CERCETĂRI

ARHEOLOGICE LA TÎNGANU
de PANAIT I. PANAIT
şi MIOARA TURCU

Printre Yestigiile datînd din secolul al XV-lea în centrul Cîmpiei
române, ctitoria voievodului Radu cel Frumos de la Tînganu ocupă un loc
de seamă. Ridicată în deceniul al VII-lea al acelui secol mănăstirea Tînganu
a avut o îndelungată existenţă, fără a atinge însă niciodată importanţa
economică şi culturală a marilor unităţi monanale din Tara Românească.
Investită cu moşii la Plătăreşti, Brăneşti, Oneşti sau Piţigaia, Milccasca
lîngă oraşul Gherghiţa, Dragomireşti, Fundeni ş. a. 1) mănăstirea aceasta
plasată pe o spinare de terasă, acolo unde valea Tinganului întîlneşte
\echea matcă a Dîmboviţei, a dăinuit prin biserica ei pînă în a doua
~umătate a sec. al XIX-lea. ~ Numeroasele calamităţi care s-au abătut
asupra mănăstirei cît şi proasta gospodărire a bunurilor ce-i aparţineau,
au făcut din unitatea monahală a lui Radu cel Frumos o mănăstire modestă. Importanţa ei deosebită a rămas însă pînă în zilele noastre prin
planul bisericii, preţioasă verigă între operele arhitectonice din a doua
jumătate a sec. al XIV-lea şi cele ce vor împodobi oraşele Argeş şi Tîrgovişte în primele decenii ale sec. al XVI-lea.
In cadrul cercetărilor privind începuturile oraşului Bucureşti au fost
iniiiate săpături arheologice şi la mănăstirea Tînganu. Lucrările au fost
începute în 1961 şi s-au continuat în anii 1963, 1964 ş1 1961), cea mai
importantă campanie rămînînd prima dintre acestea. 3) Prin secţiunile
(~eschise în decursul celor patru campanii s-a urmărit cercetarea obiectivelor mai importante şi precizarea limitelor aşezărilor semnalate, .a eventualelor urme de întărire ş. a. In acest scop au fost trasate şanţuri ce
străbat promontoriul pe direcţia NV-SE şi altele perpendiculare pe panta
ce însoţeşte matca veche a Dîmboviţei. Pentru studierea fundaţiilor bisericii şi a pivniţelor caselor egumeneşti au fost deschise secţiuni pe mari
suprafeţe. La sfîrşitul acestor investigaţii perimetrul afectat de săpături
Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, X/4.
Paul Cf'rnovodeanu, Istoricul mănăstirii J'înganu in CAB II, 1965,
p. 284-292.
3) P. I. Panait, M. Turcu, I. Constantinescu, P. Cernovodeanu, Complexul medieval J'înganu, în CAB II, 1965, p 239-292.
1)

2)
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însumează cca 5,60 ha. În afara şanţurilor şi a casetelor trasate în mijlocul
aşezării feudale
Călugăriţelor ce

