DATE ARHEOLO(jiCE SI ISTORICE
PRIVI ND MĂNĂSTIREA PÂN(jĂRAŢI
de Gheorghe L Cantacuzino
Mănăstirea Pângăraţi a fost ridicată, după cum arată izvoarele scrise, de Alexandru
Lăpuşneanu pe la 1 560, pe locul unei biserici de lemn din secolul al XV-lea. Ctitorirea
sa este atribuită acestui voievod în documente de la sfârşitul secolului al XVI-lea din 25 decembrie 1 59 1 şi 1 ianuarie 1 596 1 - şi de la începutul secolului al XVII-lea
2
·- din 25 martie 1 608, 1 6 ianuarie 1 609, 16 ianuarie 1 6 1 2 . Î n cronica lui Grigore
Ureche, despre Alexandru Lăpuşneanu se scrie printre altele că " . . . şi Pângăraţul au
făcut, mai mult de frică, decât de bună voie, că de multe ori arătându-i-să în vis Sfăntul
mucenic Dimitrie de-! îngroziia ca să-i facă biserică pc acel loc, s-au apucat cu toată
osârdia şi o au făcut"3 .
Î nceputurile mănăstirii sunt relatate în Cuvânt pentru zidirea sfintei mănăstiri
Pângăra(i, păstrat într-un manuscris copiat la mănăstirea Biscricani în 1 809, cu
prinzând însemnările ieromonahului Anastasie de la mănăstirea Moldoviţa, care reda
cele auzite de la Amfilohie, stareţul mănăstirii Pângăraţi4 . Cuvântul povesteşte visul
lui Alexandru Lăpuşneanu, îndemnat să meargă pentru a zidi mănăstire la Pângăraţi,
unde trăia starcţul Amfilohic. Este consemnată relatarea acestuia din urmă despre
(1)

(2)
(3)
( 4)

D/R, veacul XVI, A. Moldova, voi. IV, p . 39; Şt. Berechet, Documente slave
necunoscute asupra mănăstirii Pângărati, in "Spicuitor in ogor vecin", an 1, fasc. 1-3,

1930, p. 7 1 . Î ntr-un opis de documente ale mănăstirii este mentionat un document de la
Alexandru Lăpuşncanu din 29 iulie 1 565 (N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al
localitătilor şi momtmentelor feudale din Moldova, Bucureşti, 1 974, p. 688. S e păstrează
numeroase hrisoave date mănăstirii, începând cu cel din 9 iulie 1 577 (D/R, veacul XVI,
A, voi. lll, p. 89), unele întărind dan ii ale lui Alexandru Lăpuşneanu - cele din 8 aprilie
1 585 şi din 1 585- 1 586 (D/R, veacul XVI, voi. lll, p. 277-278 şi 287).
Şt. Berechet, op. cit, pag. 7 1 , 72-74; DJR, veacul XVII, A, voi. Hl, p. 49-50, 5 1
(documente din 1 6 ianuar ie 1 6 1 2).
Grigore Ureche, Letopisetul Ţării Moldovei, Ed. II revăzută, ed. P.P. Panaitescu,
Bucureşti, 1 958, p. 27.
Dan Antonovici, Un manuscris din mănăstirea Pângăra(i, judetul Neamtului, in
''Revista pentru istorie, arlieologie şi filologie", an X, 1 909, p. 70-76; vezi şi P.S.
Năsturel, Le "Dit " du monastere de Pângăra(i. /. Premieres recherches, in "Buletinul
Bibliotecii Române''. Institutul Român de Cercetări, Freiburg, voi. X (XIV) - Serie
nouă, 1983, p. 387-420.
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Fig. 1. Mănăstirea Pângărati. Planul general al săpăturilor arheologice

din 1 993 şi 1 994.
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sihastru! Simeon, care a trăit in codrii din apropierea pârâului Pângăraţi din vremea
lui Iliaş voievod, fiul lui Alexandru cel Bun, ridicând apoi acolo, cu ajutorul lui Ştefan
cel Mare, o biserică de lemn. Aceasta a fost arsă de turci in anul bătăliei de la Valea
Albă, când Simeon a trebuit să pribegească, împreună cu ceilalţi călugări, peste munţi,
in cetatea Gurghiului şi la mănăstirea Caşiva, unde a murit. Sunt inflţişate împre
jurările ridicării bisericii mănăstirii Pângăraţi, sfinţită de mitropolitul Grigorie în anul
1 560. Această tradiţie, păstrată la mănăstirea Pân�ăraţi, a fost menţionată în 1 854 in
Almanahu/ de învăţătură şi petrecere tipărit la Iaşi , precum şi in istoricul intocmit in
1 857, la solicitarea mitropolitului Sofronie, de egumenul Varnava6 .
Inscripţia slavonă mutată pe la 1 909 lângă intrarea bisericii şi incastrată in prezent
in zidul pridvorului adăugat bisericii, are următorul cuprins: "Cu voia TatAlui şi cu
ajutorul Fiului. şi săvârşirea Sfântului Duh. Această eclisiarhie a flcut-o pan Dumitru
Şo1dan mare vistiemic şi soţia lui Safta în zilele lui Vasilie voievod, la anul 7 1 5 1
( 1 642) luna septembrie 1 0 zile, ş i fiind pristav Andonie de la Bisericani la turn ş i la
trapezărie şi la acoperişul sfintei biserici"7 • Din textul ei rezultă că in timpul lui Vasile
Lupu s-a ridicat, in ansamblul monastic, o eclisiarhie, care se adăuga unei trapeze,
unui turn şi refacerii acoperişului. O altă inscripţie slavonă, "care a fost la trapezu",
datată 7 1 40, 7 august a fost menţionată, cu erori de transcriere, de preotul Grigore
Musceleanu in anul 1 862 8 .
Î n istoricul intocmit de egumenul Vamava se menţionează că egumenul Macarie
"au deschis paraclisu in başca de supt monastire ce era flcută de la facerea bisericei
de Alexandru Vvd. Lăpuşneanul, pentru siguranţia odoarălor, ear acest arhimandrit
Macarie mai săpând pământul din başcă, au aşăzat catapeteasmă şi au flcut paraclis,
cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi s-au sfinţit la 1 806"9.
(5)

Manastirea Pângăraţi in Moldova, în "Almanah de învăţătură şi petrecere", laşi, 1 854,

(6)

Istoria monastirei Pângăraţi, scrisă de Vamava arhimandritul, la 28 martie 1858, ca

p. 58-66.

