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Satul Buciumeni, astăzi parte componentă a oraşului Buftea, din Sectorul 
Agricol Ilfov, se află situat la o distanţă de circa 16 km de Bucureşti, în nord-vestul 
acestuia, pe şoseaua ce leagă capitala de oraşele Târgovişte şi Ploieşti. El este aşezat 
pe malul stâng al Colentinei, pe terasele din preajma lacului Buciumeni, pe care îl 
face râul după trecerea sa prin faţa fostului sat Flămânzeni - Bucoveni, şi el, acum, 
parte componentă a oraşului Buftea. 

Astăzi satul are două axe majore. Una este reprezentată de nucleul mai vechi, 
grupat ca o panglică, de-a lungul terasei ce însoţeşte malul Colentinei. Cea de-a doua 
este reprezentată de importanta şosea Bucureşti - Târgovişte. Cele două axe despre 
care am vorbit sunt despărţite de calea ferată Bucureşti - Ploieşti. Ele au fost până 
de curând corelate printr-o a treia axă (Bd. Muncii), închisă circulaţiei, având 
orientarea relativ nord est - sud vest, ce închide triunghiul, străbătând un cartier 
distinct al aşezării, cunoscut sub numele de Buciumeni - Ţigani, spre deosebire de 
partea veche a satului, numită Buciumeni - Români. 

La marginea de sud-est a satului, ocupând terasa nordică, frumos modelată, de 
la capătul răsăritean al lacului Buciumeni, se află un parc minunat, păstrând încă şi 
câteva construcţii ale unui complex. boieresc, cunoscut de localnici drept conacul 
Oteteleşeanu. Complexul cuprinde, biserica, locuinţa boierească (care a adăpostit 
până în februarie 1991 şcoala sătească), acareturi, casele slujitorilor, construcţii 
gospodăreşti şi hulubăria. Ele au fost construite, adăugite şi reconstruite în etape 
diverse. Toate s-au păstrat până la noi în diferite stadii de conservare, necesitând 
ample lucrări de restaurare, conservare, precum şi asigurarea unei exploatări 
judicioase, compatibile cu statutul monumentelor istorice şi arhitectonice. 

Din complexul menţionat, construcţia cea mai veche, pare să fie biserica, 
având hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Lăcaşul este situat în imediata 
apropiere a Colentinei, de care o desparte o distanţă de circa 30 m acum. Altă dată 
distanţa era ceva mai mare, în această zonă, lacul se îngusta, pentru a trece pe sub 
podeţul şoselei, care merge de la Buciumeni spre Săbăreni, unul din satele aşezate pe 
şoseaua Bucureşti - Piteşti. · 

Biserica de la Buciumeni, cunoscută de mai multă vreme ca un valoros 
monument datat în secolul al XVIII-iea, a fost afectată, de-a lungul timpului, de 
scurgerea vremii, de efectul distrugător al cataclismelor naturale, de efectul nefast al 
evenimentelor istorice (războaie), sau de cel al neînţelegerii şi ignorării valorii sale 
deosebite. Ultimele cutremure (1977, 1986, 1990) au făcut construcţia improprie 
cultului, impunându-se o intervenţie urgentă şi în acelaşi timp de natură să conserve 
interesanta construcţie, pentru viitorime. Uncie lucrări au fost efectuate, chiar, până 
la această dată. 

Biserica a fost până în mai 1990, lăcaşul în care s-au oficiat slujbele obişnuite, 
vieţii de cult a satului Buciumeni, sat vechi, din suita aşezărilor din centrul Câmpiei 
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Române, gravitând în jurul Bucureştilor. Satul Buciumeni a fost menţionat, pentru 
prima dată, într-un document scris, la 29 aprilie 1595. Hrisovul emis de Mihai 
Viteazul îi întărea voievodului occinile cumpărate de acesta, de mai multă vreme, la 
Câmpeni, pe Ciorogârla şi la Buciumeni . Valorosul document se păstrează în 
Biblioteca Naţională din Sofia. Patru ani mai târziu, în 1599, Mihai Viteazul dăruia 
ctitoriei sale, de la Mihai Vodă, din Bucureşti, părţi din moşia satului Buciumeni, 
cumpărate de el de la mai multi locuitori 2. 

Cunoscută fiind starea prosperă a satelor aservite domniei, ca şi faptul că nu 
departe, pe celălalt mal al lacului Buciumeni se afla satul Măneşti de pe Colentina, 
deţinut până în 1577 în posesia lui Alexandru II Mircea, care-l moştenise dintr-o 
epocă îndepărtată, mergând până Ia Vlad Ţepeş 3, dăruit apoi mănăstirii Sfânta 
Troiţă (Radu Vodă), din Bucureşti, socotim că şi satul Buciumeni era una din 
aşezările importante de pe valea Colentinei. 

La sfârşitul secolului al XVl-lea, aşadar, proprietăţile mănăstirii Sfânta Troiţă 
de pe malul drept al Colentinei se învecinau cu proprietăţi ale Mănăstirii Mihai Vodă, 
situate pe malul stâng al râului. 

