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LES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
DU MONASTÈRE DE TRESTIOARA DE ŞINCA NOUĂ
RÉSUMÉ
Cette étude s’appuie sur une recherche menée sur le sujet du monachisme
transylvain. Les institutions monastiques ont toujours joui d'une grande vénération
dans tout Le Pays de Fagaras.
Le Pays de Fagaras offre une documentation archéologique déjà riche et
diversifiée. La connaissance historique sur le monachisme régional a été largement
renouvelée depuis quelques années. Cet axe de recherche se propose d’aborder, à
travers les données archéologiques, les problèmes d’organisation spatiale des
monastères, de la traduction architecturale et monumentale de ses différents
composants – espace de vie, espace funéraire, espace de culte, espace de travail,
des modes de construction mis en œuvre et des matériaux employés.
Au milieu du XVIII-e siècle, les 34 établissements monastiques, centres de
spiritualité roumaine, étaient groupés dans la région des 27 localités. Dans la
deuxieme moitié du XVIII-e siècle, tous ces établissements monastiques
disparaissent, absorbés par les troubles confessionels qui ont boulversé la
Transylvanie de ce siècle.
Sinca occupe une place de choix dans le répertoire des villages du Pays de
Fagaras. Les recherches s’inscrivent dans la continuité des différents programmes
que nous avons engagés ces dernières années à travers, notamment, l’étude de la
topographie, de la toponimie, de la planimétrie, de la datation, de même. Notre
projet de recherches, que nous avons tenté d’exposer dans ces pages, s’articule
donc, autour de deux axes principaux: le premier porte sur une approche globale
des monastères dans leurs environnements historiques, archéologiques et
physiques; le second axe de recherche reste en lien avec la notion de l’espace, mais
à une micro-échelle, qui est celle du monastère comme cadre de vie. Il s’agit alors
de comprendre les rapports qui furent établis entre des dispositifs architecturaux et
des choix constructifs, et les nécessités de la vie quotidienne, du respect des règles,
des usages ou des coutumes, de la prière et de la dévotion. Les sondages
complémentaires ont été ouvert afin de confirmer la présence des vestiges et
d’établir le potentiel archéologique du site.
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L’investigation archéologique de Valea Larguta ou Trestioara reconstitue
le processus qui a abouti à la creation des témoins matériels. Pour réanimer ces
vestiges, l’archéologie actuelle s’inspire d’une game de plus en plus large d’
informations. Les sondages archéologiques avaient d’ores et déjà permis de
proposer deux phases de constructions. Dans la première phase, c’est un vaste
quadrilatère limité à l'est, par une abside polygonale, ensemble daté du milieu du
XVII-e siècle. Les résultats de recherché sont éloquentes pour le passe monastique
de cette région.
Mots-clé: monachisme, investigation, archéologie, centre, témoignage.

Situat la intrarea în defileul format de Valea Șincii, care constituie cea mai
lesnicioasă și accesibilă cale de acces către Țara Bârsei, satul Șinca reprezintă una
dintre localitățile importante ale Țării Făgărașului. Este atestat documentar la 1476,
când Basarab cel Bătrân întărește fraților Șerban și Aldea, boieri făgărășeni,
jumătate din Șinca și muntele Nemaia1.
Militarizarea satului la 1764 a condus la scindarea comunității. Cei care nu
au acceptat înrolarea în noul regiment de graniță cu sediul la Orlat au fost scoși din
vatra satului și mutați în partea de sus a hotarului, pe teren fiscal, luând astfel ființă
Șinca Nouă. Miza urmărită de autorități era și una de natură confesională, constând
în adoptarea uniatismului de către populația românească. Cei rămași în Șinca
Veche, înregimentați ca grăniceri, au fost declarați uniți.
Un rol însemnat în disputele confesionale care au marcat comunitatea în
secolul al XVIII-lea l-au avut cele patru mănăstiri pomenite în hotarul satului în
prima jumătate a acestui veac2. Potrivit tradiției întemeierii, nucleul așezării Șinca
Nouă l-a constituit o veche vatră monahală, distrusă probabil la 1761, primul paroh
fiind unul dintre călugării vechii mănăstiri. O altă vatră mănăstirească se afla pe
Valea Lărguței sau Trestioara.
Afluent al Văii Șincii, Valea Lărguța se formează pe un areal situat la nordest de vatra satului Șinca Nouă, având ca afluenți atât pâraie importante, precum
Pârâul Negru, Pârâul Pârliturii, Pârâul cu Mesteceni, cât și mai multe scurgeri
temporare (Fig. 1). Cursul superior al Văii Lărguța se continuă spre răsărit cu Valea
Trestioarei. Vechiul edificiu mănăstiresc era situat într-o frumoasă poiană de la
poalele pădurii, încadrată de cele două brațe ale Trestioarei (Fig. 2).

