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REZULTATUL CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DE LA BISERICA FOSTEI
MĂNĂSTIRI RÂNCĂCIOV, JUDEŢUL ARGEŞ

SPIRIDON CRISTOCEA
ROMEO MASCHIO

Pe valea pârâu lui Râncăciov , afluent pe partea stângă a Argeşului,
în zona de răsărit a satului Cârstieni, comuna Călineşti, la 7 km nord
de şoseaua naţională Piteşti - Bucureşti, se mai păstrează încă
biserica mănăstirii Rânc ăc iov , singura construcţie din cadrul
ansamblului monahal care a s upravieţuit veacuri lor.
Primul document ce atestă existenţa aici a unui edificiu monastic
este hrisovul lui Radu ce l Mare , domnu l Ţării Româneşti
(1495- 1508), din 19 iulie 14~8 , prin care întăreşte mănăstirii de
1
călug ări Râncăciov , cu hramul In ălţarea , ocină în Cârstieni şi venituri
în judeţele Păd u reţ ş i Vlaşca ce fuseseră date lăcaşului de către tatăl
său, voievodu l Vlad Călugărul (1481 septe mbrie - noiembri e,
1482-1495) 2 • Potrivit acestui hrisov mănăstirea exista pe vremea lui
Vlad Călugărul , însă cine ş i când a construit-o nu ştim pentru că
documente le păs trate ne indică ani şi ctitori diferiţi. Astfel , fiind
„sărăcită ?i fără mo?ii", domnitorul Matei Basarab, la 13 m8:i 1633,
f ctc e danie mănăstirii de că lu gări Râncăciov, „ce este cu zidu
temeinicită din temelie de răposatu!, bătrânul ?i preabunul Radu!
voevod, fiul lui Vlad voevod", satul Necu l eştii din judeţul Vlaşca. 3 Cu
sig uranţă că Matei Basarab când face această menţiune se referă la
Radu cel Mare, însă acceptarea lui drept ctitor este e xclusă chiar de
hri sovu l din 19 iu lie 1498 care ne informează că mănăstirea
Râncăciov exista pe vremea tatăl ui său Vlad Călug ărul.
În locu l l ăcaşu l u i din vremea lui Vlad Călugărul, căp ita nul de
păhărnicei Arsenie Şoimul şi soţia sa Ana au construit în 164 7-1648,
o altă biserică de piatră, lucru consemnat în pisania ce se păstrează ş i
astăz i . Biserica edifi cată de Arsenie Şoimul a dăin uit până în zi lele
domniei lui Gheorghe Bibescu când , în timp ce egumen al mănăstirii
Bibescu era arhimandritul David Rânc ăcioveanul , a fost constru ită cea
care se păstrează ş i astăzi. Pisan ia care co n se mnează co nstruirea
actualulu i edificiu, sc ri să cu vopsea deasupra celei din piatră a lui
Arsenie Şoimul, este d ata t ă 11 1848 maiu ", an ce apare şi în
proscomidie, l ângă numele zugravului Teodor, autorul picturii bisericii .
Această dată reprezintă des igur te rmin area picturii ş i nu construirea
bisericii care a ne ces itat un timp mai înde lungat. Cu s iguranţ ă,

construirea bisericii a început în 1847, dacă nu ş i mai înainte, iar în
1848 s-a făcut sfinţirea ei.
Deci, potrivit documentelor prezentate, în decursul secolelor la
Râncăciov au fiinţat trei biserici pe care, pentru individualizare, le-am
numit: Râncăciov 1, existentă pe vremea domniei lui Vlad Călugărul,
Râncăciov 2, ed ificată de Arsenie Şoimul în 1647-1648, ş i Râncăciov
3, ce se păstrează şi astăzi , construită în 1847- 1848.

