
REZULTATELE CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE 

EFECTUATE LA BISERICA SF. NICOLAE DIN 

BĂLINESTI 

Biserica SfN icolae din Bălineşti (corn. Grămeşti , jud. 

Suceava) întruneşte caracteristici structiv-arhitectonice şi 

decorative deosebite, care îi asigură un loc special în seria 
momu11entelor ecleziastice ridicate în Moldova medievală. Tipul 
de plan adoptat- anume cel drept, cu absida altarnlui decroşată , 

cu pronaosul poligonal ş i cu un pridvor pe latura de sud, 
în faţa portalului de intrare (care la etaj îndeplinea funcţia de 
clopotniţă) - determină o si luetă aparte a întregului edificiu 
(Fig. l a,b, 2). Învelişul pictural de la interiornl bisericii prezintă, 
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Balincştl , Secţiune longltadlnol! (după Bal. Corn. /'Ion. Ist.) 

Fig. I. a, b Biserica Sf. Nicolae Bălineşti , plan ş i 

secţiune (după Gheorghe Balş, Bisericile lui Ştefan 
cel Mare, BCMI, 1925, p. 133) 
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la rândul său , caracteristici semnificative - intuite încă de multă 
vreme şi care acum, pe zi ce trece, şi pe măsură ce avansează 
lucrările de curăţare, consolidare ş i restaurare' , îşi dezvă.luie 

Fig. 2. Biserica Sf. Nicolae Bălineşti (cca. 1960) 

adevărata sa calitate artistică, dar şi pe cea documentar
iconografică. Plastica adoptată pentrn decorarea faţadelor iniţiale 

(cu arcaturi şi discuri ceramice smălţuite, cu reprezentări heraldice 
şi nu numai), sistemul şi mă.iestria de realizare a elementelor din 
piatră ca ş i pictarea ulterioară a întregii faţade - toate cele până 
acum enumerate determinând, fără dubiu, ca li tatea de unicat a 
întregului edificiu. 

Ctitorie a marelui l ogofăt Ioan Tăutu-demnitar de frunte 
în sfatul domnesc al voievodului Ştefan cel Mare şi , apoi , în 
sfatul um1aşului său în scaunul Moldovei, voievodul Bogdan m 
- care şi-a exercitat funcţia de şef al cancelariei domneşti timp 
de 35 de ani , biserica din Bălineşti un11a să. răspundă cerinţelor 

religioase ale fami liei Tăutu . Şi aceasta în dubla sa calitate: aceea 
de l ăcaş de cult ridicat l ângă reşedinţa marelui logofăt, menită 

să răspundă necesită.ţi lor de oficiere a slujbelor creştine curente 
sau speciale şi aceea de necropolă a unora dintre membrii fami liei 
ctitorului. 

Cât despre datarea momentului în care a fost ridicat 
monumentul, informaţiile epigrafice de care se dispune conduc 
doar spre o datare relativă , ce este drept deajuns de strânsă , în 
intervalul an ilor 14942 - 14993. 

Beneficiind de vechimea imediat mai sus menţionată ca 
şi de caracteristici le arhitectonice şi plastice deja amintite, edificiul 
a devenit - de multă vreme - obiect de studiu pentru specialiştii 
ist01iei medievale4 şi pentru speciali ştii istotiei arhitecturii5 şi artd'. 
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Este însă pentru prima dată, acum, când bi serica din Bălineşti a 
constituit obi ect de studiu pe ntru ce rce tări arheo log ice 
sistematice7. 

Rezultatele acestor cercetări au contribuit la o mai bună 
si deta liată. cunoaştere a monumentului si a evenimentelor care i-, ' 
au marcat existenţa multiseculară. 

Ce rcetă ril e arheo logice s-au desfăşu rat timp de do uă 
campanii , în anii 2002 ş i 2003, având drept scop obţinerea unora 
dintre răspunsurile necesare soluţionă rii unei întregi serii 
de probleme ridi cate de studierea în amănunţime a edifi c iului , 
dintTe care amintim, drept prioritare: 

- cunoaşterea sistemului de construcţ i e ş i , în special, pe 
ce l de rea li zare a fundaţ iil o r, ca şi c unoaşterea 

proceduri lor tehnice fo losite de constructori ; 
- delimi tarea stru ctu ra l ă ş i crono l og ică - în mă.su ra 

posibilului - a etapelo r de construire ş i funcţ i ona re a 
edificiL~ui ; 

- cunoaşterea alcătuirii ş i dinamicii necropolei inteiioare. 
Rezo lvarea acestor obiecti ve principale urma să se 

rea lizeze - aşa cum s-a ş i întâmplat - prin aplicarea metodelor ş i 

procedurilo r specifice cercetărilor arheo log ice: consemnări 

grafice ş i fo tografice, calitative şi cantitative, observaţii de orice 
natură asupra rea lităţilor surpinse în timpul cercetării , recoltarea 
tuturor pieselor arheologice etc. 

În preziua începerii lucrărilor de cercetare arheo logi că, 
biseri ca de la Bă lineşt i avea o pardosea l ă alcătuită din dale de 
piah·ă de fo rmat rectangular, cu dimensiuni di fe rite de la caz la 
caz, montată astfe l încât faţa ei corespundea cu cea a pragului 
uş ii dintre naos şi pronaos (PI. 2). În aria pronaosului , se afl au 
incluse în această pardosea l ă - vădit, încă de atunc i, a fi de 
factură recentă - nouă pietre fun erare di spuse, şapte l ângă 

peretele estic a l încăperii , una sub fereastra peretelui nordic ş i 

cea de a noua, relativ central, în zona vestică . Mai trebuie spus 
că o „reparaţ i e" ce a vizat ni ve larea pardose lii a umplut unele 
din tre rosturile mai larg i dintre pietre cu beton, materia l care a 
acoperit uneori ş i marginile pietrelor funerare amintite. O a zecea 
piatră funerară era aşezată peste pardoseala - de aceeaşi factură 

- a pridvorului. 
Tot în pronaos, la vest, se afl a o scară independentă de 

lemn care permitea accesul spre c lopotni ţă. Cu aspect pitoreasc, 
dar evident o amenajare încropi tă, scara se sprijinea pe o buturugă 
de foarte mari dimensiuni , adusă. ş i aşezată la baza scă rii , 

dimpreună cu câteva blocuri de pi atră ce fo rmau primele trepte. 
Punerea în practică a metode lor ş i procedurilor de 

cercetare - începând, des igur, cu trasarea ş i săparea casetelor 
de investigat - a impus drept necesare o seri e de operaţ ii -
aparent, fără legătu ră di rectă cu investigarea propriu-z i să, dar 
care, practic, condi ţi onau însăş i efectuarea cercetărilor- operaţii 

anevoioase, cu grad mare de ri sc ş i cu timpi notabili de execuţi e8 · 

Prima campani e de cercetare9 a cuprins trasarea ş i 
investi garea casete lor numerotate de la O 1 la 11, iar cea de a 
doua campani e 10 a cuprins trasarea ş i investi garea casete lor 
numerotate de la 12la 17, ca şi decaparea întregii arii interioare 
a bisericii - tot în regim de cercetare arheologică - pânăla nivelul 
la care urmează să se realizeze sub-structura unei no i fo i 
p av im e nta re s itu a tă - d e aceas tă d a tă - la o co tă 

corespunzătoare amplasării pardoselii iniţi a l e, cotă determinată 

ca urmare a rezultate lor cercetă rii arheologice (PI. l ). 
Modul de amplasare a casete lor de cercetare ne-a 
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permis, astfel, observarea regimului de fundare a edificiului , 
atât dinspre interiorul monumentului de cercetat, cât şi dinspre 
exteriorul acestuia. Adâncimea de implantarea în sol a fundaţiilor 
a fost verificată pe mici suprafeţe săpate în profu nzime în 
casetele Ol , 03, 04, 06 - 09.a, 10, 12 - 15, până la ta lpa 
fundaţiilor. 

Ca o primă constatare general valabilă, subliniem faptul 
că locul pe care a fost ridicată biseri ca nu cuprinde nici un 
fel de element de natură să demonstreze urme de vieţuire 
sau de locuire datâ nd din epoca medievală şi care să fi 
fost anterioare momentului construirii edificiului cercetat. 
Rare fragm ente ceramice pre istori ce, atipice ş i cu mare 
probabilitate rul ate, au fost găs i te doa r în partea nordi că a 
terenu I u i. 

Sens în care, cea de a d o ua co nstata re ge nera l 
va l ab il ă se imp u ne de la s in e: ş anţurile săpate 

pe ntru rea li za rea fundaţiilor bisericii Sf. Nicolae 
au fo s t să p ate d e la faţa s tratului de humus 
medi eval. S i t u aţia a fost c la r o b se rvată c u precăd e re 

în casete le săpate la in ter io rul edi f ic iului (Fig. 3 a 
ş i b, 4) . Ş i aceasta deoarece, spre exteri orul bi seri c ii , au 
interveni t când va, la o dată ulte ri oa ră momentului z idirii , 

a 

Fig.3. a - Case ta 03 , 
profilul no rdi c; b -
Caseta 03, profi lui estic 

b 

răzuiri de teren care au desfi inţat în bună măsură faţa amintitului 
strat (Fig. 5, 6) . 

Şa n ţ uril e de fu nda re au dime ns iuni aprec iabil e: 
desc hid e rea lo r osc il ează. în tre 27 5 - 29 5 cm l ăţ im e ( 
PI. 7 ; Fi g. 7, 8) ş i at ing o adâ nc ime de I 95-200cm 
(faţă de ni ve lul d e la ca re a u fost săp a te; PI.. 3, 4, 5). 
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Planşa 2: Planul bisericii , releveul pasdoselii găsite în anul 2002 : a. - zidărie de elevaţie ; b. -zone cu placă de beton; A. - masa altarului ; B. - traseul 
iconostasului actual. D. Baza scării de lemn. Locul pietrelor funerare puse pentru: 1 Maria, mama lui Dragotă Tăutulovici (1499); 2. Vasilica, fica o lui Ioan Tăutu 
(1495); 3. Magda, fica lui Ioan Tăutu (1500); 4. Ioan Tăutu (1611); 5. Toader Dragotovici (după 1492); 6. Teodor, fiul lui Ioan Tăutu (1494); 7. Petru, fiul lui 
Ioan Tăutu (1494); 8. Anghelina, soţia lui Drăgan Tăutu (1617); 9. Maria, fica lui Drăgan Tăutu (1634); 1 O .Parţial ilizibilă Mihai Tăutu ? (1646). 
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Sectiunea santuril or nu este însă întotdeauna dimensio nal 
' ' ' 

con s tan tă , în unele cazuri prezentând tendinţa de îngustare 
treptată sp re partea lor in ferioară. Ce l mai pronunţat caz 

Fig.4. Caseta 12, profi l estic 

F ig .5. Case ta 13, 
regimul de fundare al 
zidului nordi c 

Fig.6. Caseta08, regimul de fondare al zidului vestic 
ş i profilul sudic 

de acest fel s-a observat la tronsonul de şa n ţ corespondent 
zonei vestice a peretelui nordic al naosului, unde, spre interiorul 
edificiului , şanţul se îngustează, treptat ş i neregulat, cu cca.25-
35cm (Fig. 4) . 

Constructmii au procedat, apoi, la plasarea - chiar pe 
fundul şan ţuril or, de-a lungul acestora ş i chiar la marginea lor 

Fig.7. Caseta 02: regimul de fundare, la 
interior, în axul altaru lui 

F ig.8. Caseta 15: 
reg imul de fundare, 
la interior, în zo na 
vesti că a pronaosului 

exte ri oară. - a unor grinzi viguroase de lemn sumar fasonat 
prin c ioplire (cu secţiuni cuprin se între 20-27cm l ăţ ime 

cu 25-30cm înălţime) , dispuse paralel, cel puţin câte două. 

Fos ta lor ex i stenţă a putut f i co n s tatată prin go luri le 
um plu te cu putrez itură de lemn rămase în z idări a de 
fundare (aşa cum au fo t găs ite în casete le 03, 08, 10 şi 
l3 ; PI. 4; Fig. 9). Nu putem face ni c i un fe l de prec izare 
privind pos ibil a repeta re - ritmică. sau nu - a unui 
a emenea s istem d „arm are" a z iduril or de fundaţie ş i la 
a lte cote din desfăşurarea aces tora: astfe l de urme nu au 
mai fost in terceptate la „faţa" z idăriilor de fund aţ i e în ni ci 
un punct co ntrolat de noi. 

