ceramica din categoria amintită este redusă fiinJd 
formată din : frragmente de strădhini, cu buZJa ră:slf,nîntă în afară (fig. 28), 
fragmente de fructiere cu IPiJCior, străchini mani asemănătoare fructie
relor şi oale bitrronconice. Decorul este format mai silrnjplu din incizii. 
Dintre vasele întregibile amintim un vas mic negru, de formă tronconică, 
cu fnndul plat (ifig. 2i9). Vasul a fost desc01perit în B. 5. Tort aci trebuie 

1) Şantierul arheologic Popeşti, în SCJV an 1955 nr. 1-2 ; Radu Vulpe,. 
$antierul arheologic Pope~.i in Materiale vol. V. 1959, Idem, vol. V, p. 307-325, 1959. 
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în~adrat şi vasul 'mtare de 'prorvizii de culoare :roşiatică, din iB. 7. Vasul 
are buza complet ră:sJnintă în afară. Pe umărul vasu'lu~ există un decor 
incizat format din linii pa'l·alele întl!'e care este rcuprins un rînd de 
iinii in val {Jig. 30). 

Tlngonu 1964 
Bordeele 8 51.9 

1 

-117 
-132 

& 
o o 

-lf5 (l 
lJ 

61 

O Q5 lm s car o · 1;;:1 ==:::::::l't:::::::::::==-----1~ 

Fig. 27 Planul bordeiului 8 geto-dac şi a bordeiului 9 medieval 

Ceramica poroasă lucrată cu mîna. Din raceastă categorie fa.c parte 
cele mai multe fragn1ente cerami,ce. LPa:sta rvaselor es.te g~osolană, cu 
a::;pect zgrunţuros, cU!prinzlÎntd rîn compoziţia sa cioburi pisate şi pietriş. 

Pentru ICategcria cera.ankei poroase prirrnitive sînt ca~racteristke ov
lele bitronconice cu fundul plat, buza dreaptă sau uşor răsfrîntă în afară. 
Decorul este Jonmat din : \b:riîurri alveooarre, butoni, sau tbutonri urmaţi de 
cîte nn şir de alveole. (fig. 31).1 
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Fig. 28 F ragmente de strachini Latene. 

+- 'Fig . 29 Vas oocic Lucrat la rowtă 

Fig. 30 Fragment de chiup găsit în B. 7 

~ 
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Tot Î!n această categocie, ceramică intră şi fragmente de strecură-
totri. 

Ceramica cenuşie de faetură superioară, luc.rată La roată. Aceasta 
este reprezentată prin fragmente !Provenind de la buze de străchini, 

3 

B 
Fig. 31 Ceramică poroasă lucrată cu mîna 

pereţi de căni biltronronice, cfunldurri tinelate a~paJrţinînd uno~r can1 şi 
fragmente de cupe-lftruJCtie.re asemămătom-e o~lotr din categoria pnimi
tivă. în aceeaşi categorie se indmrl .şi cJîteva f1ragtrne1nte de hol uri au de
cor m reliecf, p:Dod'UlS local imitlînld c'lllpele deliene. (1ng. 312). 

Ceramica de import. 'Este categoria de ceramică cea mai redusă 
fiinJd formată !din mănuşi de arrn!fore neştamlpHate (lfi~g. 3~3}4) şi citeva 
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fragmente de pereţi de amfor_e, de CUJloa!I"e găllbuie-roşiatică, una aViÎnd 
şi un de!OO!r ZJgmaifitat 1(lfig. 1313/12). 

P rrilntre produsele ceramice mai meruţionăm 'U!rl vas Îll1 m1niatUiră, in-

t----- 0,047 -~ 

Fig. 32 Fragment de cupă 

2 
- 1 

Fig. 33 Ceramică de import 

cadrat la catego~ria ceramicei poroase lllt'rată cu mJîna. Vasul sePVea pro
M!bil ca Siirrnulacru de camcte!I" Tel~gioo, .votirv sau magic {lfig. 34/1). 

De asemeni, au fost deSJooperite şi fusaivle bitronconice sau plate 
anaJoage cel01r desc01perite la .P01peşti 1 1(·fig. ·34/2-5). 

1) Şantierul arheologic Popeşti, [n SCIV, an VI 1955, nr. 1-2, p. 255, fig. 1, 2. 
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2. a 

Fig. 34 1. t'as in miniatură lucrat cu mîna. 2-5 fusaiole 

Pmă rrn prezent nu wvem nici ruJn alt element de datare pentru 
această aşezare, în aifară de cera:mica descrisă. 

Menţionăm că deocamdată complexele dacice descoperite sînt reduse 
-comparativ cu întinderea aşezării respective, masată în special, în 
partea de sud-est a promontoriului, unde atenţia cercetărilor noastre se 
va îndrepta în viitor. 

MIOARA :TURCU 
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3. DESCOPEIHRI MO.NETARE 

In vara a.nJUlui 1961, M·uzeul de istorie a oraşului Buooreşti, urmă
rind cuno~terea istoriei medievale a Capitalei şi a regiunei ei, a deschis 
şantierrul amheologic T"mg:anu, situat la est de Bucureşti, ân apropierea 
oonfluenrţei riului lDîrrnJboviţa cu Colen:tilna. 

CercetllnJdu-se locul cimitirului şi al bisericii, au fost descoperite 
numeroase monede, în afara altor vestigii arheologice. 

Sanii găsiţi sînt valori mici din argint şi bronz şi reprezintă două 
oartegorii - rnonede europene şi monede turceşti emise în diJeri te 
centre monetare. 

In 119,63 aJU tfost :g.ăJSite : 14 accele tunceşti din sec. XVIJii iSlab con
servate [n majoritate falsuri. 

Nr. 
ord. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

1•) 
d 

Denumirea 
monedei 

dinar 

dinar 

dinar 

Soli dus 

3 groşiţe 

dinar 

dinar 

3 Krcutz 

Pfenig 
3 Krcutz 

ban 1/4 groş 

obol 

groş 

Monede europene găsite la Tinganu In 1961 

Ţara unde s-a 
Emitent emis şi anii de 

domnie 

1 

Matei Corvin Ungaria 
1458-1490 

Fcrdinand I Austria Ungaria 
1531-1564 1527-1564 

Maximilian II Austria Ungaria 
1562-1576 1564-1576 

1 

Stcphan Bathory Polonia 
1575-1586 

Sigismund III Polonia 
1587-1632 

Rudolf II Austria Ungaria 
1576-1612 1576-1608 

Fcrdinand II Austria 
1637-1657 Ungaria 
1637-1657 1637-1657 

.Leopold Austria Ungaria 
1658-1705 1656-1705 

Rcgcnsburg Regcnsburg 

1Francisc II (I) Austria Ungaria 
1 1792-1835 1792-1835 

.l~fonede descoperite fn 19~3 

fals după Alcx. cel Bun 
1401-1432 Moldova 

fals dupii Matei 1 Cor-

II. vinl . h \,\''Il 1 : ·rJt'( enc 1 H' m 
1 de Urandcmburg 

1 

1655 
Germania 

1 Data In-
scrisă pe 
monedă 

1 

1549 
1550 

-

-

1570 
1576 

-

-
1583 

1 

1594 
1603 
-
--

1638 
1640 
169( 't') 

1755 

1 
1826 

Mone- Total Buc. 
Htria buc. 

! 

1 K-B 1 

1 K-B 
1 K-H 
1 -
1 - 4 
1 K-B 
1 K-B 
1 -
1 - .. 
1 - 1 

1 - 1 
1 K-B 
1 -
1 - 3 

1 K-B 
1 K-B 2 
1 - 1 

1 
1 

- t 

1 
1 1 E 1 

1 I 

1 1 

1 1 
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Lista monedt>lor turceşti dt>scoperite in 1981 la 'l'Îngariu, conform ldentificărilor făcute de 
II. Dj. Siruni 

Nr, Hcgira 
Anul 
emit. 

~~ .. 
o 1 2 

1 1102 -

2 1113 

3 1115 4 

4 1115 7 
5 1115 7 
6 1171 -

7 1173 3 
8 1171 1 
9 1171 12 

10 . 1171 9 
11 1171 5 
12 1171 3 

1~-J 1187 -
14 1187 -

15 1187 -
16 1187 3 
17 1187 5 
18 1187 6 
19 1187 8 
20 1187 8 
21 1187 8 
22 1187 8 
23 1187 11 
24 1187 13 
25 1203 -
2fi 1203 ·--

27 1203 ---

28 1203 10 

29 1203 12 
31 1223 -

32 1223 -

3:l 1223 12 

34 12~3 18 
35 1223 25 
36 1223 20 

1 37 1255 12 

278 

DPnu- Locul descoperit 

Anul. Sultanul Locul baterii mire a 
monc- şanţ 

mor-
dci mint 

----
3 4 5 6 7 8 

1690__:_ 1 1 Ahmed II 1 
Conslanliniyc 1 III 139 1 ac ce 

1701-2 Mustafa II 
1695-1705 

" " 
- - 1 

1703-4 Ahmcd ITI 1 
1703-30 

" " 
- 159 frag. 