1

Documenta Romaniae Historica, B, Țara Românească, I (1247-1500), București, Editura
Academiei R.S.R., 1966, pp. 253-256.
2
Vechi mănăstiri românesti din Țara Făgărașului, Teză de doctorat, Universitatea
București, Facultatea de Istorie, autor Aurel Dragne, coordonator Prof. univ. dr. Antal
Lukàcs, 2011, mss., pp. 242-264.
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Conscripția din 1748 consemnează mănăstirea din „Șinca de Sus”, ridicată
pe locul fiscal folosit de iobagul și hagiul popa Avram, care fusese la Ierusalim. Pe
lângă călugărul Avram, preot al mănăstirii, mai viețuiau alți cinci călugări și o
călugăriță. Mănăstirea deținea doar un cal și nouă stupi3.
Este pomenită și la 1758: situată în Trestioara, are doi călugări ortodocși,
preotul Avram, iobag din Șinca, și preotul Iosif, venit de vreo cinci ani din Țara
Românească4.
Amplasamentul mănăstirii a fost identificat încă din anul 2001, cu prilejul
unei cercetări de teren întreprinse în hotarul satului Șinca Nouă împreună cu
domnul profesor Ioan Debu din localitate. Locul era cunoscut de localnici, fiind
marcat cu o troiță (Fig. 3). Micul tel, amplasat pe direcția est-vest, cu dimensiunile
aproximative de 15x8 m, prezenta două gropi de dimensiuni semnificative în partea
răsăriteană, datorate atât dislocării pietrei din ruină de către localnici, cât și
distrugerilor provocate de „căutătorii de comori”. Înlăturarea stratului vegetal pe o
mică porțiune din extremitatea sud-estică a movilei a dovedit prezența zidului,
mărturie a existenței în trecut a unui edificiu de piatră. Ruina era încă vizibilă la
mijlocul secolului al XIX-lea. În anul 1859 parohii satului îi scriau mitropolitului
Andrei Șaguna despre „mănăstirea din Trestioara, cu biserică de zid, cu moșie
mare și grădină de poame. Aici – relatează aceștia – se mai vede și azi un zid
frumos cu flori”5.
Monumentul a fost cercetat arheologic în anul 2009. În prealabil a fost
realizată, cu sprijinul autorităților locale, o incintă de lemn care să protejeze ruina
(Fig. 4).
S-a trasat mai întâi o secțiune longitudinală S1, cu dimensiunile de 15x2 m.
Adiacent acesteia au fost deschise 12 casete (C1-12), câte șase pe fiecare latură, cu
dimensiuni de 2x2 m, martorul păstrat fiind de 0,50 m (Fig. 5). Elevația maximă a
zidului s-a conservat în C4 (Fig. 6), devenită cota de referință a edificiului.
Potrivit S1, edificiul prezintă o abatere importantă de aproximativ 11° nord
față de axa longitudinală est-vest, fiind constituit din navă, altar și pronaos. Aici au
fost surprinse o parte din portalul vestic, deschiderea dintre pronaos și navă,
deschiderea catapetesmei și partea centrală a absidei. S-a dovedit că nivelul de
călcare corespunzător navei este mai jos cu aproximativ 0,15 m față de cel exterior.
El a fost stabilit prin identificarea, în colțul sud-vestic al navei, a unei părți din
vechiul paviment de piatră al edificiului (-0,90 m). Porțiuni de paviment au fost
identificate și în absida altarului (-0,73 m). Edificiul comportă o cădere importantă
de pantă, de aproximativ 0,30 m, care corespunde configurației terenului.

