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PRIVIND BISERICA MANASTIRll COTROCENI DIN BUCURESTI , 

« Noi să ridicăm Io cinstea cuvenită mormintele mori
lor noştri înaintaşi. 

Este una din cele dintfi datorii de onoare ole noastre ». 

NICOLAE !ORGA 

Ansamblul arhitectonic Cotroceni beneficiază de o bogată 
literatură de specialitate care îi reflectă evoluţia pe parcursul 
a peste trei sute de ani. 1 La baza ei stă fondul arhi vistic cercetat 
încă din secolul al XIX-iea, izvoarele epigraflce, mai numeroase 
decît la alte monumente, mărturiile unor călători străini şi cerce
tările arheologice, atîtea cîte s-2u putut practica în condiţiile 
narate mai jos. Cert este faptu I că şi la Cotroceni, ca şi în satele 
învecinate, Grozăveşti, Lupeşti, Detcoi, s-a locuit cu mult înaintea 
primelor informaţii scrise pe care le 7tim. Resturi.le .unor locui~ţ~ 
din secolul al XIV-iea au fost 1dent1flcate cu prilejul constru1r11 
pavilionului Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic Bucu
reşti şi ele sînt puse în legătură cu vatra satul~i Grozăveşt .i. 2 

În cartierul Ciurel au apărut de asemenea materiale arheologice 
datînd din a doua jumătate a secolului al XIV-iea. 3

• Chiar şi micul 
sat Lupeşti fiinţa, conform precizărilor arheologice, în secolul 
al XV-iea. În schimb, ştim foarte puţin despre situaţia satului 
Cotroceni anterior sfîrşitului de veac XVI. Este drept că, în urmă 
cu mai mulţi ani, cu ocazia executării unor lucrări edilitare pe 
şoseaua Grozăveşti , în deal faţă de zona Clubului Tiner~t.ului, 
acum pajişte şi pomi, s-au găsit gropi mari de cereale carbon1~ate 
care datau, în mod sigur, din epoca feudală. Este greu de precizat 
dacă ele indicau vatra satului Cotroceni sau erau hambare de 
provizii ascunse în codrii de altă dată. Din parcurgerea documen
telor care au înfruntat vremea reiese că a fost, la început, un sat 
modest aşa după cum era şi satul Lupeşti care, .î~. a doua jumătat~ 
a secolului al XVI-iea, nu avea decît 13 fam1l11.' La Cotroceni 
numărul gospodăriilor se pare că nu depăşea cu mult cifra de zece~· 

Acest sat beneficia la sfîrşitul veacului al XVI-iea de un schit 
în care se prăznuiau sfinţii mucenici Serg~ie ş.i !acho: Ctitorii 
acestei bisericuţe fuseseră jupineasa Stanca, fiica e1 11 inca ş1 «marele 
şi bătrînul Lunea» 6• 

Satul a fost înglobat prin cotropire, sau prin cumpărare în 
marele domeniu domnesc în vremea lui Mihai Viteazul. Actele 
ulterioare sînt, din acest punct de vedere, contradictorii. Astfel 
Alexandru Coconul lasă să se înţeleagă, în actul său din 22 august 
1625, că este vorba de o cumpărare a moşiilor moşnenilor de la 
Cotroceni. fn schimb, hrisovul din 27 noiembrie 1614 afirmă că a 

1 G. M. Ionescu , Istoria Cotroceni/or, Lupeştilor (Sf. Elefterie) şi Gro.ză
veştilor, Bucureşti, 1902; N . Iorga, Documente privitoare Io fomi/io.C;intocuz1no • 
Bucureşti, 1902; George Potra, Averea lui Şerbo~ Contocuz.ino ş1 inteme1er.eo 
m-rii Cotroceni, în „RIR", IV, 1934, fasc . 1-4; Nicolae Sto1cescu, Repertoriul 
bibliografic ol monumentelor feudale din Bucureşti, Bucure?ti , 1961 , p. 191-192; 
Gh . I. Cantacuzino, Mănăstireo Cotroceni, Bucureşti, 1968; Alexandru 
Popescu, Şerban Contoci.;zino, Bucureşti, 1978 ş.a. . „ • 

2 Panait I. Panait, /nsemnări arheologice pe şantierele de construcţ11 din 
Bucureşti (li). Dealul Grozăveşt~. în ~ucureşti, y1,1, Bucure?ti,.1969, p. ~~.: 
Aristide Ştefănescu Dealul Grozoveşti, in „Cercetar1arheologice1n Bucureşti , 
III, 1'981, p. 275-2l8 (se va cita CAB) . Este preze.ntat cimith·ul feudal. 

3 Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, Reloţ11/e oraşului Bucureşti cu 
satele învecinate în secolele XIV-XVI în „CAB", III, p. 112. 

4 în documentul emis la 14 mai 1580 de către Mihnea Turcitul se afirma 
că la cumpărarea de către Alexandru al II-iea Mircea, satul Lupeşti avea 
atunci 13 case. Documente privind istoria Romdniei. B. Ţaro Romdneoscă, veac 
XVl/4, p. 473 (se va cita „DIR") . 

6 în 1625 august 22, Alexandru C17c17nul întărea stăpînirea D~i:'itrei, 
fiica lui Oprea, asupra satului Cotroceni ş1acelor12 famil11 de vec1n1, DIR, 
B. Ţaro Romdneoscă, veac XVII, 4, p. 555 . / 6 G. M. Ionescu, op. cit„ p. 6 
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fost vorba de o cotropire. Actul respectiv a fost emis de Re. du 
Vodă Şerban lui Stoica vătaful care, împreună cu Preda şi l ş efan, 
ră, cumpărau de la domnie ocina Cotrocenilor cu 24.000 as pri, 
fiindu-le « veche şi drea ptă ocină şi de moşter:iire a lor, din zilele 
altor domni bătrîni » 7

• Un sprezece ani mai tîrziu, Stoica era mort 
şi moştenirea lui pentru jumătate din moşi a Cotrocenilor se afl a 
în seama Dumitrei, jupîneasa acestuia. La 22 august 1625, această 
văduvă era pîrîtă la domnie că ţinea pe nedrept în vecinie trei 
foşti moşneni, care-şi revendicau drepturile. Alexandru Vodă 
Coconul cercetează documentele şi ajunge la concluzi a că jalba 
vecini lor respectivi este nedreaptă, poruncind scoaterea lor din 
divan «cu mare urgie ş i cu multă bătaie » 8• De la Dumitra dreptul 
de stăpînire cade asupra flului ei, Ghioca, ce îmbrăţişase calea 
armelor, ajungînd, în timpul domniei lui Matei Basarab, la rangul 
de căpitan. Izvoarele vremii îl prezintă ca un om necugetat, ames
tecat în conflictele fr.cţiunilor boiereşti din secolul al XVII-iea, 
cînd reuşeşte să jefuiască din averea Elinei Cantacuzino, jupîneasa 
postelnicului Constantin Cantacuzino. Valoarea prejudici ată se 
estima la 200 de ughi, fapt pentru care, în aprilie 1660, Gheorghe 
Vodă Ghica hotărăşte confiscarea Cotrocenilor şi trecerea moşiei 
respective în posesia lui Şerban Cantacuzino pînă la răscumpărarea 
respectivei sume prejudiciate. 

Întrucît fiii lui Ghioca: Ghiorma, Dumitraşcu şi Mihul nu au 
fost în stare, la rîndul lor, să achite paguba provocată de tatăl 
lor, la 18 noiembrie 1675 se redactează actul prin care Şerban 
devine stăpînul Cotrocenilor, sat în raza căruia se aflau şi trei 
roate de moară, vii şi, desigur, codri de pădure ».9 (fig. 1) Acestei 
proprietăţi i se vor adăuga alte ocine cumpărate de către noul 
stăpînitor. Urmaşii Postelnicului au acordat o atenţie deos ebită 
zonei limitrofe reşedinţei domneşti. Moşiile satelor Afumaţi, 
Tunari, Fundeni, Doamnei, Cotroceni, Grozăveşti, Lupeşti se 
aflau, la sfîrşitul secolului al XVII-iea şi începutul veacului următo,;. 
total sau parţial înglobate în marele domeniu cantacuzinesc. ln 
ceea ce priveşte satul Cotroceni, ascuns în marii codri din nord
vestul reşedinţei domneşti, acesta a avut rostul de a-l adăposti 
pe viitorul domnitor Şerban Cantacuzino în situaţiile grele care 
au premers ungerea sa ca domn în scaunul Ţării Româneşti . La 
Cotroceni şi-a găsit refugiul Şerban Cantacuzino, urmărit de emi
sarii Ducăi Vodă în octombrie 1678. În actul de închinare a mănăs
tirii, ctitorul menţiona că «De aici am fost mîntuiţi de mîinile 
vrăjmaşilor sîngeraşi cari doreau să şteargă numele nostru dintre 
cei vii» 10. Tradiţia acreditează ideea că Şerban a promis lui Dum
nezeu că odată scăpat de urgie va ridica, la Cotroceni, o mănăstire. 
Hrisovul din 13 mai 1679, dat la numai trei luni de la înscăunare, 
exprimă hotărîrea Măriei Sale «să facă şi mănăstire pe moşia 
Cotrocenilor » 11 • Lucrările au început la 26 mai 1679 în prezenţa 
lui Şerban Vodă. În hrisovul din 20 decembrie 1680, ctitorul afirm ă 
că «noi singuri am înfipt sapa în pămînt şi cu mîna noastră jos 
la temelie cărămizi am pus» 12 • Lucrările s-au continuat şi în 
anul următor, obţinîndu-se un ansamblu arhitectoni~ monahal 
de mare amploare şi cu vădite calităţi artistice (fig. 2) ln gramata 

7 DIR, veac XV///2, p. 336. 
8 Idem, veac XV/1/4, p. 555. 
9 G. M. Ionescu, op. cit„ p. 14; G . Potra. Averea lui Şerban Cantacuzino 

şi întemeierea Mănăstirii Cotroceni, RIR, tom IV, 1934, fas . 1- 4, p. 5, cu refe
rinţe la morile aparţinătoa re satului Grozăveşti . 

10 G. M. Ionescu op. cit„ p. 67, vezi şi Genealogia Contocuzini/or, ed . 
N . Iorga, Bucureşti, 1902, p. 211. 

11 Ibidem, p. 39, nota 4. 
12 Apud Nicolae Stoicescu, op. cit ., p. 189 . 

13 

http://patrimoniu.gov.ro



1. Sch iţa Planului Bucureştilor executată de F. ). Su/zer în 1781 . În dreapt a, 
sus , Mănăstirea Cotroceni . 

sa din februarie 1681 patriarhul Iacob al Constantinopolului reţine 
«biserica încăpătoare» 13, iar epigrafistul englez Edmund Chisthul, 
membru al soliei ambasadorului englez la Istanbul, lo rd Paget, 
o apreciază, în 1702, a fi « cea mai frumoasă d într-o s eamă de 
mănăst iri ct itorite de domnul de faţă şi de domnii precedenţi » 14• 

Anton Mar ia de l Chiaro, secretarul lui Constantin Brâncoveanu, 
reţine marile c l ăd iri ale frumoasei mănăstiri Cotroceni 1 6• Într-ade
văr, pe lîngă biserica împodobită cu pi ct ură mu ra l ă exec utată 
de Pîrvu Mutu se afl au casele domneşti, ce le egumeneşti, chiliile 
ce puteau adăpost i 40 de călugăr i , turnul clopotniţă, trapeza, 
cuhniile, alte atenanse. Şerban Vod ă Cantacuzino a înch inat mănăs
tirilor de la Athos ct ito r ia sa de la Cotrocen i cu toate moşiile, 
viile, mor ile, casele, prăvă liile, stupii, robii ţigan i ş i vite le. 16 

Cu acest prilej Şerban Vodă îş i exprimă do r inţa înmormîntării 
sale la Cot roceni . Tristul moment, precedat de o grea s ufe r inţă 17, 

s-a petrecut !a 30 octombrie 1688, cînd sicriul voievodal a fost 
dep us în biser ica respect i vă ce tindea să dev in ă locul de îngro
păciune a fraţilor ş i urmaşilor Cantacuzini. 

La trecerea în nefiintă a ctitorului, mănăst irea Cotroceni 
stăpîn ea 31 de moşii ş i ocin°e, vii, munţi, şapte prăvă lii în Bucureşti , 
numeroase să l aşe de ro bi, avere s porită prin daniile lui Constant in 
Vodă Brâncoveanu. Era una dintre puternicile mănăsti r i din Ţara 
Românească, a fl ată, _ încă din prim ii să i an i de exi stenţă, în seama 
călugărilor străini. ln pofida prevederilor actului de închinăc iu ne 
care impunea asigurarea mai întîi a trebuinţelor ct itoriei voievo
dale ş i trimite rea peste hotare numai a surplusur ilor i s, pract ica 
adm inistrator ilo r va fi tocmai i nversă. Nu era un caz izolat , ci 

13 Hurmu zak i- N . Io rga, X IV/1, p. 225 . 
1'1 Călători străini despre Ţă rile Rom6ne , Bucu reşti, 1983, VIII , p. 198 . 
15 Del Chiaro, Revoluţiile Valahiei, ed . S. Cris-Cristian, l aşi, 1929, p. 86. 
10 Actu l de ct itorie a l Mănăstirii Cotroce ni este întocmit la 20 oct omb ri e 

1682. Pri n acest docume nt Şerba n Vodă a nunţa hotărîrea sa de a-ş i închina 
ctitoria „cu toate a le ei cîte sînt, la munte le Athonu lui, care se chiamă şi 
Sfîntu I Mormînt" , Hurmuzaki-N. Iorga, Documente , X IV/1, p. 250. 

17 La 27 octombrie 1688 cerea prin cipelui Ardealului să-l trimită pe 
dr . Pecs i, fi ind bolnav. A. Veress , Documente, XI, Bu cu reşt i, 1939, p. 294. 