1 Vitaiie Stănică, Date noi despre documentele româno-slave păstrate în Biblioteca Na/ionalii din 
Sofia, în Studii, tom 21, 1968, 5, p. 868-869. 

2 Ion Donat, Satele lui Mihai Viteazul, în S.M.l.M., IV, p. 487. 
3 Aristide Ştefănescu, Un sat domnesc pe Colentina; Măneşti - Buftea, în Izvoare arheologice 

bucureştene, Buc., 1978, p. 55-56; idem, Contribu/ii arheologice privitoare la începuturile /urnirii feudale la 
Buftea, în Cercetări arheologice în Bucureşti (C.A.B.) III, 1981, p. 179. 
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La începutul veacului al XVIII-iea, în 1714, Buciumenii şi Mogoşoaia 
aparţineau beizadelei Ştefan Brâncoveanu 4 , cel de-al doilea fiu al lui Constantin 
Vodă Brâncoveanu, cel pentru care fusese ridicat şi impunătorul palat de la 
Mogoşoaia 5. 

Vechimea mare a satului, iluştrii deţinători ai moş1e1 şi omogenitatea 
populaţiei presupun existenţa, încă de la începuturi a unui lăcaş necesar practicilor 
religioase obişnuielnice. S-a adus uneori în discuţie existenţa unei „biserici de uluci" 
cu hramul Sfântul Nicolae, datată în secolul al XVII-iea 6, ce pare puţin probabilă. 
Toate acestea în condiţiile în care actualul lăcaş de zid, din curtea conacului este o 
construcţie datând din acelaşi secol al XVIII-iea, datată în 1787, de pisania păstrată 
în zidul sudic al bisericii. 

Este o construcţie de plan treflat, cu absidele poligonale Ia exterior, lipsită de 
pridvor. Ca o particularitate, biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de la 
Buciumeni, prezintă o intrare amenajată, într-o fază ulterioară construcţiei, pe latura 
de sud, fiind clară funcţionarea ei iniţială, conform planului clasic, în faţada de vest. 
Odată cu amenajarea acestei intrări a fost mutată aici şi pisania veche. 

Restaurarea a impus efectuarea unei cercetări arheologice, în prima fază 
proiectându-se patru secţiuni exterioare, pe axa est-vest şi nord-sud (în zona 

4 Ioana Cristache Panait, Date istorice în lumina izvoarelor scrise, în, C.A.8. II, 1965, p. 224. 
5 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, ed. acad. 

Buc., 1961, p. 52. 
6 Idem, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I, Ţara Românească, în, 

Mitropolia Olteniei, 1970, p. 102. 
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absidelor laterale), urmând ca pe măsura desfăşurării consolidării şi restaurării, 
cercetarea arheologică să se completeze prin continuarea în interior a secţiunilor 
efectuate în afară, precum şi prin sondaje în diverse alte puncte. 

Cele patru secţiuni au fost numerotate astfel de la I la IV. S. I este 
perpendiculară pe faţada de vest, având ca principal obiectiv surprinderea 
eventualelor urme ale unui pridvor aflat pe această parte a bisericii. Totodată 
secţiunea urma să ofere repere stratigrafice privind etapele de locuire şi de 
construcţie, din fazele anterioare monumentului de zid, ca şi din momentul edificării 
acestuia, până în zilele noastre. Situaţia urma să fie completată şi verificată prin 
secţiunea S. II, perpendiculară pe zidul estic al altarului, având ca ax central, axul 
general est - vest al bisericii. 

Posibile elemente ale unei construcţii anterioare, pe acest loc, mai puteau fi 
surprinse în S. III şi S. IV, orientate nord-sud, perpendiculare pe axul general al bisericii, 
în zona absidelor laterale. Inventarul descoperit, completea~ă informa\iilc noastre 
privind funcţionarea bisericii, ca lăcaş de mir, pentru tot satul. In accla~i timp prezenţa 
unor morminte mai vechi decât prezentul lăcaş ar fi probat existenta unei asemenea 
biserici, pe acelaşi loc, mai veche decât ultima partea a secolului al XVIII-iea. 

Încă din faza de început ne-a atras atenţia priceperea cu care a fost executată 
zidăria bisericii, fără ca aceasta să manifeste o rigurozitate arhitectonică, fiind 
realizată, incontestabil, de meşteri locali, despre care pisania nu aminlc~te nimic. 
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Textul pisaniei. cu litere reliefate, cuprinde 12 rânduri, în limba română, cu 
litere chirilice, adesea aruncate şi cu numeroase ligaturi. Pisania din piatră a fost de 
mai multe ori acoperită cu var alb, aşa încât, anumite porţiuni, se citesc cu greutate 
sau sunt neclare. Ea înfăţişează următorul text: 