1701-11 
" " " 

III 73 3 
1710-11 

" " " 
1 61 3 

1764-65 Muslafa III 3 
1757-74 

" " 
-- 145 1 

1762-63 
" " " 

vr 109 1 
1758-59 

" " " 
II 44 1 

1769-70 
" 

!stambul ac ce III ·114 1 
1766-67 

" " " 
III 30 1 

1762-63. 
" 

Mi sir mi sir - 159 1 
1760-61 ~ pe pavajul bi-

" " se ricii 1 
1773-74 Hamid 1 Conslantiniyc ,. - 116 1 
1773-74 

" " " 
- 159 frag. 

1 
1773-74 

. " misir - - 1 
1776-77 ac ce 11 144 2 
1778 " -

" 
II 118 1 

1779 
" " " 

III 120 1 
1780-81 

" " " 
30 1 

1780-81 
" " 

- - 1 
" 1780-81 " " " 

- - 1 
1780-81 

" 
., 

" 
1 161 1 

1783-81 ,., ., " 
IV 67 1 

1786-86 
" " " 

YI 70 1 
1788-89 Selim III !stambul \ 4 62 1 

" 17R8-89 
" 

Mi sir mi sir r 154 1 
1788-89 

" " " 
- - 1 

1788-891 
" 

lslambul . ac ce V in pă-
mint 1 

1800-01 
" 

Mi sir misir - 15 1 
1808 Mustafa IV Misir rPisir 11 1 

1807-1808 
1808 " 

,. ac ce pc pavajul bi-
scricii 1 

1819-20 Mahm:.~d II Constant imye 
" 

1 5 1 
1828-1839 

1825-26 
" 

l\Iisir misir - 151 1 

" 
Constanliniyc ne ce - 111 1 

" 
., 

" 
III 11 1 

1850-51 1\fc~::,id 1 1 -
" 

III 140 1 

10 fragmente de acce indcscifrabile g:hile in şanţ 

Şanţ II morminl 
II 
I 
~v· 

IV 

Şanţ V morminl 
119 I 

81 VI 
160 1 
35 II 
71 III in pămînt 

1 
159 

64 
80 
87 
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De.s~crierea monedelor euPoipene descoperite la Tînganu. 
Lot 1, Dinar Matei Co!PVin. 

1. Av.: (M :) MATH,(-). UNG(AR) lE. 
Scut împărţit 1Îln. patru oompartianente, ~în primul fasciile, în al doi
lea crucea iduJblă Ullljgureas~eă, ~n al treilea caJpetele de panteră dal
matină, în al patrulea leul boemian, în centru scut mic cu stema 
Corvineştilo·r - vulturul spre stînga pe o ramură şi ţinînd inelul 
în do~. 

Rv. : PATRONA-UN(-)ARLE. 
Madona tr:onSrud ICU pruncul în braţe între K-B şi P din care :sigla P 
este aşezată 'Pe o .r:ozetă ou 5 petale. 
AR. 14 mm. 0,45 g. Rethy Ladi:slaus CorpU!S 'NUJmo•rUJm Hungariae 
:Budapesta 1907, p. 15 nr. 242. Piesa ruptă în trei bUJcăţi gălsită în 
şanţul I, ~oapa din mijloc. 
Lot II, Dinari. Fe11dinand I Ungarria 1·527-1564. 

2. Av. FE:RDLNAND(-)R. UNG. {1) .. 549. 
În centru se află scutul ungureslc de mai sus, care are în mijloc un 
:scut mic •CU :stema AUJstriei. 

Rv. :PATRONA(.-) UNGARIE 
Aceeia:şi ma!donă •Ca mai :sus, intre ~K--B. 
AR. 15 mm 0,50 g, peclorată, slab conservată, găsită în şanţul IV. 
m01rmîntul 42. 

3. Av.: FERDINAND. D.G.R. UNG. 15 :(5}0. 
.. Ca la lot II. 

Rv. : ( )-UNGA(RIE). 
Îrn cimp ca la lot II. 
AR. 14 m;m 0,50 g, per.forată, slab oom1servată, găsită în şanţul II, 
mormîntul 52. 

4. Av. : {FER}DINAND, restul este rupt. 
Seu tul ca la lot II. 

Rv. :(PATRONA), rozetă şi UN(G)ARIE. 
Totul ca la lot II. 
AR. 12 ;mm, 0,40 g, perforată, :slab conservată, metal friabil. 

5. Av. : {FERD}.DNAND. D.D.G., restul căzut, rUJpt. . 
In een tru ca l•a lot. II 

Rv. ~PATRONA, restul rupt. 
În tCeiTI.t:rul ca la lot II, locul de emitere nu :se distinge. 
AR. 11 m1m, 0,38 g, per1forat, metal uzat, friabil. 
Lot. III, l9Înt 4 dinari emişi pentru Ungaria, Maximilian II, 1564-
1576. 

6. Av. : MAX. II D.G.R.O ... H. 
Scutul UJnguresc ca la lot II, deasupra lui este data (15)70. 

Rv. :PATRONA( ... ) :re.stullf'upt. 
În eentru lVIadona nedi1stinctă ~ntre K-B. 
AR. 15 'mm, 0,45 g, perforată, metalul uzat, friabil. Găsită în şanţul 
II, •m1a:rrnîn tul 15. 

7. Av.: (MAX)II. RO(I). S.AU( ... ) E. tHU.BO.R. 
Deasupra 1scutului ungurestC data 1576. 

Rv. : {PA)TRONA ... UNGARIE. 
Madona tronînd intre K--B. 
AR. 15 mm. 0,49 ,g, perim·ată, metalul uzat, friabil, găsită în şanţul 
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IV, mOilll1IDn. tul 419. 
Fragment de dinar. 

8. Av. ~IMA) X.H, restul .rupt. 
In centru SICUtull.JJI1JgUTesc cu stema Austriei. 

Rv. : Textul de pe ma~gine rupt. 
In centru Madon.a ti"Ol'llÎU1lCi. :Nu se distiruge monetăria. 
·AR. 0,10 mm, ·0,~0 g, margilnile că:zrute, metal DriaJbil, găsit m ş:anţul 
·Il. mQm1JÎ!ll tul 1 O: 

9. Av. : M, restul căzut. 
In cent:Jr1u scutul ung:urr-esiC cu stema Austriei. 

Rv. : Textul de pe margine rupt. 
Madona tronffid. 
AR. 0,90 mm, 0,~10 g, metal frialbil. 

Lot IV, cfo/I"ii11at dintr...JUn solidus emis pentnu Polonia de Stephan 
Bathary 1575-1586. 

10. Av. : STBPA. D. G. - REX. POL. M.DJL., text cuJprins mtre resturile 
a două ceJ'ICUri per la te. 
In centTIU U!Il s mare îrulorat, tenminat m rflori de crin dominat de 
coroană, w;;ezat între 1-D. Jos se află scutul cu cruce avînd în 
centru doi colţi de lup -blazonul casei Bathory. 

Rv. : SOI..iLDUrS. REG. POLON. 1f581(,3). 
In \Centru scutul Poloniei şi Lituaniei dominate de ooroalll.ă, iar jos 
Odbcir!ÎJnid îtn textul de pe maa-gime scutul Batlhory ou trei colţi de 
lup. 
AR. 11,7 !ffiJll, 0,51{) g, metal slab consenvat, 'ZJgrum.tţuros, găsită în 
cenUIŞa de linJgă OUiptor, şarnţul IX. 

Lot V. Una piesă de un gros Polonia Sigismund III -1587- 1632. 
1·1. Av. : Coroană 'între două rozete, mai jos SIG. I:II.D./REX.PO/MD, 

slc.ris pe trei run!duri. 
Rv. : { ... )R( ... )POL0(1)594. 

In centru aq uila polonă. 
AR. 17 mm, 0,50 g, pertforată-lll!Zată, găsită în şanrţul IL 

Lot VI, alcătuit din 3 dinari pentru Ungaria, emişi de Rudolf II, 
1576-1608. 

12. Av.: CRD)D.G.lRO.'I.S.AU. 
Scutul ungure.sle ou stema Austriei. 

Rv. : PATRO .. 16'03 (UIN)GA. 
Madorrl.a t11otruînJd IÎJltJre (?)___,B. 
AR. 14 mm, 0,40 g, penforată, uzată. Provine din pă.rrlffntul de um
plutură, şanţul III, lîngă peretele bisericii, deasupra podelii de 
jos a tindei.' ' 

13. Av. : RUD.'II.RO.f.S.tAUG.lH.IB.IR. 
Obişnuitul scut unguresc cu stema Austriei în centru. 

Rv.: PATH( ... )HU:NG. 
Madotna tronînd intre K-B. 
AR. 14 mrn, 0,48 g, perlfOII'ată, găsită m anormântul 11'5. 
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14: Av. : RUD .... IAUG.IH.B.R. 
Ca mai sus. 

Rv. : PATR ... -UNG. 
Ma1d01na tronJînd mtre K----S. 
Ar. ,14 mm, 0,49 g, penforată, găsită ffn caseta Bl, la - 0~20 m 
adlîncime, lin pă.mîlntul de umlplutură. 

Lot VII, format din 2 monede dinari pentru Un:garia, emişi de 
Ferdinand III, 1637-1657. 

15. A V. : FERDINA(ND) ... R.UNG (16)38. 
Ca la precedenta. 

Rv. : (PA~TR)ONA - UN(G }AR(,I)IE. 
Madona tronî:nJd ~ntre !K----1B. 
AlR. il4 mm, 0,40 g, metal JriaJbil, lipsUJri marginale, perlorat, găsit 
!În mormintul 21. 

1~6. Av. : FERDINAND D G (RUN)G 1i640. 
Ca la precedenta. 