Ca operaţie de co n s tru c ţi e imed iat urm ătoa re , s
a făcut umpl erea ,anţurilor cu z id ă ri e din moloane de 
piatră brută înecate în mortar de var/ni s ip , prin turnarea 
agregate lo r în repri ze succes iv e . Dup ă terminarea 
procesului de pri z~t s-a obţ inut un volum de z id ă. ri e cu 
aspect ş i co ns i sten ţă omogenă, aproape „monoliti c", mulat 
perfect pe forma şa n ţu ril o r de fundare . Mortarul turnat 
ab undent avea , cu mare probabilitate, un grad mare de 
fluiditate, deoa rece e l a obturat toate pos ibilele go luri 
dintre pietre ş i a impregnat maluril e foste lor şan ţuri pe o 
gros im e de cca 2-4 cm din pămâ ntul în care aceastea 
fu sese ră săpa te , fo rm ând o c ru s tă dură care îmbracă -
ca o coajă - fundaţia propriu - z i să. Este remarcab il că. 

atât cât acestea au fost ob erva te direc t - fundaţiile nu 
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Planşa 4 : Profil transversal prin naosul bisericii Sf. Nicolae Bălineşti : 1. - zidărie de elevaţie ; 2. - fundaţie zidită; 3. - fundaţie turnată ; 4. - nisip; 5. -
nivelare la interiorul bisericii, după momentul construcţiei acesteia; 6. - mortar aglutinat în placă (nivel de construcţie) ; 7. - humus suprapus peste argila 
geologică; 14. - urme de lemn putrezit; 15. - piatră lucrată sau profilată; Inh. (nr.) - înhumarea (nr.); Cr. (nr) - cripta (nr.). 
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Planşa 5 : Profil transversal prin pronaosul ş i pridvorul bisericii Sf. Nicolae Bălineşti: 1. - zidărie de elevaţie ; 2. - fundaţie zidită; 3. - fundaţie turnată ; 4. - nisip; 
5. - nivelare la interiorul bisericii, după momentul construcţiei acesteia; 6. - mortar aglutinat în placă (nivel de construcţie); 7. - humus suprapus peste argila 
geologică; 8. - gropi de mormânt; 9. - nivelări recente; 10. - beton; 11. - gropi recente; 12. - nivelare exterioară; 13. - nivel de demolare; 14. - urme de lemn 
putrezit; 15. - piatră lucrată sau profilată ; 19. - fundaţiile pridvorului iniţial ; 20. fundaţiile pridvorului actual; Inh. (nr.) - înhumarea (nr.); Cr. (nr) - cripta (nr.). 
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prezintă nici cea mai mică fisură , păstrându-şi intaclă 

vigurozitatea iniţială. 
Această umplere prin turnare a şa nţuri lor de 

fundare s-a făcut până la faţa nivelului afiat atunci deschi s 
c irc ul aţiei. De la această cotă în us, s-a procedat la o 
riguroasă trasare a planului edificiului. Suprapun erea , 
nemijl oc ită şi în perfectă continuitate, a z idăriilor ridicate 
conform noului trasaj peste fundaţiile deja turnate a 
determ in at - în majoritatea cazuri lor - retrage ri 
aprec iab il e faţă de l ăţi m ea fundaţi il or. Este vorba - în 
spec ial - de zona estică si de zona vestică: unde decrosul 

' ' 

Fig.9. Caseta 03, co l ţul sud-vestic: fundaţ i a turnată, având 
la bază golul l ăsat prin putrezirea grinzii de lemn 

fundaţiei turnate at inge, sp re interiorul edificiului , 60 cm, 
respectiv, 90 cm (Fig. 7, 8) . În ace l eaş i zone, în compensare 
parcă , decroşul observat la exteriorul bisericii se rezumă la 20-
30 cm (PI. 7, Fig.6). Laturile lungi ale edificiului înregi sLTcază, 

spre exterior (cu o s ingură excepţ i e , despre care va fi vorba 
mai jos) decroşă ri cu dimensiuni aproape constante de cca. 
45-50 cm (Fig. 5) în vreme ce spre interiorul l ocaşului se 
respectă traseul fundaţii lor turnate sau chiar - cum este cazul 
observatjilor racute în caseta 03 - exccd, spre interiorul bisericii , 
cu cca I O cm (PI. 4). 

De la această cotă de racord în sus, se procedează 
la zidirea, în as ize regul ate, a unei porţiuni de cca 80-90 
cm. La exteriorul bisericii, peste decroşul fundaţiei turnate 
sunt aşezate - direct, sa u, după caz, pes te 1-3 asize din 
z idărie de piatră pentru ega li za re - bl oc uril e făţuite de 
pi atră care a l cătui esc soclul ed ifi ci ului . Pe faţada udi că , 

pâ. n ă sp re a ltar, soc lul este a l cătuit din d o u ă rânduri de 
blocuri paralelipipedice, în vreme ce, pe faţade l e nordică 

ş i vestică , el este fă.c ut dintr-un singur rând de bl ocuri , 
cu faţa aparentă de format patrat. De la parlea s uperi oară 

a bl ocurilor de piatră de talie începe profilatura în 
retragere a soc lului , s urm ontată direct de e l evaţ iil e 

propriu-zise. Linia soclului , puternic ma rcată şi perfect 
orizontală, avea copul clar de a rezolva şi anula, în ace l aş i 

timp - struct iv, dar ş i vizual - neregularităţile te renului 
pe care fu sese ridicată bi ser ica, teren în u şoa ră pa n tă de 
la sud la nord ş i de la ves t spre est. Drep t co n sec in ţă a 
aceste i stă ri de fapt, numărul asize lor de ega li za re di fe ră 

de la punct la punct, în fun cţ i e de configuraţia topografică 
strict loca l ă a terenului (Fig. 5) . Lmpli cit, această s itu aţ i e 

co nfirm ă fa ptul că în prez iu a începerii co nst ruirii 

monumentu lui nu fusese ră fă.cute lu crăr i pregătitoare de 
răzuire sau de nivelare. 

Cota feţei up erioa rc profilate a soc lului 
coresp unde , la interiorul monumentului , cu cea a feţe i 

nivel ă rii pământului extras prin săparea şa n ţ uril or de 
fund aţ i e (depus aco lo în straturi succesive ş i compactate 
ad-hoc), faţă ce urma să. primească pardosea la ini ţ i a l ă. 

Tot la cota am ini tă , z idăria deja pusă în operă prezintă o 
a doua retragere, de data aceasta de dimensiuni constante, 
cu o l ăţ im e de cca 25-28 cm, treapta astfe l formată serv ind 
drept impos tă. pentru toţi p il aştri i ce ritm ează spaţ iil e 

na os ului ş i pronaosului (PI. 7) . Fu n cţia c l ară destinată 

acestei trepte face ca, acolo unde nu ex i stă pilaştrii am inti ţ i 

(respectiv, la absida altarului şi pe zidul des părţitor dintre 
naos ş i pro naos) , decroşarea ac um în d i c u ţie să nu 
prezinte ni ci ace l eaş i dimensiuni - fi ind mult mai redusă 
ş i ni c i a ceeaşi regularitate (Fig.JO). 

Pentru a încheia cu această probl emă, am intim 
faptul că dinspre in terior, z i dăria co n struită peste fundaţia 
turnată ş i pâ n ă la acest al doi !ea decro ş avea cert funcţia 
de ,,/'undaţie zidită", de la bun început fiind concep ută ş i 
destinală a nu fi nicicând apare n tă, ci mereu sub cota 
pardose Iii. 

Cele două decroşăr i cond uc - prin însum area 
dim ensiuni lor lor interioare ş i exter ioare - la o sens ibil ă 

scă.dere a gros imii pereţ il o r e l evaţ i e i propriuzise , care 
ajunge la 150- l60cm. 

Cercetarea ari e i a ltaru lui - prin casete le 02 şi 17 

Fig. I O. Zidul sudic al altarului , rară decroşul superior 

- a permis id entifi carea traseului g rin z ii de talpă. a 
iconostasului i ni ţ i a l (PI. 3, 7; Fig. li) , situat la cca 20 cm 
est de ce l a l iconostasului actua l. Mai preci s, la încep ut, 
iconostasul or ig in ar obtura str ict desc hid erea arcului ce 
racorda a ltarul la naos, fără să fi acope rit - cum este 
s it uaţia cu iconostasul actual - ce le două rezalită ri situate 
la nord ş i la sud de amintitul arc. 

O a lt ă o b se r vaţ i e imp o rt a nt ă se referă la 
poz iţionarea , mod ul de co nstruire ş i aspectul mesei 
altaru lui . 

Prima casetă cercetată în a lta r, caseta 02 , ne-a 
arătat că piciorul mesei altarului - pe alune i in vizibil ş i 

in tangibi l, era sprijini t pe o fu nd aţ i e din z id ă ri e de pi atră 

l egată cu mortar. Dimen iunil e aceste i fundaţii erau cu 
câţ i va ce ntrim etri mai mar i decât ce le a le piciorului 
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Fig. I I . Case ta 02 , 
co lţul nord-vesti c: în 
profilul nord ic apar 
go lurile rămase prin 
putrez irea gr inz il or 
de talpă ale iconos
tasului iniţi a l 

propriu- zis (PI. 3, Fig.12). Grav era în să faptul că 
fundaţ i a era impl a ntată în masa nive l ăr il or compactate la 
interi orul bisericii pentru montarea primei pardose li ş i , mai 
a les , că ea avea o adâncime de doar 30-40 cm. Această 
stare de fa pt, dimpreună cu dimens iunile mult mai mari 
a le pl ăc ii or izo nta le a mese i, a determinat - în timp - o 
u şoară destabiliza re ş i , implicit, ap lecare a mesei a lta rului 
spre sud. Odată con statată această s ituaţ i e , au fost lu ate 
măsuril e necesare sprijinirii mesei altarului , tocmai datorită 
faptului că ce rce tăril e noastre - în curs de desfăşurare 
afectau exact zona de teren s ituată imediat la sud de masă. 

În momentul în care - după terminarea campaniei 
de ce rce tă.ri a a nului 2002 - s-a h otărât coborârea 

F ig. 12. Fundaţ i a 

mesei altarului 

gen e rală a ni ve lului la interiorul bi sericii (pâ n ă la cota de 
amplasare a structurilor suport ale unei noi pardose li ), dec i 
neces itatea de a interve ni prin săpare ş i în ce le lalte zone 
din jurul mese i a ltarului , -a impu drept as igurato ri e 
demontarea pa rţ i a l ă a structurii sa le. 

Este ş tiut faptul că în cuprinsul bi seri cilor creştine 
încăperea alta rului re prez intă s paţiul liturgic sac ru , cu 
acces rezervat exclusiv ce lor ce oficiază slujbele religioase 
ş i , de asemenea, este cunoscut fa ptul că locul investit cu 
max imă sacra litate din încăpe rea altarului este tocmai 
masa altarului (care cuprinde, îndeobşte , moaşte) . Datorită 
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acest ui fapt , masa a lta rului unei bi se ri c i aflată în cult 
es te întotd ea un a acoperită de ţesături liturg ice spec ia le 
ş i , dec i, in acces ibil ă în a l că tuirea sa, ni c i măcar vizual , 
c re din c i oş il o r . Aceşt i a o pot întreză ri doar ca vo lum 
ce ntral a l s paţiului altarului ş i num a i atun c i câ nd - în 
t imp ul s lujb e lo r reli g ioase - u ş il e împărăte ş ti a le 
iconostas ului sun t deschi se. 

Scoaterea t emporară din c ult a bisericii din 
B ă lin e ş ti , pe durata lu c rărilor de ce rceta re a rh eo log i că 

ş i de res taurare, impun ea r esfi nţi rea edificiului , după 

momentul terminării amintitelor lu cră ri . Atingerea ş i mai 
a les demontarea p a rţia l ă a mese i a lta rului a co mportat 
în să - ca d e fi ecare d a tă în ase me nea s itu aţ ii -
îndeplinirea unui ceremo ni a l re li g ios specia l 11 , ca re a 
av ut loc la 13 ma i 2003 . Ş i , ab ia după împlinirea acestui 
ritual s-a putut proceda la ce rceta rea ş i demontarea 
parţ i a l ă a mesei a ltarului . 