18 Hurmuzaki- N . Iorga, X IV/1, p. 248-257. 
1o G. M. Io nescu, op. cit„ p. 114- 115. 
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o măs u ră generală impusă de eg um en ii trimi ş i din centrel e orto
doxe greceşti la care erau înc hi nate . Această atitudine, completată 
de numeroase ca l amităţ i naturale, războaie şi · ocupaţii st ră ine, 
şi-a pus amprenta şi as up ra ansa mblului mănăst i resc de la Cotro
ceni 1 ~ . Fără a mai stărui as up ra acestora, şi nici a faptului că în 
secolul al X\1111-lea domnitori precum: Constantin Brâncoveanu , 
Nicolae şi Constantin Mavrocordat, Alexandru lpsil anti, Alexan dru 
Moruzi au folosit ca reşedinţă temrorară palatul domnesc de la 
Cotroceni, ne oprim as upra efectelor mare lui cutremur din 1802. 
După cum se şt ie, în ziua de 14 octombrie 1802, s-a abăt ut asupra 
Capitalei unul dintre cele mai putern ice se isme, care a afectat 
pustiitor, spun martorii oculari, bi sericile şi mănăst i rile existente. 
Cîteva izvoare contemporane afir mă că biserica de la Cotroceni 
a fost complet n ăruită. Pe o carte scr i să în greceşte, pri ntre alte 
consemnăr i, s-a păstrat ş i notaţia stareţ ului cotrocenean Visarion 
« 1802, ziua marţi, cînd se s erbează în Vl aho-Bogdania amintirea 

2. /v,ănăs tirea Cotroceni consemnată în Planul Bucureştilor ridicat de F. Ernst 
în anul 1790 

( 
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Preacuvioasei Paraschiva, la şapte ore şi jumătate din zi s-au întîm
plat în aceste părţi cutremur foarte cumplit, care a ţinut şase 
minute. Atunci s-a sfărîmat din temelie şi toată Mănăstirea Cotro
cenilor, împreună cu hanul Şerban Vodă, şi n-a rămas nimică 
altceva la Cotroceni, afară de poarta cea mare[ ... J iar la biserică 
n-a rămas nici urme, de asemenea s-a u sfărîmat şi toate ce le din 
lăuntru[ ... ] » 20. 

Aceeaşi informaţie se desprinde şi din noua pisanie pusă la 
1 mai 1806 de către acelaşi egumen Visarion. 

« ţ La anul 1802, octombrie 14 ora 7, s-a întîmplat ace l foarte 
groaznic cutremur, care a prăbuşit biserica pînă la pămînt şi 
clopotniţa şi paraclisul şi clădirile din dreapta şi o parte din hanul 
Şerban Vodă şi metohul din Vălenii de Munte şi toate acestea şi 
cele din Bucureşti: atelierele au fost arse şi au fost ridicate din 
nou din temelie precum se văd prin cheltuielile şi cu supravegherea 
smeritului arhimandrit domnul Visarion ... » 21

. O altă inscripţie 
întăreşte pisania menţionată mai sus consemnînd că « Prea Cu
viosul Arhimandrit Visar ion din Tesa lia, lavriot, din oraşul Trica 
din satu l Vetirnicu, cel ce a ridicat toate din temelie, care a tran
scris condica mănăstirii» 22 Cotroceni (n.n.). Unii istorici au pus 
sub se mnul întrebării adevărul reflectat în aceste mărt•1 rii scr ise, 
văzînd mai degrabă o lăudăroşenie din partea călugărului grec 23

• 

Din bugetul primilor ani ai seco lului al XIX-iea rezultă că s-a 
cheltuit mai puţin pentru biserică în 1802-1803, dînd u-se priori
tate altor zidiri şi caselor mari 24

• Pentru 1804-1805 sînt însă 
trecute «cheltuieli pentru zidirea mănăstirii» de 46 .767.38 groşi. 
Analizate pe ansamblu, sumele cheltuite între 1803-1810 pentru 
biserică sînt sensibil apropiate cu cele folosite pentru case sau 
pentru hanul Şerban Vod ă, reflectînd astfel amploarea acestora. 25 

Toate aceste informaţii l-a u determinat pe G. M. Ionescu să 
vorbească de o rezidire a bisericii, de data aceasta numai cu două 

20 Însem nări în B.O.R„ an X lll /1889 nr . 9, p. 625-626. 
21 Eugen Gh. Popescu, Precizări şi completări privitoare Io pisaniile, 

obiectele şi cărţi le vechi de Io biserico Mănăstirii Cotroceni, în „ G I asu I Bisericii", 
an XXIX, 1970, 7-8, p. 788. 

22 Ibidem. 
23 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 189; Gh. I. Cantacuzino, op. cit. , p. 12. 
24 La capito lu I cheltuieli pentru biserică apar 39,369 groşi în timp ce 

pent ru „alte z id ir i" 47.599, 39 groşi iar pentru case 27.358,05 groşi cf. 
G. M. Ionescu, Istoria Cotroceni/or, p. 119. 

25 în perioada 1803-1 81 O s-a u cheltuit pentru biserică 122.478, 28 groşi, 
pentru case 121.775, 29 groşi iar pentru han 13.760 groşi, G. M. Ionescu, 
op. cit„ p. 120-121. 

3. Curteo o fi -o o Mănăstirii Cotroceni, fnointeo 
cutremurului din martie 1977. 

şi nu cu patru turle. 26 Ştirile care provin din deceniile imediat 
~rmătoare consemnează rapida şi suspecta deteriorare a mănăstirii. 
,lncă din 1814-:-1816 se aprecia «proasta stare şi greaua datorie 
1~t~u care a .aJun s această mănăstire » , deşi se făcuseră reparaţii 
_y1 in 181~· - ln ~821 ansam~lul rr;onahal de la Cotroceni, ajuns 
1ntr-o « t1caloasa stare» de 1ntreţ1nere, găzduia divanul lui Tudor 
Vl~di~i;esc.u. Dar în ace laşi ~n focul se abătea din nou asupra 
ct1tor1e1 lui Şerban Cantacuzino. Abia cu prilejul stabilirii lui 
Alexandru Ioan Cuza aici se trece la o nouă etapă din istoria acestui 
vast monument. 

Cotroceni face parte din cele 75 mănăstiri şi 30 de metohuri 
secularizate în decembrie 1863, act prin care statul român reintră 
în posesia a 560 moşii şi alte bunuri estimate la 2 miliarde lei. 27 

Succesor al domnitorului Unirii, Carol I s-a hotărît să locuiască 
la Cotroceni la 10/22 iunie 1866 în condiţiile unei veri toride. 
Apoi, în .1 893, vechile case mari domneşti au fost afectate pentru 
a se ridica palatul 1-egal din dreptul altarului bisericii, proiectat 
de arh .. Paul Got~ereau . El a fost atribuit familiei regale a Prinţului 
moştenitor Ferd inand , stabi lit la Cotroceni încă din 1888. 

A urmat reamenajarea clădirii de pe latura de nord după 
planurile arhitectului Grigore Cerchez în primii ani ai sec. XX 28. 

Mănăstirea prindea ~n ~ou aspect, cel puţin în curtea a doua. (fig. 3). 
Se acorda, totuşi, ş 1 atunci o mai slabă atenţ ie bisericii. La înce

putul secolului al XX-iea G. M. Ionescu nota în monografia acestui 
monument că « Biser ica Cotroceni, privită pe din afară, este faţă 
d.e mare le Palat un anachronism, un fel de ruină fără frumuseţe, 
ş1 cîn d ne gîndim că este vizitată foarte mult de străini de condi
ţiuni înalte soc iale» 20 • Unele reparaţii s-au întreprins la biserica 
c .otroceni în 190~ şi după 1940. Evenimentele survenite prin actul 
d 1n 30 decembrie 1947 s-au repercutat grav şi asupra fostului 
aşezămînt monahal, fostă reşedinţă regală timp de 59 de ani. 

_Martor ii .oc~lar.i rel~tau că jaful dezlănţuit după plecarea din 
ţara a regelui M1ha1 a atins forme demenţiale. Cărţile din biblioteca 
reginei Maria, frumos legate în piele, au fost arse în curte, fiind 
cărate cu coşul la rugul imens. Piese de mobilier au fost încărcate 
în camioane şi expediate spre cîmpul Dudeşti, pentru a fi distruse. 
Nu se ştie dacă toate au ajuns acolo sau au căpătat alte direcţii. 

20 G. M. Ion escu, op. cit., p. 123 . 
27 Idem, Istoricu/ fnchinării mănăstirilor rom6neşti ş i abuz urile călugărilor 

străini, Bucureşti, 1899, p. 26. 
28 Grigore Ionescu. Bucureşti, 1938, p. 198. 
29 G. M. Io nescu, op cit„ p. 162. 
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Toţi cei trei indi vizi care au dirijat vandalismul nu mai erau în 
v iaţă, sau în ţară, în jurul anului 1970. La acea dată, cop iii cercului 
de istor ie din cadrul Pal atului pionierilor, înfiinţat în 1950, mai 
găseau prin pi v niţele de la Cotroceni unele mărtu r ii vec hi. Printre 
acestea se afla şi un album regal cu fotografii privind podul de la 
Feteşt i-Cernavodă şi construcţ ii de gări feroviare dob rogene, 
cedat Muzeului din Con sta nţa 30, litografii, cărţ i îngă lbeni te ş.a. 

Instalarea Palatului pionier ilor a scos din capu l locului Biserka 
domnească în afara modestelor preocupăr i administrative ale noilor 
beneficiari. Curînd s-a doved it greu de întreţ i nut întregul ansam
blu, mai ales că fondu ri le repartizate se diminuau constant. Para
gina îşi punea tot mai pregnant pecetea nu numai asupra l ăcaş ului 
din mijlocul incintei a doua, ci şi a fostelor palate regale, a con
s trucţiilo r anexe. S-au făcut demersuri pentru repararea acoperi
ş u ri lor, a teraselor, pentru menţinerea parcului, dar răs pun s uril e 
erau tot mai slabe . Pe acest fundal sumbru a intervenit seismul 
din 4 martie 1977, care a afectat ş i c lădirile ansambl ului Cotrocen i. 
Palatul pionierilor şi-a încetat act ivitatea, urmînd să p r imească 
o nouă c l ăd i re în Parcul tineretului. La Cotrocen i situatia era 
gravă . Palatu I Cerchez, cel dinspre Şosea ua Cot rocen i, era' puter
nic fisurat. Mai bine a rezistat corpul dinspre Est. În schimb, 
biserica a fost greu afectată. Colţul de NV s-a prăbu ş it şi fisuri 
largi s-a u desc his în arcele de legătură dintre coloanele pronaosului 
şi pereţii late ra li. Atît baza tu r lei mici , cît ş i cea de sub turl a mare, 
ambele datînd din 1806, erau crăpate. Mar i s uprafeţe de frescă 
se des prin se s eră din bolta turlei mari şi în prid vor. În general 
pictura interioară era afumată, în pofida' faptului că biserica era 
scoasă din funcţiuni cultice. Arhiepi scopia Bucu reştilor, prin 
Protoieria III -a a Capitalei, as igura un custode, un devotat slujitor 
al păstrăr ii moştenirii, care îndeplinea şi funcţia de ghid. 

Cutremurul din martie 1977 a produs nu numai inca lcul abi le 
pierderi umane şi materiale, dar a permis adoptarea unei noi ati t u
dini a fo rurilor conducătoare faţă de fondul constr ui t ş i în special 
de monumentele religioase. La început s-a l ăsat impresia unui 
sprijin faţă de organele îndreptăţite în a părarea ş i conserva rea 
mărturiilor istorice. 

În aceste condiţii s-a hotărît în 1977 o rganizarea la Cotroceni 
a unui şant ier de restaurare al Direcţiei pat r imoniului cult ural 
naţ ional, in st ituţie pendinte de fostul CCES. Amp loarea lu cră
rilor, lipsa de fonduri, căutarea unei utilizăr i cores punzătoare 
au făcut ca demararea să fle lentă şi greoaie. Şi aşa cum era pro
cedeul, s-a început cu întocmirea releveelor şi efectuarea cerce
tări lor arheolog ice. 

4. Pl anul bisericii Cotrocen i cu indi-
carea morminte/or cercetate în 
iunie 1984 

Cercetări arheologice la biserica mănăstirii Cotroceni 

Săpăturile arheologice efectuate sub auspi ciile Muzeului de 
istorie al muni cipiului Bucureşti trebui au să porn ească de la bi se
rică. Ele u rmăreau obţinerea date lor necesa re p ro iecta nţilor 

30 Info rmaţ i e primită de la prof. Maria Anca Stoe nescu, atunci 
condu cătoarea cerc u I u i pi on ieresc. 
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şi co mpletarea cunoşt inţelo r privind trecerea prin timp a l ăcaş ului. 
Di n capul loculu i se avea în vedere s ituaţ i a s pecifi că a obiecti vului. 
Deşi se p racti caseră mar i lu crăr i la sfîrş itul secolului al XIX-iea, 
nu se c u 11 oştea sem na larea unor dovezi ar heologice de orice fel . 
Mai mult, pri n anii 1960 să pînd u-se un şanţ în colţul de sud-est, 
s-a precizat exi stenţa unui pat de dale din pi atră , coloane şi ca pitele 
ar unc.ate ş i care , stilistic, pot fi atr ibuite lu c rărilor întreprinse 
de meşterii lu i Alexandru Vodă lpsil ant i 31 • E:ra totuşi o dovadă 
as up ra eventualelor zone de depozitare a mater ialelor rezultate 
d in repetat ele lucrări de reparaţie. La rînd ul lor, izvoarele sc ri se, 
pu se în circuit ştiin ţifi c , nu puteau local iza vechiul schit sa u biseri
c uţa 32 ce a premers ct itori ei vo ievodale . Nu se şti a nim ic despre 
locuirea a nter i oară, despre eventua lele gospodării ale întemeie
torilor satului Cotroceni. O sa rc ină foarte del i cată r idica afl area 
a devărului în legătură cu ampl oarea zidi r ilor revendi cate cu 
obses ie de către s tareţ ul Vi sar ion în 1806. În fond l ăcaş u l existent 
fusese complet refăc ut după cutremuru l din 1802, prin refolosirea 
pietrăriei. sau suferise numai repa raţii, şi acestea destul de super
fici ale, după degra d ările intervenite nici la zece ani de la efectuarea 
lor ? În cazul că i nscr ipţiile lui Visarion exprimau ad evăr ul , pi ct ura 
i n terio~ră căpăta alte d im ensiuni, nemaiputînd a parţ in e lui Pî rv u 
Mutu. ln acest context se ridi ca probl ema mormîntului domnesc 
ş i a celorlalte cavour i cantacuzine. 