(7)
(8)

(9)

urmare a ordinului Mitropolitului Sofronie nr. 2 1 5 din 7 februarie 1857, se păstrează la
Arhivele Statului laşi, Fondul Mitropoliei Moldovei, dosar 1 0/A, 1 857, publicat de
Victor G. Cădere, Însemnări despre unele mănăstiri şi schituri din Moldova, după
cronica Mitropoliei Moldovei şi Sucevei din anul 1857, în "Mitropolia Moldovei şi
Sucevei", an XL, nr. 9- 1 0, 1964, p. 5 1 5-5 1 7. Un text aflat la mănăstirea Pângăra�i fusese
publicat de preotul Grigore Musceleanu în "Biserica. Foaie religioasă - morale", an 1,
1 862, nr. 3 1 , p. 24 1-244 şi nr. 32, p. 250 şi in "Calendarulu Anticu pe anulu 1 863",
p. 70-74, lipsind însă pasajele privitoare la lucrările din secolul al XIX-lea, aflate in
textul publicat de V.G. Cădere.
.G. Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacul al XVI-lea, B.C.M.I., an XXI,
1 928, fasc. 55-58, pag. 1 80 şi fig. 2 1 6, p. 1 88.
Gr. Musceleanu, Manastirea Pângăraţi cu hramu Sf Dimitrie, ţinutu Neamţu, in
"Biserica", an 1, 1 862, nr. 3 1 , p. 24 1 , reluată în "Calendarulu anticu pe anulu 1 863",
p. 68.
Ibidem, p. 74; V.G. Cădere, op. cit., p. 509; acelaşi autor reproduce din Sinodicul
bisericii Pângărati pe anul l 872 date privind amenajarea paraclisului de la nivelul
inferior al bisericii de egumenul Macarie, lucrări care s-ar fi terminat in 1 755, ca şi
despre reparatii efectuate in 1 853. În privinta datei corecte, ea este mai probabil 1 806,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Î n 1 854, A /manahul de învăţătura şi petrecere menţiona că până in secolul al
XIX-lea mănăstirea a păstrat "a ei umilită formă", cu biserica "cu doă rânduri" . . . "in
giurul căreia se întindeau chilii durate de lemnu, care toate erau de un zidu cungiurate
şi cu un tumu peste poartă". Egumenul Vamava a intreprins "zidirea şi lărgirea
mănăstirei care s-au intins pân' Ia o adâncă râpă poncie, unde amu se află un foarte
inalt zid de 6 st. pe care se razimă in lungime de 54 st. un rând de chilii de peatră cu
cămări, cu treapeză şi alte încăperi frumoase şi comode de a ospăta şi a locui un număr
de călugări şi de oaspeţi. De-asemene au luat măsurile cuvenite de a mări biserica,
I
turnul şi poarta..... 0. Din cele scrise in 1 857 de egumenul Vamava reiese că aceste
lucrări au fost Bcute începând din anul 1 850, din veniturile moşiilor Ivăneşti şi Tarcău,
date de Mihail Sturdza in mai 1 849, pe 1 O mai, mănăstirii Pângăraţi. Şi alte documente
menţionează, Ia venirea ca staret a lui Vamava, existenţa a opt "chilii durate din bârne"
şi biserica din piatră. Până in 1 859 fuseseră ridicate "zidiri mari pentru casăle egume
neşti şi arhondaric", având sub ele şi un "beci mare boltit cu 14 despărţituri şi o sală
in lungul acestor despărţituri", s-au Bcut 1 6 chilii din nou "cu cămările şi celelalte
atenanse ale lor", la vale de aceste chilii s-au Bcut trapeză, cuhnie şi pitărie, dedesup
tul căreia au fost zidite 3 beciuri şi "o başcă sub un turn din capătul chiliilor despre
miază-noapte". A fost înălţată clopotnita "cu 4 stânj eni jumătate", acoperită cu tablă,
s-a inceput zidirea unei biserici "ce i se dă numirea de paraclis", in lungime de I l
stânjeni, ridicată până la ferestre. S-a mărit ograda vechii mănăstiri tăind din munte
II
şi s-a indreptat locul umplând o râpă . În iulie 1 862, preotul Grigore Musceleanu
găsea biserica zidită "până la învelitoare numai de piatră, iar acum stă spre a se
I
ruina" 2
După secularizarea averilor mănăstireşti, incinta ansamblului a folosit pentru pe
nitenciar; du ă 1 872 biserica neterminată a fost dărâmată. Ulterior a funcţionat aici
R
un sanatoriu 3 , iar în ultimele decenii staţiunea de cercetări "Stejarul" a Academiei ··· ·
filiala laşi şi laboratoarele "Piantavorel". Biserica nu a mai folosit cultului intre 1 950
şi 1 980. Din 1 980 a fos t biserică parohială, in 1 990 fi i nd reî n fi i nţa tă mănăstirea. Toate
a c e s te a au adus m u l t (! mod i fi căr i , demolări s a u ad ă ug i r i c l ăd i ri l or.
În a n u l 1 99.? a u fo�t cfc�:tuatc să pă tu ri în vederea restaurări i t u rn u l u i d i n partea de
n o rd -est a i n c i n t c i . in i nte r i or u l şi în j u rul acest u i a , c on d u s e d e regret a t u l arhe o l og
S t e fa n Sc o rţa n u . Au f(>:.t ·urmăr i t e prob l e m e l eg a t e de vcrificar ca e ventual ci e x i �t c nt c
a u n e i co nst ru c t i i v e d r i sau a u n e i p i v n i te . r a po r t u l intre t u m şi constru c ţ i i l e alăturate ,
determinare a fa z e l or d(: c o n st r u c t i e şi fun c t i on a re şi c ă ut a rea u n or el·.: mente d e datare,