Ma sa a lta rului e ra a l căt uit ă din trei părţi 

co mpon ente : a. fundaţi a, as upra desc ri er ii că re ia am 
in s i tat a nte rior ; b. pi c io rul mese i, fix at direc t pe 
fundaţi a am intită : acesta se prez intă. sub fo rma unui bloc 
de pi a tră , cu secţ iun ea ge nera l patrată (59-62 cm) , cu 
înălţimea de 88 cm, dar impecabil lucrat prin conturarea, 
cu planuri cio plite te ş it , a un e i baze ş i a unui „capitel " 
(Fig. 13) ; c. pl aca mese i, cu dim ensiunil e de 109 x 84 
c m (c u laturil e lun g i di spu se pe direcţia no rd- sud) , 
paral e lipip edică la partea s up e rioară (pe o gros im e de 
J 6 cm ) ş i c u mu chiil e te ş ite la partea in fer i oară (pe o 
gros im e de a l ţ i I O cm, în sumând astfe l o gros im e totală 
de 26 cm), ca re se aşeza direc t - fără ni c i un a lt s istem 

Fig.13. Piciorul 
mesei altarului 

de fixare decât propria gre utate - pe picior (Fig. 14). 
Ce le de ma i s us r ep rezi nt ă - dup ă p ă re rea 

n oastră - o bse rvaţ ii deoseb it de preţio ase, ce l puţin din 
două puncte de vedere: 
1. Masa a ltarului de la bi se rica Sf. Nicolae din Bălin eşti 

este unul dintre puţinele cazuri în care observaţiile s-au 
putut face în mod direc t - ş i au fost conse mn ate ca 
ata re . Ada u găm fap tul că pi ese le sa le co mpone nte -
piciorul ş i placa - sunt impeca bil lu crate, a l cătuind un 
ansa mblu cu priso s in ţă de mn de va loarea ge n erală a 
l ăcas ului ce o cuprinde , si dovedesc - s i de această 

' ' ' 
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dată - supervizarea directă a comanditarului dar ş i 

profesiona li smul executantului . Şi aceasta, cu atât mai 
mult cu cât, ce le mai multe alcătuiri de gen - cel puţin 

Fig. I 4. Masa altarului , înainte de demontare 

ce le care mi-au fost direct accesib il e - prezentau , drept 
picior, un s implu vo lum paralelipipedic de z idărie , în 
genera l tencuit. 
2. Fini sarea ce lor două piese compone nte a le mesei 
altarului - prin racordu l dintre planur il e dăltuite oblic 
vădeşte o certă asem ă n are cu modu l în care au fost 
rea li zate cap ite luril e stâlpilor pridvoru lui (Fig. 15) , 
asemă.n a re care presupune o re l ativă contemporaneitate 
de rea lizare ş i as up ra căre i a vom mai reveni la momentul 
potri vit. 

O a lt ă p rob l emă import a ntă ridicată d e 
cercetă ril e de la interiorul bi serici i este cea a pardose lii 
ini ţ i a l e ş i , respect iv, a cotei la care aceasta a fost 
ampl asată. 

Ultimul aspect am int it a fost les ne rezo lvat prin 
constatarea strat i grafică a preze nţei resturilor stratului 
de mortar suport ş i prin urma, perfect şi continuu vizibil ă, 

Fig.15. Stâlpul sud-estic al pridvorului, detaliu 

l ăsată de pardoseală atât pe blocul de pi atră al pragului 
u ş ii dintre naos ş i pronaos - pe ambele sa le feţe atunci 
aparente - cât ş i pe blocurile ce formează baze le tuturor 
pil aştrilor din naos ş i pronaos (cu remarca importantă 
că toate aceste urme se s itu ează. la una ş i aceeaş i cotă; 

PI. 3, 4; Fig. 3, 4, 7 , 8 ). Urme le în s ine ne ma i 
demonstrează ş i faptul că pardoseala iniţială a funcţionat 
o îndelungată pe rioată de timp . 

Cât priveşte însă materialul din care a fost 
realizată pardo sea la, lu crurile sunt mai dificil de 
so luţionat. Exc ludem de la bun început posib ili tatea 
existenţei unei podele de lemn, eventuali tate infirmată clar 
de preze nţa re s turilor st ratului de mortar s up o rt. 
Exec utarea pardo el ii modern e din blocuri de piatră , cu 
dimensi uni n eobi ş nuite, cel puţin în privinţa grosimii lor, 
a cond us la de sfiinţarea tota l ă a pardoselii ante ri oare, şi 
a unei bune părţi - chi ar tota l, pe a locur i - a stratului de 
mortar suport. Singurul indiciu direct asupra fapt ului că 
pardosea la ini ţ i a l ă a fost a l că.t uită din dale de pi at ră pare 
a fi o piesă găsită in s itu lângă pragul intrăr ii în pronaos 
(Fig. 16) . Presupun erea este s usţinută ş i de o bservaţ i a 

confo rm că re i a pe ni ve lul de montare a l pardoselii 
moderne ş i în stratul să u suport, a l cătuit din nisip , au fost 
interceptate exc lu s iv mici fragmente ş i sfă râ m ătu ră de 
piatră ş i nici ce l mai mic fragment de că răm id ă. 

O serie de manete - desco perite , toate , num ai în 
poziţie secundară, di s locate de la faţa pardose lii orig inare 
sa u din rosturi le e lemente lor sa le a l cătuitoare - au fost 
antrenate fie în ma sa stratu lui de ni s ip peste care a fost 
amenajată pardosea la modernă , fie în umplutu ra grop ii 
violatori lor (Anexa J/ 1-4 , 7 , 8 , 13, 14 , 30) . De o 

Fig.1 6. Pronaos, resturile pardoselii iniţi a l e 

di s tinctă importanţă este o monetă găs ită - tot în poziţie 
secunda ră - chi ar la faţa acum păs trată a stratului de 
mortar suport a l pardoselii iniţi a l e, mo n etă emi să de 
voievod ul Moldovei Stefăni tă, care a domnit între anii 

' ' 
15 1 7- 1 527 (Anexa 1/32), interval de timp care confirmă 
faptul că , atunci, pardoseala ini ţ i a l ă era deja în funcţiune. 
Date le de emi sie a le manetelor amintite par ă confirm e, 
la rândul lor, funcţionarea pardose lii iniţi a l e până cel puţin 
spre mij locul secolului al XVI 1-lea. 

Putem conc hid e - în lipsa a ltor argumente - că 

Pardosea la initi a l ă a bi se ricii din Bă. lin esti a fost rea li zată 
' ' 

din piatră montată pe un strat de mortar . De asemenea, 
că foaia de pardoseală a fost plasată la una şi aceeaşi 
cotă în toate încăperile bi se rici i, ni ci ce l mai mic indiciu 
ne- putând s u sţ in e ex i ste n ţa ini ţ i a l ă a un ei so lee în faţa 
iconostasului ini ţ i a l. 

Cât despre pardoseala modern ă găs ită la faţa 
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locului în momentul începer ii luc rărilor de cercetare 
arheologică, ea s-a dovedit a fi a l cătuită nu din dale de 
piatră - aşa cum a parenţe l e ne făceau să credem - ci din 
adevărate blocuri de piatră , cu gros imi de 30-50 cm! , 
montate pe un strat de ni sip aşternut ad-hoc. În cupr in sul 
acestui strat de ni s ip au fo st găs ite - pe l â n gă ma nete 
provenind din straturil e anteri oare, deranj ate (aşa cum am 
arătat) de amenajarea numite i pardose li - ş i o a ltă ser ie 
de manete care ne-au îngăduit datarea sa (Anexa 115, 6, 
15-17, 23, 25-27, 29) ce l târziu în primele decade a le 
seco lului a l XX-iea. În baza mate ri a lului numismatic 
ex istent, nu excludem posibilitatea ca această pardosea l ă 

modernă să fi fost ame n aj ată într-o primă formă. spre 
sfârş itul secolului al X IX-iea şi numai anumite intervenţii 
de reparare , strict loca le, să fi permis pierderea - ş i , 

res pect iv , găs ir ea prin cercetare - a un o r piese 
numi smatice din seco lul al. XX-iea. 

Altă problem ă de m ax im ă imp o rta n ţă este 
rep rezentată de ex i s tenţa pridvorului , surmontat de un tu rn 
clopotniţă, situat în faţa porta lului de intrare în pronaos. 

Drept primă constatare imed iat vizibilă este aceea 
că e l evaţ iil e pridvorului nu se ţes cu cele ale faţade i sudi ce 
ale bi sericii (Fig. 17). Ce l puţin la început, faţada bi seri cii 
a fost construită ş i d ecorată în aşa fe l încâ.t apare cu 

Fig.17. Zidul vestic a l pridvorului actua l adosat 
faţad e i sudice a bi se ri cii 

claritate intenţi a ca - ce l pu ţ in - partea sa supe ri oară să 

fie v i zibilă pe întreaga sa desfăş urare . 

Sunt mai multe argum ente în acest sens. Arcada 
s ituată im edi at la est de zidul estic a l prid vo rului a fo st 
parţi a l tăiată de aces ta din urm ă iar, câmpul retras a l 
arcadei a fost umplut cu z id ă ri e (Fig. 18). Ma i mult, la 
interiorul camere i clopotelor de la etajul pridvorului se 
văd limpede urmele de desfăş urare continuă a frizei cu 
di scuri ceramice decorati ve (Fig. 19) . Dec i, se poate 
conchide - încă de pe ac um - că ziduril e de est ş i de vest 
ale pridvorului se adosau faţadelor deja fini sate ale corpului 
bisericii. 

În sprijinul celor de mai sus vi ne ş i constata rea că 
faţada vestică. a pridvorului-turn clopotn i ţă cuprindea -
încă din momentul construirii sa le - go lul unei uş i (marcat 
de un frumos ancarament de piatră) pentru acces ul direct, 
de la exte rior la camera c lopote lor (Fig. 20) . Dar, la 
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Fig . 18. Partea su
perioa ră a fa ţad e i 

sudice, c u a rcada 
(li m p l LI tă) Ş i S LI -

prapusă pa r ţ i a l de 
zid ul estic a l prid -
varul ui actual 

Fig. 19. Peretele nordic al camerei c lopote lor, cu 
urmele decoraţiei iniţia l e cu disc uri smă. l ţ uite 

Fig. 20. Camera clopotelor, go lul u ş ii de acces 

interi orul pronao ului , chiar de la cota de pornire a boltirii 
perete lui nordic , se află un gol arcuit de u şă - prezervat 
odată cu construirea respectivei boltiri. O scară din lem n 
asigura - până în momentul începerii lucră ril or de cercetare 
- acces ul nelesnicios la camera clopote lor (Fig. 21). 
Colegii în sărcinaţi cu restaurarea picturii murale a ed ifici ului 
au av ut amabilitatea să-mi comunice că amintitul gol de 
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uşă a fost astupat la o dată anterioară realizării picturii 
in terioare. Redeschiderea go lului a condus la întreruperea 
desfăş urăr ii iconografice aco lo reprezentate. 

Toate ce le de mai sus ne conduc - logic - la ipoteza 
v, ~ n .· j 

. . ~- .• l:i. . .; I ; 
~i..., ~ r 

Fig.21 . Pronaos, scara de lemn ce conducea spre golul 
prezervat în bolta încăperii 

conform căreia, iniţi a l , se prevăzu se o a ltă so luţi e de 
rezolvare a accesului în turnul c l opotniţă, so luţi e la care 
s-a renunţat - oricum la o dată anterioară realizării picturii 
interioare. Dre pt consecinţă, s-a adoptat formula 
construirii pridvorului în forma sa actua l ă, cu camera 
clopotelor la etaj ş i cu accesul direct la aceasta, pe la 
exterior. 

Stării de fapt en unţate urma să-i găsească rezolvare 
cercetarea arheologică prin casetele 9 a., 9 b. ş i 14. 

Spre exteriorul edificiu lui , la nive lul fundaţiilor 
turnate, s-a constatat o puternică decroşare care 
înaintează mult spre sud , pornind din zona colţului sud 
vestic al pronao-sului (PI. 7). La est, decroşul fundaţiei 
turnate a faţadei sudice prezintă - la rândul ei -o rezalitare 
pute rnică spre sud , pornind de la 11 O cm vest de faţada 
est i că a pridvorului actual şi evo luând până sub zidul său 
sudic (PI. 7; Fig. 22, 23). Această puternică rezalitare a 
fundaţiei turnate se leagă organic şi are aceeaş i cotă de 
implantare în profunzimea so lului cu cea a fundaţiei turnate 

Fig.22 . Caseta 14, 
pridvor, vedere de la 
nord as upra relaţiei 

dintre fundaţia 

pridvorului iniţial 

(dreapta) şi cea a 
pridvorului actual 

a întregului edifi ci u, demonstrând concomitenţa lor de 

Fig.23 . Caseta 14, 
pridvor, vedere de la 
sud as upra relaţiei 

dintre fundaţia 

pridvorului iniţial 

(stânga) şi cea a 
pridvorului actual 

reali zare , încă din momentul turnării fundaţiilor pentru 
restul încăperilor bisericii. 