Pentru început, cercetarea ar heologică ş i -a propus obţinerea 
datelor d irecte privind l ăcaş u I, ni ve lu I de că l care , cronologia 
zid urilor , teh ni ca de lucru şi materialele folosite, identifica rea 
d imens iunii mar ilor ca l a mităţ i care s-a u a băt ut asupra bisericii, 
starea fund aţi il or ş.a . Totul era subordonat neces ităţ ii de resta u
rare ş i conserva re . De aceea nimeni· nu se gîndea la desc hiderea 
cavourilor sa u la extragerea unor componente li tice d in structu ra 
pereţi lor ş.a. Săpături le au început în ziua de 16 iun ie 1977 cu 
parti ciparea a 20 st u denţ i ai Facultăţii de Isto r ie din Bu cureşti 
ş i a ar h. Liana Bilciuresc u din partea Di recţ iei patrimoniului 
cultura l naţional. 

Biser ica de la Cot roceni a fost unul din marile l ăcase afl ate 
în Cap i ta l ă . (fig. 4.) Axul longitudinal măsura 31 ,75 m, pe,cînd cel 
lateral 17,87 m . . Pl animetric l ăcaş ul acesta triconc, cu pronaosul 
l ărgit , continua pl anu l biser icii episcopale de la Argeş, reluat 
ş i de biseri ca Sfînta Troiţă-Radu Vodă precum şi de catedrala 
mitropolitană din Bucureşti. Pridvorul lat de 4,61 m, era fl ancat 
de zece coloane, două angajate în a parenţă octogonale, în rea litate 
cilindrice, p revăz ute cu cap iteluri şi baze în care se regăseau 
motive ornamentale arabo-otomane. 33 Pronaosul adăpostea 12 

31 Cîteva din aceste piese lit ice au fost aduse în lap idariu m-ul Muzeu lu 
de Istorie al municipiului Bucureşt i , unde se află ş i acum. 

32 De l Ch iaro am int eşte de o b i ser i cuţă cu hramul Sfi nţilor martir i 
Cosma şi Damian, unde Şerban Vodă se ascunsese de ordinul de arestare 
al lui Duca-Vodă, Del Chiaro, op. cit„ p. 94. 

33 Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriu/ Rom6niei de-a lungul veacurilor, 
Bucureşt i, 1982, p. 374. 
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coloane canelate pe care se spriji nea turla cea mică. Un spaţ iu 
larg de 2,2 m în care se în scria şi grop n iţa ctitor i cească permitea 
accesul în naos. Absidele late rale semicirculare în inter ior .ş i pol i
gonale către exterior participau la s u sţ i n e rea turle i mar i. ln fi ne, 
absida altarulu i este bine p ronunţată , cu n i şele specifice acest ui 
spaţ iu cult ic. Deşi în pl an l ăcaşul era bi ne p roporţ i onat, el pierdea 
în monumenta li tat e, în special în vertical itate , pr in a bsenţa celor
lalte două tur le căzute în t impul cutremu rului d in 1802 ş i nemai
reclădite după aceea. Una din componen tele esenţ i a le era podoaba 
l iti că exp r imată atît prin mas ivitate, cît ş i prin sculptu ra coloanelor , 
ancad ra mentelor de la fe restre, a portal ului do mi nat de pisan ia 
d atorată ct ito rul ui. Într-un cîmp de 182 x 71 cm, cu li tere de 
4 cm în relief, era dăltui tă următoarea i nscr i pţ ie: 

„-fAceastă sv <ă >ntă şi d <U >m n <e >dzii a scă mănăst i re z i d i tă 
iaste de in te/meli ia ei pănă in săvărs i t intr <u >pros lăv i r ea ş i mul
timi rea nu /melui preasv <i >nte i ş i unii d <u >mn <e >zeeşt ii fi r i, 
Tr <o > i ţe i, şi intru s/lava ş i lauda sv <i >ntei de D <u >m n <e >dzeu 
Născătoare i Fee <i >oarei Mar iei a că/r ii a ş i hramul Dormirei acesta 
iaste, de prealumi natul ş i s l ăv i /tul domn Io Şăr ban voevod u adevă
ratu lui nepo <t > răposatu l u i Şerbanu/Basara bu voevod u, st ră
moşiloru , moşilor , pă r i nţ i lor ş i m ăr ii sa le/vecin i că ş i fe r i c i tă pome
nire dăn d si l a u dă nemoartă marelui si bătl"Înu l ui lu <i > nea <m > 
pre' buna f~ ptă, i nnes ăvărs i <t > lăs <ăn >d u; început u-se a se zidi 
la curs u an ilo<r> 7187 maiu 26" . 34 

Sus, în mijlocu l lespezii, în cerc, acv il a bicefală cantacuzină 
si însemnu l do mnesc al Ţăr ii Român eşti. 
' Faţada exte r i oa ră a zidur ilor groase de 122 cm era comparti
mentată în două ş i r uri de panour i dreptungh iul are , separate de 
brîu l median făcut din blocu ri de pi atră de mari proporţ ii. 

Pl an ul săpăt u 1· ii arheo logi ce a fost ce l clas ic ; s-a trasat un şanţ 
longitudi na l care pornea din faţa scăr ilor de acces în pridvor, 
străbătea pronaosul, naosul ş i altar ul ş i se prelungea dinco lo de 
peretele est ic cu cîţ iva metri. Alte şanţ u ri cădeau per pendicu lar 
pe lat urile nord i că ş i s udică, prima d intre acestea ofer ind condiţii 
mai modeste d in cauza sistemulu i de tuneluri prin care se trans
porta agent ul te rmic sp1·e pal at ul rega l. În total s-au stab ilit şase 
sect iu ni din care SI era şanţ ul ax, E-V, Sll cădea perpendic ul ar 
pe pu nct ul de ţesere a fu ndaţiei pridvorului cu cea a pronaos ului, 
Sl ll perpendicular pe pronaos , SIV în ungh i drept cu absida de 
sud a naosu lui. Şanţ ul V era pract ic prelungirea SI d incolo de pere
tele altarului. Pe latu ra no rdică SVI nu a putut fi săpat perpend icular 
pe ab s i dă, ci a trebuit să fi e mutat în dreptul nişei dintre naos şi 
pronaos . Cum colţul de nord-vest era blocat de molozu l provenit 
din dărîmarea peretelui, nu a fost posi bilă deschiderea altor secţ iuni. 
În general şanţurile exter ioare au beneficiat de lungimi modeste, 
3-4 m, cît permitea s paţ iul respectiv. Mai mult, o puzder ie de 
rădăcin i ale arbor ilor în vec in aţi se opreau în zidul de fun daţ i e, 
Jar gropi de morminte forfecau terenul. Nive lul de călcare âl 
constructorilor, marcat de un decroş al zid ului, a fost ident ificat 
la -1,08 m faţă de trotuarul exter ior. Fundaţ i a era făcută din 
cărăm i dă bine arsă, cu dimensiunile de 30,S x 15 x 4 cm, rost ul 
gros de 2 cm, iar mortarul dur. Faţa exterioară a fundaţiei era 
complet acoper ită cu mortar prelins. Această parte a pereţ i lor 
străbătea un pămînt cenuşiu închis în care s-au găsit fragmente 
de vase din ceramică datînd din epoca bronzului şi se oprea la 
cca -0,50 m. Ca at are , sing urul strat de locui re surp r in s în aceste 
secţ iu· ni, ante r io r anului 1679, aparţ i ne unei aşezări din Cultura 
Glina III. Este posibil ca terenul să fi fost pregătit de către m eşter ii 
lui Şerban Cantacuzino pent ru a primi acest vast ansamb lu arh i
tectonic, acţi une pri n care s-au îndepărtat m ă1·t u r iile medieva le, 
dacă acestea au exist at. Cert este fa pt u I că bi serica a av ut, imediat 
sub nivelul de călcare al constr uctor ilor, st ratul corespunzător 
epocii bronzului . În această s i t u aţie se vădeşte cl ar inte rv enţi a 
de ni velare, de îndepărtare a depunerilo r formate pe parcursul 
a 3 600 de an i. În s i t u aţ ia de faţă nu se poate şti dacă aceste depu
neri erau şi păstrătoare ale unor dovezi de locu ire umană. Dacă 
avem în vedere ex i stenţa secularilor codr i ş i d i stanţa destul de 
mare faţă de cu rs ul rîului Dîmbov iţa, chiar de albia veche, presu
punem că este puţin probabil să fi existat şi alte aşezăr i anterioare 
satului Cotrocen i. Este drept că săpăt u ri l e efect uate nu au surp r ins 
nici gropile unor locuinţe feudale şi nici dovezi proven ite de la 

34 Inscripţiile medievale ale Romdniei, Oraşul Bucureşti, red . Alexandru 
El ian, Bucureşti , 1965, I, p. 234. 

schitul atestat documeqtar în secol ul al XVI-iea. Fazei de construc
ţie îi a parţ i n e un strat l'entilat de mortar care căpăcuieşte pămîntul 
cenuş iu închis. Partea i nfer ioară a zidului bisericii păstra încă la 
exter ior urmele unei tencuieli roşietice , asa cum s-a constatat 
ş i la biser ica Sf. Gheorg he Nou. 35 În timpul exi stenţei acestei 
tencui eli s-a produs ridicarea teren ului mai întîi cu un pămînt 
castaniu pu rtat ş i apoi cu un strat de pămînt cenu ş iu cu c loţurl, 
bulgăr i de mortar, o depunere de nisip şi peste aceasta un pămînt 
de grăd i nă afînat peste care se a şternea un pav iment din piatra 
de rîu. Acest ui paviment îi corespundea, în perete, un alt decroş 
mai puţin pronunţat decît cel de jos. De la acest nivel, afl at la 
-0,70 m faţă de trotuarul existent în 1977, în sus, zidul era alcă
tuit d in cărămid ă cu dimensiunile de 26 x 14 x 4 cm, mortarul 
fii nd gă l b ui, slab în consistenţă, nisipos. 

Şanţul I a permis puţinele observaţi i privind s ituaţ ia arheolo
gică din biserică. La data efectuării săpăturilor, lăcaşul avea un 
pav iment d in mozaic slab tras peste un pat de mortar şi pietriş . 
La -0,27 m s-a atins un pămînt negru cu cărbune şi alte urme 
de incendiu. El acoperea un pav iment form at d in dale de piatră 
cenuşie (96 x 93 cm). În pridvor dalele acestea erau mai tocite, 
unele chiar sparte. Este clar faptul că în secolul al XIX-iea biserica 
Mănăsti r ii Cotroceni a avut un paviment din dale de pi atră. După 
uzur·a acestora rezultă că au fost folosite un timp îndelungat. 
Două nive le de construcţie, indicate prin dungi de mortar, con
firm au, şi în interior, observaţiile făcute în şanţ urile de afară. 

Din nefericire cercetările s-au oprit în ziua de 12 iulie 1977 
la acest stad iu. Specialiştii şantierului de restaurare, îngrijoraţi 
de eventual itatea unor accidente, au interzis orice săpăt u ră, 
urmînd să se ia măsurile de consolidare corespunzătoare. Marile 
probleme pe care le ridica oraşul puternic afectat de seism şi 
primejdia desfiinţării Direcţiei patrimoniului cultural naţiona l, 
care s-a confi rmat în decembrie acel an , au sistat complet posibi
litatea de cercetare, de aprofundare a datelor obţinute pe parcur
sul companiei studenţeşti din iunie-i ulie. Odată cu încetarea acti
v i tăţ ii direcţiei de specialitate s-a t recut la organizarea şantierului 
Cotroceni al fostului Trust de construcţii „Carpaţi" , Frontul de 
lucru s-a fi xat asupra celor două pal ate, a laturii de sud, complet 
construită din nou , şi a curţii I, şi aceasta realizată într-o altă 
manieră decît cea anterioară. Fosta Mănăstire Cotroceni trebuia 
să redev ină un obiectiv cu funcţionalitate ci v ilă deosebită . De la 
ct itoria lui Şerban Vodă Cantacuzino nu mai rămînea, conform 
noului proiect , decît latura separatoare dintre cele două curţi 
în care se încadra ş i cuhnia din colţul de nord, o splendidă reali
zare a meşterilor zidar i de la sfîrşitul secolului al XVII-iea. Lucrările 
au pornit în forţă, sporind contrastul înt re biserica gre~ afectată 
de se ism şi construcţiile noi sau restaurate din jur . lngrijorat 
de o atare s itu aţi~, regretatul prof. uni v. dr. Vasile Drăg uţ a luat 
unele iniţiative. ln acest scop s-au elaborat, în colaborare cu 
Muzeul Bucureşti, o ser ie de materiale documentare , istorice, 
arh itecton ice şi de artă, a fost reali zată o expoziţie fotografică 
de căt re Inst itutul de Arte plastice „Nicolae Grigorescu" (azi 
Academia de Arte Frumoase), în care se subliniau valorile de excep
ţie ale bisericii Mănăsti r ii Cotroceni, locul acesteia în evoluţia 
arhitecturii medieva le româneşti, mari evenimente desfăşurate 
la Cotroceni ş. a. Toate aceste demers uri erau pregătite pentru 
obţinerea unei atitudini cît mai responsabile din partea conducerii 
„superioare" . Dar în primele luni ale anului 1984 sit uaţi a devenea 
tot mai tensionată. Şantierul Trustului „Carpaţi" nu se angaja 
la lucrăr i de restaurare a lăcaşului, bi sericile i eş i nd complet din 
li sta ob iectivelor lui. Nu se permitea nici organ izarea unui şantier 
al Arhiepi scopiei Bu c ureştilor sau al altei in~tituţii, sub explicaţia 
că nu se practi că „ şantier în alt şantier". ln aprilie ace l an, cu 
toate eforturi le depuse pe pl an municipal, naţion a l şi interna
ţio nal , hotărîrea era luată la nivelul preşedintelui ţării. Vice
preşedinta CCES a primit indicaţii privind salvarea a ceea ce se 
mai putea sa lva din biserica Mănăstirii Cotrocen i. La sfîrşitul 
acelei luni s-a transmis verbal directorului Muzeului de istorie 
şi artă al municipiului Bucureşti sarc ina ce rcetăr ii mormintelor 
Cantacuz ineşti din interior şi s-au sugerat măs uri pentru extra
gerea unor suprafeţe din fresca lăcaşului, evac ua rea inventarului 