Rv. : PA 'DRONA:( ... )V}UNGARIE. 
Madona tronînJd 1ntre K-B. 
Ar. ·13 mm, 0,45 g, monedă uzată, cu multe l]Jpsuri marginale gă
sită "Passim". Piesa este perforată. 

Lot VIII, lfonnat dintr-o piesă de 3 kreutzeri pentru Ungaria, 
emisă de Leopold 1656-1705. 

17. Av. : LEO, restul nedistinct. 

Rv. : Nedistilnct S. 1691(6 ?), restul cu totul ştens. 
·În ICentru se află cifra 3 g·reu distinctă. 
AR. 13 mm, 0,40 g, monedă uzată, cu multe lipsuri, găsită "Pas
sim". Piesa este perforată. 

Lot IX- 1 pfenig de Regensburg. 
18. AV. : 1/P;FEN/NIG - scris pe trei mînduri, înconjurate cu ramuri de 

măslilll. 

Rv. : 1755 sus. DedesUJbt două dhei încruci.•;;afe în decor rococo. 
AE.l1 mm, ibi:ne COillServată, găsită tÎn rnorm~ntul 8. 

Lot X - 1 piesă lele 3 kreutzeri - AU!Stria, emis de Francisc II 
(I) 1792-1835. 

19. Av. : FR.AJNO]SCUS J.D.G. AUST. IMPERATOR. 
Capul laureat al împăratului spre dreapta. DedesUJbt E. 

Rv. : HUN.BOH.tLOM.ET.VEN.GA '(-) WD... REX,AA,l826. 
Vulturul aUJStriac încoronat av.Îll1Jd pe piept, în oval adîrnJcit 
cifra 3. 
AR. 18 mm, 0,50 g, uzat, greu liz~bil, găsit în mormîntul 91 sub 
altar. 
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Fig. 35. Monede gă ile in aşezare şi n ecropolă 
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Lotul de monede europene descoperit în 1963 la Tznganu. 
A XI -a 10a tegorie de · moned~ o formea!Ză un 1fals de t; 2 glJ:oo imitat 
după emisiunile lui Alexandru cel Bun 1401-1432. Moldova. 

20. Av. : Anepig.raf. 
Cap de zi:mJbru dim. faţă !Între coe:r1nele mari 1ridicate 1în sus ÎI!nca
dir1ind stea cu 3 raze )peste ea aplicat \Soarele, ib01tul zimbrului 
cu nări largi. 

Rv. : In mij1o.aul metalului rest de cer:c periat. În dreapta, ,foarte g,reu 
ditStin11ct, ·rest de SJcut i(rfJ"a;pa 'greşită). 
AE .. 11 crnm, 0,50 g, Tînganu, şanţul II prelungi·re. 

Lot XII, un fals de obol după Matei Corvin - Ungaria 1458-1490. 
21. Av. : Anepigrai. 

1C01roa:nă. 

Rv. : Anepigraf. 
Cruce ancorată, între braţele de jos două rozete? 
AE. 11 imm, 0,25 g, Ret\hy, Cm~pus ·Numorurru,,!Şungariae, Buda
pesta 1907. Pl.XXXVI varriantă la il1!I'. 230. Găsită la Tîrnganu, 
şanţ XII. 

Lot XIII, un groş Friederich Wilhelm de Brandenburg 1640-1668 
emis în 1665. 

22. Av. : F1RID.WIL--M.BR.E:L. 
Scut in1ooro1I1at împărţit mn patru cartiere. În primul aquila, în al 
doilea leu, restul ned.istinct. 

Rv. : MONET. ·NOV.r(--}IPRI... 
Mărul regla cruciat între 6-5, in mijloc 24. 
AR. 19 mm, 090 g. Adolprh 1Hess. Sa:mmburg Enbstein, 1909. parrtea 
III, p. 39--40 nr. 8098, găsit Ln B.16 la Tîrga:nu. -

* 
StUJdiul materialului numismatic p11ovenit din săpăturile ariheologice 

dela T1înganu aduce preţioase date privind existenţa a;cestui c01mplex me
dieval. Rocapi tulind aceste deiSoorperiri rezrul tă că emisi rmile 1monetare 
dE; tSeooluJ. al XV-lea LS1înt atestate prin 3 piese provenite din bănă,riile 
din .Kremnitz şi Moldova {?). Din veacul unmătm- datează 10 monede 
bătute în tirrn:pul lui Ferldrnand I (1547-----15,64) Maximilia:n II {1564-1576) 
Ştefan BathO'ry (1575-1586) şi Sigis:mund III (1587-1632) deci toate 
emisiuni de rfactUJră europeană. Pentmu :secolul al XVII-lea lotul des,cope
ri.rilnr mc:metare de la Ti:nganiU cuprinde pînă în prezent, 9 ,piese dintre 
care 7 en1ise de Rwdol.rf II (1576-1608) Ferdinand III (1637-1657)-Leorpold 
I (1657-170.5) şi numai două mornede de proiV~mienţă otomarnă. Mult mai 
b01gate !Slnt vestigiile numis:'m,atirce din sec. XVIII di.ntre care rmajerritntea 
aparţin monetăriilor turceşti (33 monede). O piesă bătută în timpul lui 
Leopo1d I r(l657-1705) iar alta în oraşul Regensbung :în 1775. Ultimului 
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secol de existenţă a acestui complex îi aparţin 8 monede dintre care 7 
otomane şi numai una europeană bătută în timpul lui Francisc II 
(1792-1835) la Alba Iulia. 

Astfel, seiT11I1Jalăm faptul că !pUnă m prezent Ja 'I1înlganu nu avem nici""'l 
monedă care să aparţină voievozilor munteni. Din punctul de vedere al 
provenienţei monedelor, descoperirile de la Tînganu confirmă preponde
ren ţa emi.siunilm otomarne indeosebi în sooolul XVIH-XIX. 

IULIA CONSTANTINESCU 

4 ISTORH:t:J. MĂNĂSTIRII TINGANU 

,Mănăstirea 'I1înga.nului - înălţată odinioară ~n OÎIITllpia munteană, 
}ţnJgă ~veahea a~bie a ~Dîmborviţei, iîn apropierea reşedinţei de ISICa'UJn a ButCU
reştilor - a fost ctitorită de Radu cel Frumos, domnul Ţării Roin!Îneşti 
(14•6;2-----147,3, 1474--;14,75), frate şi UJrtma;ş al lui Vlad Ţ~eş. I(mprej.UJră
rile iridioă.rii lăoaşulrui au rămas ârusă necunoscute ; nu s-a păstrat nici 
o meruţme documentaJI'ă. ou privire la acest eveniment, iar siJnJgurele in
formaţii f!'.eferitoare la zidlirea mănăstlrn aparr- de-aJbia iîn cronic~le ţărU 
din veacu1l al XVII-lea. Astfel LetorpiseţuZ Cantacuzinesc aminteşte 
foarte succint că "Haldul vodă cel Frumoo, acesta au făcut mănăstirea ot 
Tî'lllganul. Şi au domnit ani 15" 1), iar cronica lui Radu Popesou, pireci~ 
zează la riJndul ei, că· "stătJut-aru domn Rarltul vodă in U~Vmă lui VăJdiiSl,av 
vodă. Acesta atU fălcut JllJÎlnăstlirea 'DînJga!I1ul" 2). In plus, ~~n tctllpri,ru.sul unei 
anafora1e din ~18 mai '1H03, privitoare la hotarele !Proprietăţi1oT1 mănăs
tlirii, ajunsă dm 17,2,1 metdh al Văcăreştilou, i se ~recunOOJŞte de asemenea 
&ept cti torr pe ,"Radu! vadă, fecia~rul lu VlaJdu vodă" 3) ca şi m catagrafia 
eparhială a Ungro-Vlahiei din 1810 unde, la fel, se consemnează că mă
năstirea a iosrt ridicată de un ",Radu ~vodă"'-). 

1) Istoria Ţării Romineşti 1290-1690. Letopiseţul Cantacuzinesc (ed. C. Gre
cescu- D. Simonescu), Buc., 1960, p. 4. 

:!) Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Romîneşti (ed. C. Grecescu). Buc., 
W63, p. 20. 