Către interiorul actualului pridvor, faţa păstrată a 
acestei reza litări (aflată la aceeaş i cotă cu d ecroş ul 

fundaţiei turnate a întregului lăcaş) este acoperită direct 
de un strat foarte subţire de pământ brun peste care se 
află o lentilă de demolare (PI. 5, 6; Fig. 24). ;\ceste 
stratificări sunt acoperite - atunci când este cazul - de 
zidăria ce configurează pridvorul actual , ş i anume: la 

I • , . 

Fig.24. Caseta 14, profi lul vestic 

est, zidu l pridvorului actua l are fundaţie proprie , care 
se adosează fundaţi e i z idului udi c a l bi ser icii , se 
suprapune pes te descroşul acesteia ş i se adosează, în 
continuare, elevaţiei faţadei sud ic e. Zidul estic a l 
pridvorului actua l se află mai spre est de volumul 
fundaţiei iniţiale reza litate. Elevaţi il e de s ud a le 
pridvorului actua l se aşează peste ades amintita fundaţie 
rezalitată , în vreme ce la vest, e l evaţ iil e pridvorului 
actual se sprijină, spre exterior, pe o fundaţie propri e 
- adosată, la rândul ei, d ecroş ului fundaţiei bisericii în 
colţul sud-v est ic a l pronaosului - iar, spre interior, pe 
acelaş i volum de zidăr i e rezalitată , (P I. 6; Fig. 25-28). 

Două observaţii se mai impun acum . 
Prima - ş i cea mai importantă - se referă la 

certitudinea, de această dată , a intenţi e i iniţial e a 
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ctitorului de a realiza un spaţiu zidit în faţa portalului , 
altul decât cel acum în fiinţă . Cu mare probabilitate 
acesta era gând it să se desfăşoare doa r pe un s ingur ni vel 
(ceea ce ar exp li ca desfăşurarea continuă a d ecoraţ i e i 

faţadei sudice). Mai mult , ci fusese gâ ndit a avea o 
desfăşurare mai mică pe direcţ i a est-vest ş i care nu 
depăşea 320-330 cm . 

Toate ce le de mai sus ne co ndu c - poate - la 

Fig.25 . Caseta 14, faţa est i că a z idului est ic a l 
pridvoru lui actual, a cărui fundaţ i e suprapune decroşul 
fundaţiei zidului sudic al bisericii 

ipoteza conform căreia co manditaru l avuse ·c inte nţi a de 
a rea li za, în virtutea rolu lui să u în structura ierarhi ei 
statului , un turn c l opotniţă pc pronaos 12 (ceea ce ar 
exp li ca ş i prezerva rea ini ţ ial ă a go lului u ş ii de la nivelul 
n aşte rii bolţilor încăperi i ) şi un mic pridvor la sud . 
Încercarea temerară de a încă lca norme le co nform cărora 

F ig.26. Ca eta 14, fa ţa 

vest i că. a zidu I u i estic 
cicero ul fundati ei re-

' ' 
zalitate 

numai biseric il e domneşti puteau să fie încununate de turlă. 

s-a dovedit a fi imposibil de pus în practică , din motive 
lesne de înţeles u . 

Cea de a doua obse rvaţie se refe ră la dificultăţil e 
întâmpinate în timp ul ce rcetăr ii acestei zone de noc ive le 
rezultate a le unor inte rv e n ţ ii ulterioa re, de dată re lativ 
rece ntă. Din moti ve pc care nu Ic putem c unoaş te, s-a 
procedat la o „întă rire" prin betonare a fundaţ iil o r zidului 
sudi c a l pridvorului actual 14 • Exec utată tota l inu ti l ş i 

neprofesionist, zisa intervenţ i e a co nsta t din ă pa rea unei 
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tran şee pa ra lele cu numitul z id sud ic, acoperirea cu beton 
a fund a ţiil o r stâlpi lor prid vorul ui ~ i turnarea unei plăc i de 
beton de cca 30 c111 grosime la baza respectivelor fundaţ ii , 

Fig.27. Banca zidului vesti c al pridvorului actual (văzut 
de la es t) , c u suprapun erea niv e l ăr ii ce acop e ră 

d ec ro~ul fundaţi i zidulni sud ic al bi se ricii ş i fundaţia 

între ace tca ş i spre exterior es t ş i vest pe cca 80 cm 
di stan ţ ă. Int ervenţia a av ut dr pt rezultat - din punctul 
nostru de vedere - dis locarea s tra tificărilor arheologice 
pc zo na să pări i tranşeci am intite ş i în greunarea (până la 
imposibil , în un ele cazuri) putinţe i de observare directă 
a upra z id ări il or inves ti gate. 

Cât pri veş te mom e ntu l î n care a fost ridicat 
pridvoru l în forma ·a actua l ă ş i în lipsa o ri că rui element de 
datar ce rtă a a c tui a, put em rec urge la observaţii 

Fig.28. Re laţia între 
fu ndaţia stâlpului sud
e ·ti c a l prid vorului 
actual si fundatia re-, ' 

za lita t ă , pe care o 
suprapune 

compara ti ve. Prima dintre acestea, amintită deja tangenţial , 

este forma cap it I urilor coloanelor numitului pridvor, tratate 
tot cu planuri profi late ob li c ca ş i în cazu l sistemului de 
profi lare a picioru lui mese i a ltaru lui . Credem că datele de 
rea li zare a ace tor pic c su nt foar te apropiate în timp -
d acă nu strict sim ultan e. În ace l caz trebuie să admitem 
că e t·a1 a de finisar e a pridvo lului act ua l a fost 
contemporană cu cca de finisare a principalului mobilier 
cultic al cdi fi ci ului , el ment sine qua 11011 al sfi nţirii bisericii. 

Cea de a doua obse rvaţie e refe ră la reprezentarea 
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formei actuale a prid vorului în cuprin sul Tabloului 
votiv 15

• De unde putem conchide că re li za rea fo rm ei 
ac tu ale a prid vo rului a av ut lo c după finisarea 
faţadelor, dar înainte de fini sarea interiorului 
bisericii - fie că este vorba de reali zarea mesei altarului , 
fie că este vorba de pi ctarea zonei centrale a Tabloului 
votiv . 

De ce l mai mare interes s-au dovedi t a fi ş i 

rezultate le ob ţ inute de ce rce tăril e arheo logice pri vind 
a lcătuirea necropolei de la interi orul biseri cii Sf. Ni colae 
din Bălin eş ti (PI. 7; Anexe 2, 3, 4) . 

Ea c upr ind e un num ă r to ta l de 25 de 
înmo rmâ ntă ri prac ti cate în do u ă etape cro nolog ice 
dist incte. 

Prima etap ă , ş i cea mai impo rta ntă, d atează de 
la sfâr ş itul seco lului al XV-i ea ş i durează p â. n ă la 
jumătatea seco lului al XVII-i ea, cuprin zând exc lu siv 
(după păre rea noas tră) mormintele un or membr ii a i 
fa miliei Tăutu . Respectivele morminte au fost practi cate 
fi e în groapă s impl ă, fi e în amen aj ări fun erare speciale 
reali zate din z id ări e de că rămidă lega tă cu morta r. 
Credem că aceas tă etapă corespunde cronologic ce lei 
în ca re curtil e familiei Tău tu au fost fo losite efectiv si ' , 
constant ca reşedinţă . Ac iditatea accen tuată a so lului în 
care ză.ceau inhum aţ ii a determinat desco mpun erea 
aproape to ta l ă a osemintelor. În marea majoritate a 
cazuril or s-au păs trat doar fragmente ale oaselor mari 
(humerus, fe mur, tibi e), ce lelalte oseminte fiind găs i te 

sub forma unei pulberi fin e de cul oare a lb- cenu ş i e , cu 
co n s i s te n ţa scrumului de ţ i ga ră. Mai trebui e spec ifi cat 
că. toate amenaj ăr il e funerare făcute în cripte din zidări e 

au fos t sparte, inv entarul fun erar a fost j efui t ş i 

osemin te le evac uate sau gra v dislocate, parţi a l sau 
total16

• Aceas tă categorie de înmormâ ntări a mai fos t 
afectată - în aria pronaosului - de gropil e mormintelor 
prac ticate în cea de a doua e tapă cronolog ică de fol os ire 
a necropolei, care au deranjat ş i di slocat un e le dintre 
înmormântările anterioare. 

Cea de a doua e tap ă de fol os ire a necropolei de 
la interiorul bi se ri cii in tervine de la mijlocul secolului al 
XVlll-l ea ş i pare să nu d e păşească sfâ rş itul aces tui a, 
fă ră a putea prec iza căre i categorii de personag ii îi 
aparţin eau respectivele morminte. Cu o s ingură. excep ţ i e 

(Anexa l/12; Anexa2/ll) , înhumă ril e nu aveau ni ci un 
fe l de in ventar funerar ş i erau practi cate exclusiv în 
groapă s implă . Această a doua categori e de morminte a 
fost u şor reperabi l ă strati grafic , gropi le lor fiind săpate 
- fă ră ex cep ţ i e - de sub ni ve lul ni sipului ce suporta 
pardoseala modern ă din bl ocuri de pi at ră. Osemintele 
înhumaţilor se afl au în stare bună de conservare, durata 
lor de zacere în so lul ac id fiind evident mul t mai mică. 

Reve nind la carac teri s ti c i le mo rminte lo r 
practicate în prima etapă de fo losire a necropolei, trebuie 
sublini ate o seri e de stări de fapt particul are, ca ş i unele 
descoperiri de certă valoare - atât intrinsecă cât ş i 

docume natră . 

Amenajarea din zidă ri e de cărămidă identificată. 

la est de masa altarului a fos t con s iderată de noi - prin 
dimensiunil e sal e - drept Cripta 1 (fig. 29) . Ori entarea 

Fig.29. Cripta 1 

sa cu latura l ungă pe direcţia nord-sud, cu totul neco n formă 

cu normele re ligioase funerare (ca ş i locul său de amplasare, 
de altfe l), impu ne serioase precauţ ii de in terpretare. 

În naos , centra l ş i imedi at la sud de ax ul edificiului , 
preze n ţa resturil or î n că păs t ra te din a l cătuirea Crip te i 2 ne 
d etermină. să o co n si d e răm drept locul de în gropăc iun e a 
cti torului , l ogofătu] Ion Tău tu. A l ături , spre sud , au fos t găs i te 

două mormin te în sicriu depus în groapă s implă, lipsite total 
de in ventar. Poziţia mormin te lor ne face să le atribuim celor 
doi fi i a i l o gofătu lu i , morţ i de tin eri ş i în grop aţ i - î n că în 
timpul construir ii biseric ii - a l ă turi de crip ta (poate dej a 
amenajată) ce urma să primească trupul tată lui lor (Fig. 30, 
31) . 

