EVOLUŢIA ANSAMBLULUI FOSTEl MĂNĂSTIRI COMANA
ÎN LUMINA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE
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Pe linia forată ce leagă Bucweştrul de Giurgiu, lia
33 km distanţă de Caipitală, în marginea comunei Comana
(jud. Ilfov), pe un promontor:i!u înconjurat din trei puncte
de aipa Cîlniştei, se află aşewtă fosta mănăstire Comana.
Astăzi. mănăstirea se prezintă sub forma unui ansamblu de clădiri ce ocupă o s1uprafaţă patrulateră delimitată
de ziduri de incintă ce mai păstrează cîte un turn pe laturile de vest şi d~ est, un foişor pe latura de nord şi
un turn pe colţJul de nord-vest.
Accesul în incintă se face pe latura de sud, pe
sub actualul turn-clopotniţă. Latura d e vest a incintei mai
păstrează parţial un corp de ·Chilii cu două nivde, iar _cea
de nord ca.sa egumenească. P e latUJra de sud se afla o
suită de încăperi cu destinaţie gospadărească . Toate aceste
clădiri încadrează bise1'ica, plasată 1a o distanţă de 10 m
faţă de zidul esbc de incintă şi de 19 m :fiaţă de ce1
sudic.
Intreg ansamblul fostei mănăstiri Comana, cu excepţia bisericii, se află într-o staa."e foarte proastă de conserv:are.
Ln legătură oo luiorările de restaurare întreprinse de
Directia monumentelo·r istorice şi de artă, în anii 19711972 's-au efectuat săpături arhe.ologice în incinta şi exteriorul acestei mănăstili, ale căror rezultate, studiul de
faţă îşi propUTJ1e să le înfăţişeze, nu înainte însă de g. se
arunca o privire asupra datelor documentare şi a părerilor
eX!primate în legătură cu începuturile monumentului şi
evoluţia sa.
Penuria de stili refe1itoare la mănăstirea Comana este
cauzată de fapt~l că do cumentele ei au fost înstrăinate în
jurul anului 1850, dată cînd Epitropia mănăstirilor din
Tara Românească închinate Sfîntului Mormînt, a procedat 1a hotărnicia tuturor moşiilor acestor mănăstiri , într·e
care şi Comana 1_ La ora actuală, la Arhivele statului se
află doar un inventar al documentelor proprietăţilor mă
năstkii din secolul al XVIII-lea şi o serie d e ziapise şi
cărţi de judecată din secolul al XIX-lea.
Cea mai veche menţiune documentară referitoare la
satul Comana datează din anul 1505, cînd, într-un hrisov
al lui Radu cel MaR"e, sînt amintite „hotarul Coma.nei" şi
„drumul Comanei" 2. Cît priveşte data înălţării lă.caşului ,
întreaga istoriografie oare i-a fost consacrată o indică în
timpul lui Vlad Ţ epeş3, bazîndu-se pe un docun1ent de la
sfîrşitul secolului al XVIII-1ea4 , .r eferitor 1a o hotărnicie
din 1461, cît şi pe afirmaţiile lui Ioan Br-e zoianu ce susţine că ar fi avut în mînă documentele mai vechi al~
mănăstirii între care şi un hrisov ce „ dovedeşte că e zidită şi înzestrată cu moşia Călugăreni de Vlad V", în
„anul 6970" (1462)5.
1n continuare tot I. Brezoianu spune că „mănăstirea
s-a reparat în osebite rînduri şi după ce s-a mai înzestrat şi de Neagoe Basarab cu moşia Tătărăşti pe la începutul secolului al XVI-lea, în cea de a doua jumătate a
secolului al XVI-lea a fost rezidită şi miluită de Radu
Şerban Basarab cu moşiile Creţeşti, Piscul Danciului, Vadul Sării, Dadilovu etc." 6_
1 Alex. Lapedatu, M ă năstirea Comana l. Note istorice, în „BCMI" ,
1, 1908, p. 10.
2 DI R , B, Ţara Ro mâ nească, voi. I , Bucureşti, 1951, p . 34.
3 C. Bolliac, Monastirile din România (Mo nastirile În chinat'!), Bu::ure ş ti , 1862, p. 555; C. C. Giurescu , Istoria Romanilor, voi. II, partea I, p. 48; G rigore Ionescu, Ghid1tl oraşului B1tcureşti, p. 391; idem,
lstoria arhitecturii ro ma neşti din cele mai vechi timpuri pînă la 1900,
B ucureşti, 1137, p. 127; N. Ghika-Budeş ti, Evoluţia arhitecturii în
Mun tenia şi Oltenia, în „BCMI" , XXV, 1932, p. 74; Alex. Lapedatu,
op. cit.. p. 10-11; D an Berindei, Oraşul B 1tmreşti reşedinţă şi capitală a Ţării Romaneş ti (1459-1862 ), Bucu re şti, 1963, p. 16.
4 D R H , B, Ţara Ro manească, vol. I, p. 206.
5 Ioan Brezoianu , Mănăstirile zise
închinate şi călugării străini
Bu cu re ş ti , 1861 , p . 44.
6 Ibidem.

ADRIAN

BĂTRîNA

In forma sa din secolul al XVI-lea, .mănăstima Comana este ctitorită de Radu Şerban în anul 1588, în vremea cînd era încă mare boieir, după ourn arată şi pisania7 ce se află şi astăzi deasupra uşii de intrare în prnnaos. Interiorul bisericii va fi pidat ab1a în 16098, dată la
care Radu Şeirban deţinea donmia Ţării Româneşti.
!n cursul secolului al XVII-lea mănăstirea se bucură
de atenţi.e şi grijă din partea domnilor Ţării Român eşti,
cît şi din partea urmaşilor ctitorului, fiind înzestrată de
Alex;andru Iliaş cu satul Siminov . de Radu Mihnea cu
satele Gălăşeşt(, Buciumeni şi Sobircu, de Matei Basa:rab
cu satul Budeni, de Şerban Vodă Cantaouzino cu satul
Baldovineşti 9 , de Constantin Brîncoveanu cu o vie la Copăceni 10 şi de donwţa Ilinca , nepoata de fiică a lui Radu
Şerban , cu moş ia Moceşti din ţinutul Buzăului 11 .
D e starea prosperă în oa.re se afla mănăstirea La mijlocul seeolul'Ui al XVII-Lea ne oonvingem şi din descrierea făcută aşezămîntului de călătorul Paul de A1ep 12. care
îl vizitează în timpul domniei lui Constantin Şerban.
Cea mai importantă etapă în evoluţ~a. monumentului
o r eprezintă acţiunea d e refacere întreprinsă în anul 1700
de marele vorniic Şerban Cantarouzino, strănepot al lui
Radu Şerban. Din textul pisaniei 13 reiese că acum a fost
construit pridvorul bisericii, efectuîndu-se şi alte lucrări
între care ridicarea foişrn-ului de pe 1atura d e nord a
incintei şi probabil supra:înălţarea chiliilor.
Din odoarele cu oare a fost în zestrată biserica la această dată, nu se mai pă strează decît urn chivot de argint
„dat la mănăs tirea Comana întru v ecinică pomenire şi
părinţilor: Drăghici i Păuna şi soţiilor: Mariia i Adriiana,
7207" 14.
Trei ani mai tîrziu, tot el construieşte în colţul de
sud-est al incintei un paraclis, azi dispărut, a cărui pisanie arată că „iaste făcutu şi adaos la această sfîntă şi
dumnezeiască mănăstire Comana ca şi alte case ş i chilii
ce se v ăd , făcute de Şerban Cantacuzino" 15 _
Pînă la mijlocul secolului al XVIII-lea un foarte mare
număr de mănăstiri fuseseră închinate Sfintului Mormînt16, între ·c are şi Comana încă din anul 1728 17 . De la
această dată , aflîndu-se în stăpîni.i-ea. călugărilor greci, cu
toate daniile de care beneficiază din partea domnitorilor
faI!laR"i oţi, mănăstirea ajunge „într-o stare foarte proastă" 18 . Prezenţa armatelor străine şi Luptele purtate în
jurul ei cu ooaz~a războai:elor ruso-turce din a doua ju7 N. Iorga, Inscripţii din bisericile Romaniei, Bucureşti, 1905, p . 84 ,
f . I. Pisania nu este cea o riginară, fiind pusă În anu '. 1700 de marele
paharnic Şerban Cantacuzino cu ocazia reparaţiilor şi adăugirilor pe
care le face m ă năsti rii„
B Şt. Bilciurescu, Mănăstirile şi bisericile din Romania, cu mici
notiţe istorice şi grav1tri, Bucureşti, 1890, p. 233.
9 Io an Brezoia nu, op. cit., p. 44.
10 Arh . St. Buc., Comana, doc. din 12 martie 1709.
11 Stoica
Nicolaescu, În R omania Nouă , Bucureşti, 1907, I,
p.35- 36; diată din 23 febru:irie 1660.
12 Paul
de Alep, Călătoriile patriarhului Ma ca rie de Amiohia iii
Ţărilor Romane, 1653-1656, Bucureşti, 1900, p. 210-211.
13 Potrivit
pisaniei .,s-a1t apucat cit m1dtă ostrneală şi cheltuială
înnălţarea şi zidirea slomnulu; acestuia, precum se veade, şi, afară dende o au înno ;t. şi cu lucrul, şi cu altele, înfrnmuseţin d biserica întîiu cu
tr-altele zidiri, Cit multe argint1<ri. o doară şi moşii şi ţigani o au adaos
şi o a1t î ntărit, a rătîndu-se
desăvîrşi t
ctitor" (N. Iorga, op. cit .,
p. 84-85).
14 In sc ripţiile
medievale ale Romaniei, voi. I. O raşu' B ucureşti
(sec. X IV-XVIII), Buc., 1965, nr. 754.
15 Idem,
nr. 584.
16 i . Iorga, Istoria bisericii româneşti, vol. II , p. 63-64.
17 C. Bolliac,
op. cit., p. 555 ; Ghen adie Enăceanu, Mitropolitul
Ung ro-Vlahiei Neofit I, î n „Biserica O rtodo xă Rom â n ă", II, 1875 1876, nr. 5-6, p. 324; I. Boldescu, Studiu istoric şi economic asupra
j1td. Vlaşca, Giurgiu, 1900, p. 63.
18 V. A. Urechia, Istoria ro manilor, voi. II, p . 90-91. Danii din
partea lui Ni colae Mavrocordat (1716). Ioan Mavrocordat (1717), Grigore II Ghica (1735), Constantin Mavrocordat (1737).
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mătate a secolului al XVIII-lea au accentuat starea de
degradare a monumentului, fapt ce determină pe domnitori să-i acorde noi privilegii 19 pentru „a ajuta la prefacerea i întemeierea zidurilor şi altor acareturi ale mă

năstirei"2D .

Pe de altă parte, puternicul cutremur înregistrat la
11 octombr ie 1802 a pus în mod sigur la grea înceroare
atit zidurile bisericii, cît şi pe cele ale c o ns trucţiilor aferente.
!n urma vizitei pe care a întreprins-o in 1860 la o
serie de mănăstiri închinate în vederea secularizării 1or.
C. Bolliac prezintă „starea jalnică" 21 în care se afla mă~
19. Idem , op. cit., voi. II, p. 90 (hrisovul lui Alex. Ipsilanri din
1775); voi. VI, p. 115 (hrisovul lui Alex. Moruzi din 1794); vol. VIII,
p. 343 (hrisovu l lui Const. Ipsilanri di n 1 03) ; Voi. X A, p. 21 7
(h risovul lui Ioan Gh. Caragea din 1 14).
20 Idem, op. cit., voi. X A, p. 21
2 1 C. Bolliac, op. cit., p. 13- 18
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năstirea Comana, cu toate ca
făcută, iar zidurile de incintă
zarea efectuată în anul 1863,

m 1854 biserica fusese rerepar.ate. Odată cu seculariaverile de oare mai dispunea mănăstirea la acea dată 22 vor trece în patrimoniul
statului, ultimii călugări greci fiind nevoiţi să părăsească
aşezămîntul. De atunci şi pînă astăzi lăcaşul a funcţionat
ca biserică parohială.
:;:

D upă această scurtă privire asupra datelor documentare, este necesară o prezentare a rezultatelor săpăturilo r
arheologice ce au permis relevarea unor aspecte, în bună
parte neounoscute, privind c€le mai vechi construcţii ale
ansamblului mănăstiresc, cît şi stabilirea locului pe care
îl oc:ru:pă în cadrul evoluţiei arhitecturii româneşti.
22 In 186
mănă stirea dispunea de 12
C. Bolliac, op. cit., p. 13-18).
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PI. I. P lanul general cu principalele etape de
fo tei m ă năstiri Comana.
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PI. li. Profilul de est al 5 15 : 1 - sol v iu ; 2 - sol aluv ionar ce nuşiu gă lbui cu ceramică neolitică la bază; 3 - humus; -f - strat de cărbune şi ce nuşă; 5 sol brun, nivelare cu pămînt scos d in şanţurile de fundaţie (sec. XV) ; 6 argilă ga lbenă de nuanţă închisă, n ivelare la interior (încep. sec . XVI) ; 7 argilă galbenă de nuanţă deschisă,
nivelare la interior (încep. sec. XVI ) ; 8 argilă vineţie de nu anţă deschisă, nivelare la exterior (încep. sec. XVI) ; 9 a rgilă vineţie de nu anţă închisă, nivelare la exteri or
(î ncep . sec. XVI) ; 10 - argi lă galben ă a mesteca tă ru fragmente ceramice macerate (sf. sec. XVI) ; 11 - argilă vineţie (sf sec . XV I) ; 12 - arg il ă vi neţ.ie cu pigmenţi de cărbune
(sec. XVIII) ; 13 - mortar, ni vel de construcţie (sec . XVIII) ; 14 argi l ă vin eţie cu pigmenţi de var, cărămidă ş i cărbune ; 15 moloz, strat de demolare ; 16 a rgilă
vineţie cu pigmenţi de cărbune şi mortar şi lentile de argil ă galbenă ; 17 sol brun amestecat cu moloz, cărămidă şi cărbune ; 18 - sol vegetal ; 19 - paviment de cărămidă ;
20 - tă lpi de lemn de stejar aparţinînd chiliilor di n sec. XV.