3

Augustin Bunea, Episcopii Petru Pavel Aron și Dionisie Novacovici, Blaj, 1902, p. 331.
Ștefan Meteș, Mănăstirile românești din Transilvania și Ungaria, Sibiu, 1936, p. 98.
5
Ilarion Pușcariu, Documente pentru limbă și istorie, I, Sibiu, 1897, pp. 34-35.
4
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Mențiunea este importantă, întrucât este valabilă și pentru șanțul de fundație care
prezintă aceeași înclinație.
Înlăturarea molozului și a resturilor prăbușite în interiorul absidei a condus
la identificarea piciorului prăbușit al prestolului, realizat din lespezi (-0,45), a unor
porțiuni de paviment (-0,73/-0,70), cât și a unui fund de vas (-0,45) încadrat
tipologic în secolul al XVIII-lea.
Date importante au fost furnizate de sondajul din C4. Potrivit profilului
sudic (Fig. 6), cele două structuri ale monumentului (navă și pronaos) nu sunt
îmbinate organic, fapt evident atât la nivelul paramentului, cât și al fundațiilor, care
nu sunt țesute și comportă adâncimi diferite (-1,32 m talpa fundației navă; -1,37 m
talpa fundației pronaos).
Realizarea în etape diferite a celor două structuri este confirmată și de
profilul nordic al C8 și C9, după înlăturarea martorilor (talpă fundație navă: -1,40 m,
respectiv pronaos: -1,50 m) (Fig. 7-8).
Nivelul de construcție al edificiului a fost surprins cu claritate în profilul
nordic al S1, în exteriorul absidei (Fig. 9). Nivelul fundației corespunde lutului steril
nepurtat. Adâncimea până la talpa fundației este de 1,20 m, din care 0,50 m aparține
elevației zidului. Nivelul de construcție este evidențiat de lentila de mortar de 0, 10
m de deasupra lutului steril, suprapusă de depunerile importante de moloz (0,40 m)
rezultate în urma prăbușirii edificiului. Aceste straturi sunt acoperite de lutul
aluvionar alunecat.
Temelia este realizată din piatră de râu înecată în mortar direct în șanțul de
fundație. Are o adâncime variabilă, între 0,35 m și 0, 70 m. Cea mai mare adâncime
este înregistrată la peretele de răsărit al absidei (S1).
Zidurile sunt lucrate îngrijit, din lespezi bine fățuite. Unele sunt de mărimi
considerabile, îndeosebi cele de rezistență de la colțurile navei, care ating
dimensiuni de 1x0,60x0,15 m. Este posibil ca piatra întrebuințată să provină de la o
carieră deschisă în apropiere. Elevația maximă a zidului (0,90 m) s-a conservat la
colțul nord-vestic al navei. Nu ne putem pronunța în privința decorației exterioare,
însă paramentul conservă pe alocuri fragmente de tencuială zugrăvită cu var.
Cercetarea arheologică a relevat date importante, atât în privința
planimetriei, cât și a datării bisericii mănăstirești. Edificarea comportă două etape
distincte. Planimetric, primei faze de construcție îi corespunde nava patrulateră,
încheiată înspre răsărit cu absida poligonală decroșată în cinci laturi. Accesul era
asigurat prin portalul vestic, conservat și după alipirea unui pronaos/pridvor în cea
de-a doua fază (Fig. 10).
Singurele materiale arheologice care pot să aducă lămuriri în privința datării
au fost identificate în C10. Acestea sunt reprezentate de mai multe fragmente
ceramice descoperite în apropierea zidului navei, deasupra lutului de nivelare ce
constituie nivelul de călcare antic al bisericii. Probabil aici erau depuse vasele
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scoase din uzul liturgic, dovadă numărul mare al fragmentelor care provin de la mai
multe piese încadrate tipologic în secolele XVII-XVIII. Valoros este fragmentul de
cană habană, realizat dintr-o ceramică fină, decorat cu smalț alb de cositor și motive
de culoare albastră. De factură decorativă, el este specific primei etape din
activitatea transilvăneană a breslei stabilite în 1621 la Vințu de Jos. „Albele vase
frățești” își pierd din importanță la mijlocul secolului al XVII-lea prin introducerea
glazurii de fond albastră și galbenă6.
Descoperirea fragmentului constituie o dovadă incontestabilă a faptului că
la mijlocul secolului al XVII-lea mica biserică mănăstirească, compusă din navă și
altar, exista deja.
Nava, având dimensiunile de 4,10x2,90 m, prezintă un paviment realizat
din lespezi așezate în pat de lut. Unele sunt de dimensiuni apreciabile, având
lățimea de 0,95 m și lungimi de până la 1,30 m (!). Din păcate pavimentul s-a
conservat doar parțial. În colțul sud-vestic al navei, acoperit de molozul rezultat în
urma prăbușirii monumentului, a fost ferit de acțiunea distrugătoare a celor care au
luat piatră de aici la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Bisericuța a fost pictată în frescă, dovadă brâul pictural conservat pe pereții
interiori ai navei. Din păcate nu avem indicii cu privire la sistemul de boltire al
edificiului, dacă într-adevăr a existat. Absența oricăror resturi de lemn în S1, cât și
prăbușirile masive de piatră și moloz, ar putea constitui un argument important în
favoarea prezenței acestei structuri. În secolul al XVII-lea, analogiile cele mai
apropiate sunt oferite de bisericile din Comăna de Jos și Săsciori, ale căror bolți au
fost realizate în sistemul semicilindric cu penetrații7.
Comunicarea dintre navă și absida altarului se realiza prin intermediul celor
două deschideri ale catapetesmei de zid. Cu lățimi de 0,52 m (stânga), respectiv
0,47 m, erau despărțite de un pilon central de zidărie cu baza de 0,40x0,30 m.
Absida altarului are lungimea de 2 m, iar lățimea de 2,5 m. După
suprimarea martorilor, s-a constatat prezența, pe latura de nord, a proscomidiarului
și a unei nișe relicvar. De cealaltă parte, în colțul sud-vestic al altarului, a fost
amenajată, la nivelul de călcare, o mică vatră deschisă pentru aprinderea cărbunilor
necesari ritualului (Fig. 11).
Proscomidiarul este tăiat direct în zidul absidei, având lățimea de 0,50 m și
adâncimea de 0,30 m. Deschiderea sa este până la nivelul de călcare. Nișa relicvar,
realizată în continuarea proscomidiarului, este adosată fundației peretelui nordic al
absidei (Fig. 12). Are laturile de 0,30, respectiv 0,45 m. Pereții interiori sunt netezi,
fiind capitonați cu lut. În partea superioară era căpăcuită de pavimentul de piatră.
6