Fig. 30. Vedere de la 
vest asup ra res tu
ril or din ex tra dosul 
bo lti rii Cripte i 2 

În partea n o rdi că a pronaos ului , a fost am en aj ată 
Crip ta 3, to tal go li tă. de j efu ito ri (Fig. 32, 33) . Un singur 
element de pandeloc găs i t în umplu tura violato ril or ne fac 
să presupunem că aceasta adăpos ti se ini ţ i a l mormântul unui 
perso naj adul t, de sex fe minin . Obse rvaţ i a de mai sus pare 
să elimine pos ib ila a atribuire drept loc de î n g ropăc iun e 
pentru vreuna dintre cele două. fiice ale l ogofătului Ion Tăutu , 

Vas ili ca sa u Magda; dar, credem noi, su ţ in e atribuirea 
Cripte i 3 Mariei, mama lui Dragată Tău tu . Spre sud urmează 
alte 5 înmormâ n tă r i în groapă s im p l ă , dintre care do u ă fără 
ni ci un fe l de inventar fu nerar (Anexa 2/12, 14). 

lnhum area 13 î n să - s i t u a tă to t imedi at la sud de 
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Fig. 3 1. Caseta 3, pro fi lu I estic, cu con strucţi a Criptei 
2 ş i , spre dreapta, gropile de mormânt a le Tnh. 8 ş i 9 

Fig. 32. Cripta 3, 
vedere de la ve t 

Fig. 33 . Pav imentu l 
amenajat la interi orul 
Cripte i 3 

ax ul biseric ii - cu prindea mormâ ntul unui personaj gă it 
in situ ş i nedera nj at de intervenţi i ulterioare, cu un bogat 
in ve ntar fun e rar (A n exa 3/5- 10, 12) . Id e ntifi ca rea 
perso najului a fost po s ibil ă. dator i tă desco peririi - pc 
fa lange le ace lui aş i deget - a două inele igilare: unul dintre 
ace tea avea ex p li c ită in sc ripţia Dragotă Tăutulovici 

(cu caractere slavone), ce l ă l a l t numai monograma ace lui aş i 

nume (fi g. 34) . Es te vorba de ace l aşi Drago tă Tă utulovi c i 

al cărui num e este c la r ş i foarte fr umos d ă l tu i t pe latura 
e tică a chenaru lui profil at a l pi ani e i bi se ri c ii (Fig. 35) 
ca re - după toate probabi lităţ ile - era frate după ta t ă. 1 7 

cu în u ş i l ogofătu l Ion Tăutu ş i ca re a îndep lini t, poate, 
fun cţ i a de ispravnic pen tru construirea bisericii Sf. ico lae 

~ig . ~~Ii n eş t i. 
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Fig. 34. Inelul sigilar al lui Dragotă Tăutu 

Fig. 35 . Inscripţia numelui Dragotă Tăut11/ovici 

dăltuit pc marginea esti că a pisaniei bisericii 

Fig. 35 .a Deta I iu 
in scripţie margine 

C rip ta 4 (F ig. 36) , co n s truit ă ap roape în 
prelun girea spre ves t a Cripte i 3, a pril ejuit recuperarea 

Fig. 36. Cripta 4 

un or c lemente el e podoabă (Anexa 3/15-18; fig.37) ce 
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Fig. 37. Inventar funerar recuperat din umplutura 
Criptei 4 

ne determină să credem că ea adăpo s ti se rămăşiţe l e 

pămân teşti ale unui personaj feminin , probabil Anghelina, 
cneghina lui Drăgan Tăutu , moartă în anul 1617. 

Din punct de vede re a l studiului dedicat spec ia l 
practicilor, cutumelor ş i ritua lurilor de înmormântare, se 
rem arcă - în cazul de la Bă lin eş ti - a lte câ.teva aspecte 
importante. 

În prim ul rând , prezenţa centrală a mormântului 
ctitorului în aria naosului are caracter de excepţie : 

spaţ iul consacrat un ei astfe l de înmormântări fii nd , în 
cazurile până acum cunoscute, zona sudi că. a pronaosului 18• 

Apoi, prezenţa unor fragme nte Li tice - aparent fără 
l egătură cu amenaj ă ril e ţ in â nd de necropola interioară , cel 
puţin prin locul lor de descoperire - pun problema foste i 
ex i stenţe a unor socluri pe care să fi fost montate ce l pu ţ in 

unele (una?) dintre pietre le funerare . Montate - fie cu 
faţa lu crată aparentă , fie nu - în pardoseala mode rn ă au 
fost găs ite câteva blocuri de piatră făţuită care prezentau 
o adâncire de format recta ngul ar, astfe l încât marg inil e 

Fig. 38. Fragmente de pi atră. făţuită ş i profilată 

formau un chenar, cu traseu lini ar ş i lăţimi diferite pentru 
fiecare l atu ră (Fig. 38) . În ades amintitul strat de ni s ip 
suport al pardose lii moderne din ar ia naosului a fost găs it 

un fragment de da lă subţire de marmoră. (cu faţa impecabil 
finisată , cu grosimea identică cu cea a adâncimii zo nelor 
rectangul are menţionate mai sus) ş i - în ace l eaş i co ndiţii 

strat igrafice un a lt fragment s imil ar a fost recupera t din 
pronaos (Fig. 39). Asocierea - l og i că. , credem noi - a 
acesto r două. tipuri de descoperiri liti ce pare să s u sţ in ă 

montarea lor pe laturil e verticale a le unui soc lu de pi atră 
funerară 19• În corolar, masivitatea constructiei funerare a 
Criptei 2 - atribuită de noi morm â.ntului lui Ion Tăutu 
pare să su sţ in ă ipoteza conform căreia locul de odihnă 
veşni că a marelui logotat să fi fost gîndit ş i realizat în naos, 

Fig. 39. Fragmente de 
placă. de marmoră 

ca element central de pi os interes, marcat de la ni ve lul 
pardoselii ini ţi a l e în sus printr-un soc lu din blocuri de 
pi a tră , decorate prin placarea pa rţ i a l ă cu plăci de marmoră 

si acoperit cu piatra funerară . 
' ~ 

ln a ltă ordine de id ei - legat însă. tot de s istemul 
de înmo rm ântare practicat în seco lul a l XV-i ea - cele 
două morminte de ado l escen ţi înhumaţ i în groapă s implă 
ş i fă.ră. inventar atr ibuibil e fiilor lui Ion Tăutu ş i situ ate 
imediat l ân gă Cripta 2, dar ş i a altor două morminte întru 
totul asemă n ătoare în ceea ce pri veşte vârsta şi condiţiil e 
de înmormântare, s itu ate - de aceas tă d ată - la sud de 
mormântul lui Dragată Tăutu 20 , în pronaos, par să sugereze 
o a ltă stare de fapt. Anume aceea că, indi ferent de poz i ţ ia 

lor socială , dar în s trâ. n să. l egătură cu vârsta, ritualul de 
înmormântare prezenta, în astfe l de cazuri , o ri g uroasă 
austeritate. 

La exteriorul bi seri c ii , folosirea terenului ca 
nec ro pol ă intervin e într-o eta pă târzie , nu mai devreme 
de sfârş itul secolului al XVII 1-lea. Toate cele 11 morminte 
interceptate (dintre care 5 de copii) au fost practi cate în 
groapă s impl ă, cu sau fă ră sicriu ş i - cu o s ingură excepţ i e 

(Anexa 2/27) fă.ră ni c i un fe l de inventar funerar. Es te 
probab il că terenul din jurul bisericii a început să fie folosit 
drept s paţiu ocazional de îngropăciune din momentul în 
care l ăcas ul a încetat să fie exclusiv bi se rica curtilor de ' , 
reşedinţă ale familiei Tă.utu ş i a început să fie folosită ş i 

ca biserică a satului (Fig. 40) . 
Un grup distinct de morminte pare să fi fost surpins 

la nord de edificiu , anum e înhumăril e 27-29, ale că.ra r 

sc helete au - toate - braţe l e adu se de la cot spre umărul 
respectiv ş i nu încru c i şate pe piept cum este obiceiul. 

Concluziile generale care se pot trage ca urmare a 
finali zării lucrărilor de cerceta re arh eo logică la interiorul 
biseri cii Sf. Nicolae din Bălineşti - dar ş i în terenul imediat 
perimetric - sunt următoa re l e: 

Prima concluzie es te aceea că biserica ctitorită 
de marele logofăt Ion Tăutu este primul edificiu 
ridicat pe terenul investigat. Cu excepţ i a a câ.torva 
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fragme nte cera mi ce preistorice - aflate cu siguranţă în 
poz iţi e secundară - nici un element arheo logic, material 
sau stratigrafic, nu arată că terenul în speţă să fi cunoscut 
vreo altă formă. de locuire. 

Fig. 40. Caseta 13, 
necropola exterioară 

O a dou a co nclu zie este constatarea că zidăriile 
de fundaţie ale bi se ricii sunt deosebit de viguroase, 
dim ensional ş i structiv, ş i că ele s-au păstrat până astăz i 

în foarte bună stare de conservare . 
Cea de a tre ia conc lu z ie ad uce preci zarea că 

pridvorul bisericii , în forma sa actuală, surmontat de 
camera clopotelor, a intervenit ca o a doua etapă în 
construirea edificiului. Iniţial a fost gândit - ş i poate 
num ai parţial pus în operă - un alt sistem de spaţiu 
introductiv , cu un s in gur nivel. Aceas tă primă so lu ţie a 
fost însă repede abandonată- la o dată oricum anterioară 
momentului de rea li zare a inv e li ş ului pictural interior al 
bi sericii . Imed iat, apoi , s-a constru it pridvorul actual. 

Concludentă a fost interceptarea cu claritate a 
traseului fostului iconostas , s ituat u ş or mai la est de 
ce l actual. 

Tot în ar ia posibil e lor co nc lu z ii se în scrie ş i 

efect uarea de preţ i oase observaţii privind modul de 
realizare a mesei altarului. 

La fe l, cercetarea necropolei organ izate la interiorul 
bi se ri c ii - cu precăd e re pentru prima fază de folosire a 
aceste ia - a condu s la identificarea unora dintre 
morminte, la concluzii şi ipoteze de lucru importante 
pentru studiul civilizaţiei din Moldova medievală ş i 

- nu în ultimul rând - la recuperarea unora dintre 
piesele ce alcătuiau inventarul funerar. 

Piesele numismatice, elementele de podoabă 
şi resturile vestimentare descoperite (predate - pe 
bază de proces verbal - Muzeului Bucovinei din Suceava, 
la sfâ rş itul fi ecăreia dintre ce le două campanii de cercetare 
arheo l ogică) au fost deja restaurate de spec i a li şt ii 

Laboratorului de conservare ş i res taurare a amintitului 
mu ze u, ce le mai importante fiind deja expuse în sa la 
Tezaur a amintitei inst itu ţii. 

Note 
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1 Luc ră ril e de resta urare amintite se d esfăşoară sub co nducerea 

prof. Olivi u Boldura , în res ponsabilitatea direc tă a D-n ei Gean ina 

Roş u . 
2 An co nsmnat de textu l in sc ripţiilor dă ltuite pe pi etrele de 

morm ânt a doi dintre fii lui Ioan Tăutu , an um e Pet ru ş i Teodor; 

putem doar pres upun e, pentru moment, că în ace l an lu c r ă ril e de 

co nstruire a bi se ri c ii e rau deja în cepute. Pentru tex tul compl et al 

ce lor două ins c ripţ ii , vezi reproducerea lor în Anex a 5. 
3 An co nsemn at în textul pi sa ni e i bi se ri c ii , cfmd se indi că data 

de 6 decembri e pentru „săvârşirea" lu c ră rilor. Pentru tex tul complet 

al pi ani e i, vezi reproducerea e i în Anexa 5. 
4 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 135; Epi scopul 

Melchi sedec, Notiţe istorice ş i arheolog ice, Bu c ureşt i , 1885 , p. 

292-295 ; Alexand ru Lapedatu , Inscripţiile bisericii din Bălineşti, 

În BCMI, 19 11 , IV, p.2 12; Gheorghe G hibă n esc u , Surele şi 

iz voade, 11 , p.3 15; V. p. 175- 176, 236 ;1dem, lsp isoace ş i zap ise, I„ 

p.53 , 7 1, 76, 133 , 167 , 228 ; li , p. 54; Nico lae Iorga, Studi i şi 

documente, V, p. 2 19, 229 „ 232 ; Idem, Documentele Bistriţei , 11 , p. 

25 , 50 , 5 1; ld em, Familia Tclutului in legătură cu biserica din 

Bălin esti, în N RL , 19 12, p.164-1 68; Co nsta nt in G iurescu , 

Capitulaţ iile Mo ldovei cu Poarta Otomană, p. 52 
5 Gheorghe B a l ş , Bisericile lui Ştefam cel Mare, în BCMI, 

1925 , p. 133- 139; Nicolae Gh ik a -Budeş ti , Biserica logofă tului 

Tău tu din Băline.yli , în BCMI, 19 11 , I V, p. 200-2 11 ; Gri gore Ionescu, 

Istoria arhitecturii În România, I, p. 238, 243 -245 , 246, 305 , 335 ; 

Repertoriul monum entelor lui Ştef'an cel Mare, p. 167 -1 8 1, 258-

260, 266, 27 I 
6 V. V ă tăş i anu , Despre datarea bisericii Sf Nicolae Bălineşl i, 

în S CJA, XXV, 1978 ; So rin U lea, Gavril ieromonahul. autorul 

fi'·es ce lo r d e la Bălin e .y ti. In troduce re În s tudiul pi c turii 

moldoveneşti din epoca lui Ştefan cel Mare, în voi. "Cu ltu ra 

moldovenească în vremea lui Ş tefa n ce l Mare", p.41 9-46 1 ;.Dumitru 

Nă tase , Biserica din Bălin eşti şi pictura ei exterioară , în SCJA. 