In scopul obţinerii unei imagini de ansamblu oît mai
fidele a formelor iniţiale ale complexului şi al stabilirii
etapelor de evoluţie a monumentului, ca UlI'Il11are a numeroaselor refaceri sau adăugiri suferite, observaţiil e de natură arheologică au fost coroborate cu cele de natură arhitecturală, în condiţiile unei ce'Dcetări extinse pe o mare
suprafaţă 23 .
D eşi stratigrafira te;renului cercetat este deranjată în
unele zone 24 de grapi1e comune practicate cu ocazia primului război mondial şi de numeroasele gropi de var să
pate în diferite epoci, situaţia str;atigrafică atestă existenţa a două importante perioade de locuire, prima aparţinînd unei aşezări neolitice, cea de-a doUJa unei aşezări
medievale.
Din cele mai vechi timpuri, teritoriul pe oare se află
astăzi mănăstirea Coma na a oferit condiţii deosebit de
prielnice locuirii omeneşti. In cursul cercetării a fost surprins un nivel de vieţuire neolitic, manifestat prin prezenţa unor urme de locuinţe (fig. 7), fragmente ceramice,
unelte din os şi silex, apa1rţinînd culturii Vidra25 .
Nivelul neolitic este suprapus de un strat de viitură
- pămînt aluvionar gălbui - în grosime de ciroa 17 cm,
ce este ur ma t de un strat de humus, gros de cwca 46 cm,
depus în intervalul cuprins între momentul părăsirii aşe
zării neolitice şi cel al apariţi ei primilor constructori medievali (Pl. II).
La baza stratului feudal, ou excep ţia citorVia suprafeţe,
se întîlneşte o dungă de cenuşă, ce ara:tă că prima acţiune
întreprinsă de constructori a constat dintr-o defrişare prin
foc . Urmele acesteia sînt evidente în S 1, S 9, S 15 etc., la o
adîncime ce t>iari.ază între 1,50 m şi 1,58 m26_ In zonele în
care s-a circulat intens în timpul pr:ocesului de construcţie, stratul de cenuşă apare sub forma unar infiltraţii în
stratul de humus, ia[' acolo unde au avut loc nivelări im ediat după defriş·are el s-a conservat mult mai bine
(Pl. II, III).
Observaţii1e efectuate în suprafaţa cerceta.tă, respectiv
latura de sud a actualei incinte, .au permis să se tnagă
o serie de concluzii cu p rivire la natura fundaţiilor, p1ainul
23 Cele 52 de seqiuni trasate în interiorul ş i exteriorul monumen rului au fost numerotate de la I - XII în interi orul bisericii, de ;a
1- 37 În inte riorul incintei ş i de la A 1-A 3 în afa ra incintei.
24 N e refe rim În special la latura de sud a in cintei În care au
fos t surprin se primele urme a:e unui aşez ă mînt medieval.
25 Identificarea culturii ap a rţi ne lu i Eugen Co m ş a căruia îi adu cem
mulţumiri cu acest prilej.
26 To'.l te adîncimile sînt raportate fată de wagriss.

rezultat în urma zidirii lor, amenajările interioare ş i natura eleva ţi ei primei biserici ridioate în acest loc.
Săpar ea şanţurilor de fundaţie ale primei biserici s-a
făcut de la faţa stratului d e cenuşă, la o adîncin1e de
0,50 m şi pe o lăţime de O, 77 m. Fundaţia laturii de nord
a bisericii ave talpa la adilloimea de 2,01 m spre deosebire de cea de sud aflată 1a -2,74 m. Această diferenţă
de adincime de O, 73 m , existentă între tălpil e celor d ouă
fundaţii .a flate la o distanţă de 8 m una faţă de cealaltă,
se datoreşte pantei naturale a terenului oare coboară p e
direcţi1a nord-sud sub un unghi de 6° (Pl. III).
in vederea aplatizării terenului, fundaţia de sud va fi
ridic ată cu încă O, 73 m , iar supnrlaţa cuprinsă între fundaţii , cît şi Ziona imediat învecinată v:a fi nivelată cu ajutorul pămîntului scos din şanţurile de fundaţi e, ajungîndu-se la cota de nivel de -1 ,41 m .
Pe latu.rile de nord, vest şi sud biserica a avut fundaţii
din cărămizi (cu dimensiunile de 25X14,5 X 3,5 cm) legate
cu mortar, îngrijit lucmte (fig. 1-2). Grosimea lor este
unitară (0,70 m), iar adîncimea diferit ă 0,50 m pentr u
cea de nord şi 1,23 m pentru cea d e sud ~ datorită , după
cum am mai arătat, pant ei terenului.
In momentul dezafectării acestei biserici, fundaţia sa
d e nord a fost scoasă în mod sistematic, iar şan ţul umplut
cu resturi de materiale de construcţie şi pămînt, astfel
încît în cursul ceToetării nu a putut fi surprins decît şan
ţ ul de fondaţie (fig. 2) al acestui zid.
Fund1aţii l e avînd adîncirni diferit e si deci exercitînd
presiuni i.Ilegale asupra solului pe oare' se sprijineau, în
scopul de a împiedirca tasările inegale, constTuctorii au
bătut piloţi din lernn de stejar pe fundul şanţurilor d e
fundaţie ale laturilor de sud, nord-v;est şi sud-vest, în
vederea compactării solului. Piloţii , rectangulmi în secţiune (5 X 6 cm), cu o lungime de c1roa 30 cm, erau dispuşi în reţea la o distanţă de 10 cm între ei (fig. 1-2).
Fundaţia de vest, legată organic de cea de nord şi de sud,
este discontinuă, întrel'upîndu-se în regiunea mediană pe
o distanţă de 4,5 m.
In sfîrşit, referindu-ne la latura de est a biseiicii, am
putut constata că ea nu a avut o fundaţie de zid, nu atît
datorită faptului că nu a fost surprinsă, cît da torită inexistenţei ş an ţ ului său de fundaţie. Forma ei a putut fi
reconstituită p e baZia urmelor unui strat subţire de pie triş
- pe care credem că tălpile de lemn au fost a şezate
direct - al cărui 1JraseiU ne sugerează o absidă poligonală
cu trei laturi.
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Urmărind traseul fundaţiilor pă-skate,
fun daţie golite de conţinut, al pietrişului

al şanţurilor de
org,anizat pe 1atura de est şi pe baza mor mîntului M 5927, caire ne oferă
un element în plus în stabilirea limitei de răsărit a edificiului, am putut reoonstitui planul primei biserici ridicate
în acest loc. Este vorba de o bis·erică icu planul dreptunghiular simplu, ou a,bsida nedecroşată obţinută prin
simpla îngustare către est a laturilor sale (Pl. I) .
Dimensiunile sale, 1a exter~or, .sînt de 12 m lungime
şi 1O m lăţime, i1ar adîncimea absidei altarului de 2 m .
Cît priveşte aspectul elevaţiei, nu putem avan.sa decît
nişte ipoteze bazate pe interneptarea materialelor descoperite în şanţul de fundaţie al 1aturii de no11d . Ceea oe
credem însă că nu poate fi contestat este f.aiptul că avem
de-a faoe cu o biserică de lemn, concluzie 1a oare ne
conduc următoarele observaţii:
- lipsa în zona absid ei a unui şan ţ d e fundaţi e sa u a
unei fundaţii oaire să SJUSţină o elevaţ ie de zid ;
- discontinuitatea fundaţiei de pe latura de vest pe
o lungime considerabilă (4,5 m) ;
- prezenţa unor fragm ente d e tencuj,ală ce au fiaţa
dr eaptă sau profilată , în funcţie de locul pe ·r are. îl ocupă
în registrul fa ţad e lor , im· rever sul <CU un profil d at de
fo r ma în care au fost cioplite bîrnele aşezate în cununi
orizont.ale. Pe revers ten cuiala prezintă amprentele lemnului cioplit cu secuirea şi barda şi ale unor striaţiuni şi
cre s tături executaite pe suprafaţa bîrnel<0r .c u s-oopul de a
facilita ademrea t encui·elii la lemn . Două din fra gmen_
tele recoltat e, prin profilul lor, par a fi îmbrăcat o corniş ă ş i respectiv un brîu. Tencuiala are în compoziţ ia sa
var , n isip şi suficient de mult pietriş, ce îi conferă o rezisten ţă deos ebită . F1aţa ei este finisată cu ajutorul unui
sh·at de var.
In acelaşi şanţ de f•unda ţie din 'oare a fost disloootă
zi dăr ia au fost găsite fragmente de tenrcillală pictată în
douii culori, roş u şi albastru închis, avînd drept liant
paiul de orz. Un mic vas, descoperit în acelaş i loc, ce co nţin e de pereţii interiori urme de vopsea roşie de o nuanţă
asemănătoare cu aceea aplicată pe tencuială, a fo-st folosit
probabil pentru prepararea culorii cu ocazia pictării bise1·icii în interior.
In ved erea amenajării pardoselii interioare, s-a procedat la o nouă nivelare c u ajutor ul unui strat de pămînt
castaniu, ce conţine pigmenţi d e var cărămidă şi ·cărbune,
în grosime d e 0,27 m în interiorul bi.sericii şi de 0,12 m
in ext erior ul său . Din analiza f.ragmentelor d e pardoseală
recuperate r ei ese că d easupra a cestui strat d e egalizare a
fost turnată o masă de m ortar, cu o gr osime va:riab ilă d e
4 pînă la 6 cm - a-vînd în compoziţie bucăţi de var nestins, pietriş de dimensiuni mici şi m ijlocii şi fragmente
Mormîntul aparţine acestui prim edificiu de cult, fiind intersectat
şi acesta de zidurile construq:iilor de la sfîrş itul secolului al XVI-iea.
27

c:t

de cărămidă - , în care au fost încastrate cărămizi iden- tice ca dimensiuni ou cele folosite în fundaţii .
-Afi['maţia că ne aflăm în f1a~a unui edificiu d e cult
este sprijinită şi de exirstenţa necropolei organizată în
jurul sălu, necropolă ce apare în p1ain net difierenţ1ată faţă
de cea a bisericii de zid construită mai tîrzi:u, în afară de
faptul ·că unele morminte (Ms1, Msa, Ms9, M61) sînt suprapuse de zidurile construcţii1or de 1a ,sfîrşitul secolului al
XVI-lea. Deşi din motive obi:ective28 necropo1a nu a putut
fi cercetată ex,haustiv, au fost surprinse şi cer,c etate 12
mormi.nte29 - 10 adulţi şi 2 oopii - al căror inventar.
constînd din 4 monede şi o pereche de cercei, ne-a oferit
posibilitatea în10adrării oronologi·ce ,a monumentului . Cea
mai veche monedă este un aspru de 1a Mahomed II bătut
la Adrianopol în anul Hegir.ei 848 (20 aprilie 1444 - 11
mar tie 1445), descoperit în mormintul M 52 . În ordine cronologică, menţionăm un gros de la Albert de Brandenburg,
emis în 1544, aflat Ni mormî1tul M 56 , ·o monedă de la Ferdinand I, emisă în 1549, în mormîntul M 62 ş i un aspru de
la Murad III, da tat m anul Hegiriei 1003 (1574), în mormîntul M 61 , tot aici aflîndu-se şi perechea de c ercei.
Spre nord-est, 1a 3 m diistanţă de urmele primei biserici, în interiorul naosu1ui bis·er icii actuale alU apărut 4
masiv e d e zidăr~e de formă rectangulară (fig. 3-4), cu
dimensiunile de 0,8 X 0,56 m ~ce1e de est) şi de 1,2 X 0,56 m
(cele de vest) .
Bazindu-ne pe obs ervaţiile făcute, în sensul că: tehnica lor de construcţie este identică cu aceea a fundaţiilor
bisericii discutate mai sus ; nu fac corp comun cu fundaţiile biser icii lui Radu Ş erban ; sînt acoperite de nivelul
de construcţie şi de prima pardoseală a ra cesteia; dispunerea lor în plan gen erează un pătrat cu latum de 4 m ,
putem conchide că a vem de-a face cu fundaţiile unui
turn-clopotniţă construit din lemn oda tă cu biserica mai
sus prezentată .
Părţi componente ale unui aş ezămînt monrahial, chiliile
sînt prezente şi în acest caz, fiind amplasate la vest de
biserică , la distan ţă de numai 1 m faţă de 1atu.ra ei de
vest. După defri şarea prin foc, şi în raceastă zonă se efectuează o nivelare cu ajutorul unui strat de argilă curată,
bine bătătorită , ce ridică niV'elul terenului pînă la cota de
- 1,46 m. Pe acest strat au fost puse tălpile d e lemn
(cu secţiunea de 0,40 X 0,30 m) care, prin dispunerea lor,
a u generat p1anul viitorului corp de chilii . Tălpile s-au
păstrnt sub formă de lemn putr ed (fig. 5--6, Pl. II) în midle suprafeţe ·ce nu au fost intersectate de ziduri sau gropi
ulterioare.
În suprafaţa c ercetată au putut fi stabilite doa[' dimensiunile unei singure încăp eri (3 X 3 m) a flate chiar
28

Latura de sud a primei biserici este suprapu să de un corp de
ce este locuit ş i as tă zi.
Num erotare a a fo st făc ută de la 51 la 62.