„Slavă şi mărire celui dintru (începui) Dumnezeu adevărat în tro" -
„iţă proslăvit. carele pă mine păcătosul Costandin biv vei stolnec a zidi ace" -
„st sfânt Jăcaş. m-au învrednicii întru prăznuirea Sfinţilor Împăraţi Costandin" 
„şi Elena maică (-)sa 1(-)am afierosit: cărora cu umilinţă m(-)am rugat de a fi 

bine pri" -
„mit la sfintele slujbe. rugând şi pă prea cuvioşii preoţi ca împreună cu tot 

neamul meu" 
„ă fiu pomenit. În domnia (dintâi) la al doilea an al Mării Sale prea Înaţatului 

domn·' 
„Ion Nicolae Petru Mavrogheni V(oie)v(o)d: S(-)au început şi cu 

blagoslovenia prea sfinţitului" 
,.mitropolit Chiriu Chir Grigorie: Iarăşi într(-)acest an s(-)au săvârşit în 

cursul" 
„anilor de la spăsenia lumii fiind o mie şapte sute optzeci şi şap" -
,.te: Milostivul Dumnezeu să îndrepteze căile fiilor mei: aflând du" -
„pă dreptate şi să se roage pentru ale mele multe păcate: 1787" „sept 15'' 

În partea de vest, exact în axul bisericii şi la numai 0,70 m de zidul acesteia, 
determinând evident închiderea intrării de pe această parte şi mutarea sa spre sud, se 
află mormântul lui Alexandru Nenciulescu, purtând deasupra o lespede de marmură, 
fisurată, pe care a fost săpată frumoasa stemă a familiei şi textul, cu litere amestecate, 
chirilice şi latine: 

„Supt această piatră odihneşta" 
„răposatul logofăt Alexandru" 
„Nenciulescu. Român vrednic" 
„Cinstit şi adevărat patriot". 
„care au vieţuit ani 77 şi şi(-)au" 
„dat obştescul sfârşit la a-" 
„nul 1843 septemvrie în 24" 

Tradiţia orală, păstrată, aminteşte o legendă neconfirmată. Se spune că 
dorinţa logofătului Nenciulescu ar fi fost ca timp de o sută de ani, la intrarea în 
biserică, oamenii să calce peste piatra funerară a mormântului său. În realitate, 
aceasta, împrejmuită, acum, cu un grilaj din fier, nu poartă urme de tocituri, care să 
permită să credem că s-a călcat cândva ea 7• Ori la începutul veacului al XIX-iea 
satul Buciumeni număra peste 40 de gospodării 8 şi circa 200 de locuitori, ceea ce 
nu era prea puţin, pentru a lăsa urme serioase la periodicele treceri peste această 
piatră. 

7 Legenda ne-a fost relatată de bătrânul Ionită Ignat, în vârstă de 86 ani, care i-a cunoscut pe cei 
din urmă proprietari ai conacului. 

8 Constantin C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului al XIX-iea, edit. şt. 1957, 
p. 242. 
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Pe latura de sud, Ia subtioara dintre zidul absidei şi pronaos. se găseşte cel de
al doilea mormânt boieresc, cu grilaj de fier. aparţinând vremelnicilor proprietari de 
Ia Buciumeni. Pe monumentul din marmură. care a pierdut crucea, este sculptată 
imaginea unui înger. Mai jos se află săpat textul, cu litere latine: 

„Aici odihneşte" 
„Mareic logofătu şi cavaleru'· 
.,Dimitrie Ioanidis" 
„Născut Ia 1808 şi" 
„decedatu la 11 octomvrie 1873" 
„Trecători" 

„Rugati pentru dânsulu". 

Sintetizând rezultatele cercetărilor arheologice, astăzi putem afirma, că pe 
terasa actualei biserici Sfinţii Împăraţi, de la Buciumeni, cele mai vechi urme de 
vieţuire omenească se datează în primul mileniu al erei noastre. În secţiunea S. I spre 
capătul vestic al acesteia, Ia adâncimea de 0.70 m faţă de nivelul actual de călcare. 
săpătura noastră a relevat o amenajare de lipul unei locuinţe adâncite în pământ, 
conţinând pigmenţi de cărbune, chirpic şi câteva mici fragmente ceramice, lucrate cu 
mâna. Unul din fragmente, este o bucată de buză, de Ia un vas de tip borcan, larg 
răspândit în secolele VI-VII Chr. Urme ale locuirii din această etapă n-au mai fost 
surprinse în celelalte secţiuni şi este de presupus că aşezarea. nu prea extinsă, ocupa 
numai marginea terasei, din imediata apropiere a Jacului. 

Timp de un mileniu. s-ar părea că terasa bisericii de Ia Buciumeni n-a mai 
cunoscut statornicia aşezărilor săteşti. Neîndoielnic, satul medieval Buciumeni a 
putut funcţiona cu un secol mai mult înaintea primei sale menţiuni scrise de la 1595. 
Nu cunoaştem astăzi, cu precizie, vatra veche din secolele XV-XVIII a acestui sal. 
Cercetări perieghezice, efectuate în anii anteriori au permis observaţia frecventelor 
materiale ceramice medievale, din secolele IX-XI şi din secolele XV-XVII într-o 
zonă situată la nord. de biserica cercetată de noi în campania aprilie-mai 1991, la o 
distanţă apreciabilă, de circa 500 m. 