Serie Artă Plastică , 1996. p. 3-1 8. 
7 Luc ră ril e de ce rcetare arheo l og i că - ca ş i ce le de resta urare a 

picturii interi oare ş i exter ioare a bi se ri c ii Sf. Nicolae d in Bă lineş ti 

- au fost iniţi a te ş i fin anţate prin Uni ve rsitatea Keyo din Tokyo

.Japoni a. 
8 Anume, demontarea , tran sportarea ş i depozitarea tempo rară 

a ce lor 1 O pi etre fun era re ce marcase ră - la interiorul bi se ricii -

unele dintre mormintele membril or fa mili ei Tăutu (PI. 2; Anexa 5) ; 

demontarea pi e e lor co mpon ente ale pardose lii mode rn e de pi at ră 

de la interiorul bi se ri c ii ş i transportarea lor la exteri orul edifi ciului ; 

demontarea scă rii , aflate atunci în partea vestică a pron aos ului , ş i 

care as igura accesu l la tLirnul c l o p o tniţă ş i remontarea sa la 

exteriorul edificiului. Operaţiu nil e aminitite au comportat - fiecare 

în parte - un efo rt ş i o a te nţi e deosebite (pi ese le demontate ş i 

transportate av ând greutăţi înscrise între 150 ş i 6-700 Kg/ per 

buca tă ! ) , ş i un mare vo lum de mun că. 
9 Aceasta s-a desfăş u rat în intervalul 19 august - 13 septembri e 

2002 
111 Ca mpani e de cerce tare desfăşurată în interva lul 8 mai - 30 

iunie 2003 . 
11 Ceremoni a a fost ofic iată de Prea Sfin ţ itul Gherasim Putn eanu, 

at unc i Epi scop al Rădăuţilor (decedat , spre regretul ce lor care I

au cunoscut, în toamna anului 2004) . 
12 Cercetări direc te în podul edificiului - rea lmente ac um greu 

acces ibil - cercetăr i pe ca re nu mai sunt în măs ură a le face , ar 
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putea, poate, aduce eventual e c l a rifică ri în acest sens. 
13 Spre o încheiere de ace l aş i tip pare să co ndu că ş i studiul 

prof. Dumitru Năs ta se: încercarea de devansare inovatoare a 

intenţiilor domni ei pri vind structura ş i aspectul propriil or ct itorii , 

încercare re prim ată la momentul potrivit (Dumitru Năstase, op.cit ., 

p. 16- 17). 
14 Este s urprinzătoa re păstrarea - până acum - a părer ii săteni lor 

potrivit căreia bi seri ca se scufundă! Poate zisa acţ iun e de betonare 

va fi fost ecoul mai mult decât discutabil a l aceste i c iudate ş i total 

nefondate părer i . Drept rezultat a l ace l e i aş i opinii credem că poate 

fi co n s id e rată ş i răz uirea seve ră a terenului din jurul bisericii . 
15 Este de men ţ i o n a t aic i faptul - de mare importan ţă, credem 

noi - că Tab loul votiv prez intă o caracteristică s p ecia l ă. Anume 

că tocmai zo na sa ce ntral ă , acolo unde este reprezentat ctitorul ş i 

silueta bi se ricii , nu este continu ă cu zonele laterale ale aceluiaşi 

tablou. Fie că admitem delimitarea unei „giornate" fi e că adm item 

revenirea cu un anum e prilej tocmai asupra aceste i zone ce nt rale. 

Aducem sincere le noastre mulţumi r i d-lui prof. Oliviu Boldura ş i 

D-rei reta ura tor Geanin a Roşu pentru a ne fi comunicat la faţa 

locului aces te preţ i oase inform aţ ii . 
16 Putem presupune că profanarea ş i jefuirea cripte lor a avut 

loc în momentul amen ajării pardose lii moderne de la interiorul 

biseri cii . Atunci s-a atins cu certitudine extradosul bolţilor crip te lor. 
17 Această ip oteză s-a desp rin s în urma discuţiilor avute cu 

Dl. prof. dr. Ş tefa n S. Gorove i. 
18 Desc ifrăm lesne, ş i aici, i nte n ţ iil e novatoare a le l ogofătului 

Ion Tăutu , în acest caz necenzurate. 

19 Problema ex i s tenţei soclurilor de montare a pi etrelor fun erare 

- ce l puţin pentru o anume categorie de personag ii - s-a reconturat 

cu acuitate în ultim a vreme. Aproa pe cu desăvâ rş ire i gnorată până 

nu de mult , rezo lvarea sa rev in e în forţă ş i s ublini ază rea la 

importanţă deţinută de această ca tego rie de mobilier fu nerar. 

Descoperirile de la Probota ş i cele de la Putn a - pentru a nu aminti 

decât pe cele mai importa nte - demonstrează că soc luril e pe care 

sunt montate pietre le de mormânt ale vo ievoz il or Ieremi a ş i Simi on 

Movilă de la S ucev i ţa, de exemplu , sun t departe de a fi fost o 

excepţ i e. Vezi , în acest sens, Nico lae N. Pu şcaş u ş i Voica Mari a 

Puşcaşu , Mormintele Putnei, p. 19-36 şi Mari a Magdalena Sze kely, 

Mănăstirea Putna- Loc de memorie , p. 37-70, ambe le în vo lumul 

dedicat lu crăr il or s u sţinute la Simpozionu l Putn a 2004, Ştefan cel 

Mare şi Sfânt, atlet al credin ţei creş tine, ed . Muşat inii , 2004 , 

Sfâ nta M ă n ăst ire Putn a, ş i Voica Maria Pu şcaş u , cap ito lul 

Archaeological Results , p. î n vo lumul Res taurafion a nd 

Preservation of Probata Monastery, UNESCO, 200 I . 
2° Ce l puţin unul dintre ce le două mormin te im edi at anteri or 

men ţ i o n ate poate fi atribui t lui Toader Dragotovici , probabil f iul 

lui Dragotă Tăutu. Trebuie să rema rcăm faptul că acesta din urmă 

pare să fi av ut se ri oase drepturi de fo los ire a nec ropol ei de la 

in teriorul biseri c ii din Bălineş ti : un fiu ş i mama sa sunt înmormfmtaţ i 

ac i - aşa cum ştim din co n ţ inutul textelor dăltuite pe pi erele de 

morm ânt - ş i , mai mult, chi ar e l îşi găseş te , tot '1 ic i, loc ul de 

veş ni că odihnă - aş'1 cum s-a aflat din lu cră ril e de ce rceta re 

a rheo l ogică. 
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Anexa 1 

Evidenţa pieselor numismatice descoperite în timpul cercetărilor arheologice 
efectuate la biserica Sf. Nicolae Bălineşti, în campaniile din anii 2002 şi 2003. 

Nr. Locu l ş i data 
crt. desco eririi 

19.08. 2002 
I. Caseta 03 

W- 46 cm 
22. 08. 2002 

2. Caseta 02 
W-37 cm 
22.08. 2002 

3. Caseta 02 
W- 46 cm 
22.08. 2002 

4. Caseta 02 
W-46cm 

28.08. 2002 
5. Caseta 04 

W- 45 cm 
31 . 08.2002 

6. 
Caseta 02, 
extindere 
W-31 cm 

31. 08. 2002 

7. 
Caseta 02, 
extindere 
W-43 cm 

31. 08. 2002 

8. 
Caseta 02, 
extindere 
W- 46 cm 
31.08. 2002 

9. 
Caseta 02, 
extindere 
W- 92 cm 

10. 
02. 09.2002 
exterior sud 

11. 
02. 09. 2002 
exterior sud 
04.09. 2002 

12. Caseta 05 
W- 140 cm 
11. 09. 2002 

13. Caseta 06 
W- 94 cm 

13. 05.2003 
14. Caseta 17 

W- 48 cm 
13. 05. 2003 

15. Caseta 17 
W- 50 cm 

13. os. 2003 
16. Caseta 17 

W - 50 cm 

Stat ş i suveran 
emitent 

Polonia 
Sigismund III Vasa 

Polonia 
Sigismund III Vasa 

Ungaria (prb. 
Mathia Corvin) 

Polonia 
Sigismund III Vasa 

România 

România 

Polonia 

Polonia 
Sigsmund lll Vasa 

Imperiul Otoman 

România 

-

Imperiul Otoman 

-

Polonia 
Sigismund III Vasa 

România 
Carol I 

Imperiul Austriac 
Francisc II 

Datare Coordonate stratigrafice 

1586-1632 în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

1586-1632 în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

1458-
în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

1490 

1614 antrenată în umplutura gropi i violatori lor Criptei 1 

19„ în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

1924 în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

- antrenată în umplutura gropii violatorilor criptei 1 

1625 antrenată în umplutura gropii violatorilor criptei 1 

sec. XVIII 
antrenată în umplutura gropii violatorilor Criptei 1, 

spre baza acesteia 

1867 sol răscolit de înmormântă ri succesive 

- sol răscolit de înmormântări succesive 

inventar funerar in situ la lnhumatul 11 (în palma 
sec. XVIII 

mâinii drepte) 

a făcut parte, probabil, din inventarul funerar al 
- lnhumatului 26, din Cripta 4, dislocat parţial de 

violatori 

1618 în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

1885 în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

- în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 
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Nr. Locul şi data 
crt. desco eririi 

13. 05. 2003 
17. Caseta 17 

W-61 cm 
13.05.2003 

18. Caseta 17 
W- 63cm 
13. 05.2003 

19. Caseta 17 
W- 66cm 
13.05.2003 

20. Caseta 17 
W-66cm 
13. 05.2003 

21. Caseta 17 
W- 69cm 
13.05. 2003 

22. Caseta 17 
W-73cm 
13.05. 2003 

23. Caseta 17 
W-72cm 
13.05.2003 

24. Caseta 17 
W-85cm 
14. 05. 2003 

25. Caseta 17 
W- lOOcm 
14.05.2003 

26. Caseta 17 
W- lOOcm 
14.05.2003 

27. Caseta 17 
W- 100 cm 
19. 05. 2003 

28. 
altar, la est de 
uşile împără-

teşti W - 35 cm 

29. 
20.05.2003 
W-40cm 
23.05.2003 

30. între casetele 04 
şi 12 W- 60 cm 

30. 05.2003 

31. 
naos, la vest de 

iconostas 
W-48cm 

30. 05. 2003 

32. 
naos, la vest de 

iconostas 
W-52cm 

Stat şi suveran 
emitent 

Imperiul Otoman 

Polonia 
Sigismund III Vasa 

Imperiul Otoman 

Imperiul Otoman 

Polonia 

Polonia 
Stefan Bathory 

România Carol I 

Polonia? 
Ungaria? 

România 

România 

România 

Polonia 

România Carol I 

Suedia 
Cristina 

Georg Wilhelm 

Moldova 
Ştefăniţă 

Datare 

1596 

sec. XVI 

sec. XVIII 

-

1576-1586 

1906 

-

-

-

-

-

1906 

1632-1654 

1517-1527 

Coordonate stratigrafice 

în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

în zona scurgătorului pentru evacuarea apelor folosite 
la oficierile cultice 

în zona scurgătorului pentru evacuarea apelor folosite 
la oficierile cultice 

în zona scurgătorului pentru evacuarea apelor folosite 
la oficierile cultice 

peste nivelarea iniţială 

peste nivelarea iniţială 

în stratul de nisip suport al pardoselii moderne 

pe faţa păstrată a stratului de mortar al pardoselii 
iniţiale 

pe faţa păstrată a stratului de mortar al pardoselii 
iniţiale 
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Evidenţa inhumărilorpracticate la interiorul şi la exteriorul bisericii 
Sf. Nicolae Bălineştişi surprinse în timpul cercetărilor arheologice 

din campaniile anilor 2002 şi 2003. 

Anexa 2 

Nr. Locul descoperirii 
Observaţii 

crt. Nivel de zacere 

I. 
Caseta 08 Schelet de copil, depus în groapă simplă, fără inventar funerar, deranjat de la brâu în 

W-134 cm jos 

2. 
Caseta 08 Schelet de adult, depus în groapă simplă , fără inventar funerar, vizibil în aria casetei de 

W- 155 cm la nivelul coatelor în _jos 

3. 
Caseta 08 Schelet de copil, depus în groapă simplă, fără inventar funerar; în aria casetei a fost 

W-168 cm vizibilă numai partea stângă, restul intrând sub malul sudic 

4. 
Caseta 09.a Schelet de adult, depus în groapă simplă; în aria casetei au fost vizibile numai picioarele 
W- 159 cm (ieşind din malul vestic), de la nivelul genunchilor în _jos 

5. 
Caseta 10; Schelet de copil, depus în groapă s implă , fără inventar funerar, dislocat de la nivelul 
W-179 cm bazinului în jos; partea pă strată a scheletului era alunecată în jos, spre stânga 

6. 
Caseta 01; Schelet de copil, depus în groapă simplă, fără inventar funerar; vizibilă în aria casetei 
W- 160 cm numai partea dreaptă a scheletului, restul intrând sub malul nordic. 