î ncă pe ri
29
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PI.
„ Profilul ~e est al _S9: 1 sol _viu ; 2 -:- ~o ! _ aluvionar cenuş i u-găl bu i cu cera rn rc ă neo li tică la b ază; ' - humus; 4 strat de cărbune ş i cen u şă ; 5- sol brun , nivelare
c~ p a m 1~t scos ~1n . ş_~ n ţun le de fun d aţi e ale b1seucu . ( sec. XV ) ; 6 -----: sol ca~t~ ~iu cu pigmenţi de var, cără mid ă şi cărbu ne , nivelare în vederea ame naj ă rii pav imentu lui interior
s1 e_xtenor ... al b1ser_1c11 . . ! se~ . _ XV ) ; 7 morta! · nt vel de constru cţ1_e .. al c~1 l11l or ( sf. sec . X V I) ; 8 sol cafeniu , cu puţi ni
pigmen ţi de
mortar; 9 sol brun cu pig·
me n ţ1 de car.bune ş 1 caram1da ; I.o .. mortar, mvel de refacere a chil11_lor ( incep. sec. XVJ_II); 1 1 - sol brun roşcat cu pigm enţ i de că rbune, nivela re (încep. sec. XVIH); 12
- m ortar, mvel de refacere a chili ilor (sf. sec. XYT! I ) : 13 mol ez. nivel de demolare (în cep. sec. XIX ) ; 14 - so l vegeta l.
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lingă biserică,

cît

şi lărgimea

galeriei de acces (1 m). Ou

că în continuare compartimenta•rtea nu m ai poate fi
urmărită, tălpile trnnsvernale fiind dislocate de ziduri clin
altă epocă, credem că şi în ac·est caz avem de-a face cu
obişnuitul sistem de gruipall'e a cîte două încăperi la un

toate

vestibul, precedat de o galerie ce se întindea pe întreaga
lungime a corpului de chilii.
În încăperea, ale cărei dimenJsilUili au putut fi sit abilite
cu exaictitaite, au fost surprinse două paTdose'li succesive
(PL II) din cărămidă. Prima, din cărămizi identice ca
dimensiuni cu cele ale fundiaţ1ei bisericii, avînd rosturile
umplute cu argilă, a fost aşezată 1ca şi tălpile de lemn, 1a
faţa aceluiaşi strat de n~ve1are. A doua 1
a fost amenajată
după ce în prealabil cota de nivel a încăperii a fost ridicată cu 0,25 m prin depunerea a două straturi de argilă
curată de nuanţe diferite.
În colţul de sud-vest, în ambele momente a funcţionat
cîte o sobă, urmele celei de-a doua - bucăţi de chirpici şi
ca,h le - fiind surprinse răvăşite în interior ul încăperii ,
ca urmare a dezafectării ei şi nivelării tertenului. P eretele
sobei (fig. 9), din rare s-au •r ecoltat mai multe fragmente,
ena realizat dintr-o masă de chiinpici cu grnsime de 4-5 cm,
în oare fuseseră încastrate două tipuri de cahle cu destinaţie diferită:

- Primul tip, cahlele funcţionaJie (fig. 9), cunoscute
sub numele de vase sau oale-ooahlă, utilizat în vederea
măririi suprafeţei de încălzire a peretelui sobei, are
forma unor vase cu înălţimea de 17,5 c m , di.aunetrul gurii
de 15,5 ·cm şi cel al bazei de 8,2 cm. Prasta bine aleasă,
amestecată cu nisip foarte fin, este arsă pînă la cenuşiu
sau la roşu. Pereţii interiori ai .cahlelor conţin urme de
argilă. Aceia.stă prezenţă n e faoe să ·credem că în momentul ridicării pereţilor sobei, cahlele au fost umplute ou
argilă pentru a fi protejate de presiunea exe'Pcitată de
mai&a crudă de chirpici. După uscarea pereţilor sobei, argila a fost scoasă din cahle pentru oa acestea să-şi poată
exercita fuincţ:i.a.
- Al doilea tip, cahlele decorative (fig. 8 şi 9) apar
sub forma unor discuri, cu diametrul de 15,5 cm şi grosimea de 2,2 cm, or-namentate cu ·cruci înscrise în cel'curi
ş i alveole ce urmăresc circumferinţJa piesei.
Din cele prezentate mai sus reiese · că biserica de lemn,
descoperită la Comana, aparţine tipului străvechi, de plan
dreptunghiular cu absida slab marioată, obţinută prin simpla îngustare a extremităţii acestui spaţiu. Deşi se susţine
că la origine bisericile de lemn erau clădite pe o mică
temelie de bolovani nelegaţi cu mortar, sau în regiunea
de şes erau aşezate direct pe pămînt, abia în secolele
XVIII-XIX întîlnindu-se socluri originare de căramidă3o,
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cercetările efectuate la Comana relevă faptul că încă din
secolul al XV-le.a la bisericile d e lemn sînt întrebuin ţate
fundaţii de cărămidă.
Cît priveşte mijloacele menite să protejeze şi să decoreze pereţii bise·r icii, credem că elementele prezentate a u
reuşit să dovedească existenţJa atît a unei tencuieli exterioare, profilată în anumite r egistre - cu scopul d e a imita
paramentul bisericilor de zid - cit şi a unei tencuieli
pictate, în interior.
Avînd în vedere materialul numismatic descoperit în
mormintele micii necropole org.anizate în jurul bisericii,
cît şi observaţiile de natură striatigrafică, perioada de
funcţionare a acestui complex se poate încadra între mijlocul secolului al XV-lea şi sfîrşitul secolului al XVI-lea.
Luînd în considerare menţiunile documentare, dar mai ales
pe baza în-cadrării cronologice oferită de cercetarea arheologică, nu credem că greşim atribuind lui Vlad Ţepeş iniţiativ a ridicării acestui aşezămînt monahal. Un argument
în plus în acest sens îl constituie prezenţa pkturii la interior , cit şi m odul de tratare a paramentului care
imită pe a cel al bisericilor de zid - , Tealizăd ce pot fi
puse în legătură cu o atenţie deosebită .acordată de domnitor chiar unei ctitorii de mai mkă amploare.
In acest sens mănăstirea Comana tPebuie înţeleasă ca
un aşeză.mînt ridicat dre Vlad Ţepeş nu atît pentru afirmarea p restigiului său - ca în cazul ctitoriilor sale de la
Tîrgşor şi Snagov - , d mai ales pentru îndeplinirea obligaţiei de a ajuta construirea de lăcaş uri de cult şi în special viaţa monahală.
În final trebuie remamat faiptuJ. că modestia chiliilor
şi mai ales lipsa unei irncinte fortificate infirmă unele
păreri confocm căror<a Comana lui Vlad Ţepeş ar fi avut
- în mod cert - şi rosturi militare, făcînd parte dintr-un
sistem defensiv organizat de voievod în Cîmpia Română31_

1

Radu Creţeanu, Bise ricile de lemn din Muntenia, Bucureşti, 1968,
p. 18-19.
30

Cercetările arheologice a u arătat că viaţa obştei monahale nu a fost tulburată şi nici întreruptă de vreun eveniment violent32, ci dimpotrivă a luat o d eosebită amploare ca urmare a iniţiativei marelui boier Şerban viitorul domn Radu Şerban care, la sfîrşitul secolului al
XVI-lea, îşi alege drept loc al viitoarei sale ctitorii terenul pe care exista deja o aşezare monahală restrînsă,
aflată în vecinătatea moşiei bunicii sale Anca din Coiani.
Pe locul vechiului aşeză:mînit va fi ridi'Oată o biserică de
zid înconjurată pe oele patru laturi de corpuri de chilii,
clădiri cu destinaţie gospodărească şi o casă egumenească,
toate protejate de un zid de incintă cu turnuri poligonale
dispuse în cele patru colţuri.
31 Dan Berindei , op. cit.,
32 Inexi sten ţa unui strat

di strugeri violente.
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p. 16.
de incendiu nu permite presupunerea unei

Talpo iconostasului (S!C.XVl}

PI. JV . Profilul de morrar al S1v ; I - sol viu; 2 - strat de pămînt aluvionar cu ceramică neolitică la bază ; 3 - sol
4 mortar, nivel de constructie (sec. XVI) ; 5 sol brun. ni velare cu pămint rezultat din şanţuri l e de fundatie; 6
XVI ) ; ; - argil ă nisipoasă, strat de nivelare ; 8 patul de mortar al celui de-al doilea paviment (sec. XVII) ; 9 de mortar al pavimentului trei (încep. sec. XIX) ; l i moloz cu bucăţi de frescă, nivel de demolare; 12 - nisip ; 13
14 - pav iment din dale de piatră (mijlocul sec. XIX).

Din punct de vedere stratigrafic, continuitatea vieţuirii
apare evidentă, între oele două aş ezăminte neexistînd un
hiatus, ci o succesiune nemijlocită. Biserica ridicată la
sfîrşi tul secolului al XVI-lea este construită pentru a înlocui un lăcaş devenit nes atisf ăcător şi nicidecum o mănă
stire ctitorită p e locul unor vechi ruine de mult părăsite.
În m od firesc, constructorii vor men ţine în stare de
funcţiona.re biserica de le mn pînă în momentul dării în
funcţiune a celei d e zid, amplasarea acesteia fiind făcută
la o distanţă de 11 m , spre nord-est, faţă de cea existentă.
Turnul-clopotniţă , întîlnit chiar în această zonă, va fi
dezafectat , din el m e nţinindu-se pînă azi doar cele patru
fundaţii incluse în SiUpnafaţa naosului.
Ca o remarcă de ordin general l eg ată de mater ialele
cie construcţie în trebuinţate, trebuie reţ inut faptul că întreg ansamblul mănăstiri i va fi construit exclusiv din c ă
rămidă, piatra intervenind sub formă brută în cazul funda ţiilor zidului de incintă ş i sub formă p relucra tă în
cazul unor ancadramente.
Intîlnind o suprafaţă relativ aplatiz;ată, noii constructori nu VOT simţi nevoia efec tuării unei nivelări anterioare
săpării şa nţurilor d e fundaţie. Acestea se vor tăia , d e la
faţa unui stmt de pămînt b r un, aflat la cota de 1,47 m ,
adîncindu-se pînă la cota d e - 2,57 m (Pl. IV). Întreaga
funda ţie a bisericii, ex ecutată din cărămizi cu dimensiunile d e 26 X 14,5 X 4 cm, legate cu m ortar compus din var,
nisip şi foarte puţin pietriş, respectă o grosime uni tară
de 1,35 m 33, îngroşî ndu se în zonele de interferen ţă ale
absidelo·r laterale cu cea d e est.
Eleva ţia originară s-a păstr at pe traseul altarului
(fig. 10-11) şi naosului, pe o î n ăl ţim e variind între 10
şi 20 cm, aceste două compartimene fiind refăcu te într- o
etapă ulterioară , iar pe traseul pro.n aosului în mod cert
pînă la niv elul ferestr elor mi ci ce apar în registrul superior al faţadelor d e n ord şi de sud . Cărămizile utilizate
în elevaţie sînt de dimensiuni identice cu cele din fundaţie. Rosturile zidări e i , largi ş i îngrijit lucrate, în grosime de 3-4 cm, sînt pline cu mortar pînă la faţa cără
mizilor .
Soclul, în grosime de 10 cm şi cu înălţimea de 1 m ,
este drept, în partea superioară profilatu ra fiind realizată
prin retragerea s ucc es ivă a trei rînduri de :cărămi zi
(fig. 12).
Din uşile şi ferestrele puse la sfîrşitul secolului al
X VI-lea nu s-au mai păstrat decît ferestrele mici cu
arcul în semicerc şi evazate spre interior, aflate în r egistrul superior al faţadelor de nor d şi de sud, cele1alte
fiind supraînălţate şi modificate, ca formă, într-o epocă
tîrzie. Singurul păstrat ca formă, dar supraînălţat , este
33

O excepţie o constituie fundaţia ce are grosimea de 1,15 m.