Karla Roșca, Horst Klusch, Ceramica de breaslă, habană și manufacturieră din
Transilvania, Sibiu, Editura Honterus, 2010, pp. 34-35.
7
Eugenia Greceanu, Țara Făgărașului-zonă de radiație a arhitecturii de la Sud de Carpați,
în „Buletinul Monumentelor Istorice”, XXXIX, nr. 2, 1970, p. 35.
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Probabil ca și în cazul bisericilor de la Voivodeni și Viștea de Jos aici era depusă
caseta cu relicve8. Din păcate, caseta nu s-a mai păstrat, nișa fiind deschisă odată cu
dislocarea pavimentului din altar.
Destinația de vatră pentru cărbuni din colțul sud-vestic al altarului, în
spatele peretelui catapetesmei, este sugerată de prezența în resturile de cărbune a
unei zale metalice care provine de la o cădelniță. Vatra este deschisă, adosată
peretelui sudic al absidei și dosului catapetesmei, în celelalte două laturi fiind
amenajată o bordură de piatră și cărămidă. Are laturile de 0,40 m.
Fundul de vas identificat în dreapta piciorului prăbușit al prestolului a fost
păstrat in situ. Provine de la un vas angobat alb, databil în secolul al XVIII-lea.
Accesul în biserică era asigurat de portalul vestic, a cărui deschidere este de
0,93 m. În pereții laterali sunt amenajate din zidărie lăcașurile în care erau încadrați
montanții ușii. Pragul masiv de piatră este foarte frumos lucrat, prezentând câte o
bordură care urmărește curbura peretelui în care este zidit. Are lățimea de 1,33 m.
Într-o etapă ulterioară a fost adăugată o nouă structură, adosată fațadei
vestice a vechiului monument. Accesul în noua incintă se face printr-o deschidere
simplă, cu lățimea de 0,68 m, situată pe fațada de vest. Lipsa oricăror elemente de
zidărie care să ateste existența unei uși, cât și conservarea nealterată a vechiului
portal al navei ar putea sugera destinația de pridvor al noii structuri.
Din păcate elevația păstrată a zidurilor nu ne oferă niciun indiciu în privința
eventualelor deschideri care ar fi existat fie pe fațada apuseană, fie pe cea nordică
sau sudică. Date fiind dimensiunile modeste ale incintei (2,50x3 m), este posibil să
fi existat doar câte o fereastră pe fațada de sud, respectiv de nord. Pridvorul/
pronaosul deschis a avut și el un paviment din lespezi de piatră, care din păcate nu
s-a păstrat. Numeroasele fragmente de frescă identificate în S1, cât și sub molozul
de la colțurile structurii după suprimarea martorilor, dovedesc că interiorul incintei
era pictat. Brâul pictural inferior este încă vizibil pe paramentul interior.
Probabil biserica mănăstirească a fost părăsită după alungarea călugărilor și
interzicerea viețuirii monahale în cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
Lipsa inventarului, cât și a urmelor evidente ale unei distrugeri violente (urme de
incendiu, lemn carbonizat etc.), converg către această ipoteză. Prăbușirea edificiului
s-a produs probabil la cumpăna veacurilor XVIII-XIX, ca urmare a ruinării
progresive de după părăsirea sa.
O absență notabilă o constituie cimitirul, chiliile și anexele gospodărești.
Perioada de peste un veac de funcționare a așezământului presupune existența
acestora. Din păcate, sondajele întreprinse în mai multe puncte din poiana mănăstirii
nu au adus rezultate concludente pentru identificarea lor. Cu siguranță erau
8