Este de asemenea neîndoielnic faptul că satul exista cu mult înaintea edificării 
bisericii de zid. În săpătura arheologică efectuată la biserică a putut fi remarcat un 
orizont mai vechi decât cel corespunzător constructorilor bisericii, conţinând 
pigmenţi de cărbune şi extrem de rare şi mărunte fragmente ceramice medievale. 
apartinând unor ulcele cu pereţii subţiri. Lipsa unor ample depuneri arheologice 
confirmă vecinătatea mai apropiată sau mai îndepărtată a satului şi dispoziţia 
oarecum excentrică a actualului conac şi a bisericii. 

Actuala biserică de zid este cunoscută din totdeauna cu un singur hram, fiind 
închinată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, fapt menţionat şi de pisanie şi 
consemnat în icoana hramului de pe faţada de vest. La vremea respectivă, se obişnuia 
ca Ia înlocuirea unui lăcaş cu altul, cel nou să preia hramul celui vechi, ca hram 
secundar. Dacă adăugăm acest argument, faptului că pisania nu reţine nimic despre 
o biserică anterioară, credem că dacă aceasta va fi existat, în nici un caz ca nu putea 
fi pe acelaşi Joc. Însăşi existenţa parcului, cu valoroşi copaci, de vârste mari, 
presupune faptul că amenajarea bisericii şi a reşedinţei boiereşti s-a făcut în afara 
aşezării, într-o zonă ocupată de pădurea, astăzi dispărută. Chiar cărbunele prezent în 
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nivelul anterior constructorilor bisericii de zid, ar putea reprezenta momentul 
defrişării pădurii, de către locuitorii satului. 

Fazei mai vechi decât biserica de zid îi aparţine şi groapa unei locuinţe 
adâncite în pământ, descoperită în secţiunea S. III, pe latura de sud a bisericii, la o 
distanţă de circa 2 m de zidul acesteia. Groapa umplută apoi, a fost căpăcuită de un 
mormânt (M. 11 ), de adult, aparţinând clar cimitirului bisericii de zid. 

În groapa bordeiului, alături de cărbune abundent, ceva chirpic şi câteva 
fragmente ale unor oale de uz comun în secolul al XVIII-iea nu au fost găsite alte 
materiale. Se distinge cu claritate faptul că sub mormântul M. 11, în umplutura gropii, 
pigmenţii de mortar lipsesc,spre deosebire de umplutura gropii de mormânt. Nimic, 
însă, nu îngăduie o datare mai îndepărtată a acestui complex. Apreciem, dar, că este 
vorba de o amenajare de locuit, anterioară bisericii de zid, dar nu cu mult. Poate fi 
vorba chiar de una din locuinţele meşterilor ce vor fi pregătit, cu câtva timp înainte, 
defrişând terenul şi confecţionând cărămida necesară edificării lăcaşului. 

Prima construcţie de zid, pe aceste locuri este biserica ridicată în 1787 de 
Constantin Stolnicul, monumentul aflat şi astăzi pe acest loc, obiectul cercetărilor 
noastre. 

Aşa cum rezultă din săpătura arheologică şi din analiza la vedere a zidului, 
faţada vestică a lăcaşului a purtat în faza iniţială, ancadramentul din piatră şi pisania 
de deasupra intrării în biserică. Astăzi toate acestea au fost transferate pe latura de 
sud, iar biserica a fost încinsă cu un pavaj de beton, lat de circa 0,70 m. 

Secţiunea S. I lungă de 6,5 m a scos în relief faptul că biserica nu a avut nici o 
dată un pridvor de zidărie spre vest. Fără pridvor şi fără turle biserica figurează şi în 
tabloul pictat pe zidul de vest al pronaosului, deasupra fostei intrări a lăcaşuluui, 
făcând parte din podoaba picturală a bisericii, aşternută de Ştefan ieromonahul, 
diaconul Gheorghe Manole şi Tudorache calfă. 

În faţa uşii, din această faţadă, pe o fundaţie de trei rânduri de cărămizi prinse 
în mortar, situată la - 0,80 m faţă de cota 0,00, se află scara de piatră înlesnind accesul 
spre uşa bisericii. Pe fundaţia amintită, la o distanţă de 0,92 m - 1,18 m vest de 
elevaţia bisericii, ultima treaptă din sistemul ce va fi permis accesul se găsea la locul 
ei, prinsă în mortar. Treapta este un bloc calcaros nisipos. tocit, măsurând acum, 
0,10-0,20 m înălţime. 

Este clar că această amenajare aparţine fazei iniţiale a bisericii, în profil 
sesizându-se, la nivelul părţii de jos a treptei şi la nivelul părţii de sus a fundaţiei, 
primul nivel ce conţine mortar şi cloţuri de cărămidă, corespunzând nivelului de 
călcare în momentul construcţiei lăcaşului, nivel aflat acum la - 0,26-0,34 m faţă de 
nivelul actual al grădinii. 

Fundaţia treptei a fost realizată într-un şanţ puţin profund. Ea măsoară 0,17 m, 
fiind realizată din cărămizi şi mortar asemănător, ca aspect celui folosit în elevaţia 
zidului. 

Sistemul descris, al treptelor de piatră, depăşea în lăţime uşa bisericii, putând 
fi observat, pe o lăţime de 1 m, cât a înregistrat secţiunea noastră, cu profilul sudic la 
1,20 m distanţă de colţul sud-vestic al bisericii. Nu putem preciza cât mergea spre 
nord această treaptă desfiinţată de amenajarea mormântului lui Alexandru 
Ncnciulescu. 