3) kdică Radu oel ·Frumos, [iull lui Vlad Dra1cul, domn al Ţărh Romineşti 
(1436-1442, 1443-1446). Copia anaforalei la Muzeul de istorie a m·aşului Bucur~ti 
nr. inv. 30.476, f 0 7 e 0

• 

") Nicolae M. Popescu, Catagrafia eparhiei Ungrovlahia în anul 1810 I. Judeţul 
Ilfov, Buc., 1914, p. 83. Asupra datei ridicării acestei construcţii ne-am permite o 
supoziţie şi anume : veriHcind to~te cele 23 documente interne rămase de la Radu 
cel Frumos, precUim şi cele 16 documente externe, pr~vind COJ'els:pondenţa cu Braşo
vul şi Sihiul, rezultă că [ntre 12 nov. 1463 şi 8 nov. 14169, (D.I.R., B. veac XII:I, 
XIV şi XV, pp. 133-145, nr. 126-138 ; Marta Andronescu, Repertoriul docu
mentelor Ţării Romîneşti publicate pină azi. I, 1290-1508 în B.C.I.R., XVI (1937), 
pp. 89-98, nr. 297-335), domnul a stat numai la Bucureşti; de la 28 februarie 
1470 pînă la 16 septembrie 1473 (D.I.R., B, veac XIII, XIV şi XV, pp. 145-157, 
nr. 139-148 ; M. Andronescu, op. cit., p. 98-100, nr. 336-347), Radu cel Frulllos 
alternează reşedinţa de la Bucureşti cu Buzău, Gherghiţa şi Dridu, şederea sa în 
cetatea de scaun de pe malurile Dimboviţei suferind întreruperi. De aceea, ar fi 
destul de logk să presupunem că Radu cel Frumos şi-.a ridioat ctitoria sa din 
apropierea Bucureştilor in pedoada 1463-1469, cind este întîlnit constant in 
această localitate. De altminteri şi prima parte a domniei lui Radu cel Frumos, 
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iN. Iooga jpre51Ulptlli1e că Hadu cel Ftrumoo răposat 1n ianuarie 147.5, 
a tfoot IÎngrqpat in ct~toria sa de la '1.1înganu 1) ; supoziţia sa este perifect 
logică, dar pînă în prezent nu s-a desooperit niCi tlln- izvor doouanentar 
OOJre să ateste [n oh~p rformal acest lucru 2) şi nici sălpăturile a:r1heolo
gice, efectJUate în acest punct, lll-au identificat ummele vreUJnui mormînt 
do!ITIJlesc din veacul al XV -lea. 

Pentru clterva decenii nu mai deţinem weo ştilre - niiCi m.ăcar 
inld1rectă - cu pri.vire la mănăstirea Tînganu. De-abia la 6 iulie 1530 
intilnim un hrisorv de la Vlad vodă Înnecatul ,prin care dăruieşte în co
mun m·ănăsticr-il01r Snagotv ş.i T!îingcmu t{alceaJSta din urmă purtînd hramul 
CTRcTcHiii\ adică întîmpinarea Domnului :1), Girla Lungă "de unde 
se iÎniCepe !pÎnă Jn 'Tîmbureşti !J) CU tot ~otarul" spre a fi "fraţilor ... de 
hrană" 5). Peste alţi cincizeci de an~i, La 1114 mai ·15HO, MiJhnea al Il-,lea Tur
citul întărind mai multe moşii mănăstirii sf. Troiţă din Bucureşti, men
ţi.on1a priJntre altele şi satul Greci "cu tot hotarul şi cu morile" care fu
sese .al mănăsUrii TmganiU ; călugării de aiiCi făm.IJSeră sch1mb de ocine cu 
marele vrn~nic Ivaşco din Goleşti primind satul Plătăreşti pentru satul 
Greci, pe care acest dregător 1-a vîndut apoi Lui Alexandru vodă Mir
cea pe 60.000 de .a:spri gata şi in urmă a Jost dă·nuit de Mihnea al II-lea 
ctitoriei sale de la sf. 'Droiţă 6). 

La 10 aruJgutst ·15.82 aflăm pe egumenul .Dcwotei al Tinganului, ală
turi de mitropolitul ţării, egumenii de la Argeş şi ·NuiCet şi alţi mari 
boieri din. sfatul d0il111Tle&e, semnalat ca martor într~ hrisov de întă-

pînă în 1470, a fost mai paşnică, pretîndu-se la o activitate constructivă, in timp 
-ce după 1470 s-a ascuţit conflictul cu Ştefan cel Mare al Moldovei, care s-a soldat 
cu campania acestuia din toamna anului 1473 in Ţara Rornînească şi izgonirea lui 
Radu din scaun, cf. C. A. Stoide, Legăturile dintre Moldova şi Ţara Romînească 
în a doua jumătate a sec. al XV-lea, in Studii şi cercetări de istorie, Iaşi, VII (1956), 
fasc. 1, pp. 59-73 şi P.P. Panaitescu, Ştefan cel Mare şi oraşul Bucureşti în Studii, 
XII (1959), nr. 5, pp. 9-21. 

1) N. Iorga, Mormintele domnilor noştri în Istoria romînilor în chipuri şi icoane, 
CrniiQIVa, 1921, p. 7. •nr. 13. SUJpoziţia 'lui Ior.ga este ~·mpă-Măşită şi de V. Brăttuloocu
Remus Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul Ilfov, Buc., 1935, p. 58 şi de D. Caselli, 
O ctitorie a Radului vodă cel frumos în jurul Bucureştilor în vol. Cum au fost Bucu
reş.ti.1. odinioară, Buc., 1935, IP· 52-53. 

2) Nu ştim pe ce temei se susţine în recenta Scurtă istorie a artelor plastice 
in R.P.R., v01l. I, Arta 1'0minească în epoca feudală. Buc., 1957, .p. 79, nu nurmai că 
Radu cel Frumos "a şi fost ingropat" la Tinganu dar că "mormîntul lui se păstra 
încă 1la 1650", nei~ndidndu .... se nici un izvor pentru verificaT"ea acestor .informaţii. 
în schimb, ultimele sinteze privind arhitectura noastră medievală, menţionînd mă
năstirea Tînganu, s-au mărginit doar a-i recunoaşte, ca ctitor, după cronici, pe 
Ra1du ee1l F·rUJmCis, fără .să mai i111JSi·ste asUJpra mormîntului său (V. Vă~tă~ianu, Istoria 
artei feudale în ţărHe ramine, 'VOl. I, Buc., 1959, p. 480 şi Gritgore Ionescu, Istoria 
arhitecturii în Romînia, vol. 1!, BUJc., 1963, p. 277). 

:1) Sărbători tă în bilseric.a ortoldoxă 1a 2 februarie. 
"> Sat dispă1rut lingă corn. Pietroiu, raion Feteşti, reg. Bucureşti. 
G) D.I.R., B. veac XVI, vol. II, p. 83-84, nr. 85 ; amintit şi de N. Iorga, Studii şi 

documente ... , vol. XVIII 1, Buc. 1908, p. 73 şi D. Caselli, Două mănăstiri lîngă Bucu
reşti: Bolintinul şi Tînganul în Gazeta municipală, IV (1935), nr. 164 (17 martie), 
p. 1-2. Stăpînirea în comun a Gîrlei Lungi de către mănăstirile Snagov şi Tinganu 
a mai fost intărită 1533 de Vlad vodă Vintilă de la Slatina şi de către Matei 
Basarab la 13 octombrie 1644, cf. Arh. st. Buc., M-rea Snagov, III/2 ;ibid, mss. 353, 
fo. 54-55 şi 56-57 ; ms..<>. 354, fo 9 vo-11. 

ti) D.I.R., B, veac XVI, vol. IV, p. 474, nr. 465. Acest schimb de moşii ·mai 
est(' amintit şi în hrisovul lui Radu Mihnea vodă din· 25 septembrie 1620. cf. ibidem, 
i3, \'f>RC XVII, vol. II, p. 590, nr. 524. 
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rire pe care îl dădea M~hnea al II-lea Turcitul j~UlpîJniţei Moma pentru 
averea ră·posatului ei soţ, Vla1icu din Piscani 1). 

Acestea sînt singurele ştiri pe care le deţilllem asu~pra istoricului 
mănăstirrii Tînganu din doiCUmentele veacu1ui al XVI-lea 2). Pentru cel w-
mător, prima ş•tire întîlnită cu privire 1a vechiul lăcaş, se referă la hotăr--
nicilrea proprietăţii mvecimate Tin!gaJnulrui anume Floreştii de pe Oolen
tina, aparţ1n:înld lui Cemnica vomiaul şi soţiei sale Ohiajna, care o cum
păraseră de la boier:ul .Radul Căptarrul şi fraţii săi în v:remea lui Mihai 
Viteazul pe 30.000 HS!Pri gata 3) ; această moş.ie a fost UJlterior dăruită de 
Cennica şi soţia sa, ctitoriei lor de la Grădhştea FlOI"eştiloc .(viitowea mă
năstire Cernica) -'~). 

La 1619, unul din episcopii greci, rămaşi fără eparhie în Imperiul 
otoman, venise în Ţara ROll'l1[nea&că, aşemndu-se la mălnăstirea Tînganul; 
acest "rpislculp dă la T'mganu" semna în calitate de marto1r cartea judeţu
lui din Bucureşti, Dumitru şi a celor 12 pîrgari privind cumpărar~a unei 
vii şi a unui vad de moară de către "vlăldica" Pah01mie, [nainte "de a-1 
tă~a tătarii" 5). 

În 1'6139 se ~aduce un eveniment de seCllffiă îrn viaţa reUgioasă a 
ţălrii ; Matei Basara:b, de ,co:nun (l.icorld 1cu s01~ocu:l IÎ'Illalţilor derici şi m:~.rii 
diregătolri ai sfatului domnesc, co111:stanînd săii"ălcia şi starea de ruină la 
care aj.unseseră multe din lălcaşUJrile încihimate mănăstirilor din Orientr 
din pricina abuzurilor egumenilorr greci cu care Teprezerntanţii claselar 
daminante autohtone nu mai d01rea să îm,partă privilegiile, a luat hotă
rîrea ca 22 mătnăstiri dintre cele mai voohi, toate "lavre domneşti", îm
preună cu ctitoriile sale, să nu fie închinate sub nici o formă la Muntele 
Athos sau celeLalte locuri, "sfinte" ; printre 1~eJe dintîi se numă1ră şi mă
nă:stilrea 'Dînganu 6). Hotăr:îrea domnu'lui a :fost Sla11!0ţionată şi printr-o 
grramată a 1patriarihUJlui Constantinopolului din 9 apriEe 1541 7). 