s-a săpat un şanţ perpendicular pe uşoara vale numită a
desparte la nord promontoriul de terenul împădurit şi un
altul pe versantul de nord-est. Toate aceste secţiuni au permis dezvelirea
fundaţiilor bisericii, 4) studierea caselor egumeneşti, cercetarea a 21 bordeie dintre care 15 feudale şi 6 geto-dace, deshumarea a 251 morminte
aflate în imediata vecinătate a lăcaşului, recuperarea unui. variat şi bogat
material ceramic ş. a. Săpăturile efectuate au constatat lipsa oricărui sistem de fortificaţii de apărare care să înscrie mănăstirea Tinganu în rîndul
construcţiilor de acelaşi gen pe care voievozii Ţării Româneşti le foloseau
ca locuri întărite împotriva invaziilor otomane. Din acest punct de vedere Tînganu nu poate fi considerată ca o componentă a sistemului defensiv al rentrului Cîmpiei române din care făceau parte, în sec. al XV-lea,
Snagovul, Comana, Bucureştii, Tîrgşorul ş. a. Mănăstirea Tînganu se prezenta ca o construcţie monahală apărată prin condiţii naturale, de apele
şi smîrcurile bălţii Dîmboviţei şi de pădurea ce închidea flancul nordic
al promontoriului. De fapt şi unele din puţinele ştiri scrise privitoare la
această mănăstire confirmă situaţia precizată prin săpăturile arheologice.
Cind patriarhul Macarie al III-lea al Antiohiei avea să sosească la 5 septembrie 1657 de la Frujineşti (azi Fundcnii-Frnnzăneşti) înaltul erarh şi
suita sa au trebuit să fie transportaţi cu barca pentru a ajunge la ctitoria
lui Radu cel Frumos. Paul de Alep menţionează în jurnalul lui de călă
torie că mănăstirea aceasta veche pe care o vizitau era situată într-o insulă
inconjurată de un mare lac. 5 ) Etapele de construcţie sau refacerile care
au intervenit după dispariţia atît de puţin cunoscută a lui Radu cel Frumos, n-au urmărit înconjurarea complexului arhitectonic cu ziduri sau
ţanţuri, în aşa fel încît apele lacului şi pădurea au rămas cele mai impor~
tante mijloace de apărare. Motivul edificării la Tînganu a unei mănăstiri
nu poate fi întrezărit decît în dorinţa şi necesitatea domnescului ei ctitor
de a avea un loc de popas în frecventele drumuri pe care le făcea spre
raialele de la Dunăre. Mănăstirea se înfăţişează în acea perioadă de început ca o construcţie neterminată. Numai biserica avea să fie zidită din
bolovani de rîu şi cărămidă restul clădirilor fiind amenajate din paiantă
sau săpate în pămint. Ctitorul n-a mai avut timpul sau poate nici resur-·
sele băneşti să împodobească mănăstirea sa cu case de piatră sau cu ziduri
aşa cum se puteau vedea la Snagov, Comana, Cozia ş. a.
La Tînganu biserica de plan treflat dotată cu o turlă a rămas înconjurată pînă tîrziu de case modeste din paiantă şi de bordeie. Plasate
mai întîi la cca 10 m de absida sudică a bisericii primele case egnmenteş't6. au fost mistuite de un incendiu în timpul invaziei otomane din
august 1595. Ele sînt marcate printr-un strat gros de chirpic şi cărbune
ce înscrie o suprafaţă patrulateră.
Locuirea călugărilor a continuat apoi tot în case din paiantă ridicate în partea de SE a bisericii la cca 20 m de aceasta. In aceste case
4

)

Prezentarea bisericii a fost

făcută

în studiul Complexul medieval Tinganu,

în CAB II, 1965, p. 245-255.
1) Emilia Cioran,
Călătorii.le patriarhului Macarie
Române 1653-1658, Buc., 1900, p. 212.
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de Antiohia în