O perioadă de timp, biserica a funcţionat în înfăţişarea iniţială, folosind 
intrarea de pe latura de vest, închisă cu o frumoasă uşă din lemn, cu sculptură 
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originală. Uşa în două canaturi a fost executată din numai două scânduri, tăiate pe 
lăţimea fiecărui canat, dintr-un copac cu trunchiul foarte gros. Desebit de valoroase, 
cele două părţi ale uşii, aflate şi astăzi, după 204 ani, în funcţiune, sunt protejate de o 
uşe exterioară modernă. Uşa veche, necesitând şi ea un intens tratament restaurator, 
constituie un valoros exemplar de sculptură locală de la sfârşitul secolului al XVIII
iea, înnobilând monumentul. 

La nivelul de călcare al constructorilor, în sectorul de est (S. II) au fost găsite 
câteva cuie având partea superioară triunghiulară, folosite la prinderea şindrilei. În 
aceste condiţii putem presupune că acoperişul iniţial a fost din şindrilă. Tabloul de pe 
zidul de vest al pronaosuluui înfăţişează construcţia purtând un acoperiş brun. Foarte 
probabil aşa a încercat artistul pictor să reprezinte acoperişul din şindrilă al 
monumentului. 

Depunerea corespunzătoare funcţionării bisericii în înfăţişarea iniţială 
măsoară 0,14 m - 0,15 m, ceea ce nu reprezintă o acumulare foarte mare, reflectând 
o scurtă perioadă de folosire a lăcaşului în această formă. 

Este greu de precizat ce anume va fi determinat schimbarea accesului în 
biserica de la Buciumeni. Opinăm că lăcaşul a fost profund afectat de cutremurele din 
octombrie 1802 şi de cel din 11 ianuarie 1838. După părerea istoricilor, cutremurul 
din 1838 a fost la fel de puternic ca şi cel din 1802, dar a avut urmări dezastruoase cu 
mult mai mari, afectând numeroase construcţii şi provocând pierderi de vieţi 
omeneşti 9. Gustav Schiiler, consilier de mine, însărcinat să studieze urmările acestui 
cutremur în satele româneşti, considera că „mai toate clădirile masive construite din 
piatră şi în special bisericile au suferit şi au rămas a nu se mai întrebuinţa" 10• 

La biserica Buciumeni, un strat de 0,10 m - 0.15 m conţinând materiale de 
construcţie se află imediat sub nivelul vegetaţiei plantelor din zilele noastre. El 
marchează distrugerile provocate şi lucrările efectuate imediat după aceea, pentru 
repunerea în funcţiune a lăcaşului. A fost o etapă majoră de lucrări la Biserica 
Buciumeni. Stratigrafic, această etapă se situează imediat sub nivelul pietrei de 
mormânt a lui Alexandru Nenciulescu, deci foarte aproape de 1843, motiv 
pentru care identificăm menţionata etapă de lucrări, după distrugerile provocate 
în 1838. 

Îi este de atribuit acestui moment şi schimbarea intrării în biserică, prin 
lărgirea golului unei ferestre, de pe latura de sud, astfel că atunci când s-a amenajat 
mormântul lui Alexandru Nenciulescu, intrarea în biserică nu mai funcţiona pe 
această parte a construcţiei. Aşezarea pietrei funerare nu mai deranja cu nimic, nici 
măcar treptele de la intrare. Chiar dacă din această faţadă era demontată prima 
treaptă, acest lucru nu deranja prea tare, pentru că şi noul nivel de călcare, în zonă, 
se ridicase deasupra părţii superioare a primei trepte. În aceste condiţii mormântul 
binefăcătorului ctitor al reparaţiilor putea fi aşezat, la loc de cinste, în zona cel mai 
puţin aglomerată a cimitirului. A 

Lucrările acestei faze au fost destul de importante. In sectorul de est, urmele 
acestei etape sunt constituite dintr-un strat gros de 0,10 m - 0,17 m de mortar şi 
cloţuri de cărămidă. Aici şi mai cu seamă în S, IV, la nord, remarcăm şi o dungă de 
mortar conţinând bulgări de culoare roz-roşcat, asemănătoare celui cu care a fost 
tencuită umplutura uşii de vest şi frontonul aceleiaşi faţade. 

9 George Potra, Din Bucureştii de ieri, ed. şt. şi enciclopedică. Buc., 1990, p. 162. 
10 Ibidem, p. 162-163. 
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Lucrările au fost impuse de fisurile adânci produse în zidărie, pe axul est-vest, 
remarcate şi în secţiunile notate de noi S. I şi S. II. Modificări serioase au fost aduse 
şi zidăriei superioare a bisericii. Atunci a fost organizat, probabil frontonul 
triunghiular al faţadei de vesl, menit a fixa pereţii laterali, ce manifestau tendinţa de 
a se depărta, prin fisura produsă şi golul fostei uşi. Noua formulă arhitectonică, 
adoptată pentru consolidarea construcţiei a impus şi schimbarea acoperişului, 
realizat, de această dată, cu olane din lut ars. Aşa cum au relevat-o cercetările 
noastre, în acest nivel, atât în S. I cât şi la S. II, au putut fi identificate astfel de piese 
folosite la acoperiş. 