Caseta Ol; 
Schelet de copil, depus în groa pă simplă, fără inventar funerar; vizibilă în aria casetei 

7. 
W-170cm 

(la est de precedentul) numai partea dreaptă a scheletului, restul intrând sub malul 
nordic. 

Caseta 03, extindere 
Schelet de adult gracil (adolescent?), depus în sicriu în groapă simplă, cu osemintele 

8. est; 
descompuse 80%; inmormântarea a fost practicată în timpul efectuării operaţiunilor de 

W-173 cm 
nivelare iniţială de la interiorul bise ricii, imediat lângă fundaţia zidului sudic al naosului 

(Fig. 32) 

Caseta 03, extindere 
Schelet de adult gracil (adolescent ?), depus în sicriu în groapă s implă, cu osemintele 

9. est; 
descompuse 80%; inmormântarea a fost practicată în timpul efectuării operaţiunilor de 

W- 177 cm 
nivelare iniţială de la interiornl bisericii, imediat la nord de lnhumarea 8 şi la sud de 

amenajarea criJJtei 2 (Fig. 32). 

Caseta 03 extindere 
Schelet de adult, depus în sicriu la interiorul Criptei 2, dislocat în momentul violării 

10. est; 
criptei de la nivelul sternului în jos, restul osemintelor descompuse 90%; au fost 

W- 177 cm 
recuperate fragmente de mici dimensiuni ale fostei vestimentaţii ş i accesorii 

vestimentare (22 năs-turaş i , Anexa 3/3; Fig. 32) 

11. 
Caseta 05 Schelet de copil, depus în sicriu, în groapă simplă; ulterior amenajării Criptei 3; drept 

W - 120 cm inventar funerar avea în palma mâinii drepte o monetă (A nexa 1/12; Fi~. 33) 

12. 
Caseta 07; Schelet de adult (adolescent?) depus în groapă simplă , fără inventar funerar, cu 
W-140 Cili osemintele descompuse 90% 

Caseta 07: 
Schelet de adult, depus în sicriu în groapă simplă , cu osemintele descompuse 90%;in situ 

13. 
W- 166 cm 

au fost găsite mici fragmente de vestimentaţie ş i pasmanterie, 24 n ăstruraş i ş i 2 inele 
sigilare (A nexa 3/5-1 O) 

14 
Caseta 07; Schelet de adult (adolescent?) depus în groapă simplă , fără inventar funerar, cu 
W - 135 Cili osemintele descompuse 90% 

15. 
Casetele 05-07; Schelet de adult depus în sicriu în groapă simplă, fără inventar funerar; de la nivelul 

W-162 cm umerilor în sus intră sub malul vestic; ulterior lnhumării 18 

16. 
Caseta 05; Schelet de adult depus în sicriu în groapă simplă ; de la nivelul genunchilor în sus intră 
W-154 cm sub malul vestic. 
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Nr. Locul descoperirii 
Observaţii 

crt. Nivel de zacere 

Caseta 05; Schelet de adult depus în sicriu în groapă simplă, cu osemintele des-
17. W-161cm compuse 80%; au fost recuperate mici resturi vestimentare şi năstu-

raşi (Anexa 3/11) 

Caseta 05; 
Schelet probabil de adult, depus în sicriu în groapă simplă, dislocat 

18. W - 165 cm 60% de Inhumarea 15 (toată partea vestică); resturi vestimentare 
grămădite sub picioarele inhumatului 15. 

19. 
Caseta 06 Schelet gracil depus în sicriu în groapă simplă , fără inventar fune-

W-140 cm rar; ulterior Inhumării 22 

20. 
Caseta 06 Schelet de adult depus în sicriu în groapă simplă, fără inventar fu ne-
W-146 rar; ulterior Inhumărilor 22 şi 23 

21. 
Caseta 06 Schelet de adult, depus în sicriu în groapă simplă, fără inventar fu-

W-162 cm nerar, cu osemintele descompuse 90%; ulterior Inhumării 22 
Schelet depus în groapă simplă, cu osemintele 99% descompuse sau 

22. Caseta 06; dislocate de înhumările ulterioare (16,19,20,21); din fostul inventar 
W-166 cm funerar s-a mai păstrat un fragment de guleraş cu nasturi (Anexa 

3/19) 

23. 
Caseta 06; Schelet probabil de copil, depus în groapă simplă, cu osemintele des-
W-149cm compuse 80%; au fost recuperati doar câtiva năsturaşi (Anexa 3/20) 

24. 
Caseta 09.b; Schelet de copil mic, depus în groapă simplă, fără inventar funerar; 
W-96cm zace la faţa zidăriei pridvorului iniţial, uşor albiată prin spargere. 

Schelet gracil depus în cripta 4; osemintele dilocate de jefuitori 80%, 

Caseta 06; cu excepţia celor din zona vestică a criptei;din fostul inventar fune-
25. 

W - 170cm rar au fost recuperate - parţial dislocate de jefuitori - fragmente de 
dantelă, broderie şi pasmanterie, un colan cu medalion, fragmente de 

pandelocuri (Anexa 2/15-18) şi o monetă (Anexa 1/13) 

Caseta 13; 
Schelet de adult, depus în groapă simplă , de la nivelul tibiilor în jos 

26. intră sub malul estic; anterior Inhumărilor 27 şi 28 care îl secţio-W-191 cm 
nează şi dislocă partial, respectiv, pe stânga şi pe dreapta (fig, 42). 

Schelet de adult depus în groapă simplă;peste înhumat au fost rein-

27. 
Caseta 13; humate osemintele dislocate din Inhumarea 26; se remarcă faptul că 
W-229 cm fiecare braţ a fost îndoit, de la cot, spre umărul corespunzător; in 

situ la mâna stângă a fost găsit un inel (Anexa 3/21; fig. 42) 
Schelet de adult depus în groapă simplă; peste înhumat au fost rein-

28. 
Caseta 13; bornate osemintele dislocate din lnhumarea 26; se remarcă faptul că 

W - 207 cm fiecare braţ a fost îndoit, de la cot, spre umărul corespunzător (fig. 
42) 

29. Caseta 13; Schelet de adult, depus în groapă simplă; se remarcă faptul că fie-
W - 232 cm care braţ a fost îndoit, de la cot, spre umărul corespunzător (fig. 42) 

30. Caseta 15; Schelet de adult depus în sicriu în groapă simplă, cu osemintele des-
W-140 cm compuse 50%; s-au recuperat mici fragmente de vestimentatie 

31. 
Caseta 15; Schelet de adult depus în sicriu în groapă simplă, cu osemintele 
W-160 cm descompuse 50%, fără inventar funerar 

32. 
Caseta 15; Schelet de adult depus în sicriu în groapă simplă, cu osemintele des-
W-167 cm compuse 90%, fără inventar funerar 

33. 
Caseta 15; Schelet de adult depus în sicriu în groapă simplă, cu osemintele des-
W-175cm compuse 90%, fără inventar funerar. 
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Anexa 3 

Evidenţa accesoriilor vestimentare, pieselor de podoabă şi fragmentelor ele ţ.esătură (Pachete Speciale) 
recuperate în timpul lu crărilor de cercetare arheologică 

efectuate la biserica Sf. Nicolae din Bălineşti, în campaniile anilor 2002 şi 2003. 

Nr. 
Data, locu l ş i 

Felu l Nr. 
crt. 

adâncimea 
descoperirii buc. 

Context stratigrafic Datare 
descoperirii 
20. 08. 2002 

I. Caseta 08; piesă metalică I pământ răscolit de înmormântări succesive . 
W- 130 cm 
22. 08. 2002 

2. Caseta 02; mâner mic de os I strat de nisip suport al pardoselii moderne . 

W-40cm 
04. 09. 2002 *fragment texti l I Inventar funerar nedislocat al lnhumatului 10, 

3. 
Caseta 03, * năsturaş i din ar-gin t aurit, 22 depus în cripta 2 şi ulterior jefuit cca. 1511 

extindere est prinşi pe resturi textile 
W- 188 cm * năsturaşi dislocali 2 din umplutura gropii jefuitorilor 
06. 09. 2002 

zona vestică a Criptei 3, în umplutura gropii 
4. Caseta 05; Năsturaş I sec.XV-XVI 

W- 200cm jefuitorilor 

06. 09. 2002 
inventar funerar in situ al lnhumatu-lui 13: 

5. Caseta 07 năsturaş i 5 
recuperaţi pe un aliniament est-vest cc 

sec.XV-XVI 
W- 136 cm 

corespundea zonei de îm-binare a poalelor 
vestmântului 

07. 09. 2002 8+ 
6. Caseta 07 năsturaş i 2 inventar funerar in situ al lnhumatului 13 sec.XV-XV I 

W- 149cm frgm 
07. 09. 2002 2 

7. Caseta 07; Şponci 1>ercc inventar funerar in situ al lnhumatu lui 13 sec.XV-XV I 
W- 151 cm hi 
07. 09. 2002 

inventar funerar in situ al Inhumatului 13, 
8. Caseta 07; Şpo nci 2 sec.XV-XVl 

W- 151 cm găsite în zona toracică 

07. 09. 2002 
inventar funerar in situ al lnhumatului 13, găsit 

9. Caseta 07; inel sigilar 1 sec.XV-XVI 
W- 151 cm pe fa langa inelarului mâinii drepte 

07. 09.2002 
inventar funerar in situ al lnhumatului 13, gă s it 

10. Caseta 07; inel sigilar din metal comun 1 sec.XV-XVI 
W- 151 cm pe fa langa inelaru lui mâinii drepte 

07. 09. 2002 
*fragment textil 

11. Caseta 05; 
* năsturaşi prin ş i de inventar funerar al lnhumatului 17, zona 

sec.XV-XV I 
W- 161 cm 

veştmînt toracică 

*năsturn ş i izolaţi 
li 

07. 09. 2002 
Fragment textil cu inventar funerar al lnhumatului 13, găs it în 12. Caseta 07 sec.XV-XVI 

W- 146 cm 1rnsmanterie zona abdomenu lui 

07. 09. 2002 
fragmente textile ş i 

provin din fostul in ventar funerar al 
13. Caseta 05-07 lnhumatului 18, dislocate şi reîngro-patc sub sec.XV-XVI 

W- 160 cm 
pasmanterie 

picioarele fnhumatului 15 
10. 09. 2002 

14. Caseta 06 Cercel I in situ la lnhumatul 21 sec.XV-XVI 
W - 172 cm 
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Nr. 
Data, locul şi 

Felul Nr. 
crt. 

adâncimea 
descoperirii buc. 

Context stratigrafic Datare 
descoperirii 
11. 09. 2002 în zona estică a Criptei 4, în umplutu-ra gropii 

15. Caseta 06 pandelocuri, fragmente jefuitorilor şi provenind din inventarul funerar cca. 161 7 
W- 94 cm al lnhumatului 25 
11. 09. 2002 

din 2 
în zona extrem vestică a Criptei 4, pe 

16. Ca eta 06 colan cu medalion 
frgm. 

pavimentul acesteia, provenind din inventarul cca. 1617 
W-164 cm funerar al lnhumatului 25 
11. 09. 2002 în zona extrem vestică a Criptei 4, pe 

17. Caseta 06 fragmente broderie pavimentul acesteia, provenind din inventarul cca. 1617 
W-164 cm funerar al lnhumatului 25 
11. 09. 2002 

fragmente broderie şi 
în zona extrem vestică a Criptei 4, pc 

18. Caseta 06 pavimentul acesteia, provenind din inventarul cca.1617 
W- 164crn 

pasmanterie 
funerar al lnhumatului 25 

11. 09.2002 
fragment guler brodat, cu sec. XV-

19. Caseta 06 inventar funerar al Jnhumatului 22 
W-181cm 

năsturaş i XVI 

20. 
11. 09. 2002 fragmente de veştmânt ş i 

inventar funerar al lnhumatului 23 
sec. XV-

Caseta 06 năsturaşi XVI 
04. 06. 2003 

21. Caseta 13 inel din metal comun l in situ la mâna stângă a lnhumatului 27 sec. XVIII 
W-218cm 
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Anexa 4 

Evidenţa amenajărilor funerare din zidărie (cripte) identificate în timpul lucrărilor de 
cercetare arheologică la interiorul bisericii Sf. Nicolae din Bălineşti 

Cripta I. 
Caseta 02 ş i caseta 17. (între masa altarului şi 

zidul său estic); W - 55 la 154 cm 
Con struită din z idăr i e de că rămidă (în spec ial 

fragmen tară, 27 x 14 x 6 cm) l egată cu mortar de var/ni sip 
cu s labă cons i s ten ţă. Partea in ferioară a criptei (de la W -
I 00 cm în jos) amenajată din zidări e u scată de piatră. 