Ţările

trebuie să fi fost primit erarhul sirian în 1657 şi tot ele alături de biserică
şi de cele cîteva bordeie care dăinuiau în apropiere au căzut pradă jafurilor din 1658-1659. Sesizată încă din 1963 cea de a doua casă egumenială de la Tînganu a continuat să fie cercetată şi în 1964. Chiar de la
începutul săpării şanţului s-a observat conturul a două gropi suprapuse.
Astfel bordeiul n. 12 era deranjat în cea mai mare parte de o pivniţă cu
pereţii verticali. Continuîndu-se cercetările a reieşit că din bordeiul mai
'.'echi nu s-a mai păstrat decît latura de sud pe mijlocul căreia se afla
un cuptor. Vatra acestuia, circulară, fusese amenajată pe o platformă de
pămînt mai înălţată decît podeaua cu 0,07 m. Diametrul vetrei atingea
1,20 m iar înălţimea cllpolei 0,50 metri. După aspectul său această instalaţie de copt pîinea are puternice asemănări cu unele cuptoare de la
Străuleşti 6) sau Căldăraru. 7) Părăsit probabil în prima jumătate a sec.
al XVII-lea bordeiul 12 a fost puternic afectat de pivniţa locuinţei n. 13
a cărei suprafaţă depăşeşte 56 m.p. şi care reprezintă cea de a doua
casă egumenială (fig. 1). Pereţii noii locuinţe erau făcuţi dintr-un suport de scîndură acoperită cu lut, iar podeaua din bîrne de stejar groase
de 004 m. Atinsă de un puternic incendiu casa a ars provocîndu-se că
derea în pivniţă a numeroase scînduri şi bîrne carbonizate si bucăţi de
chirpic. Ulterior făcîndu-se curăţirea curţii mănăstirii lui Radu cel Frumos
au fost azvîdite în fostele pivniţe ale casei, ca şi în multe gropi risipite
pe întregul promontoriu, cărămizi şi bolovani de rîu de la biserică, fragmente de cahle, vase din lut, bîrne carbonizate şi chiar fîşiile de cupru
ce constituiseră ferecătura uneia din cărţile de cult. Pe suprafaţa acestor
aplice este executat, prin împunsături, un decor din linii curbe şi frînte
deseori întilnit şi pe obif.'ctele de cult bizantine (fig. 2/1-2).
Părăsită pentru scurt timp de călugări, dar slujită de călugăriţele
de la învecinata mănăstire Iezeru ale căror urme de bordeie au fost
întîlnite spre Valea Călugăriţelor, mănăstirea Tînganu a înregistrat în a
doua jumătate a sec. al XVII-lea o etapă de modestă redresare. Paralel
cu lărgirea spaţiului bisericii prin adăugarea unui exonartex s-a trecut la
edificarea unui palat egumenesc din cărămidă. Această construcţie care
a constituit obiectivul central al ultimei campanii de la Tînganu se afla
pe locul primelor case, adică pe partea de sud a bisericii, h cca 10 m de
aceasta. 8 ) Jn faza lui iniţială palatul înscria o formă dreptunghiulară cu
lungimea de 15 m iar lăţimea de 6,5 m (vezi fig. 1). Ridicate exclusiv
din cărămidă cu dimensiuni de 28X14 X 4 cm zidurile construcţiei, din
carP. s-au păstrat numai fundaţiile, aveau o grosime de O, 76 m. Subsolul era alcătuit din două încăperi inegale. Camera de pe latura de vest
era mult mai mică, ea acoperind doar o suprafaţă de 19,5 m.p. (6,5 X 3 m)
6) P. I. Panait, Şantierul arheologic Dăneasa-Străuleşti. Aşezarea feudală,
CAB II, p. 193.
7 ) Gh.
Cantacuzi'no, Unele probleme istorice prit'ind aşezările medievale
muntene în lumina cercetărilor arheologice de la Cernica în SCIV, an XIV (1963),
p. 367, nota l.
8 ) Menţionarea acestei construcţii a fost făcută şi în primul raport privind
monumentele de la Tînganu, vezi CAB II, 1965, p. 256-257. Studierea completă a
clădirii a fost posibilă abia în 1966. Rezultatele mai de seamă ale cercetării au fost
c:omu'nicate la cea de a III-a Sesiune de comunică1i ştiinţifice a muzeelor sub titlul
„Monumente medievale la Tînganu (sec. XV-XVII)".