precum

şi

prec i z a re a v e c: l t i l (l r n i ve l u r i d e c :.\ l u n: . C c tn: tă r i l c 1 1 1 e n t ionate a u d o ved i t

c ă : fun d at i i l e tumu l u i s e

ne e x i st â n d urme

sprij i neau

pc

ro c a

a l i at ă l a o adân c i m e d e c e a . 0.90 m ,

a l � u r w r ( onstmctii m a i \\: e h i s a u �1k u n o r h c � i u r i . l n t rarc.1 in t u m

perioadă în can: e ra cgu rnc:n Macari·: .

( 1 0)

A lmanah de Îlmi!âltmi �·i JWfrecere. I X5 L p . !• ) ·(•b.

( I l ) V.G. Cădcrc, op. cit. . p. S I O.
( 1 2) Gr. Musccleanu, op. cii . . p. 69.
(1 3) Ilarie Lupaşcu, Scurt istoric ampra
1, nr. 8, 1 933, p. 2 1 1 -2 1 2.

,\/c1ncuint Pangdra(i. in "Viata Monahală". l aş i . au
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se Bcea iniţial din incintă printr-o uşă deschisă pe latura sudică, la fel ca încăperea
de Ia vest de turn. Zidul de incintă a fost construit la est de turn, ulterior acestuia.
Turnul se afla la început la extremitatea nord-estică a incintei, construcţiile situate la
est fiind mai târzii. În faza iniţială, ansamblul cuprindea turnul de la nord-est, turnul
de la intrare,·zidul de incintă pe laturile de vest şi nord şi clădirile de pe latura de vest.
Turnul a suferit numeroase modificări - deschideri sau transformări de uşi şi ferestre,
14
mch"d
1 en0 a 1e unor go 1 un de tragere
.
Săpăturile arheologice din august 1 993 şi din septembrie 1 994, legate de lucrările
de restaurare 1 5 , au urmărit obţinerea unor date privind cronologia ansamblului, cu
noaşterea traseului vechilor ziduri de incintă şi a altor urme de construcţii şi precizarea
nivelurilor de călcare originare solicitată în vederea proiectului de sistematizare
verticală a întregului ansamblu. Sondajele au fost dispuse în jurul bisericii, lângă
turnul de intrare, pe laturile de vest, nord şi est ale primei incinte, wecum şi în incinta
a doua, Ia sud de clădirea modernă folosită în prezent ca biserică 6 . În zona săpăturii
A