35 Dinu V. Rosetti şi Panait I. Panait, Cercetări privind ctitoria brlncove
nească Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti , în „ Bucu reşt i'', V I. Bucureşti, 1968 
p. 104. ' 
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cultic ş.a. În faţa acestei situaţ ii, Muzeul de istorie şi artă al muni
cipiului Bucureşti şi Oficiul pentru patrimoniul cultural naţion a l 
al mun icip iului Bucureşti şi-au exprimat din nou punctul de vedere 
către CCES prin adresa nr. 555/03.05.1984, în care se subliniau 
următoarele: „Ctitoria lui Şerban Vodă Cantacuzino din Capitală 
este unul dintre cele mai va loroase monumente din tară atît 
din punct de vedere arhitectonic, cît şi memorial ist ic. .. în' bi serica 
de la Cot rocen i se află mormîntul voievodului Şerban Cantacuzino, 
una din cele mai ilustre personalităţi ale istoriei noastre, luptător 
pent ru uni tatea rof}'1ânilor şi pentru afirmarea drepturilor lor 
pe plan european. ln 1983, cu prilejul ani versării a 300 de an i 
de la biruinţa împotriva armatelor otomane sub zidurile Vienei, 
a fost reliefată, pe plan internaţional, contribuţia voievodului 
român în oprirea pătrunderii pericolului otoman în centru l conti
nentului ". Pornind de la aceste considerente şi avînd în vedere 
amplele lucrări de restaurare ce se desfăşurau la Cotroceni. se 
cerea CCES să se comun ice în scris „sarcinile ce revin colectivului 
Muzeului de istor ie şi artă al municipiului Bucureşti în legăt ură 
cu acest obiectiv" 36• Răspunsul s-a dat prin adresa nr. 7659/25.05. 
1984 a Cabinetului v i cepreşedintei CCES către Muzeul Bucureşti 
în care se atenţiona: „Conform celor stabi lite încă din luna aprilie 
cu dvs. privind cercetăr ile arheologice urgente avînd caracter 
de sa lva re ce se cer a fi efectuate la toate mormintele din interiorul 
bisericii monument istoric şi de ar hitect ură din incinta Pal atului 
Cotroceni din Bucureşti, ţinînd seama de faptul că pîn ă în prezent 
nu aţ i dat curs începerii acestei acţiuni, vă rugăm ca în ce l mai 
scurt timp posibil ar heologul şi ceila lţi spec i al işti desemnaţi de 
dvs . să se prezinte pe şantier, unde li se va pune la di s poziţie 
forţa de muncă necesa ră de către Oficiul economic central „Car
paţi" 37• Termenul de realizare era 10 iunie 1984. În aceea şi zi, 
pr in adresa nr. 7658/25.05.84, preşedintele Comitetului de cultură 
şi educaţie soc i a li stă al municipiului Bucureşti primea din partea 
CCES recomandarea ca „întregul material litic aparţinînd bisericii 
monument istoric de artă şi de arhitectură din incinta Pal atului 
Cotroceni" să fle depozitat „~ev izibil şi să prezinte condiţii de 
deplină secur itate [ ... ]" 38 • ln urma comunicării conţinutului 
de mai sus, OPCN-MB cere Arhiepiscopiei Bucureştilor permisiu
nea depunerii materialelor litice de importanţă i storică de la 
Cotroceni în incinta mănăstirii Cernica 39, fapt aprobat. 40 

Sarcina demantelării monumentului revenea Şantierului Trus
tului „Carpaţi" conform di s poziţiei semnate de şeful gospodăriei 
de partid Mihai Gere. 41 

Cea de a doua campanie de cercetări arheologice 1984 

Practic, această scurtă intervenţie nu ş i -a putut propune decît 
sa lvarea pietrelor funerare, a resturilor pămînteşt i ale celor 
înhumaţi şi a inventar ului funerar. După cum se ştie, biserica 
Cotroceni fu sese necropola familiei Cantacuzino, păstrînd în 
pronaos cavou r ile mai multor membri de frunte ai acesteia . În 
nişa dintre pronaos ş i naos .• pe latura sudică , era mormîntul lui 
Şerban Vodă Cantacuzino. ln pronaos, pe partea de nord, erau 
pietrele de mormînt ale lui Iordache Cantacuzino şi principelui 
Mircea. Pe latura ceala ltă, de sud, se plasau plăcile tombale ale 
lui Const antin Cantacuzino, Radu Cantacuzino şi Matei Canta
cuzino, la care , în timpul cercetărilor, s-a mai adăugat cavoul unei 
femei Cantacuzine. 

Intervenţiile de salvare au început la 1 iunie 1984 şi s-au desfă
şurat pînă la 15 ale aceleiaşi luni. Concomitent, o echipă de restau
ratori a început pregătirea extragerii unor porţiuni din pictura 
murală. 

Mormîntu/ 1 (M1) a a parţinut voievodului ctitor decedat 
la 29 octombrie 1688. Letopiseţ ul Cantacuzinesc consemna „mes iţa 
octombr ie 29 de zile, cursul an ilor 7197, luni dimineata la 2 ceasur i 
din zi, pri stăv itu-s-au Şerban Vodă, dîndu-şi fericitu I suflet în 

36 Adresa Muzeu lui de Ist or ie ş i artă a l municipiului Bucureşti cu nr . 
555/03.05.84 către CCES, Direcţia econom ică şi a pat rimoniului cultural 
naţi o nal. Arhiv. MIA MB . Dosar monu me nte. 

37 Arhiva Muze ului de istor ie şi artă al muni ci piului Bu cureşti. Dosar 
monumente, 1984. 

38 Idem. 
39 Adresa 828/04.07.84 Arh . MIAMB. 
40 Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor, 7819/12.07.84 în Arhiva MIAMB. 
41 Ordinul respectiv a fost pr imit de conducerea Şantierului Cotroce ni 

al Tru st ului „Carpaţi". 
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mîna lui Dumnezeu ... " 42 • Procesiunea a av ut loc a doua zi, prin
tr-un cortegiu impresionant în frunte cu noul voievod ales în 
persoana nepotului de soră Constantin Brâncovec. nu 43, Cronicarul 
oficial al Curţii, Radu Greceanu, consemnează: „oasele lui Şărba n 
~odă au. ridicat, împreună cu toată boierimea şi toţi arh iereii 
ŞI preoţ11 de l-au dus la m.ăn ăstirea la Cotrăceni, cu fală şi cu cinste 
mare, ca pre un domn ş 1, făcîndu-să slujba pogribenii cumsăcade, 
1 -~ u în.gropat. în ?i se~ică". 44

• Erau de faţă, r id icînd rugă Atotp uter
n1culu1, patr1ar h11 D1on1 s1e şi Parthenie, mitropolitul Ţării Româ
neşti Theodosie, episcopi, egumeni, preoţi. Rac la a fost d ată 
„gropii în bi s erică după jeţiul cel domnesc , fiind mare jale şi plîn 
gere de doamna lui ş i de cocon ii lui " 45 • Şerba n Cantacuzino fusese 
un om corpolent , închi sese ochii la vîrsta de 54 de ani după o 
s uferinţă ca re îl chinu ia încă din vara anu lui 1688 40. 

Mormîntul să u fu sese p reg ăt it mai de mult, avînd în vedere 
fapt ul că acest ctitor îşi manifestase dorinţa de a fi îngropat la 
Cotroceni încă din faza de construcţie a măn ăst irii47. În 1984 se 
păstra , în cond iţii bune, pl aca de marmură cu dimen siunile de 
187,5 x 110 x 24 cm (fig. 5). Textul, obţinut din litere săpate, 
era aşternut într-un cîmp (71 x 64,5 cm) încadrat în moti v vegetal 
avînd sus, în mijloc, stema Ţării pe pieptul acv ilei bicefale. Textul 
este u:m.ăt~rul: „Supt această marmură odihnesc oasele a lumi /
natului ş 1 raposatulu1 bun creştin Io Şerban Can/tac uzino voevodu, 
nepotul ră po satului /Şărba n Basarabu voevodu pre carele miluin
du-l D<u>mn<e>zeu cu. do<m>niia acestii ţ ări, de au/domnit 
10 a <n >I. Ş-a u ch1vern 1s1t teara bine/ ş i v redniceşte cu totu cin stit 
neamul lu i /a părănd u -o de toţi vrăjmaş ii ; intru ca/re i ară de la 
D <U >mn <e >zeu i se-au săvărş it vi iaţa/c u cin ste aic i la sca unul 
domnii lui, l ă/săndu-o ţeara i a ră la cin sti t şi buni ch i/vern <i >s ito ri 
neamul lui, întreagă şi cu pace bună. A căr ui a i-au fostu vii ata 
de/ani 54 ş i aşa s-au p ristăvi t întru /H <ri sto >s la octo m <vri~ > 

29 I <ea >t 7197 /1689"48: (fig. 6). 
. Piatra . tombală era ridi cată cu 96 cm faţă de pav imentul biseri cii, 

fl1.nd. s usţrnută de un zid din cărăm~dă (26,5 x 15 x 7,5 cm) sp ecifi că 
sf1rş1t~lu1 de veac XIX (fig. 7). lntrucît ni şa pregătită pentru 
n;orm111tul domnesc era de 220 cm, iar piatra de numai 187,5 cm, 
d.1ferenţa a fost completată cu două fragmente de piatră refolo
site (fig. 8): C~m dimensiunile lor depăşeau spaţ iul libe r s-a pro
cedat la c1opl1rea peretelui bisericii făcut si aici din cărămid ă 
s l abă~~. mortar gălbui, sfărîmicios (fig. 9). ca'atare soc lul pe care 
se sprijinea piatra funerară putea să fle contemporan cu lu c rările 
executate la Cotroceni în 1893. Latura de vest a acestui soc lu 
prezen'.a .urme. evidente de profanare. Spaţiul închi s de pereţii 
soclului ş1 de piatra funerară era umplut cu moloz, nisip, c ărămizi 
de tot felul, unele industriale. La nivelul pardoselii bisericii, peste 
mormînt, fusese făcută o platformă din cărămizi printre care 
era prin să . şi o P!at~ă ornat~ cu moti v geom':tric, refolosită (fig. 10). 
Ea avea. d_1mens1uni\e de. 41,5 x26 x 7 cm. ln partea de sus pi atra 
respecti va_ prezenta trei arcade vopsite cu roşu, cea de a patra 
fond sparta (fig. 11). După dimensiunile ei cărămida folos ită pentru 
acest capac era contemporană cu cea din pereţii bi sericii, piatra 
provenind de la soc lul original a.I cavoului. Bolta cavoului se găsea 
la 8-~: cm" sub.n 1velu I pa rdosel 11, diferenţa respectivă fli nd umplută 
cu n~s1p . ln ~1~pu~ cercet~rilor bolta cavou lui a fost găsită 
sparta pe. toata JUmatatea e1 de vest. Cavoul lui Şerban Vodă 
Ca~tacu.z 1n_o fusese făc ut ~in cărăm id ă (30 x 15 x 3,5 cm) bine 
arsa, prin sa cu mortar alburiu . El avea lungimea de 220 cm, lătimea 
9e 112 cm, iar înălţimea pereţi lor, de unde pornea bolta, de 63 cm. 
!nă~ţimea max imă a cavoului era de 118 cm. La boltă se păstrau 
1nca des!ul de clare amprente le scînd urilor de la cofret, late de 
33 cm. ln interior pereţii laterali erau tencuiţi cu un mortar 
cenuş iu care nu se asemăna cu cel din boltă. Pe fundul cavou lui 
se găsea un „manşon " di n că rămidă, ta lpă pentru sicriu, care în sotea 

42 ls.toria Ţării Rom6neşti , 1290-1690, Letopiseţu/ Cantacuzinesc, ed . C . G re
cescu ş 1 D. Sim onescu, Bucu reşti 1960 p. 189 . 

43 ' ' ' Ştefan Ionescu , Panait I. Panait, Con stantin Vodă Br6ncoveanu, Bucu reşti, 
1969, p. 145. 

44 Da n .Hor.ia„ Mazilu, Cronici Br6ncoveneşti, Bu cureşti, 1988, p. 13 . 
46 Istori a Ţaru Rom6n eşti , p. 192. 
46 Ş_tefan Ionescu, Panait I. Pana it, op. cit„ p . 47 . 
47 I n actu I de ctitorie întocm it la 20 oct. 1682, Şerban Vodă î ş i reafirma 

dorinţa de a f1 înmormîntat la Cotroceni indiferent de locul unde î l va ajunge 
sfîrşitu I, Hurmuzaki-lorga, X IV/1 , p. 253. 

48 Inscripţii l e medievale a le Rom6niei, Bucu reşti, p. 235-236. Ca lcu lu I 
este greşit, a·nu I era 1688. 
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latu1·ile de Sud, Vest şi Est. Pentru s u sţ i nerea pod ulu i de acoperire 
a raclei, pe marginile lungi, s-a practicat o şenţ uire la înălţimea 
de 40 cm . 

Mormîntul lui Şerban Vodă Cantacuzino a fost profanat de 
mai multe ori, ultima fiind atestată de o bucată de ziar din anul 
1963. De la primele acţiuni ale furilor provin cîteva bucăţi de 

6 7 

10 

11 

5. Mormfntul lui Şerban Vodă Cantacuzino înaintea 
începerii cercetărilor ((ototeca Muzeului Naţional 
Cotroceni). 

6. Piatra tombală de la cavoul lui Şerban Vodă 
Cantacuzino (fototeca M.N.C). 

7, Mormîntul lui Şerban Vodă Cantacuzino. soclul 
pietrei funerare era făcut din cărămidă tipică 
sfîrşitului de veac XIX (fototeca M.N.C.). 

8. Capătul de vest al pietrei tombale de la cavoul 
domnesc (fototeca M.N.C.) . 

9. Peretele bisericii martelat pentru a primi Soclul 
i l. şi piatra funerară a ctitorului (fototeca M.N.C). 

10. Rest din pavajul de cărămizi ce acoperea bolta 
cavoului domnesc. În spărtura provocată de 
profanatori a căzut şi o bucată de piatră orna
mentată cu un motiv floral şi geometric (foto
teca M.N.C.). 