' Concomitent cu mănăstirea de călugări, la Rân căciov a existat o anum ită perioadă
de t imp ş i un lăcaş de călugări ţe, cu hramul Intrarea în biserică, prima atestare
documenta ră f iin d hri sovul voievodului Radu Pai sie din 20 ianuarie 1539. Probabil,
datorită neînţelegerilor cu că lug ării şi a sărăciei schitului , în prima j umătate a secolu lui al
XVI II -iea, călugăriţel e de la Râncăciov au fost mutate la schitu l Dobreşti aflat nu departe
de aici, pe Valea Cârci novu lui. Vezi : Spiridon Cristocea, Noi date despre mănăstirea
Râncăciov, în Glasul Bisericii, anul XLI , nr. 1-3, ianuarie-martie 1982, p. 174-184.
' Documenta Romaniae H istorica, B , Ţ a ra Româ n ească, voi . I, nr. 285, p.

463-465.
3

Arhivele Statu lui Bu cureşti, fond M ăn ăstirea N ămăeşti, 11/ 1O.

Biserica

Râncăciov

3, 1847-1848. Vedere din vest.
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Portal, biserica

Râncăciov

3.
Fereastră,

biserica Râncăciov 3

Pisaniile bisericilor mănăstirii Râncăciov.

Consolidată superficial după cutremurul din 1977, biserica a fost
grav avariată de mişcările seismice din anii 1986 şi 1990, astfel că,
din cauza stării precare în care se af l ă, a fost închisă cultu lu i în
primăvara lui 1990. Întrucât în timpul lu crări l or de co nso lidare ce
urmau a se efectua puteau fi distruse structurile arheologice şi pentru
a oferi date care să faci liteze proiectul de restaurare, între 1 şi 31
octombrie 1990, au fost întreprinse cercetări arheologice. M e nţionăm
că starea gravă în care se afla monumentul ne-a impus o anumită
prudenţă în efectuarea investigaţiilor arheologice şi de aceea am evitat
apropierea de fundaţiile actualu lui l ăcaş. Tot din această cauză n-am
prelungit Secţiunea 1 şi în pridvor unde se află o pardoseală masivă
din ciment a cărei spargere ar fi provocat trepidaţii turlei-clopotniţă ce
se Inalţă peste el.
ln vederea cercetării interiorului bisericii am trasat la început
Secţiunea 1 numai în naos ş i pronaos. După îndepărtarea dalelor din
piatră ş i ciment cu care era pardosită biserica, şi a nisipului pe care au
fost aşezate acestea, am interceptat fragmente de fundaţie care ne-au
indicat că aşa cum se obişnuia celelalte două bi serici au fiinţB;_t,
succedându-se în timp, tot pe locul unde se află cea actual ă . ln
vederea sta bilirii planuri lor bisericilor anterioare şi a cercetării
mormintelor interioare, am extins inve stigaţiile prin casete trasate în
locurile indicate pe plan.

Biserica

Râncăciov

1

Edificând în 1647- 1648 un lăcaş de alt plan ş i puţin mai mare,
constructorii au distrus o parte din fundaţia şi soclul bisericii Râncăciov
1. Cu toate acestea, ceea ce s-a păstrat ne permite reconstituirea
planului primului l ăcaş de la Râncăciov. Forma de plan şi l ăţi mea
soclului ne indică faptu l că prima biserică a fost un lăcaş din lemn, de
tip dreptunghiular, cu o lungime în interior de 12,90 m, compusă din
altar, naos şi pronaos. Ca multe dintre bisericile de lemn, l ăcaşul de la
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Caseta 3. Fragment din pereţii de nord şi est ai absidei
;..::;......,""-l'"-- - - - 1 altarului bisericii Râncăciov 1 (sec. Xv,J. Vedere din est

Râncăciov a avut o fundaţie şi un socl u din cărămid ă (26x 16x50
,.cm; 27x 16x5 cm; 28x 15x5 cm) legate cu mortar, lăţim ea soclului
fiind de circa 0,50 m. Din pronaos nu s-au păstrat decât fundaţia şi o
parte din soclul peretelui de vest putându-se totuşi constata că nu era
drept, compartimentul având o formă abs id ată (trei laturi). Pe lângă
peretele de nord al naosului ş i altarului , în exterior, a fost interceptat un
frag ment dintr-un paviment din cărămidă care, probabil, înconjura
biserica. Aflat la -0, 70 m faţă de pardoseala actual ă, el reprezenta
nivelul de călcare al bisericii Râncăc iov 1 .
Destul de sărac, materialul arheologic descoperit nu ne permite o
datare mai veche de sec~ul al XV-iea. Cercetarea necropolei din jur ar
putea oferi date care eventual să plaseze monumentul anterior acestui
secol.
Existentă pe vremea lui Vlad Că lu găru l (1481, 1482- 1495)
biserica Râncăciov 1 este unul dintre cele mai vechi monumente de
cult din lemn din Ţara Rom ânească cunoscute în prezent.