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pe cînd cealaltă 74, 75 m. p (6,5X11,5 m). Incăperea mare avea în mijlocul ei un pilon central cu dimensiunile de 1,5X1 m pe care se sprijinea
plafonul format ca şi la pivniţele de la Plumbuita din patru comparti-
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mente boltite fiecare cu cîte un semicilindru. 9) ln camera mai ptiţin
spaţioasă plafonul trebuie să fi fost alcătuit, ţinînd seama de acelaşi
paralelism cu casele de la Plumbuita, dintr-o boltă semicilindrică. Intrarea la subsolul casei se făcea printr-un gang lat de cca 3 m şi lung de
fi m care se deschidea spre nord. El cobora faţă de nivelul de călcare al
constructorilor cu O, 76 m urmrînd deci o pantă lină.
Subsolul palatului egumenial beneficia astfel de o singură intrare,
cele două încăperi avînd o uşă de comunicare între ele. Atît la amenajarea acesteia cit şi a uşii ce separa gangul de camera cea mare, constructorii au recurs la o uşoară îngroşare a zidurilor şi la despicarea
capetelor acestora cu lăcaşuri adînci de 10-15 cm şi late de 15-20 cm.
Pragul în ambele cazuri a fost obţinut dintr-o placă de mortar în care
fusese prinsă cîte o bîrnă masivă de \emn de stejar. Acest sistem este
frecvent întîlnit la palatul domnesc de la Tirgovişte, îndeosebi la încă
perile aflato:~ în apropiPn•a hisericii lui Petre Cercel 7i Constantin Brîncoveanu. 10) La acest stadiu planul palatului egumenesc urmează îndeaproape stilul construcţiilor feudale. ln linii generale el prezintă o formă
mai simplificată a planului de la Plumbuita sau a aceluia după care
constructorii vor înălţn palatul Cantacuzinilor de la Măgureani-Prahova. 11 )
Dar spaţiul restrîns pe care îl oferea această casă şi rezolvarea nesatisfă
f'ătoare a tavanului încăperii mari, au constituit motive întemeiate pentru
noi adăugiri şi transformări. Către sfirşitul :;ec. al XVII-lea palatul atins
probabil ele noua expediţie tătărască din 1696 reclamă substanţiale imbunătăţ.iri. Prin grija lui Constantin Vodă Brîncoveanu care trecuse Tînganu
în rîndul lăcaşurilor domneşti ce primeau bani, ceară şi făclii
pentru diferite sărbători 12) palatul este renovat. Se schimbă sistemul
de susţinere a bolţilor încăperii mari prin arlăugarea a încă patru piloni
pătraţi cu latura de 1 m. Materialul din care se fac aceste adăugiri diferă de cel anterior. Se refoloseşte o cărămidă groasâ de 3,5-4,5 cm,
"i mortar cu nisip mult fără pietriş. Pentru a se acomoda la dimensiunile
date restauratorii de atunci au recurs la cioplirea zidului de est pentru
a completa baza de susţinere a arcului de boltă ce beneficia ai.ci doar de
o jumătate de pilon. Pe perctC'le vestic al încăperii jumătatea de pilon
adăugată a acoperit o porţiune din ancadramentul uşii iar pilonul central
a mai fost lungit de o parte şi de alta cu aproximativ 0,50 m. ln această
situaţie arcele de boltă aveau o deschidere de numai L75 m, grosimE>a
lor fiind de 0,50 m. Modificări structurale s-au adus laturii de nord
acolo unde s-a amenajat, pe partea est'.că a gangului, o nouă încăpere
cu suprafaţa de 13,5 m 2 . Pe partea de vest a aceluiaşi gang a fost realizat un lăcaş al scărilor de intrare la pa1ternl supraînălţat. Cărămizile
speciale găsite în molozul de umplutură a pivniţelor arată că cel puţin
de o parte şi de alta a gangului, susţinînd probabil foişorul, se aflau stîlpi
rotunzi, cu diametrul de O, 75 m deci egal cu grosimea zidurilor iniţiale.
Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii in România IT, Ed Acad. 19G5. o. 122.
Constantinescu ~i Cristian Moisescu, Curtea domneasră din Tîrgovişte,
Bucureşti, 1965, Planşa III.
11 ) Grigore Ionescu, op. cit., p. 145, fig. 99.
12) N. Iorga, Studii şi documente V, p. 367
9)