11. Fragment de piatră, probabil de la vechiul soclu 
al pietrei ctitorului (fototeca M.N .C. ). 

lespezi din piatră cenuşie cu care s-au acoperit zonele sparte. 
în cavou I propriu-zis totu I era răvăşit, găsindu-se laolaltă cărămizi, 
moloz, bucăţ i de t~blă galvanizată, resturi de scînduri putrezite, 
obiecte funerare. ln dreptul craniului s-a semnalat un femur 
bărbătesc. Alt os provenea deh bazinul sacral, apoi un al doilea 
femur, mai multe fragmente de coaste ş.a. In ventarul funerar, 

19 
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extrem de deteriorat, dovedeşte că sicriul voievodului fusese 
acoperit cu o ţesătură cu firet prinsă de blana coşciugului cu piuneze 
de mai multe tipuri. Cele mai multe au fost piunezele în opt colţuri 
turnate din argint şi aurite 49 , găsite în număr de 33 complete, la 
care se adaugă alte două peduncule. Ele aveau diametrul de 1,9 cm, 
iar spinul de fixare, cu patru muchii, ascuţit la vîrf, de 2 cm. 
Fiecărui colţ îi corespundea o petală romboidală în relief cu ner
vură centrală longitudinală. A doua categorie de piuneze era alcă
tuită din piese rotunde, uşor bombate, avînd cîte opt petale cu 
nervuri, cîmpul dintre vîrfuri le extreme fiind completat cu mici 
ciorchini pe puncte în relief. Erau executate prin ambutisare 
dintr-o tablă de aliaj pe bază de cupru. În fine, a treia categorie 
cuprindea piuneze semisferice din argint aurit, simple, cu spin 
de prindere. Un interes deosebit prezintă gura unei candele 
din sticlă albă cu diametrul de 9,5 cm, cea mai mare piesă de 
acest gen descoperită la Cotrc.ceni, dar din nefericire spartă. 
Alte 2-3 tipuri de buze atestă varietatea candelelor puse în 
cavoul domnesc. Au fost salvate, de asemenea, cîteva aplice din 
os, bare din sidef, smocuri de firet aurit, un mic belciug din sîrmă 
de argint aurit cu diametrul de 1 cm, resturile unui ou de struţ 
ş.a. Totul era însă bulversat în urma repetatelor scotociri prac
ticate de profanatori. 

OO~i 
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Mormîntul 2 (M2) 50 a aparţinut vei spătarului Iordache Canta
cuzino. Născut în anul 1651, firav, era ultimul din băieţii postelni
cului Constantin Cantacuzino şi ai Elinei 51. El s-a bucurat de 
dragostea aparte a fratelui Şerban Vodă Cantacuzino, care 1-a şi 
desemnat ca tutore al copiilor săi. La moartea lui Şerban Vodă, 
numele lui Iordache se rostea ca eventual succesor. În octombrie 
1688 el era la Viena în solie împreună cu Constantin Bălăceanu 
mare agă, cu Şerban comisul Vlădescu, Şerban Cantacuzino vei 
căpitan şi cu alţi mari boieri 52• Vestea morţii domnitorului le-a 
sosit în capitala imperiului provocînd atitudini diferite, Bălăceanu 
hotărînd chiar să lupte cu armele împotriva proaspătului ales. 
Iordache s-a întors la Bucureşti „în postul mare al iernii" după trei 
ani de la plecarea sa în misiune. Cîteva luni mai apoi, primăvara, 
el s-a îmbolnăvit greu şi, după relatarea cronicarului Radu Gre
ceanu, „nu mult l-au lungit, făr de cît o săptămînă, şi s-au dat obş
teasca datorie, lăsînd în urmă multe tînguiri şi jale" 63 • Stins 

49 Analizele au fost efectuate de specialiştii Laboratorului de restaurare 
de la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti. 

60 Numerotarea mormintelor s-a făcut în funcţie de succesiunea cerce
tării lor. 

61 Radu Ştefan Ciobanu, Pe urmele stolnicului Constantin Cantacuzino, 
Bucureşti, 1982, p. 53. 

61 Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, op. cit„ p. 47. 
63 Ştefan D. Greceanu, Viaţa lui Constantin Vodă Brdncoveanu de Radu 

vei log. Greceanu, Bucureşti, 1906, p. 47. 
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din viaţă în floarea vîrstei, acest „boiariu de cinste şi de treabă", 
a fost astrucat în biserica Mănăstirii Cotroceni°'· Piatra sa tombală 
se afla în partea stîngă, în pronc:os, ocupînd un spaţiu între zidul 
de nord al lăcaşului şi fundaţ1i 1 e a două din coloanele mari. Placa 
de marmură (191 x 88 x 16 cm) zăcea la ni velul pavimentului. 
Cele 24 de rînd uri aşternute cu I itere de 4,5 cm, în relief, acopereau 
un cîmp de 106 x 43,5 cm încadrat cu motive vegetale. Şi aici, în 
registrul superior al pietrei, este reprezentată acvila bicefală într-un 
medalion . Textul lespezii funerare se citeşte astfel: „ţSupt această 
marmoră zace/ţerăna lui jupan lorda/chie Cantacuzino vei s pătariu, 
fecioru I bătrăn u I u i/Costand in Cantacuzino biv vei postelnic, carele 
cu ci ns/te, cu bune faceri şi cu to/ate cele căzute, ce un ul/bi <a >gorodn 
<ic> şi de mare neam ca/aceluia s-au cuvenit, toată/viiaţa lui au 
trăit. Deci sosi/ndu-i ceasul, ş-au plătit şi el/datoria cea de obşte 
la/anul de la spăşeniia lumii /1692 iun <ie> 8, umplind vărstă de ani 41 
şi răpăosăr, d în zilele nepotu/I <ui > său de soră, Io Costan/din 
Băsărabu voievodu .laice la mănăstirea Cotroceni lor aducă/ ndu <s >e 
s-au astrucatu/ la anul de la zidirea lumii /7200 meseţa iunie 8" 65• 

Placa de m3rmură era fixată cu un strat subtire de ciment avînd 
sub ea un pat de nisip . Sub acest suport a 

0

fost găsit un pămînt 
afînat, negricios, amestecat cu cărbune şi cioburi de străchini din 
secolul al XIX-iea (fig. 13). Era concludent că marmura a fost 
reaşezată în locul respectiv după 1800. La adîncimea de 0,90m 
a fost găsit un sicriu din scînduri subţiri, putrezite, în care fusese 
depus un bărbat bătrîn. Craniul c~zut pe ceafă, uşor pe stînga, 
avea bărbia cu puternice inserţii. ln nici un caz nu putea fi vei 
spătarul Iordache. Şi într-adevăr după îndepărtarea resturilor 
sicriului respectiv s-a constatat existenţa unui craniu şi a unui 
fragment de maxilar, reînhumate sub capul ultimului înmormîntat 
aici. Resturile pămînteşti ale lui Iordache Cantacuzino au apărut 
la adîncimea de 1,17 m faţă de podea. Marele boier fusese depus 
într-un coşciug din lemn împodobit cu piuneze de bronz, cu floarea 
rotundă, uşor bombau. Au putut fi recuperate 14 piese, unele cu 
diametrul de 1 cm, altele de 1,3 cm. Nu s-au păstrat detît oasele 
femurale, un maxilar, cîteva coaste şi cinci semisfere provenite 
de la bumbi din bronz. În partea vestică a gropii a apărut o altă 
înhumare care dovedeşte că groapa respectivă a adăpostit cel 
puţin trei indivizi. Poziţia oaselor femurale ale acestui individ, 
prinse în peretele vestic al gropii, explică de fapt şi dimensiunile 
neobişnuite ale acesteia (fig. 14). Mormîntul marelui spătar Ior
dache Cantacuzino nu a avut nici o amenajare, prezentîndu-se 
ca o simplă groapă adîncă de 1,17 m. Dacă putem afirma că femurele 
găsite jos au aparţinut lui Iordache Cantacuzino, este mai greu· de 
identificat pe ceilalţi doi. Din actul de donaţie dat la 8 iunie 1710 
de Maria fiica lui Iordache, în legătură cu o vie de 37,5 pogoane 

_ di.n dealul Săratei-Buzău, aflăm că la acea dată se afla înmormîntată 
la Cotroceni şi Casandra, sora acesteia şi deci fiica marelui s pătar 66

• 

Este greu de spus dacă şi Casandra şi-a dobîndit locul de veci în 
acelaşi loc cu tatăl său. În fine, ultimul înhumat aici, după 1800, 
era o persoană matură, aşa cum s-a mai subliniat. 

M2 era un mormînt simplu, groapa avînd o formă trapezoidală 
cu lungimea de 239 cm, capătul de răsărit măsurînd 68 cm, iar 
cel de vest 82,5 cm. În profilul acestei gropi au reapărut cele două 
straturi de mortar care provin de la două mari etape de construcţie 
a bisericii. Primul sicriu dezvelit, cel al personajului bătrîn tăia 
ambele nivele aparţinînd în mod sigur perioadei de după 1806. 

Mormîntul 3 (M3) se găsea în colţul de sud-est al pronaosului, 
chiar pe mijlocul spaţiului mărginit de zidul sudic al bisericii şi 
fundaţiile a două coloane. Era pandantul mormîntului în care 
fusese depus marele spătar Iordache Cantacuzino Acest M3 a 
aparţinut lui Constantin Cantacuzino (fig. 15.), fiul lui Radu, fost 
mare spătar. Placa funerară (203 x73 x15 cm) era de marmură, 
avînd suprafaţa cîmpului scris (98,5 x41 cm) bornată cu un motiv 
floral. Sus, în meda I ion cu diametru I de 40,5 cm, era redată, în relief, 
acvila bicefală şi capul unui înger înaripat. Cele 21 rînduri sînt 
alcătuite din litere în relief de 3,5 cm. În registrul inferior al 
plăcii se văd un cap de mort şi două oase încrucişate. Textul este 
foarte lung: 

64 N. Iorga, Documente privitoare la familia Cantacuzino, Bucureşti, 1902, 
p. 332. 

66 Inscripţiile medievale ale Romdniei, I', p. 236. Unele neconcordanţe în 
privinţa dimensiunilor pietrei tombale. · · · 

66 G. M. Ionescu, Istoria Cotroceni/or, p. 76. 
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„ţ În floarea tinereţilor, în vărsta/voinic iei, cu mplita moarte 
au/răpit din cin stea boieriei,/pre tinerel Costandin, odrasla/cea 
a leasă a Radului biv ve i /spăta r . Oh jale , tănguioasă !/D in rodul 
Cantacuzinescu tră/găndu-şi nemurirea, aici cu/c in ste asturcat ca 
pentru pomenire;/de doaă zeci şi doi de an i fiindu,/pre-alui maică 
au l ăsat patimindu, la leatul cel de la Hri stos o/mie şapte sute 
trei întreiţi şi/doaă zec i, l ăsîn d susp inur <i > multe/neam ului său 
şi maică-sa in/tri stăciune/mare şi l acrămi /de-a puriurea fără de 
încetare/ Hristoase Dumnezeule, var/să-ţ i milostivirea de-i odih/
neşte sufletul dendu-i tu/măntuire" 1729 57 • O inscripţie săpată 
pe o candelă la 2 aug ust 7237 (1729) arată că tînărul Constantin 
Cantacuzino ocupase funcţia de al doilea logofăt. 5s, În 1984 pi atra 
funerară era spartă în două, fiind s u sţ inută de un pat de nisip şi 
apoi lespezi, care , la rîndul lor, acopereau spărtura practicată de 
profanatori în bolta cavoului (fig. 16). Cavoul, străjuit a ltă dată 
de o frumoasă candelău, fu sese executat din cărămidă (28 x 13 x 
3,5 cm) şi mortar rezistent, avînd lungimea de 242 cm şi l ăţ imea 
de 85 cm . Către ambele capete avea cîte un prag din cărămidă 
pentru s usţinerea sicriului (fig. 17). Bolta începea să se formeze 
de la 55 cm de la fundul cavoului, urcînd la săgeată la 94 cm. După 
îndepărtarea strat ului de nisip a reieşit (Iar că mormîntul a fost 
spart de ce l puţin două ori. Prima dată s-a astupat gaura practi cată 
în boltă cu lespezi de piatră cenuşie. Apoi ş i aceste plăci au fost, 
în parte, înloc uite cu dale groase din piatră alburie (59 x 33 x 5 cm). 
fig . 12/2. Această a doua intervenţie s-a practicat înainte de 1867, 
~e cînd datează o monedă românească pierdută în stratul de nisip. 
ln schimb prima jefuire s-a făcut după cutremurul din 1802. De 

fapt un ele din obiectele găsite înăuntrul cavoului a parţin în mod 
cert secolului al XIX-iea . Este vorba de fragmente de vase ceramice 

67 Inscripţiile medievale ale Romdnlel, I, p. 238. 
68 Ibidem, p. 241. 
69 Eugen Gh. Popescu, op. cit„ p. 795. Textu I acestei candele era: 

„ ,ţAc(e)astă candilă iastea robului lu(i) D(u)mneze u Constantin Canta-
cuzino vtor(i) log(ofăt). Av(gust) 2, 7237". • 

17 

13. Groapa mormîntului fui Iordache Cantacuzino 
(fototeca M.N.C.). 

14. Partea de vest a mormîntuful lui Iordache 
Cantacuzino (M2). 

15. Cavoul lui Constantin Cantacuzino după îndepăr
tarea plăcilor de piatră puse de profanatori. Se 
observă bolta spartă (fototeca M.N . C. ). 

16. Bolta cavoului lui Constantin Cantacuzino spartă 
în sec. XIX. (fototeca M.N .C. ). 

17. Partea Inferioară a cavoului lui Constantin 
Cantacuzino (M3 ). 

acoperite cu un s malţ lucios. Procedîndu-se la cercetarea cavităţi 
respective, s-a constatat, mai întîi, o mare îngrămădire de oseminte, 
mai ales spre capătul de est. Erau resturi pămînteşti ale unor per
soane mature, foarte corpolente, aruncate în cavou. Tocmai spre 
fundul cavou lui, în pămîntul de umplutură s-au sem nalat bucăţi 
de scîndură putrezită ~e la sicri u, oseminte deranjate, bucăţi de 
cărămidă şi de piatră. ln mijlocul cavoului a apăr ut un craniu de 
bărbat, maxilar, tibii şi femure şi oase sacra le . Toate acestea pro
veneau de la un sche let deranjat care ar fi putut aparţine lui Con
stantin Cantacuzino. Fusese un individ înalt şi puternic. Cea mai 
mare parte a inventarului funerar aparţine, tipologic, mormîntului 
iniţial. A fost găsit un inel bărbătesc din argint aurit ao cu disc ul 
octogonal. Marginile discului sînt marcate cu un şanţ în va l. Pe 
mijloc este săpată o cruce cu laturile triunghiul,are în care se înscriu 
şanţuri ce radiază din punctul central al crucii. ln cele patru cîmpuri 

Tir delimitate de braţele crucii erau săpate literele Kr· Bara ine-

lului face corp comun cu discul. Este foarte probabil ca inelul să-i fi 
aparţinut lui Constantin Cantacuzino. Mai greu de presupus este 
proven ienţa celor trei monede de argint găsite, dintre care două 
în mod sigur sînt emisiuni otomane. Două din monede sînt perfo
rate, dovad ă că au însoţit pe cei îngropaţi la Cotroceni. Inventarul 
funerar conţine de asemenea pioneze din bronz cu discul rotund, 
uşor bombat, cu stea în şase colţuri în relief şi ciorchini de puncte 
pe cîmpul liber dintre vîrfuri, piuneze din argint cu peduncul 
în patru muchii şi floarea rotundă cu şase nervuri, ap lice din os 
octogonale, frag mente de candele din stic l ă, un ac de păr, cuie 
din fier ş.a. O semnificaţie aparte prezintă piuneza cu opt colţuri 
din argint aur it care provine, în mod sigur, din mormîntul alăturat, 
cel al lui Şerban Cantacuzino. Ea dovedeşte că profanatorii au 
jefuit mai întîi cavou l vo ievodal de unde au cules aceste piuneze, 

80 Buletin de analiză 313/decembrie 1984 întocmit de Laboratorul de 
investigaţii fizico-chimice al Muzeului Naţional de Istorie . 
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pe una dintre ele pierzînd-o la rîndul lor în mormîntul lui 
Constant in Cantacuzino. 