Biserica

Râncăciov

sfântă mănăstire " între 1O iunie 1647 şi 28 septembrie 1648. Acelaş i
lucru reiese şi din diata lui Arsenie Şoimul , din 1O octombrie 1652,
prin care face mănăstirii Râncăciov „ce o am făcut eu den temelie.„
de piatră, unde va să se Îngroape trupul meu", o serie de danii. 6 Nici
în pisanie ş i nici în d i ată nu se co n sem n ează faptu l că înainte de
biserica construită de Arsenie Şoimul ar mai fi existat alta. Ridicând o

2

După

cum afl ă m din pisania 4 de piatră fi xată deasupra u ş ii de
intrare în actuala bi seri că, în locul l ăcaş ului de lemn din vremea lui
Vlad Că lu găru l , că pit a nul de p ă hărni ce i Arse ni e Şoim ul , fiul
postelnicului Dragomir din Vl ădeni 5 ş i al jupânesei lui Maria, împreună
cu soţia sa Ana, s-au „ostenit de am zidit.. . acum de temeliie această
' Pisania, din piatră de Al beşti ( 1,62x 0 ,70 m) , co nţin e urm ăto ru l text în limba
cu alfabet chirilic:
,+ Întru numele Tatăl ui ş i Fiului şi a D«u»hului sfî•n»tu , întrajutoriul prea luminatului şi
făcăto r de jud e•cată» I Hram ul Sfentăi Văvede niie besearecei ş i al casei Dumn ezăieşti
ş i a n oastră Sfânta Văvedenii e, în zilile dulcelui şi• I pria lumin atului c reştin ş i de
Dumnezău iubit, Ion Matiiu Băsă rabă voivo«d» şi cu doamna M ării Sale llina, cu vrearea
milostivului I Dumneză u, domnul Ţă rii Rumân eşti . Adecă, eu robu l lui Du m n eză u
Arsenie, că pitan de păhă rnice i , feciorul lui Dragomi•r» postelnucul I de Vlădeani ş i al
jupăn esei lui Mriia, şi cu j upâneasa mea An na, truditu-ne-am şi ne-am ostinit de am zidit
ş i am I (loc alb) acum , de temeliie, această sfântă mănăstire, casă dumnezeiască, ca
să ne f iie noa de pomană ş i părinţi l or n oştri /, în veaci ie de vea•c». Amin. Ş i s-au
început acestă sfântă m ănăstire în luna lui iuniie, în 10 ani zile, şi au fost leatul I 7155
(1647), şi s-au săvârşit în luna lui sep«temvrie», în 27 de zile, ş i au fost leatul 7157
(1648) (text şters)'.
• Despre boierii din Vlădeni (Jud . Mu şce l) vezi: Constantin Dinu , Legendă şi adevăr
istoric, în Studii ş i Comuni cări , Muzeul Piteşti , V, 1980, p. 266-269.
• Arhivele Statului Bucureşti, fon d Mănăstirea N ămaeşti , 1/ 1. Din diată rezultă că
Arsenie a avut trei fraţi - Stepan, Tudor, Lăudat comisul - ş i trei surori al căror nume
nu-l cunoaştem . De asemenea, sunt co n se mn aţi doi dintre nepoţi i să i - Stroe, fiul lui
Stepan, ş i Maria, fiica lui Tudor - precum ş i alte rude. Arsenie era posesorul unei averi
apreciabile constând din m oş ii (Bircii, Vlăd e ni , Furni coş i - judeţul Muşcel, părţi din
Stoiceni, Băl ceşti, Pleşoiu, Geam ăna, Păloiul , Gărdeşti, Gâltofani, Flămând a ş i Izvoarele
- judeţul Olt), vii , case, rumâni, ţigani, bani ş.a. Cea mai mare parte a acestei averi a
lăsat-o soţiei sale, Ana, nepotului său Stroe, fraţilor săi, iar unele bunuri - verilor, finilor
ş.a. M ă năsti rii Rân căciov, unde Arsenie era ctitor, i-a d ăruit moş ii , vii , rumâni, ţigani ,
vite, bani, precum ş i alte bunuri .
rom ână
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Caseta 1. Abisida de nord a naosului bisericii Râncăciov
2 şi fragment din peretele de nord al bisericii Râncăciov
1. Vedere din est.
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Caseta 2 . Abisida de sud a naosului bisericii Râncăciov 2 şi
fragment din peretele de sud al bisericii Râncăciov 1.
Vedere din vest