IO) N.
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Palatul egumenesc de la Tînganu nu a beneficiat decît de subsol şi
parter, mai înălţat faţă de nivelul de călcare. Dacă încăperea adăugată
ulterior era pavată cu cărămidă ce are dimensiuni egale cu aceea a zidurilor ei, pivniţele fuseseră aşternute cu scînduri de lemn, carbonizate în
timpul incendiului ce a mistuit această construcţie la începutul sec. al
!XVJII-lea. In molozul aflat în încăperea cea mare au fost găsite şi dale
de cărămidă hexagonale, frecvent întîlnite şi la alte monumente contemporane. 13) In ceea ce priveşte acoperişul, el s-a menţinut tot timpul la
şindrilă, fapt dovedit de numeroase cuie mici de fier, lucrate de meşteri
fierari.
Construit într-o perioadă de afirma-re a stilului brîncovenesc palatul
de la Tînganu nu a depăşit cu mult tipul casei cu foişor, denotînd şi prin
aceasta modesta posibilitate materială a unităţii monahale, de altfel dovedită cu prisosinţă şi de documentele scrise, de numeroasele plîngeri ale
egumenilor de aici.
Complexul de clădiri de la Tînganu a avut totuşi o variată ceramică
ornamentală ce a aparţinut atît bisericii cît şi locuinţelor în diferitele
lor etape. Fragmentele obiectelor utilizate la ornamentarea pereţilor cti~
toriei voievodale, sau a sobelor caselor din sec. XVI-XVII sînt extrem
de abundente formînd materialul arheologic cel mai numeros. Folosită
încă de la mijlocul sec. al XV-lea ceramica monumentală de la Tînganu
capătă extinderea cea mai mare, atît în ceea ce priveşte varietatea cît
şi cantitatea obiectelor, îndeosebi în prima jumătate a sec. al XVII-lea.
In perioada brîncovenească, la palatul egumenesc această categorie de
obiecte ornamentale este extrem de sumar surprinsă, ea dispărînd aproape cu desăVJ.'Tşire. Iii) Ceea ce se impune de la bun început prezentînd
materialul ceramic component al construcţiilor existente, este precizarea
caracterului lui mai mult utilitar decît estetic. La Tînganu se întîlnesc
mai multe categorii de obiecte ceramice, unele înregistrind o evoluţie
continuă, altele apărînd numai la un anumit moment.
Cele mai vechi piese aparţinînd ceramicii monumentale sînt discurile rotunde ornate cu cercuri concentrice în relief, în centru avînd cîte·
un bumb cu partea superioară apăsată. Zona centrală a acestor discuri
este acoperită cu smalţ maron sau verde. Confecţionate dintr-o pastă
fină, bine arsă, discurile de la Tînganu aveau diametrul de 17 ,5 cm
prezentînd astfel similitudini calitative şi cantitative cu acelea ce ornamentau faţada ctitoriei lui Ştefan cel Mare de la Neamţ"') sau soba unei
locuinţe de la Tîrgşor. 16 Astfel de discuri folosite de constructorii munteni, sub influenţa sud dunăreană incă din sec. XIII-XIV, 17 ) se menţin la
13) B. Slătineanu, Ceramica românească, Buc., 1938, p. 77. Recent au fost semnalate astfel de cărămizi şi la Palatul domnesc din Bucureşti, antrenate în molo:rnl din a doua jumătate a sec. al XVII-lea.
14 ) Situaţie similară şi în alte părţi. Vezi B. Slătineanu, op. cit., p. 75.
15) Repertoriul monumentelor lui Ştefan cel Mare, Ed. Acad. 1958, p. 28, fig. I.
C. Nicolescu, Inceputurile ceramicei mon1lmentale în Moldova în Omagiul lui G.
Oprescu, Ed. Acad. 1960, p. 392, fig. 14.
16) Materia.le şi cercetări arheologice VI, p. 742.
17) C. Nicolescu, Decorul mănăstirii Neamţ în legătură cu ceramica monumentală din Moldova în sec. al XV-lea, în S.C.l.A. II (1955), nr. 1-2, p. 130. Discurile folosite la mănăstirea Cotmeana în sec. XI\' au însa diametrul de 8-9 cm
fiind colorate cu smalţ cafeniu şi verde, Gr. Icnescu, op. cit., p. 144.
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Tîngann pînă către mijlocul sec. al XVII-lea (fig. 3/1). In cursul secolului
al XVI-lea ~:i în primele decade ale veacului următor discurile folosite
îndeosebi la ornarea sobelor prezintă o mare varietate. Predomină cele
nesmălţuite cu buza mult înălţată şi lată, cu nervurile concentrice adînci
f>imple sau ornate cu tă.i<~turi apropiate, mici gropiţe, sau cu nervuri cu
muchia ascuţită. In locul bumbişorului în formă de ciupercuţă se aplicl
un mic umbo conic, sau se schiţează printr-o pastilă de lut aplatizată prezenţa acestuia (fig. '1/8). Tipul este extrem de răspîndit în centrul Cîmpiei
române si în deosehi la Bucuresti fiind semnalat atît în vecinătatea unor
mari mă~ă~tiri 18) cit şi în mediul sătesc. L9) Aria lor de răspîndire depă
şe~te hotarele ţărilor române fiind frecvent întîlnite şi în Ungaria. 20 )
In materialul provenit de la marele incendiu din 1658-1659 a fost
găsită o cantitate impresionantă de material ceramic ornamental 21 care
poate fi grupat în :
- teracote plate, de formă patrulateră, avînd decor geometric în
relief, acoperit cu pigmenţi de mică sau cu smalţ. Printre aceste teracote
se întîlnesc exemplare care au pe margine un decor în relief care imită
creanga de brad, altele sînt ornate cu caneluri largi sau cu butoni încadraţi de uşoare muchii. O notă aparte prezintă cahlele dotate cu motiv
in carouri acoperite cu smalţ maron sau maron verzui (fig. 3/5 4/10).
Aceste piese reamintesc prin decorul lor unele obiecte similare bizantine
descoperite la Constantinopol. 22 )
- teracote plate cu motiv zoomorf. Nu s-au găsit <lecit citeva exemplare de acest gen. (fig. 4/6).
- teracote semicilindrice ornate cu motiv în ajur. Este o cahlă de
execuţie mai pretenţioasă. In general aceste obiecte sînt lucrate dintr-o
pastă relativ fină. După scoaterea de pe discul roţii olanul cilindric lung
de cca. 22 cm era tăiat în două, longitudinal. Marginile se amenajau cu
uşoare apăsări de deget. De aceste margini era lipită o fişie acoperită
cu smalţ sau nesmălţuită de care se prindea reţeaua de motive în ajur.
Aceste ornamente formate din fîşii curbe sau drepte, decupate cu cuţitul
dintr-o placă groasă de 1-1,5 cm, aveau o slabă rezistenţă. La ambele
capete olanul era căpăcuit cu unul din pereţii obţinuţi pe discul roţii şi
cu un semidisc lipit. Aproape întreaga suprafaţă exterioară curbă a olanului este afumată. Numai faţa plată, cu motivul ajurat era expus vederii, efectul ei estetic fiind sporit de pojghiţa de smalţ maroniu sau
verde deschis ce o acoperă (fig.3/4). Tipul acesta de cahlă este atestat
aici în sec. al XVII-lea ;
18) Bucureştii de odinioară, Ed. St. 1959, Pl. LX/3-4. Vezi si B. Slătineanu,
Ceramica feudală românească şi originile ei, ESPLA 1958, p. 100, fig. 100.
19) P. I. Panait, Aşezarea medievală Măicăneşti în C.A.B. II, 1965, p. 218,