A. Lukàcs, A. Dragne, Cele mai vechi biserici românești din Țara Făgărașului, în „Acta
Terrae Fogarasiensis”, III, 2014, p. 340.

218

https://biblioteca-digitala.ro

construcții simple de lemn, ca de altfel toate locuințele contemporane. Cultivarea
terenului din jurul mănăstirii a contribuit la distrugerea oricăror vestigii. Potrivit
mărturiei unui contemporan, la 1861 nu se mai cunoșteau decât „ruinele lemnelor”
vechilor mănăstiri.
Rezultatele cercetării de la Șinca întregesc succinta informație documentară
din secolul al XVII-lea legată de trecutul mănăstiresc. Existența unei biserici
mănăstirești de zid încă de la mijlocul veacului amintit dovedește prezența în acest
areal a unei vieți monahale închegate.
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Fig. 6 – Șinca Nouă. Trestioara. C4 , profil Sud.
Fig. 7 – Șinca Nouă. Trestioara. C8-9 , profil Nord.
Fig. 8 – Șinca Nouă. Trestioara. C8-9 , profil Nord.
Fig. 9 – Șinca Nouă. Trestioara. S1 , exteriorul absidei, profil Nord.
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Fig. 1 – Șinca Nouă. Valea Lărguța și Trestioara. Plan de încadrare în zonă

Fig. 2 – Șinca Nouă. Trestioara. Poiana mănăstirii. Plan de situație
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Fig. 3 – Șinca Nouă. Trestioara. Poiana mănăstirii

Fig. 4 – Șinca Nouă. Trestioara. Incinta de lemn
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Fig. 5 – Șinca Nouă. Trestioara. Dispunerea secțiunii longitudinale S1
și a casetelor C1-12

Fig. 6 – Șinca Nouă. Trestioara. C4 , profil Sud
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Fig. 7 – Șinca Nouă. Trestioara. C8-9 , profil Nord

Fig. 8 – Șinca Nouă. Trestioara. C8-9 , profil Nord

Fig. 9 – Șinca Nouă. Trestioara. S1 , exteriorul absidei, profil Nord
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Fig. 10 – Șinca Nouă. Trestioara. Plan
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Fig. 11 – Șinca Nouă. Trestioara. Absida altarului

Fig. 12 – Șinca Nouă. Trestioara. Absida altarului, nișa relicvar
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