Secţiunea 1. Fragment fundaţie zid despărţito r naospronaos biserica Râncăciov 2. Vedere din est.

Se cţiunea 1. Fragment fundaţia vestică a pronaosului
bisericilor Râncăciov 1 şi 2. Vedere din est.

nou ă biseri că, Arsenie Şoimul i-a atribuit alt hram, Intrare.a în biserică,
fapt pe care ~- I permitea calitatea sa de ctitor, dar n-a mai păstcat
pe cel vechi , Inălţarea, care apare în hrisovul lui Radu cel Mare din 19
iulie 1498, lucru care contravine uzanţe lor medievale.
Spre deosebire de biserica de lemn din secolul al XV-iea, Arsenie
Şoimul, aşa cum menţionează în diată, a edificat l ăcaş ul său 11 de

piatră". Indicând materialul, el a vrut, desigur, să menţioneze că nu
este din lem n, pentru că în realitate atât fundaţia cât ş i ce s-a păstrat
din e l evaţ i e au fost făcute din cărăm id ă (27 x 13,5x4,5 c m;
27 x 13,5x4 cm).
Şi planul bisericii lui Arsenie Şoimul diferă de cel al l ăcaşu lu i din
secolul al XV-iea. Compartim e ntată în altar, naos şi pronaos, biserica
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I

aseta nr. 5. Cripta nr. 1, mormântul 4.
Fragment montant de la fereastra bisericii Râncăciov 2

din 1647-1648, cu o lungime în interior 15,85 m, a fost un edit1c1u
de plan triconc, absidele altarului fiind sem icirc ulare în interior şi
poligonale în exterior. Categoria mănăstirii din anul 1817 ne furnizează
şi alte date privind planul bisericii : „Şi cu trei turle beserica, unu mai
mare şi două mai mici, care turle sunt învălite de proegumen cu
şindrilă de stejar, iar acoperământul bisericii ce urmează pă lângă turle,
fiind iarăşi de şindrilă de stejar, este veche ... " ?7
Pronaosul (5,50 x4,60 m) a fost destinat ca loc de înhumare a
ctitorilor. În pardoseala actualului pridvor sunt încastrate două pietre de
mormânt, din calcar de Albe ş ti, ce se aseamănă între ele prin
dimensiuni (1,85 x0,78 m), prin motivele decorative ş i prin locul de
dispunere a inscripţiei. Fiind ştearsă, inscripţia de pe piatra din partea
sud ică nu poate fi descifrată , însă, în urm ă cu circa 50 de ani, a fost
citită de Constantin Popescu ca fiind a lui Stroe, nepotul lui Arsenie
Şoimul. 8 Piatra din partea de nord nu ştim cui a aparţinut , pentru că
in scripţia era ştearsă şi când a cercetat-o Constantin Popescu, însă,
probabil, a fost a lui Arsenie Şoimul care prin diata din 1O octombrie
1652 lăsase să fie îngropat în ctitoria sa.
"
ln pronaosul bisericii lui Arse nie Şoimu l au fost descoperite mai
multe morminte şi două cripte din cărămidă peste care, cu siguranţă,
au fost aşezate cele două pietre tombale .
·
În Secţiunea 1, la - 1,20 m, a fost descoperit un schelet (M 2) cu o
lungime de circa 1,60 m. Aflat în conexiune anatom i că, scheletul
prezenta antebraţele împreunate pe abdomen şi capu l căzut puţin spre
stânga. De la degetul inelar al mâinii stângi a fost recuperat un inel

.