brun închis cu materi:il ceramic din sec. XV-XVI;
patul de mortar al principalului paviment (se(:.
sol brun deschis, strat de niveleare; 10 patul
paviment din cărămizi hexagon ale (sec. XVI) ;

chenar ul d e marmură al uş ii principale, ai cărui montanţi
şi lintou d rep t •a u un p rofil liniar simplu.
Cît priveşte sistemul de d ecoraţie a l fatadelot, un sond aj efectuat in punctul de inte rf eren ţă a naosului cu p ronaosul, a pus în evidenţă urmele unui brîu - scos în
mod sistematic şi umplut cu fragmente de cărămidă - ce
împărţea faţadele în două registre de proporţi i inegale .
O serie d e materiale recoltate dim sectiunile ef ectuate în
jurul bisericii ne-au permis emiterea ~ei ipoteze cu privi!re la modul în care a fost realizat brîul ş i cornişa într-o
primă epocă . Este vorba d e o serie de cărămizi de formă
specială (fig. 13) dintre care cele cu UlI1 profil semicircular
ne sugerează posibilitatea împărţirii faţadelor în două registre prin intermediul unui tor, iar cele cu vîrful în
fo~ă de dinţi de fierăstrău par .a fi apa.rţi nut cornişei .
Incă din prima epocă foţiardele bisericii au fost tencuite, elementele care a1cătuiau d ecorul său - cărămizile
aparţi nînd co·rnişei şi torului fiind puse in eviden ţă
prin aplicarea pe stratul de tencuială a unei zugrăveli ce
imita culoarea ş i forma cărămizii.
Bolta naosului - refăcut în cursul secolului al XIX-lea
- probabil că la origine era o calotă sferică, p e pandantivi sprijiniţi pe arcuri pe console, pe care se înălţa
o turJă asemănătoare cu cea a pronaosului .
Numeroasele fragmen te de olane smălţuite, de culoare
galbenă şi verde, descoperite în cmrsul săpăturilo r , ne
arată că într-o p1imă ep o c ă biserica a fost acoperită cu
asemenea mateTiale.
În interi(;rul bisericii, în stratul d e moloz de sub actuala pardos ea lă, s-au descoperit numeroase bucăţi de
frescă (fig. 14) aparţinînd unei prime picturi, ce azi nu
se mai păstrează in situ decît pe pereţii interiori ai celor
două f erestre din r egistrul superior al faţadelor pronaosului.
Biserica prezin tă un plan treflat, comp artimentarea
interioaTă fiind cea obişnuită pentru un lăcaş ortodox
- pronaos, naos ş i altar, ultimele două cu abside semiciJrculare atît la interior, cît şi la exterior. Absidele sînt
destul de puţin prof:iJ1ate, oele de nord şi de sud avînd o
des chidere de 4 m ş i o a dmcime de 1,6 m , iar cea de est
mult mai teşită - m ai mult semielipsoidală ca formă d ecît semicircula ră - are o deschidere d e 6,5 m şi o a dîncime de 4,4 m. Lungimea totală a bisericii este de 19,5 m .
Altarul era despărţit d e naos pTintr-un iconostas din
lemn, a câTUi talpă, plasată la o distanţă de 3,3 m faţă
d e limita de est a absidei, a fost surprinsă în cursul cercetărilor (fig. 15).
De aceeaşi lăţime cu naos ul, pronaosul se apropie ca
formă de pătrat, avînd laturile de 6,5 m şi 6,8 m . Un zid
gros de 1,25 m , a cărui elevaţie se păstrează numai pe o
înălţime de 0,35 m, despărţea naosul de pronaos, comunica ţ ia între cele două încăperi efectuîndu-se prin intermediul unei uşi cu o d eschidere de 1,5 m . Aceasta conţi-
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nea două lăcaşui·i, cu dimensiunile în secţie de 0,26 X 0,2 m,
în care erau fixaţi montanţii de piatră. Pragul acestei
uşi, realizat din două lespezi mari de piatră, se afla la
cota de - 1,01 m .
Stratul de mortar. rezultat în urma procesului de construcţie (Pl. IV), a f~st surprins în cele trei încăperi, în
suprafeţele neintersectate de morminte, şi mai puţin în
exteriorul bisericii în jurul căreia au fost pradicate numeroase înmormîntări. În interiorul pronaosului, pe acest
strat de mortar, la 0,3 m spre vest de mormîntul Mxvu,
a fost descoperit un dinar bătut în 1568 la Kremnitz în
timpul lui Maximilian II (1563-1572), monedă ce ne
oferă posibilitatea stabilirii momentului de construcţie a
bisericii. în cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea,
indepen'dent de ştirile scrise existente.
O parte din pămîntul rezultat din şanţurile de fun daţie va fi folosit în vederea unei prime nivelări a interiorului bisericii . Stratul compact de mortar, de bună calitate, cu grosime de 4-7 cm, în compoziţia căruia intra
mult nisip şi pietriş mărun t, va constitui suportul unei
pardoseli, organizată în interiorul naosului şi pronaosului,
din cărămizi de formă hexag onală cu latura d e 13 cm şi
grosimea de 4 cm (fig. 3). Rosturile dintre cărămizi sînt
bine umplute. Cota de nivel la care s-a ajuns în interiorul celor două încăperi este de - 1,24 m , spre d eosebire de alLar tmde situaţia este pu ţin diferită atît in ceea
ce prive şte cota de nivel care se află cu 8 cm mai ridicată decît in rest, cît şi în ceea ce priveşte formatul cără
mizilor ce sint dreptunghiuliare (fig. 10) şi au dimensiunile celor într ebuinţate în zidărie.
Acest prim paviment. conservat mult mai bine în suprafaţa naosului şi altarului, în pronaos a fost deranjat
de morminte, fapt ce va determina într-o etapă ulterioară eliminarea lui aproape defin itivă.
La est, nord şi vest de biserică, neaflîndu-se construcţii anterioare, care să fi generat depuneri mai consistente şi să fi impus acţiuni de nivelare sau răzuire,
şa nţurile de fundaţie ale zidului de incintă se vor tăia
de la faţa unui strat de pămînt brun deschis, aflat la
cota de -1 ,24 m , penetrînd depunerile anterioare pînă
la adîncimea de - 2,24 m şi oprindu-se în solul brun
aluvionar. Fundaţia , cu adîncimea de 1 m şi lăţimea de
0,90 m , este construită din piatră, material destul de rar
folosit în zonele de cîmpie. Natura rocilor întrebuinţate
în funda ţ ie este de trei feluri:
1. Gresii microgranulare cu structură şistoasă,
friabile, cu ciment calcaros; de granulaţie medie, cu structură şistoasă, compacte, cu ciment calcaros; microconglom ern.tice, cu structură slab ş istoasă, compacte, cu ciment
calcaros - toate provenind din stratele de Frăteşti , dezvoltate sub faciesul grezos conglomeratic din Platforma
Burnas, respectiv zona cupr~ nsă între Valea Neajlovului
şi Dunăre.

2. Calcar - slab grezos, amorf, friabil, cu pete feruginoase, de vîrstă pleistocen infer i oară , provenit din stratele de Frăteşti ; alb lacustru, cu impresiuni de lamelibranhiate, de vîrstă levantin inferioară, provenit din zona
G reaca.
3. Silexuri elemente rulate sau subangulare, cu
spărtmă concoidală , de prov enienţă aluvionară, deci din
vecinătate 34 •
Construcţia

zidului de sud al incintei, plasat într-o
biserica şi chiliile anterioare, a
fost precedată de o dezafectare a lor. Astfel, din chilii
nu au fost lăsate decît tălpile de lemn care fuseseră
îngropate aproape în întregime în argilă cu ocazia amenajării celei de-a doua pardoseli. Fundaţia de nord a
bisericii a fost scoasă sistematic pe întreaga ei lungime,
iar par doseala demontată în întregime, spre deosebire de
cea din interiorul chiliilor care a fost menţinută parţial,
cel puţin în prima încăpere ale cărei dim ensiuni au fost
determinate cu exactitate. Toate aceste acţiuni au fost
ur mate de o nivelare a terenului afectat construcţiilor anzonă

în care

întîlneşte

34 Determinăr ile

aparţin

wmim cu aceasta ocazie.

geo'. ogului Didolf Svoboda,

căruia

îi mul-

terioare cu un strat de argilă galbenă. De la faţa acestui strat se va tăia şanţul de fuil!daţi, e al zidului sud~c de
incintă, fundaţia - cu aceeaşi adîncime de 1 m şi gro~
sime de 0,90 m - ajungînd -numai pînă la faţa stratului
de d efrişare prin foc aparţinînd secolului al XV-lea, fapt
datorat nivelă,rilor anteri,oare determinate de panrt:a terenului.
În elevaţie , păstrată parţial şi pe înălţimi diferite, au
fos t întrebuinţate cărămizi de aceeaşi calitate şi de aceleaş i dimensiuni cu cele ale cărămizilor din zidălria bisericii.
Tehnica de construcţie se deosebeşte d e cea a zidurilor bisericii numai prin grosimea rosturilor care d e
această dată variază înbre 1,50 şi 2,50 m . Zidăria aparţinînd acestei prime epoci se păstrează pe latura de sud,
care a suferit cele mai mulite trarrsfo:rmălri, pe o înălţime
de 0,30-0,60 m , iar pe celelalte laturi pe o înălţime mai
apreciabilă, ce nu depăşeşte însă 3,50 m .
Paramentul conţinînd pe alocuri urme de tencuială
dintr-o primă epocă , sîntem convinşi că de la bun început întregul zid de incintă a fost tencuit, fapt ce l-a
determinat pe Paul de Alep să creadă că „mănăstirea e
închisă cu ziduri de piatră" 3 5.
Incinta avea forma unui patrulater neregulat cu latura
estică de 44,10 m , nordică de 61 ,20 m, vestică d e 55,50
m si sudică de 61 ,20 m , cu turnuri poligonale dispuse în
cel~ patru colţuri şi un turn de intrare plasat pe latur~
de sud. Din cele patru turnuri d e colţ astăzi nu se ma1
păstrează decît cel de nord-vest şi acesta cu partea. ~upe
rioară refăcută, celelalte trei fiind dezafectate la m1Jlocul
secolului al XIX-lea.
Turnul de nord-vest prezenta într-o primă epocă două
n ivele, parter şi etaj , ce astăzi sînt înglobate în actualul
parter. Accesul la parter se efectua pe sub un arc, cu o
deschidere de 2, 75 m , ce unea laturile de nord şi de vest
ale incintei. Primul nivel avea dispuse pe cele şase laturi, la înălţimea de 1,50 m faţă de nivelul de călcare,
o suită de guri de tragere evazate spre interior, grupate
cite două pe cele patru laturi mai marri şi cîte una pe cele
două laturi mai mici. Cel de-al doilea nivel al turnului
avea gurile de tragere grupate cîte trei pe o latură, cea
din mijloc - delimitată în partea superioară de o mică
arhivoltă fiind flancată de altele două de formă dreptunghiulară. Dis<tanţia între pairdoseala etajului şi glaf~
gurilor de tragere fiind de numai 0,60 m ele nu puteau fi
utiliz,ate decît dintr-o poziţie joasă.
O uşă plasată deasupra arcului ce leagă zidurile de
nord şi de vest ale incintei, permitea accesul la nivelul
etajului probabil prin intermediul unei scări mobile de
lemn, concluzie la care ne conduce absenţa fundaţiei
unei scări de zid, cît şi a urmelor unor console încastrate
în zidul de incintă.
Celelalte turnuri de colţ, avînd acelaşi plan, putem
presupune că erau asemănătoare ca structură cu cel descris mai sus.
Tlp·nul de intrare, ce .avea o clopotniţă la nivelul sup eri.or36, nu ni s-a păstrat decît sub forma unor fundaţii,
cu latura de 8 m şi grosimea de 1 m , plasate la o distanţă
de 1,50 m faţă de turnul de sud-vest al incintei. Prezenţa
unor fundat.ii. la nord-vest de cele ale turnului de intrare,
ne face să ~r~dem că nu puteau aparţine decît unei scări
realizată dintr-un masiv de zidărie, de plan înclinat, stră
puns de două goluri terminate la partea superioară prin
două arce, ce permitea accesul la nivelul etajului.
P e cele patru laturi ale incintei erau amplasate o serie
de clădiri cu destinat.ii diferite. Astfel corpurile de chilii
se aflau pe laturile de est, vest şi nord-est, clădirile cu
destinaţie gospodărească pe latura de sud , iar beciurile
deas upra cărora se afla probabil casa egumenească - ce
azi este rezultatul unor refaceri ulteri oare - pe Lat ura
de nord.
~s
36

Paul de Alep, op. cit., p. 210.
Ibidem. Autorul ne arata ca „clopotniţa e deasztpra uşii" ·
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Chiliile de pe latura de est se păstrează sub formă de
ruine, fiind descoperite în cursul cercetărilor. Şanţurile lor
de fundaţie se taie de la faţa aceluiaşi strat de pămînt
brun deschis. Fundaţiile, construite din cărămizi legate
cu mortar, au adîncimea de 0,40 m în cazul zidului longit udinal şi a celor transversale şi de numai 0,25 m în
cazul zidului galeriei ce precede încăperile propriu-zise,
iar lăţimea de 0,55 m şi respectiv 0,95 m. Elevaţia se păs
trează pe înălţimi variabile ce nu depăşesc ~0 , 85 m , grosimea ei fiind de 0,50 m p entru zidurile chiliilor şi de
O 60 m pentru cel al galeriei.
' Pentru a preîntîmpina efectele unor tasări inegale,
cauzate de sarcinile d iferite pe care le suportau fundaţiile
chiliilor în raport cu cele ale zidului de incintă, zidurile
tr ansversale - la nivel de fund aţie - au fost adosate
f undatiei zidului de incintă. La nivel de elevaţie, îmbinar ea s-~ făcut printr-un sistem special. Este vorba de realizarea pe faţada interioară a incintei a unor lăcaşuri, cu
lăţimea de O 28 m si adîncimea d e 0,10 m , în ca.re a u fost
încastrate zidurile 'transversale, ce depăşeau în lăţime limitele acestor goluri cu cîte 0,11 m , realizîndu-se astfel
o îmbinare în sistemul de „nut şi feder".
In vederea amen ajării pardoselii se efectuează o nivelare. stratul d e m ortar în grosime de 3-4 cm, rezultat
în ur~a procesului de o01DstriUJcţie, fiind suprapus de un
strat de pămînt scos din şanţurile de fundaţie, în grosime de o,Io m în interiorul gal eriei. şi de 0,15 m în interiorul încăperilor. P avimentul, din cărămizi cu dimensiunile de 26 X 15 X 4 cm, este aşezat pe un str;at de morrtar gros de 4 cm, a cărui compoziţie nisip, pietriş
mult şi foarte puţin vair - l...;a făc u t să fie puţin r ezistent. Cota de nivel la care se ajunge cu pardoseala este
de - 1,06 m.
Ca plan, chiliile sînt mioi, dreptunghiulare, g rupate
cîte două la un vesti.bul. Au fost surprinse 6 chilii şi 3
vestibule, ce alcătuiau un corp lung d e 33 m , aflat la
5 m distantă de tu:mul de nord-est şi de 2,50 m faţă de
cel de sud-~st. Fiecărei chilii îi corespunde spre exteriorul
incintei cîte o gură de tragere evazată spre interior <şi
delimitată în partea superioară printr-un arc. Glaful
acestora se află la
1,50 m faţă de cota de nivel a pard oselii.
Vestibulul din mijlocul acestui corp de chilii comumca
cu exteriorul incin tei prin tr-o ieş ire delimitată la partea
s uper io ară printr-un arc.
ÎncăperHe emu precedate de o galerie 37 , cu lăţim~ d e
1,30 m , care, d eşi nu se mai păstrează , avem convmge~
rea că se prezenta s ub forma unui sistem d e arcade ş1
coloane sau stîlpi ce nu se sprijineau direct p e fundaţie,
precum cele din secolul a l XVIII-lea, păstrate pe latura
de vest pînă în zilele noastre, ci pe un parapet de zidări e
ce se ridica pînă la un nivel median. Un argument în
sprijinul acestei afTmaţii îl constituie faptul că zidul
galeriei mai păstrează pe o înălţime ce nu ~epăşeşt~ 0,50
m, urme ale elevaţiei , întreruptă de cel e trei pragun plasate în dreptul vestri.bulel or.
Chiliile de pe l!aturia de vest se păstrează mai mult la
nivel de fundatie cele de azi fiind rezultatul unor refaceri ulterioare ' c~ nu au afectat însă drecit în mi,că mă
sură dispoziţia' lor planimetrică, dar au produs modif!ică.ri
în ceea ce priveşte accesul în încăperi . Şi pe această latură chiliile erau grupate cîte două la U111 ve&tibul , eJQcepţie făcînd cel d e norid oa1re oomun~ca -cu o singură chilie.
Acest corp d e încăperi, în lungime de 33,15 m , plasat
la o distantă de 11,25 m faţă de turnul de nord-vest şi
de 8 m faţă d e cel d e siU!d-vest, era format din 7 c hilii
şi 4 vestibule, fi ecărei chilii -oorespunzindu-i spre exter iorul incintei cîte o gură d e tragere ce are glaful la o
înălţime de 1,50 m faţă d e nivelul paTd oselii. Şi în acest
caz încăperile erau p recedate de o galerie asemănătoare
cu cea d e pe 1atum de est.
Clădirile cu destinaţie gospodărească, de pe latura de
sud a incintei, sie întindeau p e o lungime de 36 m , fiind