°

( 1 4) Ştefan Scorţanu, Sondajul arheologic de la Mănăstirea Pângărari, juderul Neamr, raport
pregătit pentru a XXVII-a sesiune naţională de rapoarte privind rezultatele cercetărilor
arheologice din anul 1 992, Constanţa, mai 1 993; Ştefan Scoqanu, Elena Ciubotaru,
Sondajele arheologice de la Pângărari din anul 1 992, comunicare la Sesiunea de
comunicări ştiinţifice dedicală Zilei Naţionale a României, Muzeul de Istorie
Piatra-Neamt, 18-19 noiembrie 1 993.
( 1 5) Şeful proiectului de restaurare - arh. Liana Bilciurescu.
( 1 6) Sondajele din 1 993 au fost dispuse astfel: SI (3 x 1 ,20 m), in partea de nord a absidei
altarului; S2 A ( 1 ,50 x 1 ,50 m), in partea de vest a bisericii, la limita dintre pronaos şi
pridvorul adăugat; S3 A ( 1 ,45 x 1 m), pe latura de sud a bisericii. lângă contrafortul
dinspre est; S4 (7 x 1 m), in partea de nord-est a incintei. orientată est-vest. in dreptul
turnului de nord-est, la 4, 70 m de acesta; S5 (5 x 1 m), paralel cu S4, la 1 5.50 m spre
sud; S6 ( 1 4 x 1 ,50 m), orientată nord-sud, la cea. 12 m de coltul clădirii moderne
folosită ca paraclis, pe latura de sud a acesteia; S7 (2.50 x 1 m), pcrpendiculară pe
corpul nordic de construcţii, la 1 2 m de colţul dinspre nord-vest al cerdacului acesteia;
S8 (7,80 x 1,50 m), in partea de vest a incintei, in spaţiul dintre zidul de sprijin şi zidul
de incintă, la 10,50 m de construcţia din coltul de nord-vest; S9 ( 1.50 x 1 ,20 m). pe
latura de nord a turnului clopotniţă, lângă clădirea ridicată la est de acesta: S 1 O şi S 1 O A
( 1 x 1 m), pe latura vestică a intrării de sub turnul clopotniţă, in partea sa mediană şi
spre sud, la exterior. A mai fost săpat un sondaj de control de 2 x 2 m, in zona
excavaţiilor pentru canalul de aerisire, pe latura de est a corpului de clădiri de la est de
turn, la 3,50 m de foişorul ce adăposteşte scara de acces. i n 1994 seqiunile au fost
trasate: la nord de altarul bisericii (S3 nord, cu profilul vestic la 1 ,50 m de coltul
contrafortului din partea de est a naosului şi 1 ,50 m de colţul de nord-est al bisericii,
prelungit - cu o intrerupere de 4,50 m intr-o zonă inaccesibilă săpăturilor - prin corpul
nordic de chilii şi la exteriorul acestora, cu lătimea de 1 m şi lungimea de 12 + 5 + 2 m);
la vest de biserică (S2 de 1 x 1 ,50 m, cu profilul vestic la 0,40 m de colţul sud-estic al
·
casei scării, până la zidul modern de sprijin din partea de vest a incintei, unde este
continuată de SS/1993, care a fost prelungită până la zidul exterior de incintă); pe latura
de vest a incintei, in apropierea colţului nord-vestic al fostului corp de constructii (S l 2
de 1 ,50 x 1 0 m, paralelă cu S8 la 5 m nord de acesta; i n cerdacul din faţa corpului nordic
de chilii, in prelugirea S7/1993; in a doua incintă, la sud de clădirea modernă folosită ca
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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pentru canalul de aerisire de pe latura de est a corpului de clădire de la sud-est de
intrare a fost păstrat un profil transversal, lângă care săpătura s-a adâncit până la talpa
fundaţiei construcţiei. Cercetările şi observaţiile stratigrafice au fost foarte mult
ingreunate de numeroasele săpături, nivelări sau umpluturi efectuate in incintă cu
ocazia diferitelor transformări şi reparaţii legate de utilizarea clădirilor ansamblului
in ultimele decenii ale secolului al XIX-lea şi in secolul XX, precum şi a restaurărilor
din deceniul trecut.
Intervenţiile moderne au dus la dispariţia in cea mai mare parte a posibilităţilor
unor constatări de ordin stratigrafic privind cronologia bisericii. S-a putut observa că
soclul acesteia a fost îngroşat intr-o perioadă relativ târzie, probabil in secolul al
XIX-lea. Î n partea de est a laturii nordice această îngroşare este mai redusă, circa 0,07
m, fiind vizibilă până la aproape 0,40 m deasupra decroşului fundaţiei. Î n partea de
vest, in dreptul casei scării de acces la nivelul superior al bisericii, îngroşarea este
mult mai mare, depăşind 0,50 m; temelia porţiunii îngroşate se adânceşte aici până în
apropierea solului viu. Fundaţia iniţială a bisericii se afla în acest loc înapoia părţii
ingroşate a zidului, adâncindu-se mai mult în pământul viu. Săpături efectuate în jurul
bisericii, pentru drenaj , în 1 995, rnră asistenţă arheologică, au permis observarea
adosării casei scării la corpul iniţial al bisericii. Şi în partea de nord-est, fundaţia, a
cărei adâncime depăşeşte 0,60 m, pătrunde mult în solul viu, atingând stânca naturală.
Î n acest loc, groapa unui mormânt târziu (databil la sfârşitul secolului al XIX-lea 
inceputul secolului al XX-lea, după un nasture găsit în zona mijlocuivi), siipată chiar
lângă fundaţie, a distrus legătura stratigrafică directă între fundaţia bisericii şi depu
nerile din inciJ;ltă.
Chiar în situaţia unor observaţii stratigrafice dificile şi incomplete se poate consi
dera că biserica este prima construcţie de zid ridicată pe locul respectiv, putând fi
astfel identificată cu lăcaşul ctitorit de Alexandru Lăpuşneanu la 1 560. Î n ceea ce
priveşte biserica de lemn din secolul al XV-lea care, conform tradiţiei şi a unor
mărturii consemnate· in scris a precedat această ctitorie, se poate emite ipoteza că
urmele ei se vor fi aflat în interiorul actualului edificiu, ipoteză ce nu va putea fi
verificată deoarece lucrările de amenajare a paradisului din partea inferioară a bise
ricii efectuate în secolele XVIII-XIX şi în secolul nostru au Bcut ca nivelul de călcare
al acestuia
să se afle mult sub cota corespunzătoare, la exterior, momentului con
.
trucţiei din secolul al XVI-lea, înlăturând şi depunerile anterioar� acestei perioade.
La est de biserică, nivelul de construcţie este situat Ia partea superioară a unui strat
de pământ castaniu-galben deasupra pământului viu, cenuşiu-gălbui, suprapus stâncii,
care se află aici la -0,70 O, 8 0 m sub actuala suprafaţă. La cea. 1 ,50 m de biserică
au fost găsite resturile unui zid de piatră gros de 0, 8 5 m, zid târziu, care despărţea
biserica de restul incintei 1 7. Pe latura de vest, lângă pridvorul adăugat, un bloc de
-