Dimensiunile criptei sunt de L 73 cm pe direcţ i a N-S ş i I 08 
cm pe d irecţ i a E-V. Amenajarea a fo losit drept perete estic 
fundaţi a z idită a altarului ; gros imea mică a pereţ il o r, de Y:z 

cărămidă , a determinat deformarea lor. A fost acope ri tă cu 
bo l tă în l eagăn , di strusă de jefuitori , care au di slocat tota l 
inhum area dep u să aco lo. Mo- nete le rec uperate din 
umplu tura jefui torilor provin - probabil - din inventarul 
funerar ini ţ i a l ş i din momentul jefuirii : databil astfe l la 
sfârş itul secolului al XVIU-lea sau începutul celui unnător. 

Cripta 2. 
Caseta 03 ş i 03 extindere est; de la W - 118 la -

182 cm. 
Construită din zidă ri e de cărămidă (28 x 14 x 6 cm) legată 

cu mortar de var de foarte bună cali tate. Gro-simea pereţ il o r 

cri ptei - ca ş i cea a boltirii ce o acoperea ( rea li zată din 
că rămiz i di spuse cu lungimea pe verti cal) - a fost de 30 
cm. Fundul criptei a fost amenajat cu 6 rânduri a câte 2 
cărămizi aşezate pe direcţi a nord-sud. 

Dimensiunile interi oare sunt de 233 cm lungime, 
l ăţime la vest 63 cm ş i la est 53 cm. 

Cripta a fost v i o l ată ş i j efu ită prin spargerea bruta l ă 

a întregii părţ i sudice a boltirii ş i a zidului ce o sus- ţin ea; 

lnhumatul JO depus aco lo a fost di slocat 80%, păstrându
se numai în extremitatea sud-vestică a spaţiului criptei. 

Cripta3 
Caseta 05, de la W - 97 la - 214 cm 
Construi tă din cărămidă. (26 x 12 x 5 cm; 28 x 13 x 5 

cm) l egată cu mortar de var de bună cali tate; aco-peri tă cu 

32 

boltire în l eagăn îacută din cărămizi pe cantdispuse - alternativ
pe lung ş i pe lat; zidurile lungi se adosează direct - îară timpan
fundaţi e i zidului estic al pronaosului ; fundul criptei a fost pavat 
total cu cără-midă, iar la vest, un al doilea rând de paviment 
fo rma o mică treaptă („pernă" pentru cap). La interior cripta 
avea o lungime de 248 cm, iar la vest l ăţimea era de 8 1 cm ş i la 
est de 60 cm. Extradosul boltirii era sumar acoperi t cu mortar, 
prin înti nderea excedentului de liant din timpul zidirii. 
Cripta a fost spartă local, în zona vestică (ş i reacoperită apoi cu 
câteva pietre), jefuitorii evacuând total conţinu tul osteologic; 
spaţ iul criptei nu a fos t reumplut sistemati c: el cuprindea - în 
momentul descoperirii - pe o adâncime de cca 15 cm, ţărână 
amestecată. cu grunj ide mortar; de aci a fost recuperat un năsturaş 
(Anexa 3/ 4) şi un mic fragment de pandeloc, 

Cripta4 
Caseta 06, de la W - 115 la - 185 cm 
Construită din cărămidă ( 27 x 12,5 x 4,5; 28,5 x 13,5 x 

6) l egată cu m011ar de var. Zidăria criptei, de cca 20 cm grosime, 
cuprinde ş i fragmente de pi atră. A fos t acoperită cu o „boltire" 
apl atizată iar partea infer i oară a criptei era acope ri tă cu un 
paviment din lespezi mici de pi atră. Lungimea interioară este de 
206 cm ş i l ă.ţimea de 69-67 cm. 

Cripta a fost v i o l ată ş i j efui tă prin tr-o spărtură îacu tă 

în zona esti că a construcţi ei: pe aco lo „s-au tras" osemintele 
cu resturi vestimentare ş i , probabil , elemente de podoabă. 

Aceste ambe operaţ ii s-au îacut fie în mare grabă , fi e foarte 
neglijent: atât osemintele lnhumatului 25 cât ş i inventarul 
său funerar afl ate în extremi tatea ves- t i că a cri ptei au fost 
doar parţ i a l dislocate. A fost posibil ă astfe l recuperarea celor 
două fragmente ale unui colan ca ş i fragmente de broderi e ş i 

pasmanteri e (Anexa 3/16, 17, 18). în pământu I de reumplere 
a criptei au apăru t fragmentele de pandeloc (Anexa 3/ 15) şi 
o monetă (Anexa I/ 13) 
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Anexa 5 

Textul pisaniei şi textele pietrelor funerare de la biserica Sf. Nicolae din Bălineşti, 
(traduceri În limba română, după Al. Lapedatu, loc. cit., 

cf. lecturii În limba slavonă şi traducerii lui Nicolae Iorga) 

Pisania bisericii (faţada sudică) 
„ Cu vrerea Tatălui şi cu a}utorul Fiului şi cu 

săvârşirea Sfântului Duh, dumnealui Ion Tăutul logofăt a 
început a zidi acest hram intru numele celui între sfinţi 
părintelui nostru Arhierarhul şi Făcătorul de minuni 
Nicolae, în zilele binecredinciosului şi de Hristos iubitorului 
domn Io Ştefan Voievod, fiul lui Bogdan Voievod. Şi s-a 
sîvârşit -n anul 7007 (1499) , luna decemvrie 6" . Pe 
marginea estică : "Dragotă Tăutulovici" 

1.- Piatra funerară pusă iniţial pe mormântul Mariei 
(127 x 52/44 x 17 cm) 

„ Acest mormânt l-a înfrumuseţat Dragotă 
Tăutulovici maicii sale cneaghinei Mariei, care s-a mutat 
la veşnicele lăcaşuri în anul 7007 (1499), martie 23" 

2. - Piatra funerară pusă iniţial pe mormâ.ntul 
Vasilicăi 

(127 x 51/44 x 20 cm) 
„ Acest mormânt este al roabei lui Dumnezeu 

Vasilica, fiica lui Tăutu logo.făt, care s-a prestăvit în anul 
7003 (1495), luna lui septembrie 18. Veşnica ei pomenire. 
l-a făcut şi l-a înfrumuseţat Ion Tăutul logo.făt" 

3. - Piatra funerară pusă iniţial pe mormântul Magdei 
(127 x 49/43 x 20 cm) 

„ Acest mormânt este al roabei lui Dumnezeu 
Magdei, fiica dumnealui Tăutul logofăt, care s-a mutat la 
veşnicele lăcaşuri în anul 7008 ( 1500), septembrie 29 " 

4. - Piatra funerară pusă pe mormântul logofătului 
Ion Tăutu , 

fragmentară ( 137 x 48 x 21 cm) 
„Acesta este mormântul dumnealui Ion Tăutu, 

marele logofăt al domnului Ştefan Voievod, care s-a mutat 
în anul 7009 1 (l 50 I), luna lui „." 

5. - Piatra funerară pusă iniţial pe mom1ântul lui Toader 
Dragotovici 

( 159 X 52/44 X 18) 
„ A cesta este mormântul lui Toader Dragotovici 

pisarul, care s-a prestăvit la veşnicele lăcaşuri în anul 
7„. (după 1492) lunt1 lui „." 

6. - Piatra funerară pusă iniţial pe mormântul lui Teodor 
(123 x 46/37 x 17 cm) 

„ Domnul Ion Tăutul logo.făt a î1~frumuseţat 
aceast mormânt fiului său Teodor, care s-a mutat la 
veşnicele lăcaşuri în anul 7002 ( 1494 ), luna lui sptemvrie 
22" 

7. - Piatra funerară pusă iniţial pe mormântul lui 
Petru 

(123 x 50/40 x 20 cm) 
„ Domnul Ion Tăutul logo.făt a înfrumuseţat 

aceast mormânt fiului său Petru, care s-a mutat la 
veşnicele lăcaşuri în anul 7002 ( 1494), luna lui sptemvrie 
2" 

8. - Piatra funerară. pusă iniţial pe mormântul 
Anghelinei 

(138 x 5 l/45 x 22 cm) 
„ Acest mormânt l-a î1~frumuseţat Drăgan Tăutu 

logofăt cneghinei sale Anghelinei, care s-a prestăvit la 
veşnicele lăcaşuri în anul 7125 (1617), maiu 30" 

9. - Piatra funerară pusă iniţial pe mormântul 
Mariei 
„ Această piatră 'le mormânt a făcut-o şi 
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Resume 

On a fait de fouilles archeologiques a l'eglise St. 
Nicolas de Bălineşti (F ig. l a-b , 2; PI. 2) pendant deux 

campagnes, en 2002 et 2003 (PI. 1). On a obtenu Ies 
resultats suivants: 

1 . L' egl ise fondee par le grand logothete Ion Tău tu ( entre 
1494 et 1499) est le premier edifice bâti sur le ter
rain investigue. A l' exception de quelques fragments ce
ramiques prehistoriques - certainement trouves dans une 
position secondai re - aucun autre element archeologique, 
materi ei ou stratigraphique ne confirme pas une forme de 
vie humaine sur ce termin-ci. 

2. Les fondements mures de l'eglise sont tres fo rtes (Fig. 3-
11; PI. 7), vues leurs dimensions et leur structure; il s ont 
autour de 300 cm de largeur (a l' est et a I' ou est) et des
cendent dans le so ljusqu 'au 195-200 cm (du ni veau su
peri eur du humus medieval); il s sont tres bien conserves 
jusqu 'aujourd ' hui. 
3. La terre resultee de l'excavation des fo ndements a ete 
nive lee a I ' interi eur de I 'eglise et e l le monte jusqu 'a un 
niveau correspondent a la parti e superi eure du socle de 
la fa<;ade; el le a ete tassee afin de supporter le pavement 
ori g inaire, probablement avec de da lles en pierre, ame
nage sur une coucbe de mortier (Fig. 17; PI. 3, 4, 5, 6) 
4. Jusqu 'au niveau mentionne, Ies fond ements mures pre
sentent un decroche de 25-40 cm rapporte au socle; a 
l ' interi eur, le decroche est de 60-80 cm vers !'est et 
l 'ouest. Les murs longs on t un deux iern e decroche, de 
25-28 cm, utili se comme imposte pour Ies bases des pi
liers de la nef et du narthex . 
5. Dans sa form e actuelle, le porche de l'eglise, sur-
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monte de la chambre des cloches, represente une 
deuxieme phase dans la construction du bâtiment 
(Fig. 23-29). 11 est mis sur un fo ii decroche vers le sud 
du fo ndement (PI. 5,6) et est adosse a la fa<;ade; <;:a 
prouve que, a ['o ri gine, o n a CO ll y U - et peut-etre 0 11 

n 'a pase mi s enti erement en oeuvre - un autre type 
d 'espace introduct i f~ avec un seul ni veau . On a renonce 
tres vite a cette premiere soluti on, a un moment ul te
rieur au fini ssage des fa<;ades, mai anteri eur a la reali
sation des peintures interieures. Jmmedi atement apres 
on a bâti le porche ac tuel. 
6. On a certainement trouve le tracee de l'ancien 

iconostase , pl ace un pe u a I 'es t de ce lui 
d 'auj ourd ' hui (Fig.12; PI. 3); on a fa it des obser
vations concernant la maniere de reali sation de la 
table d ' aute l. 

7. Les fouilles dans la necropole d 'exterieure (Fig. 40) 
et surtout dans ce ll e de I' interi eur de l 'egli se (Fig. 
30, 32, 33, 35, 36; PI. 7), correspondant a sa pre
miere phase d ' utili sation, ont permis l' identification 
des tombeaux de Ion Tăutu (dans la nef, la crypte 2 
- Fig. 31 a , b) et de Drago tă Tău tu (dans le nar
thex, I' lnhume l 3; PI. 7) et la recuperation des pie
ces provenant de I' inventaire funeraire (Fig. 34, 37). 

8. Les pieces de monnaie, Ies bijoux et Ies restes des 
vetements ont ete remis au Musee Nat iona l de Bu
covine, a Suceava; e ll es sont dej a restaurees par 
Ies specialistes du laborato ire de conservation-res
taura tion de ce Musee. Les plus importantes sont 
presentees dans la Cbambre du Tresor du Musee. 
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