+

37 în
în s e :11nările sale Paul de Alep prezint ă
-:<ale rii arcate de iur împreiur" (op. cit. , p . 21 0).

inc1nt::i

ca

avînd

plasate la o distanţă de 1 m faţă de turnul de in t rnre şi
d e 9 m faţă de turnul d e sud-est. O dată stabilit planul
cît şi dimensiunile pe care le prezintă aceste încăperi ,
vom încerca formulaJI"ea unor i!p ote21e cu privire la d estinaţia fiecăreia în parte. Astfel încăperea nr. 1, dis p unînd
d e o suprafaţă de ap,'oape 50 mp, nu credem că greşi m
considerînd-o ca fiind trapeza mănăstirii.
În continuare, încăperile nr. 2 şi 5 par să fi fost destinate unor bucătării, despărţite de o mică încăpere de
trecere (nr. 4). În zidul de nord al a cestei încăperi a fost
identifioat glaful unei f erestre, ce corespunde într-un vestibul (nr. 3) prin care se efectua accesul în cele d o uă
bucătării . Urmează două chilii (nr. 6 şi 8) d espărţ it e d e
un vestibul (nr. 7) - precedate de o galerie - afectate
person alului ce deservea bucătăria. În sfîrşit, ultima în ·
căp ere (nr. 9), cu o suprafaţă dest ul d e mar e (30 mp),
trebuie să fi constituit o m are căm ară de alimente.
Casa egumen ească , am plasată pe lat u ra d e nord a i ncintei, era o con&trucţi-e de p1ain drieptuinghiu1ar cu dimensiunile exterioare de 27 X 8,6 m , ce cuprindea b eciuri întinse pe întreaga supr afaţă, peste care se ridica în tr-o
primă epocă d oar parterul, astăzi mult transformat. B eciurile sînt împăr ţit e în dauă nave, printr-up şir de arce
sprijinite pe stîlpi. N avele, cu o lăţime egală (3 m), sînt
acoperilie de b olţi sem ~cilindrioe. Accesul în beciuri se
efectua pe latura de sud prin intermediul unei scări d e
lemn ce corespundea într-o încăpere perpendiculară pe cele
două nave, boltită ş i ea semicilindric . Iluminatul era asig u rat prin 13 ferestre, îngustate spre exterior şi evazate
spre interior, plasate cite 6 pe latura d e nord şi de sud,
iair una p e latura de est. În grosimea zidurilor se remarcă
prezenţa a 4 firide, două în zidul de nord şi cîte una în
cel de est şi cel al gîrliciului.
O dată creată o imagine de ansamblu asupra înfăţişării
formelor iniţiale ale ·complexului monasti:c ridicat în a
doua jumătate a secolului al XVI-lea, vom încerca să
prezen tăm în succesiun ea lor principalele etape de refacer i sau adăugiri , ce au avu t drept rezultat modificarea
aspectului său iniţial.
I. Prima acţiune de refaoere este legată de înlocuirea
pardoselii din in teriorul bisericii cu una nouă realizată
d in cărămi zi dreptunghiul.are de mari dimen siuni (50 X
X 25 X 9 cm) . Vechea pardoseală fiind degradată şi seoasă
pe a lo curi, se va proceda în primul rînd la o nivelare cu
ajutorul unui strat de argilă n i sipoasă în grosim e de
3- 4 cm, urmată de turnarea unui strat de mortar în
grosime de 3 cm ce va constitui suport ul noului paviment. Acesta s-a conservat în anumite :oorre din suprafiaţJa
pronaosului, spre deosebire de naos unde, în m omentul
dezafectării sale, a fost scos sistematiic şi aa urmare nu
au p u tut fi surp1inse decit an1pr en tele lăsa te de cărămizi
pe suportul de mortar (fig. 16). În interiorul altarului
vor fi u tilizate cărămizi de dimensiuni obişnui te (26 X 15
X 4 cm) .
Stab ilirea mom entului ,a cestei intervenţii la mijlocul
secolului al XVII-lea s-a făcut cu ajutorul a două mor minte (Mu şi Mur ), dintre care primul - datat în anul
1662 - este mtilnit şi suprapus de acest al doilea !Ycl'viment, iar cel de-al doilea - datat ca fiind anterior anului
1668 - int,ersectează aoest paviment3 8 .
II. Cea mai impo rtantă acţiune de refacere şi oonstrucţie este în treprinsă în anul 1700 de marele vorni'c Şerban
Cantacuzin o oare, prin amploa:rea lucrărilor efectuaite, s~a
dovedit a fi un „ desăvîrşit ctitor"39_
Vom îniceroa în rîndwrile oe urmează să semnalăm, în
măsura Î!Il care a m reuşit să le surprindem, intervenţiile
pe oare le-a suferit complexul în această epocă:
- Adosarea unui pridvm· 1a faţJada de vest a bisericii40, pridvor din care azi nu se mai păstrează d ecît
3a Elementele ce au pe rmis datarea acesto r mormi nte vor fi prezen tate În capitolul referi tor la necropola d in interioru] pronaosului.
39
Iorga, Insc ripţii din bisericile României, Bucure şti , 1905,
.
p. 84 f.I.
40 Ibidem . Cu acea s tă ocazie pe faţ ada de vest a pronaosului este
pu să pisania ce aminteşte succint lucră r ile efectuate, cît şi pe autorul lor.
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Fig. 1. Fundaţia laturii de sud a bisericii de lemn (sec. X V). Fig. 2.
Fundatia ~ i şanţul de fundaţie golit de conţ in ut, din col ţu l de nordve t al bisericii de lemn (sec. XV).

Fig. 3. Fun d aţia turnului de lemn (sec. XV) ş i prim a pardo sea lă din
interiorul bisericii de zi d (sec. XVI). Fig. 4. Fnud aţia turnului de lemn
(sec. XV).

fundaţiile

sprî nceană realizată

urmele unei pardoseli din cărămidă,
de înmormîntări. În această
epocă, pridvorul trebuie să fi fost deschis, forma în care
ni se p rez intă azi fiind rezultia•tul unei refaceri integrale,
pe vechile temelii, realizată într-'() etapă ulterioară .
- Etajairea ·c hiliilor de pe 1atura de est şi practioarea
unor f eres tre în zidul de incintă la nivelul etajului, menţinîindu-se zidăria încăperilor, dar modificîndu-se cea a
galeriei. Aceasta este înlocuită cu un port.ic reali:oat din
arce ce se sprijineau pe coloane din cărămidă, concluzie la
care s-a ajuns prin analogie cu transrormări1e petrecute
pe latura de vest a incintei, mult mai bine surprinse, cît
şi p e baza cărămizilor de forma unui sfort de cerc descoperite în molozul rezultat în urma de2la!fectării acestor
c o nst r ucţii. Totodată , la nivelul parterului se amenajează
o nouă pardoseală din cikămidă , după ce în prealabil se
procedase la o nivelare cu ajutorul unui strrat de pămînt
castaniu închis în grosime de 5 cm.
- Etajarea corpului de chilii de pe latura de vest are
loc in condiţiile reconstruirii sale integrale, respectîndu-se
vechiul plan. Zidurile transversale sînt de cele mai multe
ori uş ol· deoalate, de această dată ne mai urmărindu-se
încastrarea lor in nişte lăoaşuri special create. T ot cu
această ooozie, extremităţii de nord a corpului de chilii i
se adaugă o nouă încăpere. În grosimea zidurilor despăr
ţitoare dintre două chilii au fost create firide terminate
în partea superioară cu un arc în plin cintru, al căr ui
contur este subliniat de o sprînceană de zidărie . Galeria
parterului este înlocuită printr-un portic realizat din 14
travee. dintre care 13 cu arcul în aco1adă subliniat de o
în

(fig. 19)

şi

bună măsură deranjată

din cărămizi aşezate pe 1at. Ultimul
arc, cu o deschidere mai mare, era dev~at spre vest în
raport cu aliniamentul faţadei , în scopul riealizării unei
legături intre corpul chiliilor şi casa egumenească.
Arcele se sprijineau pe colo.aine din cărămizi de format
special, prin intermediul unor imposte r ealizate din două
rînduri de cărămizi retras·e. Între 1aI'oe, pe f.aţiadă, au fost
plasate cîte două cruci din cărămizi aşezate pe oant.
Ca w·mare a ridicării cotei de nivel a paa'.'dose-lii cu
0,60 m , în dreptul fiecărei ·chilii se vor prnctioa în zidul
de incintă noi gmi de tragere, axate faţă de primele .
Glaful noilor goluri se va afila de asemenea la înălţimea
de 1,50 m faţă de cota pardoselii reamenajate.
Etajul conţinea o suită de incăperi precedate de o galerie ce supriapunea porticU!l. Ferestrele nou create în zidul
de incintă sînt deliminate în partea superioară de un arc
teşit mîner de coş - în gTosime de 15 sau 20 cm şi
subliniate 1a interior de un mic profil adînrcit pe limita
superioară a arcului. Profilul şpaleţilor şi a părţii superioare a arcului este determinat de forma evazată a ferestrelor, atît spre interioir cît şi spre exterior.
- Turnul de nord-vest este refăcut şi supraînăJ.ţat de
la al doilea nivel al gurilor de tragere. Prin ridioarea cotei
de nivel a planşeului dintre parter şi etaj cu 2,05 m ,
parterul devine mai înalt •cu 1,45 m , dacă ţin-em cont de
fapiul că ş i nivelul de călca.re a fost rid~cat cu 0,60 m . Tot
acum sînt obturate gurile de tragere şi uşa d e 01CCes la
nivelul etajului din secolul al XVI-lea, cireîndu-se noi
goluri ce se păstr ează şi astăzi
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Fig. 5, 6.

Tălpi

de lemn

aparţinînd

chiliilor (sec. X V). Fig. 7.

L ocu i n ţ ă

ne o litică.

P e latura de est a turnului se adosează o mică încă
pere cu două nivele.
- Casa egumenească se r.efaoe pe vechile beci uri, parterul modificat fiind suprapus de un etaj. NoUia. rezolvare a planului parterului a determmat realiz;area la nivelul beciului a noi puncte de sprijin amplasate în nava
de sud sub forma unor ziduri ce leagă cele 4 pile de latura sudică a beciului.
- În exteriorul incintei, la nord de oasa egumenească,
se adosează un foişor, ridicat pe un soclu înalt de cără
midă, cu baza pătrată şi sprijinit la nord de două contraforturi. Pe soclu se înalţă 10 coloane de piatră, cu capitele şi b aze profilate, ce susţin arcuri în .acoladă . Deasupra
bazei şi sub capitel coloanele au cîte o brăţară ornamentată cu motive florale . Cele două coloane încastrate în
zidul faţadei au brăţma deoorată cu un . vultur bicefal cu
c oroană.