M 3, mormîntul lui Constantin Cant c.cuz ino, avea lip it de 
n i şa cavoului lui mormîntu l tatălui acestuia, Re.d u Cantacuzi no 
spătar u l. 

Mormîn tu/ 4 (M 4) a aparţinut marel ui spăt a r Radu Cantac uz ino, 
fiu al stolnicului Constanti n Cantacuzino ş i deci nepot de frate lui 
Şerban Vodă Cantac uzino . Piatra tomba l ă se afla foarte a prop i ată 
de postament ul a două d in co loane le laturi i sudice a pronaosu lui. 
Ea prezintă ce l ma i bogat motiv decorativ, avînd sus o cruce, iar în 
chenar patru later doi îngeri care ţin o coroa n ă ce încadrec:ză 
acv il a b i cefală cant a cuzină, încoronată cu stema pr i ncia1·ă cu cinci 
t urnur i. La toat e ce le patru co lţ u ri sînt dă l tuite capete de înger i, 
iar laturile piet rei sînt bornate cu un motiv ornamenta l d in fru nze 
de stejar. Textu l, să pa t pe piatra funera ră (210 x 97 x 17 cm), se 
aşterne pe 12 rînd uri, li terele fiind de 5 cm, în relief. 

„ţ Fev <r uarie > 25, 7223/Radul s pătar iul , părăs ind lumea cea 
trecătoare/în floarea vărste i , ş- a u ales partea vecuitoare/pe sto l
nec ul ce l lău dat avănd firesc păr i nte, / pre Costand in Cantacuzino 
bogat ul intr u m i nte. / Multă într istare au adus a lui j a l n ică moarte, / 
lui Ştefan voci <ă >frăţ i ne- să u , celu i depl in în toate ,/ care aici l-au 
ast rucat cu cinste frumoasă . /Cu pompă mare l-au ad us , domni lor 
cuvio <a >să , / ja le soţi i <i > lui lăsînd şi tînguieli nespuse, /coconilor 
şi nea mu lui susp inur i necupr inse. Pre Dumnezeu dar să- l r ugăm 
î.n vec i să- l od i hnească/ş i la îm părăţia sa viind să- l pomenească" . 111 

ln acelaş i an , 1715, biser ica pr im ea, probabil din partea Stancă i 
jupăneasa defunctulu i, o candelă din argint aurit cu inscripţ i a 
„ Rob ul lu i Du <m >nezeu Radu ! Cantacuzino v <e >I s pătariu 1715" 62 . 

Era momentu l de apogeu al puteri i famil iei Cantacuzino . În fr untea 
Ţăr i i se afl a Ştefan Cantacuzino num it de Poarta după mazilirea 
lui Constant in Brâncoveanu . Şi totuşi Radu , marele logofăt, a fost 
înmor mîntat într-o simp l ă groapă ca şi aceea a lui Iord ache Canta
cuzino, unchiu l său . Piatra tombală zăcea pe un pat de ni sip _şi 
moloz care ascundea bolta prăbuş i tă a unu i cavou (fig . 18). ln 
urma cercetărilor s-a concluz ionat că M 4 este pract ic un mormînt 
dublu . Ma i întîi a fost săpată groapa lui Rad u, a dîncă de 170 cm 
şi care oc upa mijlocul s paţiu l u i rămas între zidul biser ici i şi fundaţia 
postamente lor co loane lor mari. Ul terior s-a amenajat un cavou 
d in cărămidă (30 x 15 x 4 cm), a căru i latură de sud se afunda în 
pămînt u l de u mp lutură al grop ii sicr iul ui marelui logofăt. O însem
nare aştern ută pe o carte arată că în 1729 a răposat, de tuberculoză, 
Smărănd iţa , fi ica lu i Radu Cantacuzino, fiind depusă în groapa 
tată lui său la Cotroceni. Do i an i ma i tîrz iu Stanca s pătăreasa ş i 

fiica sa, Safta, făcea u dan ie egumen ul ui cotrocenean Dan ii! satul 
Ţi găn eşt i -Teleorma n „pentr u că aflîndu-se intru od i hnă la acest 
sfînt l ăcaş oasele prea iub i ţilor mei fii: Constantin Cant ac uzino 
ve i l ogofăt ş i al e Smarandei Cantac uzino" 63 • Ea fusese căsător i t ă , 

în august 1727, cu Constant in be izadea Mav roco1·dat , fiul domni-
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61 I n scripţiile medievale ale României, I, p. 237. 
62 Ibidem, p. 241. 
63 G. M. Ionescu, istoria Cotroceni/or, p. 76. 

18. Cavoul Smărăndiţe i Cantacuz ino adosat 
fundaţi ei de susţinere o coloanelor de pe laturo 
de sud o bisericii (fototeco M.N.C.). 

19. Zidurile fisura te ole cavoului Smărăndiţei 
Can tacuzino constituite în groapo tatăl ui ei, 
Rodu Cantacuzino (foto teca M.N.C.). 

tor ul ui Nicolae Mavrocordat . 64 • Pentr u clar ificarea s i t u aţie i vom 
nota mormîn t ul tată lu i cu M 4 A iar ce l al Smarande i M 4 B. 

M 4 A a a parţinut în mod sigur unu i băr bat. La adînc imea de 
161 cm faţă de paviment ul biseric ii au a păr ut restur il e unu i sicr iu 
i;ias iv de stej ar acoperit cu ţesăt u r i cu firet ş i galon în se 1· pentină. 

l mbrăcăm i ntea text il ă fusese fixată cu piu neze din bronz cu corp ul 
rot und, bombat, cu nervur i radi ale în rel ief. Pămînt u l de u mp lu t u ră 
castaniu ma i păstra mici b ul găr i de mortar şi bucăţi de cărămidă. 
Scheletul era putern ic descompus, rămînînd din craniu calota 
occ ip ital ă , cu fruntea lată ş i orbit ele mar i. Radu vei logofăt fusese 
un bărbat înalt , bine făcut. Dacă oasele pi cior ul ui stîng erau în 
poz i ţ i e n orma l ă , cele de la pic ior ul drept erau deranjate de alu ne
carea ulter ior a perete lui cavoulu i. Pe pi ept ul defunctu lui s-a ma i 
păst rat o mică b u cată de veşmînt din at las maroniu cu firet , găitane 
şi i ne l uşe aurite cu diametru l de 1 cm , cusute pe s tofă. 

M 4 Ba fost un cavou care s-a adosat fundatie i zidul ui de sus
ţinere a coloanelo1· mar i pe care a transfo rmat-o 'în perete de nord . 
Lu ng imea acestui cavou era de 192 cm , capăt u l de est de 50 cm 

· iar ce l de vest de 66 cm. Constru it defectuos, peretele nord ic 
fiind foarte sol id iar cel opus lui r idi cat în umplutura gropii ant e
rioare, cavoul a cedat la unul d in cut remure ş i presupunem la ce l 
din 1802. Deoarece bolta s-a prăbuşit natural profanator ii nu 
i-a u mai dat nici -o atenţie (fig. 19). Numai în atare c i rcumstanţe, 
rac la Sm ărăndiţe i nu a fost jefuit ă , păst rîndu-se intactă. A fo st 
singurul mormînt Cantacuzin din biserico mănăstirii Cotroceni nepro
fanat. 

În interiorul cavoulu i s-a u găs it moloz, bucăţ i de lem n put re
zite, cărămiz i ş i foarte puţine oseminte. La capătul de vest bolta 
s-a păstrat i ntactă . La adînc imea de 133 cm au a păr u t restur ile 
pămînteşti ale tinere i femei puternic descompuse (Fig . 12/3). Mai 
bine s-a conservat corset ul roc hi ei de mătas e de care era u cu s uţ i 
bumbi de arg int aur it. Ei sînt monolit ici, sferoidal i, cu urech iu şă 
de pr indere destu l de puternică 115 • Erau cusuţ i unul lîngă altul, 
36 la n u măr, pe partea stîngă a corsaju lui, pa rtea dreaptă fiind 
dotată cu gă i c i de pr inde re. Peste rochia de mătase Smărăndiţa 
fusese îm b răcată cu un ha lat din brocard care cobora pînă la ge
nunc hi. Nast ur.ii de pr indere a acestui veşmînt era u confecţ i onaţ i 
din fi ret. 

La rîndul lui, slcriu l a fost acoper it cu mătas e subţ i re , de culoar~ 
cafenie, pr i nsă cu piuneze rot unde din bronz cu cîte şapte nervur i 
în relief. 66 • Au apărut, de asemenea , cui e d in fier, unele d intre ele 
cu floarea îm podob i tă ş i fragmente de la candele d in sticl ă , un.a 
dintre acestea cu. pic ioru l ascuţ i t. Cel mai important ob iect găs i t 
în cavou l respect iv a fost un ine l de aur 67 cu d iametrul de 17 mm 

64 Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti , ed. Const. Grecescu 
Bucureşt i, 1963, p. 283. În aceeaşi lucrare se con semnează ş i o al tă variantă 
privind nunta respect i vă, me nţ i nîndu-se luna iunie 7236 (1728), op. cit., 
p. 299. 

65 Bumbişorii aveau lungimea tota l ă de 12 mm, diametrul sfe r·ei de 
7 mm ia r înălţimea urech i uşii de 7 mm . 

66 Acoperirea sicrielor cu atlas este menţ i onată ş i de Oei Chia rn în 
paragrafu I ce descr ie înmormîntar·ea Prof1 re i, cea de a doua Ooam nă a I u i 
Nicolae Mavrocordat în 1716, Oei Chi a ro, în Că lători străini , VII, p. 383. 

67 Buletinu l 312/1984 menţionează că este vorba de aur al iat cu argint 
ş i cu pru . 
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în interior şi 22 mm la exterior. Discul inelului este octogonal, 
avînd pe margini o şenţuire în val, iar în mijloc o cruce realizată 
d în două adîncituri perpendiculare. În cîm pu I rămas I iber, de o parte 

şi de alta a crucii, erau săpate literele ~I~ · Disc ul face corp 

~om~n c~ bara lată de 5 mm pe. laturi şi de numai 2 mm în partea 
1nfer1oara. Este clar că este un inel de femeie, puţin folosit, care a 
aparţinut, de data aceasta în mod sigur, Smărănditei. În fine, este 
de menţion at prezenţa a două bucăţi de frescă de 'culoare albastru 
închis, care provine de la opera picturală a lui Pîrvu Mutu si care 
s-a u păstrat în molozul ce a umplut cavou l respectiv . ' 

Mormîntul 5 (M 5) a aparţinut, aşa după cum indică şi text ul 
pietrei tombale, lui Matei Cantacuzino, fratele ctitor ului Şerban 
Vodă. Ocupase diferite dregătorii, cea mai înaltă fiind aceea de 
~are a gă. Moşia lui Matei, tatăl marelui spătar Toma Cantacuzino, 
tusese la Filipeştii de Pădure. Asupra datei morţii sale sînt unele 
nepotriviri între consemnarea Letopisetului Cantacuz inesc si textul 
pietrei de mormînt. Astfel Istoria Ţării Româneşti arată: .:Iar cînd 
au fost la văleat ul 7196, la dechemvr ie 24 deni, pri stăv itu-s-au 
către Dumnezeu ş i un cocon al doamnei Elenei, anume Matei 
Cantacuzino, ce-au fost vei agă şi fu îngropat la mănăstirea frăţine
său, lui Şărban Vodă, ce iaste di.n sus de Bucuresti, unde-i zic 
Cotrăcenii . .. făcîndu-se mare pamete şi mare milostenie săraci lor 
de frate-său, Şărban Vodă şi multe slujbe dumnizeşti prin ce s-au 
dat gropniţii în tinda bisericii, de-a dreapta" os. Matei a fost primul 
dintre fraţii ct itorul ui care şi-au găsit locul de veci la Cotroceni. 
Mormîntul lui a fost construit în colţul de sud-vest al pronaosului 
bisericii, acolo unde s-a păstrat şi placa de marmură, cea mai 
masi vă dintre toate. Ea are dimensiunile de 213 x 109 cm textul 
fiind scris cu litere de 4 cm, adîncite. În registrul superior este 
redată acvil a bicefală sub care se aşterne textul: 

„ţ Supt a ceastă marmură zace ţărîna lu <Î > Mateiu B <Î >V v <e >I 
agă, feciorul bătrînului Cos/tandin Cantacuzino b <i >V v <e >I pos
<telnic > şi al Elinii, fe/tei bătrînului Şerban Basa rab Voevod, pre 
carele, încă în floarea vărt uţei şi a bărbăţiei lui, /cruda moarte 
l-au st ins, şi nu puţine l acrăm <Î >,nu mică jale tot rodului lui şi la 
toţi căţ <Î > I-au /cunoscut au lăsat. Căci <l-au> şt iut bun, blănd 
mi / \osărd ş i în toate şi pururea cu frică lui /D <u >mn <e >zeu, toţi 
aii lui 37 ce au a/vut i-au trecut; şi s-au s ăvăr/ş it <Î >n al şapte lea 
anu al dom/nii frăţine-său Şerban Voevod, Iii dechemvrii 23, anul 
lumii 7194, 1690". oo. 