biserică (S l l, de l x 15 m, paralel cu S6/l993, la 12 m de acesta); casete in pivniţa din
partea estică a corpului nordic de chilii precum şi la exterior, la limitele intre turnul de
nord-est şi zidul de incintă de pe latura nordică.
( 1 7) Zidul respectiv apare pe fotografii din primul sfert al secolului XX (G. Balş, op. cit.,
pag. 1 82, fig. 209).
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stâncă alăturat a împiedicat constatarea directă a pozitiei stratigrafice a fundatiei. Şi
aici, solul viu este aproape de suprafată, iar roca se află la mai putin de O, 70 m.
Adăugarea târzie a pridvorului etajat de pe latura de nord a bisericii este evidentă şi
în săpătură. Pe latura de sud, fundatia din dreptul altarului est�mai lată decât elevatia,
ca şi cea a contrafortului. Li se suprapune direct pavajul amenajat în 1 987. Î n această
zonă, în imediata vecinătate a bisericii, se află morminte, unul din ele având o
cl!.rămidă cu inscriptie incizată, din anul 1 857. Săpătura a fost oprită la nivelul acestor
morminte, care se extind şi în afara limitelor sondajului. Lucrările precedente au avut
ca rezultat decaparea pământului din jurul bisericii, pe alocuri chiar până sub nivelul
de călcare al perioadelor initiale de functionare.
Î n zona de la nord de biserică, pământul viu gălbui şi stânca naturală se află la
adâncimi relativ mici - stânca, pe alocuri la numai 0,80 m - depunerile fiind subtiri
şi în bună măsură deranjate de interventii târzii. Fundatiile corpului nordic de chilii,
limitat spre exterior de zidul de incintă, sunt ridicate direct pe stâncă. Ele reprezintă
primele constructii ridicate pe locul respectiv, putând data aşadar fie din cea de a doua
jumătate a secolului al XVI-lea, fie, în cazul în care initial nu vor fi existat clădiri pe
această latură, din secolul al XVII-lea, etapă marcată de pisania din 1 642 ce se afla
pe fosta trapeză, mentionată mai sus. Î n încăperea care a fost cercetată în interior s-au
descoperit şi urmele unui zid de compartimentare orientat est-vest, gros de aproape
0,60 m. Zidul de incintă de pe latura nordică are fundatia tesută cu cea a turnului din
parte de nord-est, ceea ce arată contemporaneitatea lor. Porţiunea zidului de incintă
care continuă latura nordică la est de turn are fundatiile în mod evident distincte de
ale acestuia, reprezentând, după cum se observă şi în elev�tie, o adosare ulterioară.
Se confirmă astfel constatările din cursul săpăturilor efectuate în 1 992 de Ştefan
Scortanu, că turnul reprezenta initial coltul de nord-est al incintei. Actualul zid ce
închide incinta în partea de est a laturii nordice şi pe latura estică, ulterior primelor
constructii din partea de nord a ansamblului, poate fi - în l ipsa unor săpături greu de
executat datorită transformărilor rezultate din utilizările constructiilor din această
zonă în perioadele târzii - datat ipotetic în secolul al XIX-lea, odată cu importantele
lucrări efectuate după 1 850. Tot atunci se poate presupune că a fost executată şi
recompartimentarea chilii lor şi înăltarea zidului exterior pe întreaga latură de nord. În
partea sa superioară, acest zid are o grosime mai mică, de circa 0,70 m, şi este străbătut
de goluri circulare, asemănătoare celor de la nivelul superior al turnului clopotnită,
adăugat acestuia după 1 850.
Observatiile stratigrafice din sondajul efectuat în cuprinsul actualului cerdac arată
că zidul ce limitează spre interiorul incintei corpul de chilii de pe latura nordică a
ansamblului, prin pozitia nivelului de constructie, se dovedeşte a se număra tot între
primele constructii ale mănăstirii. Fundatia de beton a cerdacului actual se ridică
deasupra unei temelii din piatră şi mortar, cu aspect neregulat, fundată de la o cotă
sensibil superioară fată de zidul chiliilor. Spre exterior s-a putut observa că această
temelie a fost construită de la un nivel situat la partea superioară a unor straturi de
pământ cu urme sau cu pigmenti de moloz, de deasupra stratului gros de circa 0,40 m
de pământ viu, suprapus rocii aflate la o adâncime de aproape 1 m. Temelia poate fi
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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datată in mod ipotetic in secolul al XIX-lea, aparţinând probabil unui cerdac ce va fi
fost construit in acea perioadă.
Sondajele efectuate pe latura de nord a pivniţei aflată in partea de vest a corpului
nordic de chilii şi observaţiile efectuate in această zonă arată că bolta de cărămidă,
semicirculară pe arcuri dublouri, a fost refăcută pe fundaţii anterioare de piatră,
probabil tot pe la mij locul secolului al XIX-lea. Fisura profundă vizibilă in zidul
exterior ajunge până la fundaţie. Fisurarea, pc intreaga înălţime, a zidurilor şi tendinţa
de deplasare a colţului de nord-vest al clădirilor se datorează terenului, vecinătăţii
imediate a râpei şi probabil faptului că ultima construcţie, care adăposteşte la subsol
centrala termică, a fost ridicată pe umplutură, inglobând in interiorul ei fundaţiile unui
fost turn existent aici, care au fost marcate in pardoseală.
Pe latura de vest a incintei s-a urmărit clarificarea problemelor legate de corpul de
clădiri care a existat pe această latură până la mijlocul secolului nostru. După demo