între turn, corpul vestic de chilii şi casa
se realizează printr-o încăpere despărţită în
două nave pr in intermediul a 3 pile legate prin aircade,
ce susţin planşeul nivelului superior. O dată stabilită legă
t ura între cele trei corpuri aocesul la nivelul superior al
tur nului se va efectua prin intermediul casei egumeneşti .
- În cadrul clădirilor cu destinaţie gospodărească încăperile cu cea mai mare supnafaţă (nr. 1 şi 9) sînt comp artimentate prin ziduri transversale, iar pe latura de
nord a fostei trapeze sînt alipite o galerie şi o încăpere
ale cărei dimensiuni şi funcţionalitate nu au putut fi stabilite.
-

Legătura

egum enească

par ţial

Latura de sud a zidului de incintă este refăcută
pe noi fundaţii adăugîndu-i-se contraforturi exte-

r ioare.
- Incintei i se alipesc patru corpuri de zidărie cu
utilitate sanitară: două pe latura de vest şi d te unul pe
laturile de est şi de nord.
- Trei ani mai tîrziu, acelaşi ctitor ridică în colţul de
sud est al incintei un paraclis a cărui pisanie arată că şi
„alalte case şi chilii ce se văd" sînt „făcute de Şerban Cantacu zino" 4 1.
III. La mij1ocul secolului al XVIII-lea, este în1ocuită
din nou pardoseala din interiorul parterului ce1or două
corpur i de chilii. De această dată, suportul pardoselii de
c ă rămidă îl reprezintă un strat de argilă, ce suprapune
o nivelare prea1abilă a interioare1or realizată cu un pă
mmt cenuşiu, la faţa căruia s-a găsit o para emisă în
1730 la Istanbul în timpul lui Mahmud I (1730-1754) ,
monedă ce a oferit posibilitatea stabilirii momentului
a cestei intervenţii .
Tot la această dată se efectuează reparaţii la zidul de
incintă, latura de vest fiind parţial p1aoată.
IV. După mai bine de un secol de la importantele refaceri petrecute în timpul lui Şerban Cantacuzino, mănăs
tirea se afla într-o s~e avansată de degradare, consecinţă a lipsei de grijă manifestată de călugării greci faţă
de aşezămînt, a campaniilor militare desfăşurate în jurul
ei la sfîrşitul secolului al XVIII-1ea şi a cutremurului înregistrat în primii ani ai seooJ.uJ:ui al XIX-lea.
4 1 Imcripţiile medievale ale României, vol.
I.,
(sec. XIV-XVIII), Buc., 1965, nr. 584.
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Oraşul

Bucureşti

8

13

Fig. 8. D isc ce de co ra peretele so bei. Fig. 9. Fragment d in peretele de
chirpici al sobei. Fig. 10, 11. Vechiul traseu al alr:u ului (sec. XV).
Fig. 12. Soclul bisericii de zid. Fig. 13. Cărămi zi apa r ţin î n d corn i şe i
ş i t o rului bisericii (sec. XVI).
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c

toate daniile aoordate mănăstirii de domnitorii fa. ~i în vederea unor reparaţii, se renunţă la corpurile
n ano~
. d
d 1 . . te•
d e clădiri de pe laturile de est ş1 . e s'.:1 a e ~ncm _1,
fa pt explicat prin existenţa la a:ea~ta data a unui numar
d e călugări mult mai redus dec1t m secolul al XVII-lea.
_ Zidul de sud al incintei suportă noi intervenţii , 1a
· terior fi ind amplasate două contraforturi. La exterior se
~osează noile încăperi cu destinaţie gosp?dărească, mult
reduse ca suprafaţă in raport cu cele antenoar·e.
_ Zidul de vest al incintei este consolidat şi el cu
ajutorul unor ~ontraf?rt~~ . ·eX!terioare .
.
• . . .
_ in interiorul b1senc11, pardoseala dm caram1da est·e
înlocuită cu una din plăci de piiatră de formă neregulată
(fig. 20), în care vor fi întrebuinţate şi o parte din les:
pezile d e mormînt întilnite. în pror:aos, fapt ~e d~ota
din partea călugărilor greci o nepasare totala faţa de
mormintele ctitorilor şi urmaş ilor lor.
O serie de monede turceşti - o para emisă în 1774
în timpul lui Abdul Hamid I (1774-1789) ; o aocea şi două
parale emise în 1789 la Istanbul în timpul lui Selim III
(178 9-1807) ; două parale emise în 1808 la Cairo şi Istanb ul şi două accele emise în 1808 la Istanbul de Mahmud II
(1 808-1839), descoperite pe suportul de mortar al
acest ei pardoseli, ne oferă posibilitatea datării ei în prim ele do u ă decenii ale secolului al XIX-lea.
V. Ultim ele transformări, intervenite la mijlocu·l secolului al XIX-lea , îşi pun amprenta şi asupria bisericii, al
cărei plan suferă modificări ca urmare a deman telării
şi refacer ii n aosului şi a1tarului. Gropile demantdatorilor
pornesc d e la nivelul pardoselii de piatră şi urmăresc în
marea lor majoritate traseul zidurilor. Naosul este supralărgit şi întărit la cele patru colţuri cu masive de zidărie
exterioare, o dispoziţie constructivă raţională pentru a susţine împingerile arcurilor mari şi ale turlei. in jumătatea
de vest a absidelor naosului supraînălţarea fundaţiei este
făcută cu neglijenţă, neputîndlu-se în nici un caz compara cu calitatea şi trăinicia construcţiei precedente, cără
mida folosită acum fiind de proastă calitate.
Absidele oo.osului şi altJairuilui, acum poligona1e la ex1Jerior ş i semicirculare la in<terioir, devin mai largi (5,5 m
pentru naos şi 8,2 m pentru alta.ir) şi mai adînci (2 m
pentru ooos şi 3,8 m pentru altar).
Prin suprialăirgirea altarului (fig. 10-11) biserica cîş
tigă în dime nsiuni 1,5 m , ·ajungînd 1la llU!l1.gimea de 26,5 m.
- Demantelariea zidlll!I'ilor pridvorului şi refaioerea sa
pe vechile temelii.
- Desfiinţarea zidului despă.rţitor dintre naos şi pronaos (fig. 17).
- Molozul rezultat din demol:aiPea naosului şi altarului
este folosit pentr<U nivelar ea şi ridicairea ·Cotei de nivel din
interiorul biseri'Cii. Deasupria s1iratului de moloz, în gJ"osime de 0,63 m , este pus un strat de nisip g;i.· os de 6 cm,
pe, car e este amenajată o pairdoseală din lespezi de piatră
de formă rectangulară. Cota de nivel la Clare se ajunge
est e d e - 0,37 m în supriad'aţJa pridvo rului, p:ncmaosului
şi naosulUii. şi de 0,19 m în altiair.
Stabilirea momentului acestor transformări , suferite de
biserică 1a mijlocul secoliU!lrui al XIX-lea, s-a făcut cu ajutorul monedelor descoperite în st:nartJul de mo1oz, din oare
enumerăm: o aceea emisă în 1834 la Istanbul în timpul
lui Mahmud II (1808-1839) şi două parale şi o aceea
emise în 1839 la Istanbul în timpul lui Abdul Medjid
(1 839-1861).
- Nivelul ultimei pa!rdoseli, ad'lîndu-se 1a o cotă mai
ridioată cu 0,87 m decît oea. a plll'doselii iniţiale, a determinat supraînălţarea ferestrelor şi uşii pronaosului, ceea
ce a avut drept Pezultat modificarea -aspeotu1ui 1or ini·
ţial. Totodată sînt obturate forestrele din registrul superior ·a l faţadelor.
- Interiorul bisericii este decomt cu o nouă picLură,
ce a dăinuit pînă în zile1e noastre.
Aspectul iniţial al monumentului suferă noi modificări
ca urmare a renunţării în continuare la unele oomponente
ale complexului sau a înlocuirii lor ou altele noi, diferite
ca amplasament şi arhitectură .

- Este vorba de dărîmarea turnmiL' r din colţurile
de nord-est, sud-est şi sud-vest ale inc:!• lei şi a turnului
de intrare cu clopotniţă, care este demantelat pînă la
nivelul fundaţi ei şi înlocuit cu unul nou, ridicat pe aHe
fundaţii.

se efectuează reparaţii la zidul de incintă,
sud-vest fiind refăcut complet în unghi
drept, iar latura de sud este legată organic de noua clopotniţă . O încăpere nou construită în această zonă va face
legătura intre corpul de vest al chiliilor şi zidul de sud
al incintei .
- La nivelul parterului chiliilor de vest, ca urmare a
p r acticării unor uşi ce permiteau accesul direct din portic
în fiecare chilie, dispare funcţia de încăperi de trecere a
vestibulelor, ele devenind încăperi locuibile cu atît mai
necesare dacă ţinem cont de faptul ci într-o etapă anterioară se renunţase la celelalte chilii.
- In vederea creării unor încăperi mai mari , la nivelul etajului se renunţă la unele ziduri despărţitoare şi
implicit la sistemul de boltire, acesta fiind înlocuit cu un
planşeu din grinzi de lemn. Aceste încăperi vor primi cîte
o fereastră ce corespundea spre galeria de acces. La rîndul lor, vechile uşi şi ferestre vor fi redimensi()IIJ.ate, ca
urmaTe a unor supralărgiri sau completări de zidărie.
- Arcadele galeriei de acces sînt refăcute de la nivelul parapetului, pe pile pătrate, cu o mică bază din cără
-

colţul

To todată
său d e

midă .

ln turnul de nord-vest, singurul menţinut în stare
datorită faptului că se află în zona de
interferenţă a chiliilor cu casa egumenească, se refac
planşeele de lemn, iar ferestrele suferă uşoare modificări.
La nivelul etajului se obtu.Tează accesul direct din
tu,m spre încăperea adosată la est şi ca urmarre se v:a
d eschide o uşă în peretele de sud a acesteia.
Un rol important în configuraţia unui aşezămînt monahal îi revenea necropolei. ln timpul săpătlll!I'ilor au fost
surprinse şi cercetat e 70 de morrnmte dintre oare 20 se
aflau în pronaosul bisericii iar 50 în exteriorul ei 42 . Cifra
totală se referă numai 1a morminte1e întregi siau parţial
deranjate ce au putut fi individual.i:oa-te .
Ca o remarcă de ordin general, de la bun început trebuie subliniat faptul că cimitirul nu depăş·ea raza de
7,5 m în jurul bisericii, morrnÎ!ntele fiind grupate în
special pe latura sa de sud unde desimea lor, ca şi succesiunea fazelor de înmormîntare 1a iil1'terva:1e soorte de
timp, au dus la derianjrarea mormmiJe1ar a;n,t erioare. Numărul oelor oare nu au fost secţionate de gr:opi uJ.rberioaTe,
conservînd deci schelete Îlnrflregi, este sensibil egial cu acela
al scheletelor răvăşite de înmormîntările tÎ!rzii.
Scheletele cercetate aveau orientarrea. ritului creştin de
înmormîntare, urmînd-o în mod rigu.rros pe a ceea a bisericii, mrci deviaţii fiind întîlnite numai 1a 5 morminte
dintre care 3 (M, , M2, Mi4) se abat spre nord-'est, iar două
(M3 şi M1) spre sud-est.
„
Lipsa fibrelor lemnoase din jurul scheletului, precum
şi săparea gropii de morm]nt pe măsuna. rel!aitiv exactă a
mortului, ne conduc la 1oonciluzia că în marea majorita:te
a cazurilor înhumairea se făcea fără sicriu. Morminte1e nu
se deosebesc între ele deoîrt; prin poziţia aintebooţe1or. Sub
a.cest aspect, 'l"eferindu-ne 1a cele a căror poziţie a putut
fi stabilită cu exactitarte, •au ·apă.irut 1atît schelete cu amîndouă antebraţele aduse pe abdomen (mormintele 1 2 3 18
20, 24, 28, 31, 32, 39, 44), sau pe bazin (mormint~le'
12'.
27, 34, 38, 43, 49), cit şi scheletele cu unul din antebraţe
adus spre umăr, iar celălalt pe abdomen (mormintele 19,
22, 36, 37), sau cu amîndouă aduse spre umăr (mormintele
6, 7, 29, 33).
In ceea ce priveşte vîrsta. înhumaţilor, mairea majoritate a mormintelor ·a u apairţinut unor indivizi maturi, iar
cinci unor copii (mormintele 2, 32, 34, 49) sau adolescenţi
(mo-rmîntul 1). Pre2'ienţJa. mormintelor de copii în cadrul
acestei necropole ne conduce la concluzia că aici au fost
-

de

funcţionar e

9:

42
umerotarea mormintelor din pronaos s-a făcut de la I la XX.
iar în e~teriorul bisericii de la 1 la SO. La aceasta se ad au gă cele
1? '!1c:irmmte (51-62) aparţinînd necropolei organizate în jurul primei
b1senc1.
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Fig. 14. Fragmente de

frescă

(sec. XVII).