În locul fostei uşi, de pe latura de vest a bisericii s-a păstrat până în zilele 
noastre, un buiandrug din lemn, ce nu poate avea nici o legătură cu vechea înfăţişare. 
Se opinează că în locul uşii ar fi fost amenajată o fereastră. 

O nouă etapă de lucrări s-a mai produs în primele decenii ale secolului XX, 
folosindu-se, de această dată şi cimentul, ca material de construcţie. Este cunoscut 
faptul că în 1909, biserica Sfinţii Împăraţi de la Buciumeni era ruinată 11 , iar în 1918, 
în memoria locuitorilor s-a păstrat amintirea transformării bisericii în adăpost pentru 
o unitate de cavalerie germană, cu care prilej, dalajul din piatră, din interior, ar fi fost 
înlocuit cu o pardoseală de beton. 

Într-adevăr, dalajul de piatră, remarcat în jurul bisericii, a fost aşternut târziu, ca 
un pavaj, din dale cu grosimi mergând de la 35 mm la 80-90 mm, având dimensiunile 
de 0,72 m x 0,76 m. Remarcăm faptul că numai în faţa uşii, de pe latura de sud sunt 
două dale întregi. În rest, pavajul a fost realizat dintr-un material spart, refolosit. 

În sfârşit, într-o perioadă apropiată nouă, (1968-1982), lăcaşul a comportat 
unele reparaţii, consolidări şi refaceri de tencuieli, pe faţadele laterale, atunci când 
vor fi dispărut şi podoaba picturală ce sublinia elementele arhitectonice ale acestor 
faţade. Tot atunci, dalajul din piatră, a fost acoperit cu un pavaj de beton, ce încinge 
biserica pe o lăţime de 0,40 m spre nord şi 0,70 m spre celelalte zone. 

Nu cunoaştem când a dispărut acoperişul de olane al bisericii, dar se 
precizează că actualul acoperiş din tablă a fost aşternut în 1980. 

În zona de est, secţiunea exec).ltată de noi măsoară 1,50 m lăţime şi 5,40 m 
lungime. Ipoteticul ax al bisericii trece chiar prin mijlocul săpăturii noastre. Din capul 
locului menţionăm fisurile puternice, pornind chiar de sub cornişe şi mergând până 
sub fundaţii. 

În săpătura practicată până în prezent, fundaţia bisericii a putut fi observată în 
S. II, S. III şi S. IV. Sub decroşul caracteristic nivelului de călcare al constructorilor 
măsurând 60 mm în S. II şi S. III şi având un aspect neregulat în S. IV, fundaţia a fost 
realizată în şanţ, motiv pentru care are un aspect mai neregulat, fiind nevăzută. 
Cantitatea de mortar este mare. El a curs acoperind zidăria de cărămidă, motiv 
pentru care uneori s-a afirmat că ar fi vorba de o fundaţie de piatră. Nivelul de călcare 
al constructorilor se găseşte la 0,30 m - 0,38 m - 0,39 m, faţă de nivelul actual de 
călcare, pavajul din beton, din jurul bisericii. Se remarcă şi faptul că pe anumite 
porţiuni se mai păstrează elevaţia tencuită, îngropată. De obicei fundaţia a fost mai 
lată decât zidăria în elevaţie, momentul nivelului de călcare din timpul construcţiei 
materializându-se ca o treaptă. Numai pe latura nordică, din motive diferite, s-ar 
părea că elevaţia a continuat nevăzută încă circa 0,20 m. 

11 Nicolae Stoicescu, op. cit„ în Mitropolia Olteniei, 1970, p. 102. 
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Faţă de nivelul de călcare al constructorilor, fundaţia se adânceşte 0,72 m -
0,75 m, fiind săpată în pământul castaniu - gălbui, virgin, conţinând mult lut. 

Fundaţia de zidărie a fost aşezată pe ţăruşi verticali, din lemn, bătuţi în şanţul 
de fundaţie. Sunt ţăruşi cu o grosime variabilă de 50 mm - 55 mm - 80 mm - 100 mm, 
a căror amprentă se simte şi în mortarul aşezat la partea de jos a fundaţiei. În raport 
cu marginea exterioară a fundaţiei, ţăruşii sunt retraşi cu 0,20 m. Ei sunt aşezaţi fără 
o rigurozitate deosebită, găsindu-se la 0,20 m - 0,30 m unul de celălalt, după cum o 
ilustrează situaţiile întâlnite în S. II şi S. III. 

Investigaţia noastră pentru surprinderea unei eventuale candele de fundaţie, 
sub zidul de est al absidei altarului n-a dat rezultate. 

Partea de sud a monumentului a fost cercetată prin secţiunea S. III, 
perpendiculară pe axul bisericii şi pe zidul poligonal, de sud al absidei din această 
parte a Jăcaşului. Ca şi S. II, S. III şi S. IV de pe partea nordică, măsoară 1,50 m lăţime 
şi circa 6 m lungime. In ambele cazuri săpătura şi-a propus să dezvelească eventualele 
vestigii din preajma bisericii şi în acelaşi timp să verifice şi să confirme situaţiile 
relevate prin S. I şi S.11. 