fig. 176.
20) Szabo Kalman, Az alfoldi magyar nep milvelOdes-tOrteneti emlekei, Budapest 1938, p. 92, fig. 424, 431.
21) O situaţie similară s-a întîlnit şi în timpul cercetărilor de la Mihai Vodă
din Bucure~ti, vezi Gh. Cantacuzino, Observaţii privind unele cahle de la mănăstirea
Mihai \!"odă. SCIV XVI (1965), 4, p. 745.
22) R. Demangel et E. Mamboury, Le quartier des .Manganes et la premiere
region de Constantinopole, Paris, 1939, p. 120, fig. 147.
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- cahle cu gura patrulateră şi fundul asemănător cu cele de la
Snagov 23), Brădet, 2'> şi din zona istorică Curtea Veche. 25) Ele pot aparţine fazelor mai vechi, adică sec. al XVI-lea;
- cahlele tronconice sînt cele mai frecvente. Peste 800/0 din materialul ceramic descoperit în pivniţele casei distruse în 1658-1659, este
alcătuit rlin fragmentele acestor vase. In genere ele aparţin la două tipuri : unele cu pereţii drepţi înscriind un trunchi de con, iar alt.ele cu
pereţii bombaţi. O largă varietate se întîlneşte la partea superioară a
vasului unde gîtul şi buza sînt extrem de diferite. Aceste cahle sînt
lucrate la roată, atenţia olarului fiind atrasă mai mult de partea exterioară. Cele mai multe din piesele de acest gen găsite la Tînganu au
partea inferioară înnegrită de fum. Singurele elemente decorative sînt
petele sau dungile de smalţ maroniu-gălbui aşternute pe zona superioară.
Prin forma lor aceste vase continuă trăsăturile acelor borcane realizate
de olarii localnici din sec. VI-VII, şi prezintă .evidente similitudini cu
un vas piliform descoperit în Bizanţ, şi datat în sec. XII-XIII. 26)
(fig. 3/3). Ele sint semnalate şi la alte mănăstiri din Bucureşti în sec.
XVI-XVII 27 ) fiind cunoscute şi în Ungaria ; 28 )
·- o ultimă categorie de cahle o formează vasele cilindrice în formă
de tub avînd gura uşor lărl{ită faţă de corpul vasului; (fig. 3/2).
Cercetările au scos de asemeni la iveală olane pentru coşurile de
sobă, cu pereţii groşi făţuiţi neglijent, cărămizi hexagonale pentru paviment, precum şi un bogat lot de vase ceramice din studierea cărora se
poate înţelege evoluţia ceramicii în zona Bucureştilor în sec. XIV-XIX.
(fig. 2/4-5, fig. 4.3/6).
Aceste obiecte realizate de meşteri olari autohtoni, unul dintre ei,
Aldea lăsîndu-şi zgîriat numele pe un bol din sec. al XVI-lea, au contribuit la completarea înfăţişării estetice a monumentelor, au sporit utilitatea unor instalaţii sau au fost folosite în activitatea curentă. Dar în
jurul ctitoriei lui Radu cel Frumos şi-au desfăşurat activitatea şi mici
mPseria~i care satisfăceau cererile mănăstirii şi ale unora din satele ce îi
aparţineau. In molozul aruncat în pivniţele caselor egumeneşti la 16581659 a fost găsită o valvă de turnat metal făcută din lut fin. Pereţii exteriori ai piesei arşi uşor, lăcaşul de turnare avînd, înălţimea de cca
3.5 cm, iar lăţimea de 2,2 cm. Obiectul realizat avea forma triunghiulară
terminată cu două frunze prelungi ce se întîlnesc într-un cerc. Prezenţa
unor fierari, care se adăposteau în bordeiele din jurul mănăstirii, este
atestată şi de numeroasele lupe de fier şi cupru aruncate pe întreaga
suprafaţă. De la ei sau de pe piaţa Bucureştilor pot proveni unele perforatoare, numeroase cuie de fier, lamele de cuţit sau chiar ciocanul de
fier găsit despicat în molozul provocat de marele incendiu de la jumă
tatea se<.·. al XVII-lea (fig. 4/1).
23) Piese aflate la Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti sub inv. 66954.
Materiale inedite descoperite de Gheorghe Cantacuzino.
Material inedit descoperit în recentele cercetări de la Curtea Veche si
Sf. Gheorghe Nou.
26) The Creat Palace of the Byzantine Emperols second report the University
of St. Andrews, 1951-1954, fig. 27.
27) Bucureştii de odinioară E.S. 1959, pl. LX/l.
28) Szabo Kalman, op. cit., p. 92, fig. 423
24)
25)
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Tînganu aduce astfel un aport însemnat la C\Uloaşterea culturii
materiale medievale, permiţînd totodată stabilirea unor valoroase date
referitoare la istoria Bucureştilor.
PANAIT I. PANAIT
AŞEZAREA