larea lor, suprafaţa respectivă a fost acoperită cu moloz, piatră, cărămidă şi pământ
până la o cotă ce depăşeşte cu 0,50 - 1 ,40 m pe cea a zonei alăturate din incintă, fiind
mărginită de un zid de sprijin. Săpături le au adus date semnificative privind cronologia
construcţiei.
Lângă zidul dinspre est al încăperii cercetate a clădirii săpătura s-a adâncit până la
baza fundaţiei, la aproape -4,50 m sub actuala suprafaţă. Fundaţia zidului străbate
straturi subţiri (0,25 - 0,30 m) cu urme de cenuşă şi cărbune, cu rare pietre de
dimensiuni mici, suprapuse stâncii, sprij inindu-se pe roca naturală. Zidăria din piatră
spartă legată cu mortar, având grosimea de circa 1 m, a fost ridicată aici, pe terenul
care avea o pantă accentuată in vecinătatea râpei, concomitent cu aducerea de straturi
de pământ de nivelare cu o grosime totală de peste 2,60 m. Pământul galben, provenit
din coasta dealului alăturat, a fost depus in straturi succesive, intrerupte de rare urme
de cărbune, cenuşă sau pigmenţi de cărămidă şi moloz. De la această cotă, ce cores
punde şi cu actualul nivel de călcare de la exteriorul incintei, s-a inceput ridicarea
deasupra nivelului solului a zidurilor, a căror lăţime este mai mare decât a părţii aflate
mai jos, cu câţiva cm spre vest şi cu aproape 20 cm spre est şi care se păstrează pe o
înălţime de circa 1 m. Un mic fragment de pahar de sticlă databil in secolul al XIX-lea,
descoperit in partea inferioară a straturilor de nivelare depuse deasupra stâncii, ca şi
numeroasele analogii in privinta tehnicii şi modului de construcţie cu clădirile de la
sud-est de turnul clopotniţă, permit datarea corpului de construcţii de pe latura vestică
a ansamblului după 1 850, in timpul egumenului Vamava. Se disting urmele a două
pavaje succesive de cărămidă, din cel inferior păstrându-se praf şi spărtură de că
rămidă, separate de pământ galben purtat amestecat cu spărtură de rocă; pavajul
inferior era situat la circa 0,25 m deasupra cotei lăţirii zidului, cel de al doilea cu circa
0,30 m mai sus. Peste acest din urmă pavaj, in colţul unei încăperi, lângă zidul exterior,
au fost găsite resturile bazei unei sobe, din cărămizi legate cu pământ, ocupând o
suprafaţă rectangulară cu colţul teşit.
Î ntr-o perioadă târzie, zidurile corpului de construcţii de pe latura de vest au fost
complet refăcute, zidul exterior (de incintă) având grosimea de 1 ,20 m, iar cel dinspre
interior, 0,85 m. Î n interiorul încăperii zidurile au parametrul din cărămizi de 27 x 1 3
x 7 cm, caracteristice perioadei d e l a sfârşitul secolului a l XIX-lea, inceputul secolului
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 9. Schiţă de 11 lan al ansamblului mănăstirii Pângăraţi din anul 1 940.
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XX, când poate fi datată această refacere. Aceleiaşi etape îi corespund resturile unei
podele din scânduri pe bâme dispuse nord-sud, peste un strat de pământ cu moloz şi
spărtură de cărămidă. Deasupra se află straturi cu moloz, piatră şi cărămidă spartă,
provenite de la demolarea construcţiei. Clădirea, ce apare în fotografii din al -patrulea
deceniu al secolului XX şi într-un plan din 1 940 1 8 , a fost demolată la începutul celei
de a doua jumătăţi a secolului nostru. Traseul zidurilor se poate distinge la suprafaţa
terenului c<;ea ce, împreună cu imaginile menţionate şi cu datele obţinute din săpătură,
fac posibilă reconstituirea înfăţişării clădirii. Ea poate fi ipotetic identificată cu cea
menţionată între cele ridicate la mijlocul secolului al XIX-lea: " ... la vale de aceste
chilii a făcut tr!lpeză, cuhnie şi pitărie, dcdeasubtul căreia a zidit trei beciuri" 19•
Se poate presupune că, înaintea ridicării, după 1 850, a acestui corp, în zona de vest
a ansamblului se v� fi aflat alte construcţii, situate puţin mai spre interiorul incintei.
Indicii în acest sens sunt urmele de cărămidă, piatră (inclusiv pietre parţial cioplite de
dimensiuni mai mari) şi mortar, descoperite la circa 7-6 m de biserică, în spaţiul îngust
dintre cablurile şi conductele moderne, care au împiedicat adâncirea şi extinderea
săpăturii pentru a clarifica semnificaţia acestor vestigii.
Adosate bisericii într-o perioadă târzie în vecinătatea casei scării, au fost descope
rite fundaţiile şi resturile părţii inferioare a unui zid din piatră şi mortar care, la circa
4 m de biserică formează un unghi spre sud. Zidul compartimenta incinta la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale celui următor; el apare în unele fotogra
fii20 _
Sondaj ele efectuate lângă turnul clopotniţă au permis observaţii privind raportul
dintre turn şi corpul de construcţii de la sud-est de acesta. Turnul şi contrafortul oblic
din colţul de nord-est au fundaţii lăţite cu 0,39 m, respectiv 0,60 m. Li s-a adosat, după
ce contrafortul a fost în mare parte demantelat, construcţia cu două niveluri de la est
de turn. La o dată şi mai târzie a fost adăugată o porţiune, lată de peste 3 m, a clădirii
respective, care depăşeşte latura de nord a turnului spre interiorul incintei; nivelul ei
de construcţie se află la o cotă mult mai ridicată, fundaţia având o adâncime mai mică.
Î n j uru l turnului şi în dreptul intrării pc sub acesta, nivelul terenului a fost mult ridicat.