înmOirmîntaţi nu numai membrii obştei mQII1Jahale, ci şi
per soane din sînul populaţiei satului, probabil aflate într-o
legăt'Ulră mai strînsă ou măinăstwea.
Dintre toate moirmintele oer·cetate, unul singur (M1)
este tăiat de fundaţia a bsidei albaruliui. refăcut la mijlocul secoluJui a1l XIX-lea.
Din prima fază a n e'oropolei f.ac parte ·c u certitudine
un număr de 15 morminte (1, 3, 12, 24, 25, 26, 29, 31 ,
32, 33, 35, 45, 46, 49, 50) oare au putut fi înoadT'a·ile între
sfîrşitul secolului al XVI-lea şi sfîrşiulcelui de-al XVII-lea
datorită faptului că gropile lor se taWe d!e Wa. faţa unui
strat imediat superior celui de oonstrucţie al bisericii.
D ouă dintre acestea (M 31 ş i M 29 ) au ·c onţinut monede dintre care una este emisă în 1586 în timpul lui Rudo lf II
(1572-1608), iar c ealaltă in 1613, în timpul lui Matiaş II
(1608-1618).
O serie d e mocminte mai tîrzii, aparţinînd seoolrului aJ
XVIII-lea, conţin sch elete cu cărămidă sub cap (M2s, M33,
l\tl3 7 ), cit şi monede ce ne-a:u permis încadrairea lQIJ: cronologică. Astfel în mîna dreaptă a înhumaţil01r din mor mintele 6, 9, 36 şi 39 au fost desooperite: o para emisă
în 1730 la Istanbul în timpul lui Mahmud I (1730-1754) ;
o para emisă în 1757 1Ja Isrtla!nbuJ în timpul lui Mustafa III
(1757-1774) ; un dinar emiis l!a 1701 Î!n timpul lui Leopold I (1656-1705) ş i respectiv o para emisă 1Ja 1774 în
timpUil lui Abdul Ham.id (1774-1789).
Singurul mormînt din exterioI"ul bisericii în cair·e s-a
găsit
o altă piesă decît monedele, este m ormîntul nr. 12
datat în secolul al XVII-lea, fiind suprapus de nivelul
de construcţi e din anul 1700. Inventarul său o oonsilat
dintr-un inel sigilar de argin•t , ce .a contribuit la datarea
mormîntului şi identifiCaJrea înhumatwiui.. Iniţialele ( /\ şi H)
gravate pe o pecete de formă octog:onală43 , au permis
identificarea posesorului aoes~ inel în persoallla lui Laz.ir
Corenici, n epot al mitropolitului Sava B rancovici, ajuns
43 O prezentare mai detaliată a pieselor descoperite în morminte,
cît ş i unele înce rcări de identificare a posesorilor acestora au fost făcute
de Lia Bătrîna în snidiul privind Podoabele din necropola fostei mănăs
tiri Comana (în „BMI ", 2, 1973). Conservarea şi restau rarea pieselor
a fost efectu ată, în cadrul laboratorului Muzeului de artă al R.S.R. , de
către Mircea Făgărăş anu căruia :i aducem mulţt1mirile noastre şi cu acesr
prilej .

c ălugă r sub numele de Longhin în mănăstirea sîrbească
a Beocinului şi apoi sfinţit ca mitropolit de Ine u în 1628
de însuşi Chiril Lukaris. Pier zîndu- şi scaunul episcopal,
după o lungă peregrinar:e prin Rusia, Longhin îşi va căuta
a dăpost în Ţara Românească, la mănăstirea Comana, unde
îşi va sfîrş i zilele44.
În interiorul pronaosului, spaţiu destinat iniţi al înmormîntării ctitorului şi familiei sale, iau fo ~ t ident ificate şi
cercetate un număr de 20 de morminte (fig. 18), dintre
care 15 (I, III, VI, VII, VIIA, VIIs, VIII, IX, X , XI,
XII, XIV, XV, XVI, XVII) a u sjrcriul depus în groapă
simplă, iar 5 (II, IV, V, VIA, XII) sînt repr.ezentate de
cripte de dif.e:rite dimensiuni.
Desimea mOII'Tilinitelor ·oa şi suooesiunea fiazelo;r de mmormîntare au dus 1a interseobalr.ea sau suiprapu1ner,ea
morrninte1or ainterioare. În aoest sens Mr intersectează Mn
şi Mxm; Mnintersecitează Mvrn, Mcr şi Mxrv; Mm inter·
sectează Mcr , M x, Mxrv , Mxv ; M rv intersec.tează Mxv ;
M xu inte:rsectează M v1A; şi în sfîrşit Mxn intersectează
M vn1 . Cît priveşte suprapune1ile de morminte : M 1 der anj eiază osemintele ·ctitor ului ş i ale celor doi urmaş i ; M VIA
su.prapUIIle M v1 ; M vrr supnapur•e M vrrA iar MVIIA. suprapune Mvn B·
Datorită celor trei pairdoseli, amenajate în inteT'iorUJl.
bisericii în diferite etape, a diiror dia:tare a p:uitut fi precizată, s-a stabilit existenţa a două orizointuri de morminte delimitate de cea de a doua pardoseatl.ă. Aceasta a
fost executată în interva1ul cuprins între anii 1662-1668,
datarea fiindu-ne furnizată de două morminte •alăturate datate şi identificate - dintre care unul (Mrr) este suprapus de aicest al doilea paviment, ~ar celă~atl.t (Mm) îl intersectează.

Din primul orizont de m onninte, înoad nat Ni intervalul
de timp cu.prins între sfîrşitul seoolului al XVI-lea şi
deceniul al 7-lea al seooluWu.i următor, fac parle cele
numerotate cu II, VI, VII VIII, IX, X , XIV, XV, XVI,
XVII.
44 Pe piatra de mormînt, azi dispărută, se putea ciur: "Cu mila
lui Dumnezeu Longhin, cu neamul dintre Corenici-Brancovici, arhiepiscop de lnăzt'' ( . Iorga, Isto ria bisericii româneş ti, ed. III, 1929.
voi. I, p. 352- 353)
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Cel de-al doilea orizont, funcţioillnd pma la sfîrşitul
secolului al XVIII-lea cuprinde mormintele I, III, IV, V,
Vl.;1., VIIA, VIh, XI, XII, XIII.
ln r îndurile ce urmează vom face o scurtă prezentare
a inventantlui funerar şi a pietrelor de mormînt descoperite, inclicînd mormintele asupra cărona s-au putut efectua unele încercări de identificare a înhumaţilor .
- Mormîntul I, plasat pe lailU!ra de sud a pronaosului,
are aşezată deasupra, la nivelul pardoselii actuale, o lespede de morrnînt, pusă în anul 1700 de Ş erban Cantacuzino, a cărei inscripţie precizează că sub ea se odihnesc
Radu Şerban, m arele spătar Drăghlci Oantarc uzino şi fiul
acestuia, marele paharnic Constantin Cantacuzino45. Daică
data moTţii primilor d oi ne era C'UJ!loscută cu precizie, cea
privitoare la Constantin Cantacuzino a putut fi stabilită
din inscripţia 4 6 aflată pe un sfeşnic descoperit în cursul
cel'Cetărilor (fig. 21-23).
Osemintele celor amintiţi pe lespedea de mormînt au
fost deranjate şi îng rămădite în extremitatea de est a
mormîntului de o ultimă înhumare ce are loc în a doua
•s Osemintele lui R adu Şerban (mort În 1620 la Viena şi înmoricolae Pătraşcu
rnîntat în catedrala Sf. Ştefan) şi ale ginerelui său
C'.nm~ rm :ntat În 1627 În b!se rica sîrbea scă de Ja R aab) au fost aduse
şt _remhumate .. l~ C:o:nana, 1n anul 1640, de catre. ~omniţa An cuţa, în
cahta~e de fuc;:,a şi respectiv sopev a celo r am inoµ. Pri ma p iatră de
morm,mt (~f~ata la Muzeul de ar:a al R.S.R. cuv nr. de inv. 4365) a
fost mlocutta: d~ Şe:ba n Ca.~nacu zm o. cu un'.1 noua pe care nu va mai
apare numele l~i Nicolae P a_uaşc1:> c1 numai vcel a~ ctitorului, împreun a
cu al nepornlu1 ( + 1667) ş1 stranepotului sau d m partea fiicei mai
mici, Elina.
46 Textul inscri pţi ei: "Constandin Cantawzin v el peh(arnic) gen (a rie)
leat 7192 (1684)" .
Fig. 15. Talpa iconostasului.

jumătate

a secolului al XVIII-lea. Rămăşiţele vestimentare, aflate într-un sicrriu din lemn de stejar, ne conduc Ila
concluz~a că aici a fost înhumat un ofiţer rus decedat
în timpul războaielor ruso-turce, războaie de pe urma că
rora a avut de suferit ş i acest aşezărnînt, oe a constituit
la un moment dat sediul unei g:arni:coane ruseşti.
- Morrnîntul II este o criptă cu dimensiunile exterioare ale bazei de 1,5X0,7 m, oe are pereţii din cără
midă şi acoperărnîn1Jul boltit, partea superioară a acestuia fiind suprapusă de pardoseala a d oua. Deşi peretele său de sud este deranjat pairţ1aJ. de groaipa marmîntului I, conţinutul său nu a avut de suferit. Observa ţii le
efectuate ne-a u permis să tragem o serie de concluzii si
a_i;ume: ~cheletul şi costumul păstrate a..u rapairţirnut um~
barbat aJuns la vîrsta maturităţii reînhumat în această
cri ptă ce ra re dimensiunile interioarre mUJl.t prea mici
(1 ,2 X 0,4 m) pentru a putea permite înrmormînta11e.a u..nei
persoane cu înălţim ea cel puţin egală cu cea >a costumului .. c _u_ ocazia reînhwnăJ.ii într-un spaţiu mai mic decît
c~l imţial, <0ostumul a fost îndoit în partea sa inferioară
Şi aşe:zJat, de altfel ou multă grijă, în noul mormînt.
Print.re rămăşiţele oos.tumului bărbătesc af1ait ai!Ci s-au
găsit trei năsturaşi globulari, realizaţi din argint-~urit.
- Alături de cripta mai sus-menţionată, se află mormîntul III, ce taie pardoseala a doua. cărămizile sale fiind
repuse la loc direct peste umplutu:ria de părnînt. Moirrnînt ul c:-o~stă ~tr-o grna.pă simplă în oare a fost depus
un s1cnu din lemn de ste}ar. Scheletul gracil şi bazinul
dezvoltat ne arată că m ormînt ul aparţine unei femei . Un
argument în plus îl constituie prezenva în aicest mormînt
a unei garnituri de bijuterii alcătuită din: un inel de aur
doi cercei de aur şi patru ace de voal din argint-aurit'.
Fig. 16. Amprentele lăsate de că r ămizile pardoselii pe suportul de mortar
în suprafaţa naosului (sec. XVII).
'

Fig. 17. Urmele pragului şi al zidului d es părţitor dintre naos şi pronaos.
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Fig. 18. Necr op ola din p ro naosu l bisericii .

Suportul din cărămizi a menajat deasup11a acestor două
morminte (Mu şi Mrn), astfe l mort să S'Ulprapună cit e
o jumăta te din fi ecaI'e, a sUJSţÎlnut o lespede fun erară
(fig. 25) din oare a fost rrecurpemt numai '1.m fmagmernt
reîntrebuinţat pe Loc îm oadrul pardoselii a.rneniaja.te la
începutul seoolului al XIX-lea. !noadrnrtă dre UII1 chen!arr
cu profil liniair simplu, i'IllSoripţi;a ou :litere Jin relief ar:aită
că : „Suptu această piatră răpaosă Doamna Ancuţa, fata
bătrînului Şerban Basarabă Voievod, soţie lui Pătraşco
Mih. Voievod, împreună cu fiJul său Mihai Pătraşco Voievod ... ", oferindu-ne posibilitai1Jea identificăJrii ce1or două
mormintie şi impl!i.cit a -datării lor pe bazJa illlforimaţii1or de
natură istor~că de -oare di1
spu1I1em.
Morrmîntul II aparţi'Dle dreci Jiui. Milia.iJ. Păitr.aşcu, penuJ.timul copil al Ancuţei , mort de ciumă în anul 1655 47, în
regiunile căzăceş ti .
Deşi izvoarele nu sÎIIlt sigure lin ceea oe priveşte locul
unde a fost înmormîntat, s-a presupus ieă acesta a r fi 1a
mănăstirea Comain:a 4B, ipo1Jezia dovedmdlu-se ex:aotă. Rteîm.humarea sa într-lllil cavolll special •oons1lrui.t ou aceasită
ocazie credem că se datoreşbe mamei sale, probabil 1a un
interval de 7 ani, da.tă ~ cave ea •s e mai afla în vi!aţă.
Celălalt mormînt (Mm), ce conţine fuwnoasa garnitură
de bijuterii, deţine osemintele doamnei Anouţa, loooJ
mormîntllllui său nefiind cU1I1oscut pîm.ă la aioeastă dată .
Cît priveşte anllll morţii sale, da1Jonită stării fmgmentairt'
a inscripţiei, nu 1s-'au putiwt aduJce p11ecizări. F:apt cert este
că daita nu poate fi mult anterioară ·anului 1668 49 .
- Mormîn tul XII este rerpireZJentat de o criptă, cu dimensiunile exterio:are de 2,65 X 1,1 m, lall căirui. •oonţIDult •a fost
găsit deranjat. Lîngă ooest morrrnnt, reîntrebuinţia~ în
cadrul pardoselii de la ÎII1oepu1Jul seoolwui 1a!l XIX-leia, a
fost desooperit wn fuagment dintr-o lespede funenară
(fig. 24) al cărei chenar, decorat ou motive vegietatle, îrnrodrează un cîmp ·cu un ·r egistru superior ·ce •repPezintă o
acvilă, iar cel infeTior conţillle o insoripţie ce nie arată că:
„(Suptu) această piatră Mariia odihneşte .. . de bună viţă
şi se pomeneşte soţul lui Şerban Cantacuzino vel Comis
ce au fost în diregătorie, unsprăzaice ani depli'nri au vieţuit . .. ". Inscripţia ne ajută să 1ooaillizăm mormîintul primei soţii a lui Şerban Oamrbatcuzino, Mari1a, data marţii
sale (1696) fiind cunoscută dtin alte două inscrirpţii diJrutrie
care prima este gr.avată pe o (lamdelă azi disp ăru ăso, i1ar
a doua pe un taler hexagonal din argint-aurit5 1.
- Mormîntllll IV, reprrezentat de o criptă din cărămidă
cu dimensiunile reduse (1,3 X 0,85 m) şi .acorperrămî!Ilrbul boltit adăpos1Jeşte osemintele unei fetiţe şi o gaTnitură de
bijuterii compusă din: doi ceTCei în formă de lacăt, illealizaţi din argint-aurit; 15 năstu:mşi din argint-'a urit filigranat ; un inel din aur a cărui „ chaton" rpoair tă o piatră
semipreţioasă vernil-opacă; o pafta din argint-aurit cu
granate şi o cataramă din argint-aurit. Tot aici a fost
desooperi t 'lllll mic v.as de stiolă a cărui formă ş i decor
sînt realizate cu o deosebită fineţie (fig. 26).
Deşi nu deţinem vreo informaţie în legătură cu locul în
care a fost înmormîntată Maria, UJrnoa fiică a lui Şerban
Cantacuzino şi a Mar1ei Rustea, nu wedem că greş im
localizîndu-i mormîntul în pronaosul mănăstirii Coma[)Ja,
alături de mama sa, şi identifidndu-1 cu ·cel descris mai sus.
Cu toate că Genealogia Cantacuzinilor menţionează că
fetiţa născută de Maria „a murit pruncă", înJaintea mamei
sale52, credem că de:rrl[lă de crezare es>te ins•cripţiia a.filată
pe talerul de la mănăstirea Mărgineni, conform căreia Ma1