LATENE

La Tînganu punct arheologic depistat şi cercetat în anii pveceau fost extinse în 1966 şi asupra zonei de sud-est a
promontoriului, unde se afla masată aşezarea geto-dacă.
Pentru identificarea limitei vestice a locuirii Latene s-a trasat secţiunea XIV şi s-a prelungit secţiunea IV/1963.
Cu această ocazie în şanţurile menţionate au fost surprinse două
gropi de provizii (fig. 5). Gropile, săpate pînă la solul castaniu de pădure
- în forma fundului de sac - au atins adîncimile de 1,80 m si 2,20 m.
In ele s-a descoperit ceramică neîniregibilă şi două fragmente de fibule.
Ceramica descoperită în acest an, prezintă formele şi categoriile
întîlnite în campanile de săpături anterioare. 2) Ca forme deosebite întîlnite în această campanie sînt : o cupă indigenă nedecorată, imitaţie după
cele deliene, lucrată prin presare în tipar precum şi fragmentele de la un
vas mic piriform, de culoare cenuşiu deschis. Vasul este ornat, prin
ştampilare, cu palmete foliolate 3) dispuse vertical, despărţind grupuri de
cercuri concentrice alternate cu rozete. (fig. 6/1). In groapa din secţiu
nea IV a mai fost descoperită o fusaiolă plată precum şi un vas fo
miniatură (fig. 6/2). Inventarul obiectelor de podoabă îl constituie cele
două fragmente de fibulă menţionate. Una dintre ele de tipul cu resortul
bilateral, păstrează numai o singură parte a acestuia şi acul ; (fig. 6/3) a
doua are conservat arcul simplu în secţiune rectiliniar şi din resort două
spirale iar port agrafa este ruptă (fig. 6/4) ; Această fibulă prezintă asemănări cu alte exemplare găsite la Popeşti Novaci 4) şi Poiana 5 ) încadrîndu-se în perioada Lat.ene III.
Cercetările arheologice de la Tînganu desfăşurate în cadrul mai
multor campanii de săpături (1961, 1963 şi 1964, 1966) s-au încheiat în
anul 1966.
In cursul acestor săpături arheologice la Tînganu, s-a constatat că
locuirea geto-dacă a fost în cea mai mare parte distrusă de complexele
feudale, fapt ce a determinat identificarea numai a 6 bordeie şi u'n
num.ir egal de gropi, masate pe o suprafaţă rcstrînsă de 660 m.p.
Existenţa gropilor de bucate de capacitate mare precum şi a chiudenţi, 1) săpăturile

1) Mioara Turcu, Comple:r:ul medieval Tînganu.
arheologice în Bucureşti, vol. II, 1965, p. 270-2'/6.
2) Idem, p. 271-276.

Aşezarea

Latene în

Cercetări

Un fragment mare aparţinînd unui vas de aceeaşi factură, decorat tot
de palmete a fost găsit la Piscul Crăsani (cf. V. Pârvan, Getica. O
toistorie a Daciei 1926. p. 209, fig. 173).
4) Şantierul arheologic Popeşti în Materiale şi cercetări arheologice vol.
1959, p. 318, fig. 13/1.
5) R. şi E. Vulpe, Les fo11illes de Poiana în Dacia III-IV, 1927-29, p.
fig. 106/4 şi 30.
3)

-ştampilare

prin

proIII,
326,
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purilor de lut, folosite pentru păstrarea grînelor şi a altor provizii, dovedeşte că locuitorii acestor meleaguri se îndeletniceau cu agricultura. In
gropi au fost găsite oase' de ovin~ şi bovine de unde se poate trage concluzia că acestea erau animalele ce se creşteau.
Apropierea cursului Dîmboviţei şi a unor lacuri bogate în peşte şi
stufăriş, a permis desigur locuitorilor să practice şi pescuitul.
De asemeni, ei se ocupau şi cu unele meşteşuguri ca : olăritul, torsul şi ţesutul.
Lipsa armelor şi a vreunui sistem de fortificaţie scoate în evidenţă
caracterul paşnic al locuirii geto-dace, de aci, unde nu poate fi vorba de
o aşezare de mari proporţii întărită, ci din potrivă de o aşezare modestă,
sătească.