într-un articol mai vechi privind isto1r1oul mănăJstirii 'Dinganul s-a 
afirmat - fără a se mdica însă nici Uli1 izvor documentaT - că tot Ma
tei Basarab întemeind mănăSt1rea PlătăJreşti (164,5/1646), ceva mai joo pe 

1) Ibidem, B., veac XVI, vol. V, p. 68, nr. 70. 
2) Ungă puţul din actualul sat Tînganu se află aduse de mult de la vechea 

mănăstire, slujind ca jghiaburi, 1două lespezi Juner·are dintre care una ane inscri,p
ţia complet tocA8, iar cealaltă mai ipălstr·a - p~nă ·În 'tr'8cutul apr·opia~t - oc:iteva 
cuvinte în limba sla1vonă, care duiPă duetul literelor şi or·n31mentaţia chenar·ului 
marginal, au fost datate din veacul al XVI-lea : t llptcT4Hc'k P41i'h ~;m ~T4H'lKM 
( = A răposat robul lui Dumnezeu Stanoiul...), pl'.in lectur·a prof. Victor Bi·ătu
lescu, efeotua;tă cu mai mulţi ani în u1·mă, astăzi nemailputîndu..,se descifna absolut 
nimic. Menţionăm, ca o coincidenţă, că la 29 aprilie 1577 şi 24 aprilie 1589 întîl
nim pe un boier Stanciu stăpînitor de părţi, vii şi mori în Văcăreştii de Jos şi Bîr
zeşti (D.I.R., B., veac XVI, voi. IV, p. 263, nr. 263 şi pp. 311-.312, nr. 324). 

:1) D.I.R. B., veac XVII, voi. 1, p. 316---317, nr. 289 (doc. din 29 mai 1608). 
4) Ibid. voi. II, p. 308, nr. 272 (doc. din 20 iulie 1614). 
!>) Ibid. voi. UI, p. 353, rur. 314. Menţiune la N. Iorga, Istoria biserii romîneşti ... 

(ed. a II-a), vo,l. I, Buc., 1928, p. 25·5 şi Atanasie Mi·rones:cu, Istoria mănăstirii Cer
nica, Cemioa, 1930, p. 77. 

6) Th. Codrescu, Uricariul, val. XXV, Iaşi, 1895, pp. 378-383 ; comentariu la 
·Giurescu, Istoria romînilor, voi. IIIh Buc., 1942, p. 75. 

7) Uricariiul, XXV, p. 332-333 şi Hurmuzaki, Documente privitoCliT'e la istoria 
romînd.lor, vol. XIV 1, Buc., 1915, pp. 162-1:63, nr. CCXLVJ. 
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Dîmboviţa, văZJînd starea de derăpănare în care ajunsese mănăstirea 
T1înganu, ·luase lhotărlkea să-i rfacă o reparHţie 1). 

AISUipra mănăsti:rii 'Dînganul mu s-a păJStrat nici o descriere contem
porană. O fugară menţiune întîlnim totUJŞi la vestitul călător sirian Pavel 
dim. Alep, care se abătu 1pe aici la 5 septembrie 1657, îmsoţind pe patriar
hul Macarie al III-lea al .AJntiolhiei în peregrinările sale de-a lungul Ţării 
RolllliÎneşti ; el relatează următoarele : " ... după pr;înz pletca.Jrăm 2) şi mer
g1înd cale de vreo două ceasuri am sosit la o m.ănă:stire învedhită, situată 
într-o insulă, de asemenea inconjurata cu 'Uln mare lac :1). :Noi t:Jrecurălm 
cu barca. Mănăstirea e veche, numită 'Dînganu, dedicată în numele sf. 
Simion li). După aghiazmă şi p01menire 1pentru ctitari şi dUJpă prtînzul Olbiş
nuit, plecarăm de aici şi me:nserăm în oontinUiu pînă seara, oînid am .sosit 
la o mănălStire cu hramul s[. Neculai 5) numită m~năstirea "în Apă" fi). 

Curind ÎII11Să dUJpă această vizită a înalţilor clerici skieni, mănăsti
rea avea să caldă pradă IP~rjoluLui tăta.~rilor, care .împreună cu turcii, 
pustiiTă OOII111Plet Ţara Ro;minească ]n toamna am.ului 1659 zdrobind oştile
temerarului vo.ievod Mihnea al III-lea (1658-1659), care se ridicase la 
lUJptă îmipotriva oo1Jro1pitori1lor 7). 

Letopisevul Cantacuzinesc a:rată că "tuttii şi tătarii intrară în ţară 
de o robiră şi o 1prădară foarte rău" 8), jefuiJnd în acea:stă regiune nu nu
mai BUJcrureştii dar şi im'P:rej.urilmile, incendiind .şi nimidnd totul .în calea 
lor şi ~uânid IÎln robie :pe locuitori 9). Cu acest jprilej a 1fost distrusă nu nu
mai mănăstirea Tinganu) da~r şi cUtoria învecinată a lui Matei B::t3arab 

1) C. Săvescu, Biserica de la Tînganu-Amintirile unui octogenar - în BCM 1 
XXII (1929), fasc. 61 (iulie-sept.). p. 106. Ştirea este reprodusă şi de D. Caselli, 
O ctitorie a Radului vodă cet frumos în jurul Bucureştilor. Mănăstirea Tînganu 
în Gazeta municipală, III (1934), nr. 119 (29 aprilie). p. 1-2 şi Cum au fost Bucu
reştii odinioară, p. 52. în studiile privitoare la mănăstirea Plătăreşti, apărute Pînă 
in prezent, nu se face nici o refer·inţă privitoare la Tînganu (cf. Brcl.tulescu-Ilic, 
op. cit., p. 16-17 şi V. Brătulescu, Bisericii de cimp în BCMI, XXXII (1939), fasc. 101 
(iulie-sept.). pp. 125-132). 

2) De la Frujineşti, vechi sat din jud. Ilfov, pw·tind astăzi numele de Fundeni 
Frunzăneşti, raion Olteniţa, reg. Bucureşti. 

:l) Aluzie la mănăstirea Comana, vizitată m~li înainte. 
") Sărbătorit de biserica ortodoxă la 3 februarie, adică a doua zi dupii Întim

pinar·.ea dcmnuluL hramul pri,ncipal 311 mănăstirii. 
") Mănăstirea Cernica. 
G) Emilia Cioran, Călătoriile pat1·iarhului 1\Jacarie de Antiohia în Ţările Ro-

mîne 1653-1658, Buc., 1900, p. 212. 
i) Hanul tătarilor, Mehmed Ghirai al IV -lea, primise de la marele vizir Meh

med Kopriilii porunca de a năvăli cu 40.000 tătari in Ţara Rominească, scriindu-i-se 
textual : "Distrugeţi populaţia şi devastaţi ţara .şi gustaţi belşugul prăzilor de acolo", 
cf. Al. Ciorănescu, Domnia lui Mihnea III (Mihai-Radu) (1658-1659) în BC IR, XIV 
(1935), p. 214. 

8) Letopiseţul Cantacuzinesc, p. 141. 
!!) Călătorul turc Evlya Celebi arată că in noiembrie 1659 "trei :dle şi trei 

nopţi, în păduri, vii, strîmtori, sate şi locuri întărite, < tătarii> n-au mai lăsat un fir· 
de iarbă crescînd, un cocoş cîntător. Ostaşii biruitori au jăcmănit atîtea mărfuri, vite 
şi robi, încît aşa ceva nu s-a mai întîmplat niciodată ; numai din Bucureşti - arată 
mai departe Evlya, exagerînd însă -" s-au jefuit 600 care de măduri şi s-au ridi
cat 23.000 de robi, cf. A:ndrei Antalrffy, Călătoria lui Evlia Celebi prin Moldova in 
anul 1659 în BCI R, XII (1933), p. 27 şi 29. 
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de la Plătăre.şti a că·zut pradă jaful'Ui năvălitorilor, care dUJpă ce au robit 
pe egumen, au a:ălpit totodată şi hrisOOJVele ·lăcaşului 1). 

Întărind privilegiile mănăstirii 'Dînganu şi egumenului ei Teodo:sie 
la 8 iunie 116'69, Antonie vodă din Pqpeşt;i aminteşte că "~n zilele ... Mi'h
nii vodă, căndu au robit tătarii ţara, fost-au :perit atunci sculele şi hodăj
diile s[inrtei mănălstirri şi au perit atutnci cărţile acestor moşii" ; de aceea 
domnul întărea ~ind pe mnd moşiile mălnăstirii pustiite, ale cărei cărţi 
de stăpiÎnke erau ,"perite de !Căndu tătarii". 