În partea de sud, confirmând imaginea picturală a monumentului, de pe zidul 
vestic al pronaosului, în nivelul superficial, corespunzând lucrărilor din veacul nostru, 
am găsit mai multe fragmente din tencuiala veche a bisericii, acoperită cu culoare. Nu 
este vorba de o decoraţie picturală figurativă. Sunt linii, chenare, ce subliniau, 
detaliile arhitectonice (brâul, ciubucele etc.). 

Din observarea zidăriei, în elevaţie, pe partea de nord a bisericii, se remarcă 
faptul că monumentul a fost zidit îngrijit, folosind mult mortar ce a acoperit întreaga 
suprafaJă dintre cărămizi. Zidul a fost apoi rostuit şi acoperit cu o tencuială bogată în 
var alb, pregătită pentru a primi podoaba picturală. Pe faţadele laterale această 
tencuială a fost înlăturată cu prilejul tencuielilor ulterioare. Ea s-a păstrat doar pe 
faţada de vest, unde şi pictura a fost mai bogată, distingându-se şi astăzi ceva din 
amplul program pictural al tabloului „Judecăţii de apoi". 

Analiza acestei faţade (de vest), a cărei tencuială este nederanjată, de la o 
extremă (de nord) la alta (la cea de sud) sugera faptul că biserica n-a avut un pridvor· 
spre vest, certitudinea oferindu-ne-o săpătura arheologică. 

Hazardul a făcut ca în zona de sud, în care mormintele nu lipsesc, ele fiind 
evidente în profile, secţiunea noastră să fie trasată, într-un interval, dintre şirurile de 
morminte, unul singur nerespectând această ordine. 

În ceea ce priveşte zidăria de sud şi de nord a bisericii, fisurile produse de 
numeroasele calamităţi sunt evidente, pornind de sub cornişe, până la golul 
ferestrelor cu ancadramente din piatră. Fundaţia are însă aspectul sănătos al 
zidăriilor neafectate. Spre sud şi efectele umezelii par să fie mai mici. Aici fundaţia se 
adânceşte 0,73 m, faţă de nivelul constructorilor din sec. al XVIII-iea, Ia partea de jos, 
în şanţul de fundaţie fiind uşor rotunjită. 

Aşa cum era şi firesc, în jurul bisericii a funcţionat cimitirul sătesc. El mai este 
marcat şi astăzi prin câteva cruci din piatră, aproape îngropate în pământ, 
menţionând morminte din veacul al XIX-iea 12. Crucile din piatră ale mormintelor 
pot fi văzute astăzi numai pe latura de nord a curţii. Cimitirul vechi a ocupat însă 
întreaga zonă din jurul lăcaşului, frecvenţa fiind diferită pentru diversele sectoare. 

12 Acest aspect ne-a fost subliniat cu mai mulţi ani în urmă şi de către prof. Neculai Mercan, azi 
pensionar din Buftea. 
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Dacă în S.I., în partea de vest a lăcaşului se află menţionatul mormânt 
aparţinând lui Alecu Nenciulescu şi groapa unui alt mormânt notat de noi M.I. ce va 
fi fost practicat pentru un adolescent, în sectorul de est (S. II) frecvenţa mormintelor 
a fost mult mai mare, dimensiunile cimitirului depăşind cu mult limitele săpăturii 
efectuate. Mormintele aparţin unor diferite grupe de vârstă, fiind documentaţi 

indivizi ai ambelor sexe. Este indubitabil că ne aflăm în faţa cimitirului sătesc aferent 
bisericii de zid. Monedele descoperite în trei cazuri (M. 2, M. 11, M. 12) vor permite 
încadrarea cronologică precisă a fiecărui individ. Subliniem însă faptul că absolut 
toate mormintele dezvelite până în acest moment sunt aferente bisericii de zid. Toate 
cele 12 morminte cercetate până acum conţin în umplutura lor pigmenţi de mortar şi 
mici fragmente de cărămidă sau cuie din construcţie, deşi la înmormântare nu s-a 
folosit sicriul (M. 2, M. 5). 

Din acest punct de vedere nu există nici un dubiu, până acum că mormintele 
dezvelite, nu pot fi mai vechi decât cea de-a doua jumătate a sec. al XVIII-iea. Foarte 
probabil până în acel moment, satul va fi avut o altă necropolă, mai veche, azi 
complet necunoscută, ieşită de-a lungul timpului din conştiinţa şi din memoria 
locuitorilor. De altfel chiar cimitirul din jurul bisericii este necunoscut locuitorilor ce 
folosesc astăzi un altul, a cărui vechime este notabilă în raport cu generaţiile secolului 
XX. Fără să fie complet tratate, cele trei monede se înscriu în limitele secolelor 
XVIII- XIX. Cea mai nouă este un crăiţar, „Ein Kreuzer" datat în 1816. Ar putea 
marca ultimele înhumări, efectuate în preajma ordonanţei de amenajare a cimitirelor 
exterioare localităţilor, emisă de Alexandru Ioan Cuza la mijlocul secolului trecut. 