Ca atare , Matei Cantacuzino este mort în decembrie 1685 si 
nu în 1687, cum consemnează Letopi s eţul Cantacuzinesc şi nici î.n 
1690 cum se înc heie textul de pe piatra tombală. Cavoul a fost 
făcut din că rămidă (30 x 15 x 4 cm) cu boltă larg desfăşurată. 
(fig. 12/4) . El avea 230 cm lungime, 90 cm la ca pătul de Est şi 97 cm 
h cel de Vest. Înălţimea pereţilor lateral i era de 47 cm, cotă de 
la care porne'l bolta obţinută d in cărămidă pusă pe cant. Înălţimea, 
la săgeata bolţii, era de 140 cm. La ambele capete se zidise cîte 
un prag pentru susţinerea sicriu lui. În timpul cercetărilor s-a 

68 Istoria Ţă rii Rom6neşti, Bucureşti , 1960, p. 182. 
69 In scripţiile medievale ale Rom6niei, I, p. 235. 

20. Bolta spartă de profanator ii cavoului lui Matei 
Cantacuzino (MS) . 

21. Morm întul lui Matei Cantacuz ino , în prim 
plan , şi al Smărăndiţei, în planu l fndepărta t . 
ffototeca M.N.C. ). 

. ' 

constatat că bolta era prăbuşită şi că mormîntul era complet 
deranjat (fig. 20). Mai mult, cavoul lui Matei yel agă fu sese trans
format într-un veritabil osuar. S-au identificat patru cranii şi o 
mare cantitate de osem inte provenite de la scheletele unor mat uri. 
Toată această depunere era acoperită cu un strat de moloz, cu 
mult cărbune provocat de un incendiu. După dimensiuni le cără
mizilor antrenate rezultă că intervenţ ia s-a consumat în prima 
parte a secolului al XIX-iea (fig. 21). Inventarul funerar găs i t în 
M 5 este destul de var iat, fără a putea fi atribuit cu certitudine 
vreunuia dintre cei înhumaţi sau depuşi aici. Totuşi, compa~ate 
cu piesele semnalate şi în celelalte morminte, se pot plasa în timp 
cîteva dintre categoriile de obiecte, precum piunezele de sicr iu 
din bronz, cu floarea rotundă, bombată, cu şas e sau şapte nervuri 
în relief. Ele s-au găsit şi în celelalte morminte, ceea ce le pl asează 
în secolul al XVII-iea. În s itu aţie sim ila ră sînt ineluşele, candela 
din sticlă, de data 2ceasta întreagă, apl icele hexagonale d in os 
ş.a. Candela respecti vă a fost executată dintr-o st icl ă gălbui-m ar.o
nie, avînd pereţii s ubţi ri. Piesa are înălţimea t?tală. de 9 cm, d i a.~ 
metrul maxim în zona umerilor, de 10 cm, iar diametrul gur 11 
de 7,5 cm, în °timp ce fundul piciorului măsoară numai 3 cm. În 
afara candelei întreg i au mai fost precizate încă treisprezece exem
plare fragmentare. În mod sigur «copca-moş » cu u mbo şi motiv floral 
completat cu pietre albe , sau pieptenele din os cu o s ingu ră latură, 
lung de 10,5 cm, aparţi n secolu lui al XVIII-iea. Este clar faptul ~ă 
ele provin din mai multe morminte al căror conţinut s-a contopit 
în osuarul M 5. Sînt candele cilindrice cu fundul pl at, altele de 
mici dimensiuni, 4-5 cm înăltime, triunghiulare, cu buza puternic 
întoarsă în afară pentru a put~a fi suspend~te pe u~ i_nel de sîr~ă . 
Trei sînt candelele de acest gen turnate dintr-o st icla alb-verzuie. 
În afară de sticlărie fină, de nuantă albă au apăr ut şi cîteva frag
mente de candele din sticlă neagră cu grafit, suporţi-p i cior de 
pahare din sticlă verde ş.a. . . 

Ca şi la celelalte morminte, şi aici s-au găsit cuie ~1n fie r, de I ~ 
sicr ie cu floarea, de data aceasta rotundă. Pe o bucata de scindura 
s-a păstrat o fîşie dintr-o dantelă croşetată în formă de vo l ăna~e, 
probabil din secolul al XVIII-iea. Ca atar7 M 5 adăpostea r~sturile 
pămînteşti ale unor înhumaţi la Cotroceni în seco~~le XVII ş.1 XVIII. 
Profanarea initial ă care a dus la spargerea bolţ11 cavoului poate 
fi pusă tot în legătură cu amplele lucrări întrepr~n s e .după cut r:
muru\ din 1802. Biserica mănăst irii bucurestene gazdu 1a un nurnar 
mult mai mare de morminte decît cele' indicate prin pietrele 
tombale cercetate în 1984, unele pregătite membrilor famil iei 
Cantacuzino sau altor neamuri boiereşti. Printre aceştia se afl a 
Smaranda, fiica I u i Şerban Vodă Cantacuzino, îngropată la 13 mai 
1688 «în tinda bisericii de la Cotroceni» 79

, de la care nu s-a 
mai păstrat piatra tombală. În 1710 a fost înmormîntată Ili nca, 
fiica lui Barbu U rdăreanu paharnicul şi Ilinca, apoi Catrinţa , fiică 
a vei vist ierului Constantin Năsturel pentru care bătrînul feuda l 
închina Cotroceni lor, în 1746, moş i a Bărbăteşti-Teleo rman 71

• d I 
la care, de asemenea, nu s-a mai ident ificat racla. 

70 Istoria Ţării Romdneşti , Bucureşti, 1960, p. 185. 
71 G. M. Ionescu , Istoria Cotroceni/or, p. 79. 
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Este drept că scurta perioadă de cercetare , 1-15iunie1984, 
nu a permis decît studierea mormintelor marcate cu piet re tom
bale. Presupunem că latura de nord a pronaos ului ad ăposti se ş i alte 
morminte decît ce l al lui Io rdache Cantacuzino (M 2). Nu putem 
şti care era s ituaţi a în momentul a menajării simplului mo rmînt 
al principelui Mircea, fiul regelui Fe rdinand ş i al Marie i (fig. 22). 
În timpul cercetărilor, lespedea grea de marmură era întoarsă 
cu faţa în jos. Repu să în poziţia nor mală s-a citit u r măto r ul text: 

«Aici se odihneşte robul lui Dumnezeu Mircea pr incipe de 
România, Născut în anu l 1912 luna decembrie, ziua 12(?). Odras l ă 
aleasă a majestăţii sale Ferdinand regele României ş i al majestăţii 
sale Maria regina României lăsînd suspinuri părinţilo r ş i neamului 
său. A părăsit lumea aceasta trecătoar e la anul mîntu iri i 1916 
noiembrie 7 ». În registrul superior stema Rom ân iei a urită şi 
lateral ancadramente geometr ice ş i motive flo ra le. Această pl a~ă 
acoperea groapa (141 x 65 cm) zidită cu cărămid ă ş i tencu ită. ln 
interior nu s-a mai păstrat nimic, racla fiind scoasă şi depusă la 
Curtea de Argeş. În condiţ iile urgentării lucrăr ilo r de dem ante lare 
cercetarea de salvare s-a oprit la acest stad iu . Obiectele descoper ite 
au fost predate, prin procese verbale, în zilele de 8 iuni e şi 16 
iunie 1984 reprezentantei Trust ului « Carpaţi » şi, înaintate, apoi, 
laboratoarelor Muzeu I u i de isto r ie al Rom ân iei pentru restaurare 

22. Mormfntul fui 
Iordache Canta 
cuzino (M2) şi 
piatra de marmo
ră a princip elui 
Mircea (M6 ) . 

şi conservare. Întregul lot de piese se găseşte acum la Cotroceni . 
Tot aici au fost păstrate pietrele funerare, pi sania şi ancadra mentul 
uşii, alte cîteva fragmente din pi atră, inclusiv componente ale 
brîului median. Ele, împreună cu obiecte din patrimoniul Muzeului 
n aţ ion a l de artă, cu vase d in lut descoperite într-un depozit călu
găresc din seco lul al XVIII -iea, 72 , a lcătuiesc patri moniul muzeului 
organizat în camere ale casei domneşti, excelent restaurate, în 
chiliile mănăstireşti şi în palatul rega l (fig. 23) 73 • Rest ul mater ialu
lui litic a fost transportat şi depus în peninsul a Mănăstirii Cernica. 
Rămăşiţele pămînteşti ale Cantacuzin i lor, strînse în cutii d in le mn 
dubl ate cu ta blă z i ncată ş i cat ifea roşie, s-au adăpostit în una din 
ctitoriile lui Mihai s pătar ul Cantacuzino din Bucureşti, Bi serica 
Fundenii Doamnei. 

Deşi nu s-a putut efectua o cercetare completă la Cotrocen i, 
unele date obţinute merită îndreptăţ i tă atenţie. Ctitor ia lui Şerban 
Vod ă Cantacuzino a fost unul dintre cele mai importante ansam
bluri arhitectonice medieva le în care s-au petrecut evenimente 
istorice de interes n aţiona l . Multele controverse, fi reşti pentru 
un asemenea monument, au primit argumente relat iv edificatoare. 
În primul rînd, situaţia bi sericii în anul 1984, cînd s-a produs ne-

73 Cercetarea a fost făcută în 1983 de către dr. Yasi le Boroneanţ şi Ari st ide 
Ştefănescu . Vasele găsite în două subsoluri zidite-oale, că ni , străchini 
smălţuite, farfurii întinse ş . a. se găsesc în inventaru l Muze ului de istorie ş i 
artă al municipiu I u i Bucureşti. 

73 Lucrările de restaurare au fost conduse în mod exemplar de către 
arh . dr. Nicolae Vlădescu . Graţie compete nţei şefului de proi ect au fost 
consolidate pivniţele caselor domneşti, ma i multe încăpe ri, cuh ni a, chiliile 
din latura separatoare a celor două curţi. Acum se poate constata că arh . 
P. Gottereau nu a dărîmat complet casa dom nească, ci a va lorificat părţ i le 
ei inferioare, zidurile medievale păstrîndu-se pînă către et . I a l palatului 
proiectat de el în 1893. 
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fas tul act al demantelăr ii, comandat de către preşed i ntel e de at unci 
al ţării şi executat de gospodă1· i a de part id , ocupă un loc aparte. 
S-a produs atunci o gravă încălcare a Legii 63/1974 care apro ba 
scoate rea din li sta monumentelor, ca ş i înch iderea unor obiective 
deosebi te numai în temeiul unu i decret p rez i denţ i a l. Or, biser ica 
Cot rocen i a fost demante l ată, repetăm , în pofida tutu ror demer
sur ilor făc ute de in stituţi i inclusiv de cult, cercetători, art i şt i ş . a „ 
print r-o s impl ă adresă. Sfîntul lăcaş fu sese afectat de se ism , d::ir 
putea fi restaurat , aşa cum, de fa pt, s-a ş i înce put. Desfiinţarea 
Direcţiei patrimoniului cultural naţiona l a netezit calea ravag iului. 
Cercetăr ile, ca ş i obs ervaţ iil e făcute cu pr il eju l demontăr ii, acţ iune, 
este drept, desfăş u rată cu multă gr ij ă în vederea scoateri i piet răr i e i 
cît mai puţin afectate, au adus arg umente necu nosc ute privind 
etapele de constr u cţ i e . Astăz i este clar că biser ica Mănăstirii 
Cotr oceni a avut două mari perioad e de constr u cţie: cea din 
anul 1679 şi aceea i n te rvenită după cutremurul din 1802. Ambe le 
au folosit aceleaşi fu ndaţ ii, pietrăr i a origin a l ă , au respectat planul 
inter ior ş.a . Diferă cărămi da ş i mortar ul, mult mai slabe în etapa 
a doua, de fapt s itu aţ i e t ipi că pentru început ul seco lului al XIX-iea. 
Strat igrafi a, la rîndul ei, i ndică în mod clar ce le două mari etape 
de con st r u cţ i e. Cît de ample au fost l ucrăr il e sta reţ ului Visa rion 
o d ovedeşte ş i poz iţi a brîului med ian care a fost găsi t , pe toată· 
desfăşu rarea lui, pu s cu lat ura dorsa l ă spre exter ior . A fost o 
adevărată st upoare cînd s-a văzut că brîul cu motiv vegeta l în 
torsadă, sp lendid, în loc să contribu ie la fr umu seţea pereţi lo r 
exteriori era mascat în gros im ea zi dulu i. Această in versare s-a 
pet rec ut în mod sigur în perioada refacer ilor te rmin ate în 1806. 
La rînd ul lo r unele coloan e, în special ce le d in pr idvor ul bi ser icii, 
au fost la orig ine cili ndrice, canel ate, deven ind, prin completare 
cu mortar, octogonale. Amploarea refacer ii bisericii presupune 
în să formarea une i mari cantităţ i de moloz pe care terenul d in 
jurul bisericii nu le mai p ăstrează. Ele au fost cărate încă de la 
începutul secolului al XIX-iea ş i depuse într- un loc ma i îndepărtat . 
Avînd în vedere denivelăr i le terenulu i, este foarte posibil ca acest 
moloz să zacă sub covoru l de i a rbă d in parc. Din jurul biser icii el a 
fost îndepărtat comp let, iar în l ăcaş stratul interpus înt re cele 
două niveluri de că l care conţ in e pămîn t cenu ş iu măzăros , ad us 
specia l. 