Astfel mă111ăstirea era î.mputernicită să stăpîneas•că 25 stînjeni de 
moşie din Plă tăreşti, dărui ţi de Rafa il, m1rean căJlugări t din acel sat şi 
]ntăTiţi ;prin hrisovul lui Matei Basa'I'aJb din 1643 ; la Ifei, 70 stîlnjeru ocrină 
din Meteneşti in juld. Ilfov, vU.nduţi pe nedrept de doi călugări ai mă
năstirii, Calivit şi Varlaam, lui Nioa vistieru'l, pe vremea lui M~hai Vitea
zul şi răsoumpălraţi tot sub .Matei Basarab la 1642 ; apoi viile popii Mîii"Zea 
din dealul BUICUJreştilor, tÎllltărite iarfu;;i de Matei Ba:saraJb la 1651, deoa~r•_-ce 
Mîr!Zea ajufns egumen la Tîngan u, irooise 100 UJgihi ai mănăstirii ; Îln umnă 
ocinile Brăneştii de baltă ("pe din două" cu mănăstirea Snagov), Plătă
reştii, Oneştii sau Piţjgaia din jud. Thfov, Milea!Sica de ·:Lîngă o.rct.7ul G heJ·
ghiţa, ·D~agomkeştii minganu1ui, dăruită de Radu vodă cel 1MaJre Ia· 1504, 
20 stinjeni ocină ldin hotaTUl Funldenillor, dărui·ţi de Spiridon anmaşul şi 
în sfJ·rşit o parte din satullPietraTUJl din jud.. l)imbQJViţa 2). 

•Mănăstirea pustiită, "dă la o seamă dă WeJne în1eoace fiinld ... pără
sită de părinţii egumeni şi rrncăJpănldru fiimJd lăcui1Joare 1n mă!Ilăstke călu
găriţe :1) şi neavăndu cine căuta de moşiile mănăstirii" ele au început 
s.ă fie încăLcate de .vecini. Astfel, !pl1ofitJîmJd de dezastrul sutferit de lăcaş, 
o seamă tde orăşeni Jnstăriţ•i din Ghergilliţa, anume Iane iuzbaşa Tătulescul, 
Goicea şi Oancea, coh~piseră hotarele mo.c;;iei MileasJca de pe apa Crico
V1ului, in jud. Prahova. Egumenul 'Dîn;gantului, Ios1f, se tridică cu pî.ră în 
divarn, inailntea domnului Şerban Cantacuzilno, la 3 decembrie 168:0, ce
rinld dreptate. In. flllnma nnei hotă.rnicii făcute de şase boieri local!nici şi 
de Oprişan, al doilea portarr-, .reprezentaJrutU!l domnului, măfn.ăstirii i se 
întăriră hotarele moşiei încălcate, fiind opriţi gherghiţenii de la cotro
piri ") ; !pentru aceiaşi moşie, lăcruşul mai capătă o a doua întălrire de la 
Şerban vodă Cantacuzino, în mai 1682 5). 

Tot atît de necesară s-a dovedit restabilirea hotarelor Tîn~ganului 
şi de către cealaltă mă.nălstire îrwecim.ată, a Cemicăi !Vmmicul, cei doi egu
meni, respectiv Iooif şi Vasile, procedlind la hotănnicire, la 10 feb11uarie 

1) Hrisoavele mănăstirii au fost răscumpărate apoi de Colţea clucerul, din 
Bucureşti. de la Mehmed aga, ginerele •lui Ha•san aga bostanrgiul di1n Si1li1stra, pe 
50 de taleri, pdmind drept răsplată o pa~te din ocina mănăstirii de la Plătăreştii 
de Jos (Arh. St. Buc., mss. 128 fo 183-183 vo -. doc. din 4 noiembrie 1663). 

2) Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Romîneşti, X/4. 
:1) Probabil acelea de la mănăstirea învecinată Ezeru de pe Colentina sau 

Vorniceasa, ctitoria Chiajnei, soţia lui Cernica vornicul, de pe moşia Mărăcineni. 
Pcntr·u istoricul acestui lăcaş vezi Gh. Cantacuzino, Unele probleme istorice privind 
aşezările medievale muntene în lumina cercetărilor arheologice de la Cernica, în 
SCIV, XIV (1963), nr. 2, pp. 361-387. 

") Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Romineşti, LXXXIV/2. 
5) Ibid., LXXXIV/1. lntărirea domnească. asupra stăpînirii moşiei Mileasca de 

către mănăstirea Tinganu era trecută in 1685 de Barbul Bădeanul, al doilea logo
făt, pe marginea unui vechi hrisov de la Vlad vodă Innecatul din 17 mart. 1534, pri
vind hotarele oraşului Gherghiţa, cf. D.I.R., B, veac XVI, voi. Il, p. 155, nr. 154, 
nr. 1. Menţiune şi la D. Caselli, Cum au fost Bucureştii odinioară p. 51. 
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1682, pentru ca "să caute şi să arate toate hotarele mănăstirii 'Dînganu", 
de la Valea 'Dunul;ui şi Vadul Pie1.Jrots ·"rfiirud semnele amestecate şi pier
dute" ; dorrn:nul întărea această delimitare ,printr-un hrilsov acordat egu
menilor la 2,5 februarie 1682 1). 

În vremea domniei urnnătoare, a lui Co111stantin vodă B:nî!l1!coveanu, 
mănălstirrea 'Dîngaiilu era trecută la 169'6----16.9.7 .în rindul lăcaşurilor 
domneşti ce primeau bani, ceară şi făclii "pentru hra:murile praznice
lor" 2) ; la 22 mai "1699, întărind stolnicului Constantin Cantacuzino si fi
ilor săi Ştefan (~viitotrrul domn) şi Radu, satul Frujineşti :l) de pe apa' Pa
să.'rii din jUid. Hforv, cu ·tr.UlpllJTile de moşie Frujineşti, Mitinea:sca, Bu
zeasca ~i Mileasca, vodă Brîncoveanu arată că 70 stînjeni de moşie din 
Mitineasca ai currnpăraseră aceşti boieri de la Leantie egumenul mănăsti
rii Tî:nganul-'t) . 

. La mceputul veacului al XVIII .... lea, vechea ctitorie domnească de 
la 'J1în~ganu se a:Dlă în ,plină decăiClere ; după dezastiilll suferit din partea 
tătarilor în 1659, lă!caşul nu s-a mai putut ridka decit efemer din lipsu
rile şi săJrăiCia ,în care a vegetat llin tot ,ounsul celei de a doua jumătăţi a 
veacului al XVH-lea, s1ăbidunea şi l~psa de autoritate 1a egumenilor ofe
rind vecinilor iprilejul de a 1ncăJJCa mereu moşiile mănăstirii. 

Astfel la 21 iunie 1705 egurrnenul Se:rafian se plîlnge în faţa lui Con
stantin votdă Brîncoveanu, la palatul său de la Potlogi, pentru o nouă 
cotropire a hotarelor mOI.Şiei Mileasca din jud. fP,raJhova, [ncălcate data 
aceasta de nn rvornic IMihalachi S) ; drept care 12 hotarnici, în ifif'Uilte cu 
Ona.frei, egumenul de la Mărcuţa, înfăptuiau alte cercetări la 29 iunie -
al ace1uiaşi an - spre a deocoperi pămîntul răpit rde wbuzivul boier şi 
a-l restitui mămăstirii 6). Nu peste anultă .weme, egumenul Serafim al 
Tînganului revenea iar~i la domnul ţării cu o altă jalbă, de data aceas
ta 1pentn.l ootropirea trUJpurilor de anoşii 'Dîngănea:sca, DragrnniTeasca şi 
Funldeanca dÎ!n jud. I1fDfV, de către Radu căJpitan Oră.Js.cul, stăjpînul moşiei 
Orăşti şi Gheorg1hiţă pîocălabul din Căză:neşti, posooar al moşiilor Ghim
paţi, Căzăne.şti şi Glina, care trecuseră ou stăpînirea peste veohea matcă 
a Dî·mboviţei ,î.mpresu:rind pămîntul anănăsti,rii "pînă în matca Colen
tinei" ; adunînidu~se şase boieri hotarnici dintre vecini, împreună cu 
Constantin Budurrul, al doilea portar, ei ·au .restabilit întinderea mo.~iei 
mănăstirii în ·veehile ei hotare la 6 docemhrie 1711, iar alegerea lor a 
foot ~.întărită şi de către domn 1prin hrisovul său din 1 februarie 1712 7

). 

La 6 iulie 1713 izbucnind din nou un conflict pentru !hotarele care 
despărţeau proprietatea mănăstirii Tînganu de aceea a egumenului Ma
carie de la Cernka, iarăşi au fosrt; mărgini te pietrele din Valea Tun ului 

t) Menţiune în anaforaua citată din 18 mai 1803, la Muzeul de istorie a ora
sului Bucuresti, nr. inv. 30.476. r 5 V

0
• 

· 2) N. Iorga, Studii şi documente privitoare la istoria romînilor, val. V, Buc., 
1903, p. 367. 

:1) FunrdPni - Frunzăneşti. aminrt:i't mai sus. 
") Arh. St. Buc., mss. 705. fo 207 V 0 -209. 
5) Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Rom., LXXXIV 4. _ 
li) lbid, LXXXIVj5. 
7) Arh. St. Buc., mss. 705, fo 502-50:3 ; Muzeul de istorie a o1·ao;;ului Bucu-

l'e.Şti, nr. irw. 30.474. 
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"pă marginea Lacului TIInganului... peste matca Colentinii pînă la apa 
DÎlmlbOIViţii" ... 1); la 26 decembrie :1713 se completa lhotămicia, boierii 
delegaţi arătînd că ,"am mers.u de am tras moşia Tăn,ganului... din sem
nele mănăstirii Cernicăi pănă în piatra Dragomireştilor la pescarii dom
neşti şi am tras stănjeni 1000 ... iÎI'l latuil. moşii ; tar lungul din Pasă,rea 
din Vadul Pietros ... drept pe:ste Oolentina pă iazere ... şi !pănă în răul 
stenpu" 2). · 

De asemenea, la 2 mai 1718, is!pravnicii de :scaun din Bu1cureşti, 
Şerlban NăiSturel mare ban, Pană Negoescul mare vornic şi Grigorre mare 
vi.stjer, interveneau pentru un iezer al Tinganlilu.i, cotropit de mănăsti<rea 
Vorniceasa 3). 