Toate mormintele cercetate au fost înhumări normale, unele atinse şi 

deranjate în decursul vremurilor şi al îndesirii înhumărilor şi reînhumărilor. Într-un 
singur caz (M. 1) scheletul a lipsit, în umplutura gropii păstrându-se numai câteva 
aşchii de lemn, unele acoperite cu o ţesătură cu fir metalic, fiind vorba, de o 
deshumare, în vederea unei reînhumări, tradiţionale, după şapte ani de la deces. 

O statistică pe grupe de vârstă ar permite realizarea următorului tablou: 
- copii: M. 3, M. 4 (nou născut) M. 10, (vârsta 6-7 ani) 
- adolescenţi: M.1 
- adulţi: M. 2 (o persoană în vârstă, complet edentată) 

M. 5, M. 11. 
- reînhumări: M. 6, M. 7. 
- fără precizare: M. 8, M. 9, M. 12. (nesăpate) 
Menţionăm cu acest prilej că nu toţi indivizii au dispus de un sicriu de lemn, 

frecventă fiind practica folosirii unui giulgiu sau a unei alte învelitori. Către această 
concluzie ne îndeamnă şi studiul poziţiei oaselor humerus, femurele, tibiile şi 
peroneele etc. Astfel: M.1, M. 5, M. 8, M. 9, M. 12, au avut sicriu de lemn. M. 2, M. 3, 
M. 4, M. 10, M. 11, nu au folosit o asemenea practică rituală. 

Inventarul funerar descoperit, nu cuprinde, dată fiind şi amploarea săpăturilor, 
registrul complet al obiectelor prezente în morminte. Menţionăm statistic, la 
eşantionul cercetat: 

- materiale textile: M. 1, 
- ace de prins marama: M. 2, 
- copci pentru încheierea hainelor: M. 2 (la mâneci şi pe piept), M. 5. 
- monede: M. 2, M. 11, M. 12. 
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Întregul inventar îşi găseşte analogii printre piesele similare descoperite la 
Pantelimon 5 13

, Poşta-Buturugeni, sau în orizonturile mai noi de la biserica Răzvan. 
Toţi indivizii înhumaţi alături de biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena 

de la Buciumeni, reflectă un ritual clar, creştin, unitar. Uşoarele excepţii privitoare la 
poziţia braţelor sau a picioarelor pot fi socotite accidente sau efecte ale presiunii 
pământului. De fiecare dată axa săpării gropilor este cea corespunzătoare est-vest, 
sau mai precis a răsăritului soarelui în momentul decesului. S-ar cuveni remarcată 
crescuta mortalitate infantilă. 

Unitatea ritualului reflectă evident omogenitatea locuitorilor satului de-a 
lungul a peste un secol de funcţionare a necropolei în acest spaţiu. 

Aşa cum s-au desfăşurat, aşa cum o dovedeşte şi prezentul raport, actualele 
cercetări de la biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din satul Buciumeni -
Buftea, au reprezentat o etapă necesară corespunzând şi stării actuale de conservare 
a lăcaşului şi opiniei că restaurarea se va desfăşura etapizat. 

Cercetarea s-a străduit să-şi aducă contribuţia sa la realizarea şi adoptarea 
celei mai judicioase soluţii. În final constatăm cu plăcută surpriză că rezultatele 
confirmă înscrisul din pisanie şi completează cunoştinţele despre alte etape de 
construcţie. 

Investigaţiile, cu siguranţă completate în viitor, comportând şi analize 
interdisciplinare, precum şi o atentă săpătură în interiorul lăcaşului, pot fi extinse şi 
în curtea conacului, unde surprizele ar putea fi mari. 

Sperăm în această realitate deoarece monumentul este interesant. Este o 
componentă a unui ansamblu arhitectonic nobiliar, poate cea mai valoroasă piesă a 
acestuia. Este în acelaşi timp o realizare constructivă a unor meşteri, localnici, cu 
reale virtuţi artistice. Biserica de la Bucumeni este în acelaşi timp unul din lăcaşurile 
săteşti de închinăciune, păstrat peste vreme, cu uşoare modificări, marcând un 
moment al evoluţiei construcţiilor de gen, în centrul Câmpiei Române. 

Archaeological research at the church 
of the "Holly Emperos at" Buciumeni - Buftea 

The Buciumeni church - historic monument of the XV/llth century - was affected by the 
earthquakes in 1977, 1986, 1990, act that determined urgent consolidation interventions. On this 
occasion, archaeological investigations were performed. The Buciumeni vilage was first attested 
in 1595. 

The archaeological investigations regarding the church comprised four sectionss. The 
existence of an anterior building was observed, and some tombs were found, which complete the 
a informations about the existence of an older church on the very place. 

According to the diggings, the inhabitance dates from the YI-Vlllth centuries A.D. The 
investigations of the monument brought to the light details useful for the restoration of the 
monument. 

1,3 Aristide Ştefănescu, Pantelimon 5 (1970) în, Bucureşti Mqteriale de Istorie şi Muzeografie, 
VIII, 1971, p. 95-99. 
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