47 N. Iorga, Studii şi docu mente rn privire la Istoria R omânilo r,
IV, p. CCLXXII.
48 I. Ion a şc u , Basarabii în tabelele genealogice, în „Studii şi articole
de istori e" , XVII, 1972, tabela C
49 Din actul d at de R adu Leon la 7 februarie 1668 (C. Rezachievici.
Domeniul boieresc al lui Radu Şe rban, În „Studii. Revi stă de istorie" ,
nr. 3, 1970, p. 472) reiese că la această d a tă Ancuţa nu mai era în
vi aţă , lipsa u rm aşilor d i re cţi avînd drept co n secinţă transmiterea averii

către s oră şi nepo ţ i .
50 Inscripţiile medievale

ale României, voi. I, Oraşul Bucureşti (sec.
X !V - X Vll) , Buc., 1965, nr. 1194; G. Severeanu, Candela de argint
a Mariei Şerban Cantacuzino, în "Bucure ştii", volum al Muzeului de
istorie a municipiului Bucureşti, an. I, 1935, p . 77.
51 Inscripţiile rredievale ale României, nr. 851.
52 „Genealogia Canrac uzinilor" , p. 110.

ria Rustea ar fi murit „den facerea fie-sa Mariei" 53, deoarece pe nici un obiect dăruit măJnăstirilar pentru pomenirea primei sale soţii 54 , maaTtă în 1696, Şerban Cantacuzino nu aminteş te nn.rmie1e fetiţei 1alături de cel al mamei.
- In mo.rmîntuJ XVI S-<a găsi t un inel sigilar din a<UT,
a cărui montură de formă ovală ra re gimVlalt de jur împrejur cu cara•ctere chirilice numele posesoarei. Cu
toate că în documentre1e şi msor1pţii1e vremii nrumele de
Neacşa a pare des1Juil. dre :fil'ecvent, niciodată însă nu este
menţionat în legătură cu măJnăstirna ComamJa sau loCIUTÎle
învecinate, astfel încît îm. momentul de fta.ţă o ÎIIlooroaire
de id entificarrie est e practic imposibilă.
- Mormîntul V, reprezientat de •o criptă cu ·dimensiunile
de 1,46 X 0,66 m , aparţine unui oopil. Cu ocazia înmormîntării sale au fost sparte Î!n mod ritual t.r"ei oale, cu pereţii
subţiri , ornamentaţi cu un decor din humă albă, pasta şi
deoorul acestora fiind specifice secolului al XVII-lea.
- l\lfor mintul XVII ia co1I1ţirrut doar 'UJn năsturaş din
argint format din tI'ei gheare ce pr~nd o peru:ziea.
- In mormîntuJ XIV a rost des coperit 'll!I1 inel sigilaT
realizat din biJ.1on, a căiruii mOIIl1lUJră est e deomia,tă cu UIO
simulacru d.e stemă .
- În colţul de nord-"est al pl'onaosul<ui, î<n limite1e UJnei
gropi simple, au fost pnatotiic at e trei Î!nmormmtăiri SIUIC!Cesive (Mvrr, MvuA' MvuB) . În primul mormînt (M vn), pe
falanga iJnelarulJui de la mîna dreaptă a înhumatuhlli, se
afla un inel realizat din sirmă de aJ""g·nt aiurit decO'l.~at ou
incizii adinci ci'r'Culare. Mmmîntul VII n a oonţi1rmt dl'ept
inventar fun&"ar un inel sigilar din argint oe al'e grraV'at
pe interiorul monturii anwl 1762, i!air în cele patru colţ/uri
ale sigiliului cîte o iniţială inversă: la stînga sus w, jos
P, la dI'eaipta sus n:, jos B. In stadiul actual al cunoştinţe
lor, o identificare a persoanei, care a deţinut aoest inel, nu
poa te fi făcută. El pare a fi apairţinut unui mic boier,
monnîntul făcînd parte din ultime1e prnctioate în pronaosul biseri1oii.
Ultima piesă descoperită es·t e repl'e:zientată de o copcă
în formă de frunză, decorată în tehnica „champ-leve",
oe a aparţinut mormfa1tului VIIA·
Restul mor mintelorr IllU au continut inventar }ar 'll'nele
nici_ chiar oseminte, acestea fiind transformate În pulbere.
.Ln :fiinal, credem •că a fost lămurită problema mormintelor lui Radu Ş erban, Drăghi·ci şi Can:s'1lanitiin Canrtaiouzino. De a<»emenea au fost 1ooali:ziate ·CU rpirecizie mormintele lui Mihail Pătraşcu şi al domniţei Ancuţa.
Identificările lu~ Mrv ou cel al fiicei lui Şerban şi al
l.Vfariei Cantacuzino, cît şi .a M12 cu cel al fostului episcop
de Ineu, Longhin, au caracte!I'ul unor ipoteze oe pl'ezintă
un grad destul de ridicat de posibilitate. Prezenţa lespezii. d ~ mormînt, aparţinînd Mariei Cantacuzino, în
imediata apropiere a mormîntuilui XII. ne îndreptăţeşte
să-l atribuim celei mai sus-amintite. Nu a putut fi reperat mormîntu-1 lui Şerban Cantacuzino, lespedea ce
trebuie să fi acoperit mormîntul său fiind înlăturată din
pronaos, probabil cu ocazia reparaţiilor de la începutul
seoolului al XIX-lea.
Constatările de ordin arheologic şi arhitectural au
confirmat ipotezele privitoare 1a existenţa unui aşezămînt
monahal încă d in vremea lui Vlad Ţepeş, dar le-au infirmat pe acelea ce atribuiau complexului, fiind prezentat
ca un punct fortificart, un rol de apăDa:re.
Dacă în prima sa formă complexul se integrează clar
în seria numeroaselor aşezăminte monahale din Ţa·ra
Românească, construite din lemn în secolul al XV-lea,
azi dispărute, în cea de-a doua mare etapă, cea a arhitecturii de zid, au pu1Jut fi delimitate V faze principale
în evoluţia monumentului, încadrate între veacurile al
XVI-lea şi al XIX-lea.
Insistînd în special asupva fazei I, credem că elementele prezentate au reuşit să creeze o imagine d~ ansamblu
asupra formelor iniţiale ale complexului. Deşi cunoştin
ţele Peferitoare la complexele de clădtri monastice din
cursul secolului al XVI-lea sînt destul de să.Tace, este cunoscut faptul că unele dîntre ele erau înconjurate cu
53 „ Inscripţiile medievale ale
54 Idem , nr. 754, 132, 1110.
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Româniâ , nr.

851.

Fig. 19. Fundaţia ş i zidu l pronaosului şi al exonarthexului adăugat pe latura de sud a bisericii (stînga, jos). Fig. 20. Pardoseală din pronaos (început.
sec. XIX) (drea pta, jos) . Fig. 21~23 . Baza sfe şn icu l ui apanin:n d mormîntului lui C. Cantacuzino (srînga). Fig. 24 . Lespedea funerară a mormînrului :Mar~ei
Cantacuzino (dr. sus). Fig. 25. Lespedea funerară a mormintelor Ancuţei şi al lui Mihail Pătraşcu (dr. jos).
20
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cunoaşte în cursul secolului al XVI-lea două monumente
întru totul asemănătoaress.
Într-o epocă în care în domeniul decoraţiei - în cadrul ctitoriilor domneşti şi ale marilor feudali - avem
de-a face cu realizăr_ deosebite, la biserica mănăstirii Comana întîlnim una dintre primele tendinţe de simplificare
a plasticii faţadelor care - deşi mai rămîn despărţite în
două registre inegale printr-un brîu în simplu tor, realizat din cărămizi cu un profil convex semicircular sinonim cu ciubucul - nu mai sînt ritmate cu firide sau
panouri. Această sobrietate a faţadelor generată de simplitatea plastici.i lor, constituie o excepţie pentru epoca
căreia îi aparţine monumentul.
Deşi se susţine că scăderea calităţii cărămizii a impus generali.zarea sistemului :-- întîln ~ t sporadic şi în secolul anterior - acoperirii faţadelor cu tencuială în secolul al X VII 56, sondajele de parament efectuate la biserica fostei mănăstiri Comana ne arată că încă din secolul al XVI-lea faţadele sale erau acoperite cu un strat de
tencuială, chiar în conditiile realizării unei zidării din
cărămidă foarte bună, bin~ preparată şi arsă.
Această realitate generează întrebarea dacă nu cumva,
de la bun în ceput, marea majoritate a bisericilor de zid
au fost tencuite, chiar dacă materialul de construcţie întrebuinţat era de cea mai bună calitate. Penuria de
probe, în acest sens, se poate datora înlăturării totale a
tencuielilor originare, ca urmare a degradării lor în decursul vremu.rilor, cît şi efectuării unor observaţii incomplete asupra faţadelor. rn acest sens ni se pare grăitor
faptul că ultimele cercetări au adus probe incontestabile
cu privi're la existenţa unor urme de tencuială pictată
pe faţadele unor biserici ca cele de la Cotmeana (sec.
XV), cel mai vechi nucleu al Curţii Domneşti din Tîrgovişte (sec. XV), Curtea Domnească din Argeş (sec.
XIV)57 Cozia (sec. XIV), Snagov (sec. XVI), Cobia (sec.
XVI), Tutana (sec. XVI)ss.
Privită oa .ansamblu, ctitoria lui Radu Şerban de la
Comana reprezintă şi trebuie înţeleasă ca o afirmare a
autorităţii şi bogăţiei aoestui mare boier, ajuns peste
cîţiva ani lia. tronul Ţării Româneşti, ce oaută prin amploarea ce o dă noului complex fortificat - să- şi marcheze şi în acest mod poziţia şi prestigiul în cadrul societăţii feudale a vremii.

Resume
Les recherches archeologiques entreprises en 1971-1972 a l'ancien
monastere de Comana ont permis de relever plusieurs aspects plus ou
connus concernant Ies premieres constructions de l'ensemble
moins
et la place qui revient
celui-ci dans l'evolution de l'architecture
valaque. Ainsi, Ies hypotheses sur l'existence d'un etablissement monastique des l'epoque de Vlad l'Empaleur ont ere confirmees: en effet,
on a decouvert Ies fondements d'une eglise en bois du rype primitif
rectangulaire, au retrait de !'abside a peine marque, ainsi que Ies
soles de cellules egalement de bois.
Compte tenu du materiei numismatique mis au jour dans Ies tombes de ]a necropole organisee autour de la dite eglise Ct des observations
d'ordre stratigraphique, la periode d'activite de ce complexe se sit~e
entre le milieu du XV• siecle et la fin du XVI• siecle. La modeme
des cellules et surtout l'absence de toute enceinte fortifiee infirme
l'hypothese selon laquelle l'etablissement du temps de Vlad l'Ernpaleur
aurait eu aussi un caractere militaire, dans le cadre d'un systeme
defensif organise par le voivode dans la Plaine Valaque.
La seconde grande etape de construction de l'ensemble est celle de
l'architecture en ma<;onnerie entreprise sur l'initiative de Radu Şerban
en 1588. On y distingue cinq phases, comprises entre le XVI• et le
X'IX• siecle. Dans la forme qu'il revetait
la fin du XVJe siecle, le
rnonastere se presentait comme un ensemble puissamment fortifie (entre
autres par quatre tours d'angle), pourvu d'une eglise de plan trefle,
d'une maison princiere, de cellules et autres bâtiments annexes. Au
debut du XVIII• siecle, le paharnic Şerban Cantacuzino, arriere-petitfils du fondateur, opere d'importantes modifications. Le milieu du XIX•
siecle constitue la derniere etape de refections affectant profondement
!'aspect de l'ensemble conventuel de Comana.
11 convient de souligner l'importance de la necropole de ce monasthe, lieu de sepulture de plusieurs representants de la plus haute
noblesse valaque, faisant partie de la familie de Radu Şe rban et des
Cantacuzino.

a

Fig. 26. Vas de

sticlă .

(M. IV).

incinte ale căror ziduri puteau să le asigure o relativă
posibilitate de apărare . 1n acest sens incinta mănăstirii
Comana - protejată de ziduri, în oare au fost practicate
guri de tragere, cît şi turnuri de colţ realizate pe două
nivele, elemente ce conferă ansamblului un rol deosebit
în apărare - reprezintă una din puţinele ansambluri mă
năstireşti fortificate, cunoscute în această epocă în Ţara
Românească. Modul de realizare a ansamblulu.i., în care
accentul s-a pus pe fortiLcarea lui, nu ni se pare întîmplător dacă avem în vedere amplasarea lui pe drumul ce
leagă Giurgiu de Bucureşti.
Corpurile de clădiri, cu destinaţii diferite, erau grupate în jurul bisericii, ordonate cu grijă şi dispuse judicios în aşa fel încît să nu împiedice accesul la cele 4
turnuri de colţ.
Referindu-ne la elementul central al incintei, şi în mod
special la planul acesteia, observăm că el aparţine unei
variante a planului treflat variantă ce se înscrie în suita
de permanente cău.tări - întîlnite în cursul secolului al
XVI-lea, epocă a experimentărilor în materie de construcţie a unui tip din ce în ce mai perfect. De aceea,
replici foarte apropiate ale acestei variante a planului
treflat sînt destul de greu de găsit, dacă ţinem cont de
faptul că variantele sînt destul de numeroase în cadrul
acestui tip de plan. încît cu greu se poate afirma că am
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Istoria artelor plastice în România, vol. I, Bucureşti, 1968, p. 238.
Idem, voi. II, Bucureşti, 1970, p. 26.
. _
Cristian Moisescu, Decoraţia exterioară, zugrăvită pe tencuiai«.
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