Starea de pli"ms în 'care ajunlsese mămă.sttrea Tîrruganu, ag.ravată în 
tim1puJ lui Oomtstantin vodă BnÎin:aoiVeanu, a detenminat - in cele din 
Uirmă - pe acest domn "vă:21îrud că nefiinid supt stăJpînire, să strkă şi să 
pu:stheşte de tot, o au fost îndhinat oa să fie metclh sfintei şi rlu:rnnezeieştii 
MitfiO!polii" ~). Dar la 15 noiemibr1ie 1721, ep.i;soopul de Nazaret, Dorotei, 
aflat la Bucureşti, atrăta într-un doCJument, împreună cu alţi boieri, că 
"în zilele prrea l!uminatului... domn Io Nioolae AlexaJ111dru voevod, zi
dind măriia ·sa sfănrta mănăsUre Văcăreşti, ne-au rănduit pe n1oi ca să 
Hm nă,stavnici şi pU1:r1ători de ~grijă la această sfiîntă mănăstire ... " iarr 
mitropolitul ţării Daniil - sub presiunile, nemărturi:ste îrrlsă, ale autori
tarului şi jec:m.ănitorului domn fanariot - a fost silit, ca şi alţi boieri 
"pravoslavnid creştini" de altfel, să în,zestreze şi el ctitoria lui Nk10lae 
vodă Marvr\Qiool1dat ; de aceia, "au dat şi au mohinat acea:stă mănfustioară 
Tănganul ca să fie metoih sfintei şi dumnezeeştii mălnăiSUri Vă,căreşti... 

în:să cu toate moşiile, vii'le şi <Jidoarăle Ş'i altele" în afa;ra moşiei Plătă.
reşti, care fiind, "amestecată"" cu proprietăţile Mitropoliei, i-a rămas aces
teia din ur;mă ca o 1slabă compenisaţie !Pentru Jpierderea suJferită 5). 

Datorită faptei abuzive a puţin scr:upuloou1ui domn fanariot, care 
incălcaJse astfel vechea hotăJ111re a Lui Matei Basa.:c-ab de a rru încthina anu
mite lăcaşuri din ~ţa,ră mătnăs:titri1otr din Orient, Tinganu - foiSt o:Unldva 
"lawă" şi ctitc!Tie voievodală - a decăzut aşa dar, în al treilea deceniu 
al veacului al XV:LII-lea, la starea de modest aneto'h al falmicei şi bogatei 
mănăstiri Văcăreşti, îrudhinată la rindul ei s:l:1întului Morimint de la 
IeTUJSalim. 

Puţinele avuţii de care mai disprmea î~ncăJpîrud pe miinile lacomilor 
şi nesăţiOtşilor egumeni şi năstavnici greci, ruina mănăstrrii T,îngarnului 
s-a accentuat. Do1curnentele vremii nu mai aminteSlC decit de .certurile 
şi litigiile dintre egu;menii Văcăreştilor - stălpîrni ai Tînganului - cu acei 
de la Radu vodă - posesiOri ai fostei 1Ţlănă:stilri de călugăriţe de la Ezeru 
sau VorrniceaJsa - şi cu egumenii de la CeDnica, pentru încălcări 

reciproce ale hotarelor moşihlor vechilor lăocaşuri decăzute ca metohurL 
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1) Ibidem, ,nr. inv. 30.476 fo 4. 
2) Ibidem, fo, 40. 
3) Ibid., fo 7-7 vo. 
") Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Romîneşti, X/12. 
5) Ibidem. 
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Acest lung şir de procese de hotărnicii 1) nu mai LTlteresea~ă îrusă direct 
istJotrkul mălnăstirii Tînganu, căzută m rompletă pălragină şi deveuită 

simplă biserică de mir a satelor învednate. 
Ne crnăvginim numai să amintim că IÎ!n Cartografia eparhiei Ungro

Vlahiei din 1810, voohea ctitorie dom.nească era trecută ca "ib~seric:l de 
zid, metolh al măJnă.LSUrii Văeă1reşti, cu hramu:l Streteniia, făeută d2 Ra.Ju 
vodă pă moşi ia m.ănăJSttrii, veşminte lrplSă toate, cărţile toate liplSă" deser
vind satul 'Dînganu, care număra pe atund 110 ca:se şi 67 de loeuitJr:i 
:romîni "sudiţi nemţeşti" -probabil meseriaşi -şi ţigani robi ai mănă:s
tirii Văcătreştilor. La aeea:stă biserică slujea un IPOtpă Dna:gomiT sin Marin, 
de 48 ani, sla:b la citire, neglobit, din neam l'OiilliÎn, "fecior de milre3.ll"' 
orîll1Jduit de mitropolitul Co21ma la 19 octombrie 1788 "pă illLLmele sa
tului" :!). 

În prima jumătate a secolului trecut, d01cumentele nu se referă 
de fel la starea de avansată ruină a dbiditului metoh ;J) ; se menţicmează 
in s,chimb doar noi hotă.rniciri precum şi ridicări în plan ale moşiilor 
bogatelor mănătSUri tutelare şi ale .diferi~ţi~lar propritari 1'). 

Vechea etitorie domnească - aflindu-se în imposibilitate de a mai 
fi meremeti:sită şi adm1iniJStr:aţia s[. Mormînt opunîndu-se unei atare 
cheltuieli - a foiSt păr.ăsită Şi dezafectată cultului, rCQlnJStruindu.--se În 
satul Tînganu, La 15 august 1853, la o jumătate de kirlometru de acesrt 
lăcaş, o nouă biiSerică tpUJrtînd hramu1 .Adormkii Maicii Dorrnnului 5). 

Obiectele de euh şi alte pies.e de la rfoGia mănăstke aa farst L·an:Siportate 
la noua biserică IP:arc!hială din sat 0). 

1) Print1,e acestea : hot.;irnida moşiei Vorni-cesii "dăspre Tăngan" cea. 1734-
1745 (Mm:eul de istol'ie a 01raşului Bucureşti, nr. inv. 30.471, fa 2) repetată la 17 
rnarti·e 1761 (A1·h. St. Buc., M-rea Radu Vodă, II/33 ; copie la Muzeul de istorie a 
oraşului Bucureşti, nr. inv. 74.854) ; hotărnicia moşiei MiJeasca a Tînganului de 
către moşia Pestra a· stolnicului Matei Creţulescu la 19 decembrie 1763 (Arh. St. 
Buc., Mitropolia Ţării Romîneşti, LXXXIV/10) : judecarea litigiului pentru ni~tc 
mori pe apa Dimboviţei de pe moşiile Floreşti a Cernidl:i şi Tinganu de către 
boierii caim8Jcami 'la 10 SE:•pteanbri'e 1796 (Muzeul :de istori~ a OJ"Clrşului Bucu;·eşti, nr. 
inv. 30.476, fo 2~3 vo) ; ·marea hotă:rnicke a semnelor despăr·ţitoare între moşia 
Tinganului şi moşia Floreşti a mănăstirii Cern.ica din 18 mai 1803 (ibid., fo 1-1vo, 
fo 5-8vo), cu arătarea amănunţită către domn a marelui vornic Barbu Văcărescu 
din 17 august 1803 (Arh. St. Buc., M-rea Cernica, I bis/13). 

2) Nic. M. Popescu, Catagrafia eparhiei ... , p. 83-84. În registrul hirotoniilor 
de diaconi şi preoţi din eparhia Ungro-Vlahire:i '~ntre anii 1787-1788 (Academia 
R.P.R., mss. 1551, fo 6 vo) se precizează în plus că preotul Dragomir a fost hirotonit 
de M·eletiJe epilscop al Tebaidei, .la bir.:;erioa Zlăta!"i din Bucureşti. 

:l) Asupra jalnicei stări în care ajunsese lăcaşul în deceniile premergătoare 
dispariţiei sale, a se vedea C. Săvescu, Biserica de la Tînganu ... , p. 106-111. 

t,) Vezi în special hotărniciile - însoţite de ridicări în plan a unor· moşii -
din 10 august 1845 (Arh. St. Buc., M-rea Văcăreşti, XXVIII;2) şi 19 august 1855 
(lbid., XXVIII/7). Pentru Tînganu interesează în special planul moşiei ridicat la 
16 octombrie 1849 de inginerul hotarntc Simion Zefchidi, care consemnează şi con
turul vechii mănăstiri, aşezată pe un deal în apropierea noi mătci a Dîmboviţei 
(.A.I"h. St. Buc., Planuri Ilfov, 72/1849 şi 116/1849). 