Pornind de la trăsăturile caracteristice ale inventarului se poate
considera că ea corespunde în timp cu marea acropolă Latene de la
Popeşti Novaci, datată în secolele 11-1 î.e.n. 6 )
Aşezarea de la Tînganu din a doua epocă a fierului îşi încheie
existenţa în secolul I î.e.n - perioada Latene III.
încetarea locuirii geto-dace probabil că s-a produs în condiţii asemănătoare cu altele de acelaşi tip de pe teritoriul Bucureştilor (Căţelu
Nou, Radu Vodă, Mihai Vodă) şi din cîmpia Munteniei (Zimnicea, Popeşti Novaci şi Piscul Crăsani) care îşi sfîrşesc activitatea în acelaşi
timp. Părăsirea acestor aşezări a fost pusă în strînsă legătură cu expediţ.ia romană condusă de generalul Aelius Catus, din anii 6 e.n. 7 ) !n
act>ste condiţiuni create prin lovitura dată geţilor din şesul Munteniei
de către romani, poate să-şi fi încetat activitatea şi aşezarea de la Tînganu, laolaltă cµ celelalte staţiuni contemporane.
Deci cercetările arheologice de la Tînganu au dus la identificarea
unei noi ac;;ezări din epoca Latene, care împreună cu altele din aceeaşi
perioadă (descoperite pe teritoriul de astăzi al Capitalei şi împrejurimi)
îşi desfăşurau viaţa în preajma acropolei de la Popeşti pe Argeş.
MIOARA TURCU

RESUME

Commencees pendant l'ete 1961, les recherches archeologiques de Tînganu
ont permis d'etudier les Yestiges du monastere construit pendant la seconde moitle
du XV-eme siede par le voivode Radou le Beau. Le deuxieme rapport concernant
ces investigations 8) comprend les resultats obtenus dans les campagnes de 1963,
1964 et 1966. Les fosses ouverts tant dans la zone intensement habitee, que sur
les versants au nord et au nord-est du promontoire, ont prouve que le monastere
n'a pas ete fortifie avec des murs ou des fosses de defense. Seulement les conditions naturelles, les eaux du lac qui entourait ce terrain et l'ancienne foret de
Hrăneşti constituaient les moyens de protections pour la vie mona&ale d'ici. Les
recherches ont permis de preciser, le plan de l'eglise voivodale. ainsi que Ies traces des trois maisons de l'abbaye construites au XV-XVII siecle. Les plus
1)

R. Vulpe. Şantierul arheologic Popeşti în SCIV 1-2/1955, p. 262 şi Materiale

arheologice, vol. VII/1963, p. 331.
R. Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti în SCIV 1-2/1955, p. 263.
s) Le premier rapport a ete publie dans la CAB II, p. 239-296.

şi cercetări
7

)
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.anciennes parmi ces maisons ont ete faites en treillis. C'est seulement apres Ie
grand incendie de 1658-1659 qu'on a construit ă 10 m sud de I'eglise
un palais en briques. La construction avait la forme rectangulaire (156,5 m) avec un corridor d'entree amenage sur Le cote au nord. Le sous-sol etait
compartimente en deux pieces, l'une de 19,50 m 2 et l'autre de 74,75 m'. A la fin
du XVII-eme siecle o·n a ajoute a la bâtisse deja existente une autre piece et une
nouveile cage pour les escaliers. En meme temps on a modifie le systeme de souteniement du plafond de la grande cave. Le palais du superieur de l'abbaye a ete
abandone au debut du XVIII-eme siecle ă la suite d'un puissant incendie.
Les recherches ont permis de decouvrir un riche materie! ceramique decoratif, de vases en argile, des objets de culte, etc.
L'etude de ces objets permet de connaître le degre de developpement de quelques aspects de la culture materielle au XV-XlX-eme siecle.

• "'*
En 1966, annee finale des recherches archeologiques de Tînganu, on a de·couvert dans ~es sections XIV et XV deux fosses a proivisions. En ces fosses le
materie! archeologiques forme en special de ceran!ique travaillee a la main et
au tour est similaire ă celui decouvert anterieurement.
Il faut mentionner deux fragments d'un petit vase piriforme et une coupe
partiellement conservee. Toujours dans la fosse on a decouvert aussi deux fragments de fibules de type bilateral.
En general, cet habitat taille pour la plupart de celui feodal, s'est con·serve sur une surface restreinte de 660 m 2• On n'a pas trouve le systeme de fortificatio'ns, mais l'inventaire de !'habitat a prouve que les habitants s'occupaient
d'agriculture, de l'elevage du betail, de la peche, du fi!age, du tissage et de la
poterie
En se basant sur le materiei ceramique et sur ces deux fibules, le complexe
-est date les 11-1 siecles avant notre ere et presente des analogies avec les materiaux
.ciecouverts a Popeşti Novaci
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