Din observaţiile făc ute cu an i în urmă rezu ltă că o depunere 
mas i vă de moloz cu rest ur i de coloane , lespez i de pi atră se găsea , 
aşa cum se men ţion a ante rior , spre colţ ul de sud-est al c u rţ ii 
a doua , pe exteriorul in cin te i. Nu putem prec iza dacă aceste ma
teriale proveneau de la biserică sa u de la casele domneşt i sa u 
egumeneşti dărî mate în a doua jumătate a secolul ui al XIX-iea. 
Reţinem însă această s ituaţie pent ru a concluz iona as up ra metode i 
de lărgire a s u prafeţe i necesare bu ne i desfăşurăr i a act i v i tăţ ii 
de la Cotroceni pr in umplerea den i velăr ii terenului cu deşeu r i 
al e unor zidur.i vec hi. În mod sigu r, cutremu ru l din 1802 a impus , 
prin avar iil e create, mar i lu crăr i de construcţ ii ş i a fac ilitat pierderi 
irecuperab il e. Acu m este clar fa ptul că profanarea morm intelor 
familie i ct itoru lui s-a i n i ţ i at în perioada 1802-1 806 74 • Ul terior , 
ş i în mod sigur d upă 1866, s-au mai săvîrş it ş i alte scotocir i care 
au dimi nuat pu tern ic inventaru I fune rar , au produs profanarea 
rest urilor pă mînteşt i ale acestor creşt i n i . Biserica de la Cotrocen i 
a fost o adevărată l av ră Ca ntacuz i nească, adăpost i nd numeroş i 
membr i, ce i mai mul ţ i răposaţ i la vîrstă tînără. Şerban Vodă Canta
cuzino s-a st ins la 54 de an i, Iord ache la 41 de ani, Constantin la 
22 de ani, Smărăndiţa, fii ca lu i Rad u, în ju r de 20 de an i, Matei 
Cantacuzi no la 37 de an i ş.a. Şi totuşi rest ur il e osteolog ice îi arată, 
pe unii dintre ei, Foarte pute rn ici, oamen i înalţ i, c iolănoşi. Des igur, 
nu este un caz special a l fa miliei Cantacuzino ca re dăi nui e ş i astăz i 
prin descendenţ i d i recţ i. Ş i la alte neamuri ale epoci i respect ive 
se constată că s p eranţa de v i aţă, în secole le XVII-XVIII, era 
modest ă. Sur prinzător pr in caracterul său com un apare ş i inven
t arul fune rar. Este drept că dimens iunil e intacte le-au ofer it numa i 
racla Smărăndiţei şi cea a tatălui ei . Nu mai putem şt i cu ce obiecte 
au fost astrucaţi Şerban Vod ă, fraţ ii să i şi nepoţii lui. Ştim numai 
ce a scăpat act ului incriminator a l furi lor. Cele două inele desco-

74 Profanarea mo_rmintelor domneşti ş i chiar boiereşti s-a pract icat 
d in plin în secolu l a l XV II - iea , în speciai de către ord iil e ot oma ne ş i tătăreşt i . 
Aşa s-au petrecut lu crur il e la Mănăst i rea Dealu, la biser ica Curţ ii Vechi din 
B ucu reşt i, la Tîrgovişte şi în multe a lte părţ i. Situaţia de la Cotrocen i arată 
că ce i folosiţi la î ndepă rtarea dezastrelor se dedau ei înş i şi la atare practici. 
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23. Icoană din tîmplo bisericii Cotroceni, 1680. 
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perite sînt de modestă factură, le-am putea aprecia chiar rudi
mentar executate. 

Faţă de lungile liste de dotă din perioadă, în care sînt trecute 
diverse bijuterii şi alte podoabe 76 , mormîntul Smărăndiţei pare 
sărac, ca, de fapt, şi cel al tatălui său. Se constată, de asemenea, o 
uniformitate în pri v inţa materialelor decorative ale sicrielor. 
Este vorba de aceleaşi tipuri de piuneze din argint sau bronz, de 
micile aplice din sidef sau os, unele dintre ele putînd aparţine unei 
icon.iţe sau cutii depuse în racle. 

ln încheierea acestui raport nu putem decît să deplîngem 
dărîmarea unui monument al Bucureştilor, devenit tradiţional. 
Ne consolăm cu faptul că întreaga zestre litică a fost salvată ~i va 
putea fi repusă oricînd pe soclurile şi la locurile de unde provine. 
Prin riscul unor oameni cu puternică sensibilitate creştină, care au 
lucrat la acest şantier, s-au păstrat şi fundaţiile domnescului lăcaş. 
Ele pot susţ ine într-o a treia etapă zidurile bisericii Cotroceni 
păstrătoare nu numai de dovezi materiale, ri şi de curat şi profund 
mesaj creştin, românesc. 

Biserica Cotroceni nu trebuie să rămînă numai prin relicvele 
ei. Spre deosebire de alte, tot atît de tragice situaţii, ctitoria 
I u i Şerban Vodă păstrează argumente trainice care impun reclădirea 
ei pe vechile fundaţii, la dimensiunea şi în înfăţişarea pe care le-a 
avut. Este o datorie sacră a societătii bucurestene de a da viată 
unui atare monument de larg int~res naţio~al şi internaţion~I. 

RE;SUME 

L'ensemble architectonique Cotroceni a ete construit par le vo'ivode Şerban 
Cantacuzino a partir du 1679. li et a it forme d'une eg lise, des maisons princieres 
et de prieurs, des ermitages, des murs d'enceinte, une taur de porte et d'autres. 
Toutes ces constructio ns etaient faites dans le ce ntre du village Cotroceni qui 
y existait depuis le XV le siecle et qui etait deve nu la propriete de Şerban Canta
cuzino le 18 novembre 1675. A Cotroceni s'est cache Şerban Cantacuzino en 
octobre 1678, lorsqu' il etait su ivi par Ies soldats de Gheorghe Vodă Duca. 

Dans ces co nditi o ns le futur pr ince s'est propose de construire un monastere 
dans le cas ou ii serait sauve . Survivant et recevant le tr6ne de la Valachie, le 
nouvel vo'lvode participe le 26 mai 1679 a la mise de la fondation . Dans un docu
me nt du 20 decembre 1680, le fondateur affirme « c'est nous seuls, par nos 
propres forces qui avans enfonce la pioche dans la terre et avec natre main 
nous avans mis des briques a la fondation ». L'eglise a ete preparee pour etre 
la necropole de sa fa milie . 

Aupres des maiso ns princi eres qui se t rouvaie nt au coin de Nord-Est de la 
cour principale, l' egl ise etait la construction la plus importante. 

De suite, l' au teu r-dan s Ies den ses info rmat ions historiques-apporte de nom
breux eclaircissements. En 1702, c'etait le plus beau d'un certain nombre de 
mo nasteres. Le long de siecles le monastere Cotroceni a ete la residence des 
princes de la Valachie . Ce monument a subi de nombreuses occupations etran
geres, des incendies, des tremblements de terre . Le 14 octobre 1802 un trem
blement de ter· re a brise - dit une source contemporaine - de la fondat'ion 
tout le monastere Cotroceni. 

Au XIX siec le Cotroceni est devenu le siege du dirigeant de la r·evolution 
de 1821, e nsuite lieu de detention pour Ies dirigeants de la revolution de 1848 
et residence d'Alexandru Ioan Cuza, prin ce regnant de la Roumanie moderne. 

Des 1866 l'ensemble Cotroceni a offert hospitalite a la familie du prince 
reg nant, ensuite au roi Charles I et des 1888 ii reste le palais du prince heritier 
Ferdina nd I. Jusqu'au mois de decembre 1947 ii a ete propriete royale. 

Le tremblement de terre du 4 mars 1977 a affecte tant I 'egl ise que Ies bâti· 
ments q u i se trouvent autou r. 

Pour realiser la restauration necessaire, ont ete effectuees, autour de l'eglise, 
des recherches archeo logiques, interrompues a cause du manque des mesures 
de securite des ouvriers. En 1984, lorsque l'e nsemble arc hitectonique a acqueri 
une destination presid enti e ll e , le regime de Ceauşescu a dispose la demolition 
de l'egli se qui se trouvait au milieu de la deuxieme cour. Anterieurement a 
cette opperation, le Conseil de la Culture et de l'Education Socialiste a impose 
au Musee d'histoire du Municipe de Bucarest d'effectuer certaines reche rches 
sur Ies tombes de la familie Cantacuzino, qui se trouvaient a l'interieur de 
l'etablissme nt. En meme temps on a effectue des prelevements de fresque et 
o n a prepare des mesures pour le detachement du materiei lithique . 

Le petit nombre de recherches archeolog iques e nt re pris en 1977 et repris 
e n 1984 a id e ntifie des traces d'habitat de l'âge de bronze - culture Glina III 
Le niveau respectif etait superpose par des sediments ap partenant au XV II 
siecle. Par co nsequent e n n'a pas pu preciser des traces du village de XV I siecle 
et ni Ies restes de l'hermitage , anterieur au monastere. li est certain le fait 
que pour bâtir so n monastere, Şerban Cantacuzino a execute un amenagement 
de ce bout de terrasse. On a constate que l'effet du tremblement de terre de 

76 A se ve dea Al. Alex ian u . Mode ş i veşm i nte din trecut, Bucureşti, 1987, 
li, î n car-e se t ra nscri u o ser· ie de l iste de zestre. 

26 

1802 a ete catastrophique pour bâtiment princier restaure, du ni veau de la 
terre de l'epoque, fait d'une brique faiblement brulee, liee avec du mortier. 

De la premiere phase du constructeur on a garde, c'est sOr, Ies fondations 
faites en brique resistante, liee avec du mortier dur, avec de la chaux vive. 

L'intervention de 1984, effectuee entre le 1 et le 15 juin s'est propose l'eva
cuation des restes terrestres de ceu x inhumes sous Ies pierres tombales de l'eglise 
et la determination de l'inventaire funeraire . C'est pourquoi on a interve nu 
seulement aux caveaux et aux t ombeaux indiques par Ies pierres fune.raires. 

Tombeau 1 (T.1.) a appartenu au vo'ivode fondateur enterre le 29 octombr·e 
1688. La pierre en marbre etait deposee sur un socle de 0,96 m de haut face 
au paviment. L'ecartement de celle-ci a permis la precision que le t om bea u 
avait ete viole plusieures fois, probablement, la derniere fois en 1963. On n'a 
trouve que quelques fragmentes osteologiques, un fragment de pierre de l'an
cien socle du tombeau, 33 punaises completes, en forme d' etoi le, du cercueil, 
fondu en argent et dores, d 'autres punai ses rondes a huit petales faites en al I iaj e 
de cuivre, des punaise_s semi-spheriques en argent dare avec une e pine de 
fi xat ion. 

T. 2 a appartenu a Iordache Cantacuzino et se trouvait sur le cote gauche 
du pronaos; ~a a ete une fosse simple, sans co nstruction reutilisee deux ou 
troi s fois . Le grand boyard, frere de Şerban-Vodă, avait ete d~pose dans un 
cercueil orne de puna 'ses en bronze, a fleur ronde, dont on a recu pere 14 pieces. 

T. 3. se trouvait au coin Sud-Est du pronaos et a abrite Constantin Canta
cuzino, mort en 1729. li a eu un caveau a voute, brisee apres le t remblement 
de terre de 1802 et peut-etre dans la deuxieme moitie du X IXeme siecie. 

Du fond de la cavite on a trouve des morceaux de planche pourrie, le 
crâne d'un homme et d'autres os. On a recupere aussi une bague en argent 
dare, avec des lettres ecrites, trois monnaies en argent tres corrodees, ciont 
deux perforees, punaises en bronze a di sque rond, un petit peu bombe, avec 
etoile a six coins en relief et grappes, fragment de veilleuses en verre, clous 
en fer etc. 

T. 4. etait indique par la pie rre tombale (1715) qui appartenait a Radu 
Cantacuzino. 

Par Ies recherches on a prouve que c'etait un tombeau double . Le premier, 
une fosse simple, a appartenu a Radu le connetable, sur lequel on a amenage 
le caveau de sa fii le, Smaranda. ttant donne que la voOte du caveau s'est ecou le, 
Ies profanateurs ont considere que le tombeau de la jeune boyarde a ete deja 
pille et ils ne ce sont plus occupe de celui-ci. Ce tombeau a ete le seul qui n' a 
pas ete profane, de ce qu'on a examine a Cotroceni. 

Datant du moi s d'aout 1729, ce tombeau contenait Ies restes terrestres 
de la jeune femme, tres decomposes, pri s dans une robe en so ie , avec des 
boutons en argents dores, cousus au corsage. li sont spheroîdaux avec boucle 
assez sol ide. On a trouve 36 boutons et au x doigts une bague en or avec des 
lettres incisees . On a recupere des petits morceaux de so ie cafe, des punaises 
rondes en bronze, de clous et deux morceaux de fresque dus a Pîrvu Mutu, 
indiscutablement differentes, de la peinture existante en 1984, su r Ies murs 
du tombeau . 

T. 5. a ete le caveau de Matei Cantacuzino, le frere de Şer· ban Vodă, mort 
en 1685, la date taillee sur la pierre funeraire etant erronee (1690). Tout le 
tombeau c'etait un de p6t d 'osse ments faisant imposs ible l'indent ifi cat ion des 
restes de Matei. 

L'inventaire trouve date du XV lle et du XVllle siecles et ii est forme par 
des punaises de cercueil. appliques en os, lampes a huile en verre, clous, rest es 
de textiles. 

T. 6. completement vide, a appartenu au prince Mircea, mort en novem;. 
bre 1916. 

D'autres observations ont ete faites a l'occasion de la demolition des murs. 
Ainsi, on a constate que toute la ceinture mediane, executee de blocs en 

pierre, presentait a la vue son cote dorsal, celui decore etant cache dans le 
mur; l'operation a ete demandee par le prieur Visarion, apres le tremblement 
de terre de 1802. 

Tout le materie i lithique sauve, Ies fondations existentes, Ies releves executes, 
l'inventaire de culte constituent des arguments solides pour la restauration 
de la sainte eglise, qui a ete pendant des siecles la fierte de la viile de 
Bucarest. 

Par rapport aux longues listes de dot de la periode, ou sont enreg istres 
divers bijoux et d'autres ornementes, le tombeau de Smărăndiţa, nous semble 
pauvre, comme d'ailleurs celui de son pere. On constate aussi une uniformite 
en ce qui concerne Ies materiaux deco rat ifs des cercue ils. li s'agit du meme 
type de punaises en argent ou bronze, de petites appl iques en nacr·e ou en 
os, Ies unes d'entre el Ies appartenant aux ic o nes ou aux boîtes deposees dans 
Ies cercueils. 

Pour conclure ce rapport de recher·che archeologique, l' au teur deplore la 
demolition d'un monument, deve nu t rad itionnel pour Bucarest. li se console 
par le fait que tout le dot lithique a ete sauve et pourra etre remi s n'importe 
quand sur Ies socles et aux places d'ou ii provient. 

Par le ri sque de certains gens ayant une pui ssainte sensibilite chretienne 
qui ont travaille sur ce chantier o n a conserve aussi Ies fondations du bâti
ment princier. 

Ces fondations peuvent soutenir, dans une troisieme etape, Ies murs de 
l'eglise Cotroceni qui conse rve pas seu lement des preuves mater iell es mais 
aussi un message profondement chretien et roumain. 

L'eglise Cotroceni ne doit pas survivr·e seulement par ses releves. 
Par r·apport aux autres situations auss i tragique que celle-ci, l' etabl issement 

de Şerban Vodă conserve des arguments durables qui imposent sa reconstru c
tion sur ses anciennes fondations, a la dimension et sous l' aspect qu'il a eu . 
C'est un devoir sacre pour la societe de Bucarest de donne r vie a un tel mo nu 
ment d'interret national et international. 
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