5) N. Iorga, Inscripţii din bisericile Romîniei, vol. II, Buc., 1908, p. 6. Această 
biserică - ren01vată de două ori, in 1914 şi 1938-1939 - este lipsirtă cu desă:vîrşire 
de ori şi ee i·nteres istori·c şi m-are niJCi o va!loare arhirteotonkă. 

ti) Dintre icoanele mai vechi (sfÎlrşit de sec. XVIII - îrnceput de sec. XIX) 
menţionăm pe acelea care înfăţişează sf. Troiţă Şi pe sf. Spiridon. 
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Pnc. 29.- Cocyi'l:, Rhl]l;eJiaHHblit Ha ]l;aKnitciwl\t Hpyr'f. 
Pnc. ilO. - 06.uoMoR Hynmima, Hail:neHHhiiî o aeMJIHIIHe 7. 
Pnc. 31. - I1opncTaFI HepaMima pyqnot1 pa6oThL 
Pnc. 32.- 06JioMoH tianm. 
Pnc. 33. - llpMnoaHaH HepaMMHa. 
PMc. ::!4. -1, MMnnaTJOpnhlil: cocyA py<JHoiî pa6oThi; 2-5 rrpHCJIH~a. 
Pnc. 35.- 1. i'J:MHapMil: <JeHaHHM MaTMarna HopBima 

- 2. ,IJ,unapHii, Bhlny~eHHhlil: MaHCMMMJiuauoM II B 1576 r. 
- 3-1~ ,HnnapMM, <JeHaHeHHhle rrpM <I>ep]];MHaii]~e 1. 
- 5-6. ,II,MIIapMM, BhlnynţeHHhle rrpM Py]l;OJihlfle 1. 
- 7. Solidus Bwny~eiiHhliî Cre!flaHoM BaTopMeM A.)IH lloJihiDM. 
- 8. Gross Hhlny~eHHhlil: CnrM3MYHi'J:OM ]l;JIH lloJihiiiM 
- 9-1 O - Acnphi, BLmy~eHHhie npM MycTa{fle 1 II n CeJinMe 1 II. 

Recherches sur le complexe medieval de Tînganu 

RESUME 

1. Les recherches de surface entreprises en l'annee 1960 sur le territoire de la 
commune 'Dînganu-Cerniea (arrondi,ssemenlt 23 August) ont determine l'emplaocement 
exact de l'ancien monasterP de Tînganu, fondation du prince Radu •le Beau (1462-
1475). Les fouiUes, commencces en 1961 et poursuivies en 1963-1964, ont mis au 
jour les fondements des bâti·ments du monastere, daJtant des xve_xrxe siecles, 
des fonds de eabanes. des fosses mcnageres, des fosses destinees a la conservation 
des cereales, une nt'cropolc, enfin lPs vestiges d'un etablissement geto-dace. 

Le mon.astere de Tînganu a 0te edifie sur un tei'J'ain pr-esentant des restes 
d'habi,tatio.n du XIVe siecle. L'egli:se, dont il ne reste plus que les fondements, en 
grosses pierres liees de mortier resistant, est de plan trE>t'le :et mesure 13x7,40 m. 
Par son arohitecture. l'cg:li,se du monas,teJ~e de Tînganu ma1·que la tmnsi,tion entre 
les edi:fi,ces rE'Iligieux de la fin du XIVe siecle ·et ceux eleves en Va1lachie au debwt 
du XVJe siecle. Elle est une realisation des artitsa•n-s looaux. Au XVIIe siecle 
l'eglise a ete agrandie par un exanorthex en brique. Toutes les tombes du pronaos 
o.nt ete violees aux XVIIe et xrxe siocles, seules celles de ,I'exonart.hex n'ont pas 
ete profanees et ·l'on a pu conrstater que leur inveniaire dilffere de celui des tombes 
de la necropole. 

Au XVIIe siecle, une nouve.J.,I·e demeure des hi,goumEm.es furt elevee, au sud 
de l'eglise, au lieu de la maison anterieure constwuite en to1·chis. Les observations 
ancheologiques enregi,strent quatre incendiC:'IS subis par oette demeure : aux xve-xvre 
siecles, a la fi.n du xvre siecle, en 1658-1659 et dans la tPremieJ~e moi•tie du xrxe 
siecle. 

Les seotions pratiqueAs oni mis au jour sept huttes enfoncees dans le sol, 
datant des xve. xvre €'t xrxe siecles. 

Le materiei archeologique decouvert consiste en outils en fer, objf'ts du culte, 
bijoux, monnaies et un !"ÎIChe invenrtaire ceramique comprenant des vases d'usage 
damestiqure, des carreaux de ·chemi·nee, des diques o1·nementaux etc. 

La necropole jeodale. Autour de l'e.g.lise, sur une sunface de 1000 m environ, 
se trouvaitt 'la necropole du monnstere et du village de T~nganu, don't on a etudie 
- entie:rement ou partieHement - 251 tombes. Le secteur de derusH.e maxiuna des 
tombes s'est avere etre a proximite du monastere, ou l'on a rencontr~ des superp'J
sitions de 2 a 3 'tombes. L·a necropole. a fonctionne durant ,un i 1nbef'Val1e de teJI11PS 
couvrant les xve_xrxe siecles. Le mobilier funeraire consiste en monnaies hon
groises, turques, autrichiennes, perles, agrafes, objets d'usage domestique et restes 
de 'Vetements. 

* 
2. L'etabl~.9Sement La Tene. L'etablissement geto-rlace de Tiînganu constitue la 

nirveau d'ha:bitaltion le plus anden du com!Plexe. Il ~est ·nepresente, ~u:squ'a ce joUJr, 
par une serie de fosses et de' huttes, concentrees surtout dans la zone sud-est du 
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site. Le materiei .miLS au jaur, .tant rdans ·les huttes et fasses, que dans :la couche de 
ct.d'twe La Tene si1tuee dans lffi seotions I, III et XI, ·oonlsi,ste su~tout en poterie 
a l'etat fragmentaire, difficilement reconstituable et pouvent ('tre repartie en CiUatre 
ca:tegories ; poterie primitive, noire-nougeâtr:e, lustree ; pater:ie poreuse faite a la 
main : poterie gri·se fa<;onnee au tour, de facture supef'i.eu~e ; enfi'n, poterie d'im
portation. 

* 3. L'etud.e concernant les maU!riaux numismatiques livres par les fouilles de 
Tinganu fournH des donnee:s predeuses sur l'evolution de ce monastene. On a de
courvert, dans •l'eta:bli:ssement ou dans la necrapo1le, 3 monnaies datan t du xve 
siecle, 10 monnai·es du XVIe siecles, 9 monnaies :du xvrre siecle, 33 monnaies 
a:uthentiques et 19 fausses d'epoque du xvrne siecle, enfin 8 monnai.es du xrxe 
et dernier siecle d'existence du monastere. Les emissions pro\"iennent des ateliers 
de frarr:1pe moldaves, hongroi:s, autriehiens et ottomans. On Deleve un aocroissement 
du nombf'e des rmonnaies turqures surtourt au cours des xvnre._xrxe siecles, fai,t 
confirme par d'autres decouvel'tes recentes de monnaies turques dans les sectelliT"S 
Băneasa, la place du Palais de la R.P.R., Otopeni etc. 

* 
4. La derniere etude expose l'lvistoire de la fondation d'apres les sources ecrites. 

Le role de fondateur de .Radu le Beau est oonfi.nme par les docUJITients, 'la IPeriode 
de constnuotion etant compri1se selon •l'auteur entfl€ les annees 1463 et 1469. Les 
donnees sont relati!Vement fouflnies pour les XVlle._XVIIIe siecles, paf'ltitculiere
ment pour les evenements en rapport avec l'invasion turco-tartarc de 1658-1659, 
au cours de .laquelle le mona:stefle fJ..It dev:a&te et incendie, la .lutte des hi:goumenes 
pour le maintien des limites du domaine conventuel, la soumission de Tînganu au 
monastere de Văcă:reşti et, aux XVIIIe-xrxe siecles, la transfof'ffiation du monas
tere en simple eglise paroissiale du village de Tînganu. Apres 1855, l'eglise, dernier 
bâtiment de l'ensemble medieval de T.înganu reste debout, commence a se ruiner, 
pl'Dcessus qui, 1malil1eureusement, suivra un ryihme des plus rap~des. 

Liste des illustrations 

Fig. 1. Plateau ou se trouvent les restes du monastere de Tînganu. 
Fig. 2. - Plan du domaine de Tînganul, execute en 1849. L'eglise est situee a la 
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Fig. 21. - Cruche a decor lustre decouverte dans la hutte B.10. 
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Fig. 23. Tombe 227. 
Fig. 24. 1, - ossements deranges, dans le pronaos : 2. portion de la necropole fouillee 

dans la section XII ; 3-4, posUions d'entrerrement. 
Fig. 25. - Objets• de parure decouverts dans la necropole. 
Fig. 26. - Plan de la hutte 2 (section 1). 
Fig. 27. - Plan de la hutte 8 (geto-dace) et de la hutte 9 (medievale). 
Fig. 28. - Fragments d'ecuelles la Tene. 
Fig. 29. - Vase dace ja9onne au tour. 
Fig. 30. - Fragment de jarre trouve dans B.7. 
Fig. 31. - Poterie poreuse faite a la main. 
Fig. 32.- Fragment de coupe. 
Fig. 33. - Ceramique d'importation. 
Fig. 34. 1, - vase en miniatw·e travaille a la main ; 2-5, fusaioles. 
Fig. 35. - 1. De.nier de Mathieu Corvin. 

- 2. Denie.r emis par Maximilien II en 1576. 
- 3-4. Deniers froppe$ sous Ferdinand 1. 

5-6. Deniens em~s IS()IILS RodoLphe 1. 
- 7. Solidus emis par Etiernne Bathori pou.r la Pologne. 
- 8. Gross emis pan- S'igiJsmond pour la Pologne. 
- 9-10. Aspres emis sous Mustapha III et Sez.in IJJ. 
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