Aici săpătura pentru amenajarea cu pat de beton a conductei pentru instalaţia termică
a împiedicat observaţii precise. Un bloc de piatră din apropierea părţii inferioare a
zidăriei turnului, în dreptul intrării, la sud-vest, a fost cioplit, faţa sa fiind adusă la
verticală.
Î n săpăturile din partea de est a primei incinte nu s-au găsit urme ale vreunui zid
în dreptul turnului de nord-est. Traseul vechii incinte pe latura estică rămâne de
precizat, ţinându-se seama şi de rezultatele cercetărilor din 1 992. Î n această zonă, roca
se află la adâncimi destul de mici- (-0,60 -0,70 m în partea de sud-est, -0,65 -0,80 m
în cea de nord-est), observându-se şi porţiuni de stâncă mai ridicate.
( 1 8) Corpul de cliidiri figurează pe un plan care poartă data 1 940, aflat în dosarul proiectului
de restaurare, şi în fotografii din deceniul 3 sau 4 al secolului XX (vezi llarie Lupaşcu,
op. cit., p. 209, articol datat 6 septembrie 1933).
( 1 9) V.G. Cădere, op. cit., p. 5 1 0.
(20) G. Balş, op. cit., p. 1 86 şi unn., fig. 2 1 7-2 18.
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Fig. 10. Mănăstirea Pângăraţi - gravură din anul 1 854
(după "Almanah de învăţătură şi petrecere", Iaşi, 1 854).
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Pentru determinarea traseului laturii sudice a primei incinte a mănăstirii a fost
trasată o secţiune în dreptul turnului clopotniţă, la o distanţă de cea. 2 1 m de acesta
şi la aproape 1 0 m de corpul de clădire alăturat. Pe întreaga lungime de 1 4 m a
secţiunii, lângă profilul ei vestic, a fost descoperit un zid orientat nord-sud, din piatră
legată cu mortar, cu fundaţii adânci de 0,70 m. Cu acestea se ţese un alt zid, gros de
cea. 1 ,4 5 m, dispus perpendicular în direcţia turnului şi care nu mai continuă la est de
primul. Nivelul de construcţie al acestor ziduri se află la partea superioară a unor
straturi groase de peste 0,40 m aflate deasupra pământului viu. Zidul orientat nord-sud
taie o temelie din piatră legată cu pământ, lată de 0,70 m aparţinând probabil primelor
construcţii de pe acel loc. El a fost la rândul său distrus în extremitatea sa nordică de
fundaţia construcţiei ridicată în primul sfert al secolului XX. Ce reprezentau aceste
ziduri urmează a fi lămurit prin cercetări viitoare. Poziţia stratigrafică a nivelului de
construcţie - la partea superioară a mai multor straturi care corespund unor etape din
existenţa ansamblului, precum şi existenţa unei temelii anterioare, îngăduie presupu
nerea că resturile de ziduri menţionate vor fi aparţinut bisericii care a început să fie
ridicată după 1 850, edificiu din piatră, cu o lungime de peste 24 m, neterminat şi
demolat ulterior.
Urmele laturii sudice a incintei iniţiale a mănăstirii au fost căutate şi în 1 994.
Secţiunea orientată nord-sud, la aproape 23 m est de clădirea de lângă turnul clopot
niţă, ar fi putut intersecta un eventual zid de incintă aflat în dreptul acestuia. Din
păcate, pe o mare parte a secţiunii, de peste 3 ,50 m, se. află o groapă modernă ce
pătrunde adânc în pământul viu, distrugând astfel toate urmele care vor fi existat acolo,
tocmai în dreptul resturilor de zidărie legată cu pământ descoperite cu 1 2 m spre vest.
La nord sau la sud de această groapă, unde pământul viu şi stânca naturală se află la
adâncimi relativ mici, ajungând la -0,60 -0,80 m, nu au fost descoperite urme ale
vreunei fundaţii sau zidării.
O serie de observaţii de interes au fost efectuate în săpătura executată de şantier
pentru canalul de aerisire în vederea eliminării umidităţii, pe o lăţime de 2 m în lungul
laturii de est a corpului de clădire de la sud-est de clopotniţă. Î n această zonă s-a
executat un sondaj, păstrându-se un profil transversal, până la talpa fundaţiei, la o
distanţă de 3,50 m de foişorul care adăposteşte scara de acces la cerdac. S-a constatat
că, în vederea construirii acestei clădiri, a fost folosită panta naturală, accentuată, a
terenului, amenajat prin săparea unui taluz cu o înclinare foarte mare până aproape de
cota tălpii fundaţiei viitoarei clădiri. După ridicarea acesteia, terenul a fost nivelat cu
straturi de pământ de umplutură, până la cota actuală, faţă de care talpa fundaţiei se
află la aproape 4,50 m. Nivelul inferior al clădirii apare ca pivniţă faţă de interiorul
celei de a doua incinte, ridicându-se deasupra solului la exterior, spre vest, în faţa
turnului clopotniţă. În cursul săpăturilor efectuate de şantier au fost descoperite, la 16
m sud de foişor, l a o adâncime de 5 m, două morminte. L a 1 ,50 m de peretele clădirii,
un schelet de bărbat, cu o monedă din 1 677 şi un altul, de femeie, aflat la o adâncime
cu cea. 0,40 m mai mare. Poziţia acestor morminte, precum şi materialele din secolul
al XIX-lea descoperite în straturile de nivelare, între care o monedă din anul 1 8 1 72 1 ,
arată că ridicarea întregului corp de clădiri alipit laturii de est a turnului datează din
secolul al XIX-lea, ceea ce concordă şi cu unele particularităţi arhitecturale, cum sunt
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 1 1 . a) Turnul clopotniţă al mânăstirii Pângăraţi în septembrie 1 994;
b) casetă executată la S-E de clopotniţă.
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Fig. 1 2. Secţiunea nr. 9.

Fig. 1 3 . Secţiunea nr. 6.

Fig. 14. Secţiunea nr. 4 .

Fig. 1 5. Secţiunea nr. 5.
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Fig. J 6. Secţiunea nr. 3 .

Fig. 1 7. Secţiunea nr. 1 2.

Fig. 1 8. Secţiunea nr. 8 .

Fig. 19. Secţiunea nr. 8.
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arată că ridicarea întregului corp de clădiri alipit laturii de est a turnului datează din
secolul al XIX-lea, ceea ce concordă şi cu unele particularităţi arhitecturale, cum sunt
arcurile aplatizate din încăperile de la subsol. Aceasta corespunde menţiunilor din
documente şi din descrierile de la mij locul secolului al XIX-lea privind lucrările
efectuate după 1 850. La 2,50 m de colţul celor două corpuri ale clădirii au apărut două
ziduri groase de 0,85 m, la o distanţă de 2,3 5 m unul de altul, închise de un alt zid la
2,50 m. Zidurile sunt ţesute cu cele ale pivniţei, fiind fundate la aceeaşi adâncime cu
aceasta; ele adăposteau o scară de intrare în cerdac la care s-a renunţat, scară care
figurează în planul din 1 940. La 3 ,90 m de aceste ziduri se află alte două, groase tot
de 0,85 m, la 2,50 m interval unul de altul. Ele au fost însă ridicate numai până la cea.
1 ,60 m deasupra tălpii fundaţiei (-4,70 m sub cota actuală a pardoselei cerdacului),
renunţându-se la continuarea construirii lor; pe parament nu se observă mai sus urme
ale încastrării zidăriei.
Săpăturile au permis constatarea modificărilor importante ale niveluri lor de călcare
datorate lucrărilor din secolele XIX şi XX din incinta mănăstirii Pângăraţi. Î n zona
dintre biserică şi laturile de nord şi de est ale primei incinte nivelul vechi era destul
de apropiat de cel actual, iar în jurul bisericii el a fost coborât prin diferite lucrări
moderne, încât corespunde celui initial. Nivelul terenului a fost mult ridicat pe latura
de vest şi pe cea de sud, corespunzând funcţionării corpurilor de clădiri ridicate după
1 850.
Materialele arheologice provenite din săpături au fost foarte puţine - fragmente
ceramice şi de cahle de sobă moderne, descoperite în special în straturile de dă
râmătură ce marchează demolarea corpului de clădiri de pe latura de vest şi în groapa
de mari dimensiuni din secţiunea trasată spre est în incinta a doua.
Săpăturile din 1993 şi 1 994 au putut completa informaţiile asupra evoluţiei ansam
blului mănăstirii Pângăraţi. Datele arheologice, caracteristicile arhitecturale şi datele
izvoarelor scrise indică succesiunea etapelor de construcţie. Biserica a fost ridicată de
Alexandru Lăpuşneanu pe la 1 560, pe locul probabil al unui lăcaş de lemn din secolul
al XV-lea, dispărut. Clădirile de pe latura de nord şi turnul din partea de nord-est,
împreună cu turnul clopotniţă, au putut fi construite, unele, poate încă din secolul al
XVI-lea, altele, la mijlocul secolului al XVII-lea ( 1 642), împreună cu unele construcţii
de pe latura de vest ale căror urme nu sunt încă bine cunoscute. Unele transformări
ale bisericii sunt legate de ridicarea turnului scării în secolul al XVII-lea şi de
amenajarea paraclisului de la nivelul inferior la sfârşitul secolului al XVIII. lea începutul secolului al XIX-lea. Cele mai numeroase transformări care au modificat
înfăţişarea ansamblului s-au efectuat între 1 850- 1 859, în timpul egumenului Varnava
- ridicarea corpurilor de construcţii de la sud-est de turnul clopotniţă, a corpului de
construcţii de pe latura de vest, ridicarea părţii superioare a clopotniţei, înălţarea
nivelului zidului de incintă de pe latura de nord şi ridicarea noului zid de pe latura de
est etc. Alte transformări au avut loc în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea şi la
începutul secolului XX - adăugarea pridvorului de pe latura de nord a bisericii,
inaintea inceperii cercetărilor arheologice din august 1 993 şi dupll incheierea acestora se
datoresc bunăvoin�ei P.C. protosinghel Luca Diaconu.
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compartimentarea incintei, prin ziduri adosate acesteia, iar ulterior transformarea
clădirilor de pe latura de vest şi apoi ridicarea construcţiei din partea de sud-est a
primei incinte. Î n a doua jumătate a secolului nostru au intervenit numeroase trans
formări interioare, amenajarea construcţiei din colţul de nord-vest şi demolarea clădi
rilor de pe latura vestică. Problema traseului Iaturilor de sud şi est ale incintei iniţiale
este dificil de clarificat datorită numeroaselor transformări moderne.

DONN EES ARCHEOLO(iiQUES ET H ISTORtaUES
CONCERNANT LE MONASTERE DE PÂN(iĂRATI
Resume
'

Selon les documents et Ies temoignages des autres sources ecrites, le monastere de
Pângăraţi (dep. de Neamţ) a ete fonde par le prince de Moldavie Alexandru Lăpuş
neanu vers 1 5 60, sur le !ieu d'une eglise en bois du XVe siecle. Differents bâtiments
ont etc construits en 1 642 et en 1 850- 1 859, l'ensemble subissant de nombreuses
transformations.
Des fouilles areheologiques occasionnees par les travaux de restauration, continu
ant celles commencees en 1 992 par le regrete Ştefan Scorţanu, ont ete effectuees en
1 993 et 1 994.
Des observations, difficiles a faire en raison des nombreuses interventions moder
nes, permettent de considerer que l'eglise - remarquable par les deux niveaux super
posces - repn!scnte l 'cdificc bâti par Alexandru Lăpuşneanu, avcc des tranformations
subics au XVII e ct au XIXe siecle.
Les fondations du corps nord de bâtiments, limite vers l 'cxterieur par le mur
d'enceinte, sont crrigees directemcnt sur la roche, representant les premieres construc
tions sur cet emplacement, qui peuvent dater de la premiere motie du XVIe siecle ou
du milieu du XVII e siecle. La cave de la partie ouest de ce corps a les voutes refaites
probablcment au XIXc sie<;le sur des fondations anterieures. Tout le corps a subi des
transformations au XIXc et au XX e siecle. Le mur d'enceinte du cote nord, dans sa
partie inferieurc, est contemporain a Ia to UI� de nord-est. Ă. ! 'est de cette tour et sur la
cote est, le mur existant d'enceinte date du XIX e siecle.
Sur Ia cote auest, on a constate l'cxistence des couches de terre, epa isses de
plusieurs mctres, deposees simultanement a la construction dans cette zone, ou le
terrain avait une pente tres accentuee, des murs d'un corps de contruction errige apres
1 850. Sa partie supericure a ete refaite a la fin du XIXe - debut du XXe siecle, et le
corps demoli a la moitie du siecle aetuel. D'une periode anterieure datent des traces
de mur deeouvertes a !'est du corp mentionne .
Les grands corps de constructions adosses vers sud-est a la tour du clocher (qui
date des prcmiercs ctapes de l' cnsemble), ont etc bâtîs apres 1 850; dans ce but fut
amenagee la pentc naturelle du terrain, nivelle a la fin des travaux.
Des traces de muraille ct aussi les fondations appartenant probablement a une
grande chapelle dont la construction a commenee apres 1 850, inachevee et demolie
apres 1 872, ont ete decouvertes dans la dcuxieme enciente, de sud.
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Grâce aux fouilles, l'evolution de l 'ensemble architectural du monastere de Pân
găraţi peut etre mieux connue.
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