7
Spiridon Cristocea, O catagrafie inedită a mănăstirii Râncăciov din anul 1817, în
,Glasul Bisericii", anul XXXVII, nr. 5- 6, mai-iunie, 1978, p. 640-{)46.
• Constantin Popescu, Mănăstirea Râncăciov, Bucureşti, 1937, p. 8.

sigi lar din argi nt (Gr -3 ,92 gr) . Chaton-ul inelului, care face corp
comun cu verig a, este decorat în câmp cu un scut încadrat de iniţialele
chirilice „NCTJ" . Una din cele două copci găsite în zona bazinului are
ca motiv decorativ o figură feminină căre ia i se disting clar faţa, ochii,
nasul, bărbia şi părul. După inventarul funerar descoperit, acest
mormânt datează din secolul al XVIII-iea.
În Caseta 5 a fost descoperită o criptă (nr. 1) făcută din cărăm id ă
(27 x 14x5 cm) prin să cu mortar. Cripta (L - 2,40 m, l ăţimea la cap
- 1, 1O m şi la. picioare - 0,80 m, în interior) a spart puţin din fundaţia
de vest a bisericii Rân căciov 1. După ridicarea pereţi l or laterali până la
o anumită înălţime a fost depus sicriul şi apoi real izată bolta. Pe fundul
criptei, aflat la -1 ,35 m faţă de pardoseala actuală, au fost aşezate
transversal trei rânduri de cărămizi - la cap, la mijloc ş i la picioare - pe
care a fost depus sicriul. Cripta, care datează din a doua jumătate a
secolu lui al XVII-iea, a fost spartă cu ocazia înhumării lui M 5, fiind
scoase atunci osemintele lui M 4. Scheletul (M 57), cu o lungime de
circa 1,60 m, a fost găsit în conexiune anatomică, cu antebraţele pe
abdomen şi capul căzut puţin spre dreapta. La mâna dreaptă a fost
găsită o monedă otomană, prinsă cu aţă, emisă în anul 1703 de
su ltanu l Ahmed III (1703-1730).
Cripta nr. 2 (L - 2, 1O m, lăţimea - 0,80 m, în interior) a fost făcută
din cărămidă (27 x 14x5 cm) prinsă cu mortar, pereţii find tencuiţi în
interior. Cripta, aparţinând bisericii Râncăciov 2, a fost spartă în
decursu l timpului , în interior fiind găsite patru cranii şi oseminte
der§injate.
Intre dalele de piatră din Secţiunea 1 cu care este pardosită
biserica actuală am găsit un fragment din montanţii unei ferestre de la
biserica Râncăciov 2. Realizat din piatră de Albeşti, fragmentu l (L 0,60 m, I - 0,21 rn, g - O, 15 m) ce păstrează găurile în care era
fixată grila metalică are un decor simplu constând dintr-o baghetă
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Biserica Mănăstirii Râncăciov, plan cercetări arheologice, 1990.
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marginală. Un fragment de montant, mai mic însă, asemănător celui
de sus, a fost recuperat din cimitirul aflat în jurul bisericii.
Opera constructivă a lui Arsenie Şoimul a fost mult mai amplă şi nu
s-a limitat numai la biserică. Diata din 1O octombrie 1652 conţine o
informaţie deosebit de preţioasă: „Iar cele ce s-ar mai afla şi ce am
lăsat eu ughi 200 mănăstirii să se facă zidul împrejurul şi clopotniţa .
Iar de nu vor ajunge banii, să bată stupii ce rămân pristosiţi, afară de
ce am dat şi cui ce am lăsat, şi să vânză şi ceara de la stupi şi cai şi
alte dobitoace". Catagrafia din 1817 face următoarea precizare:
„Clopotniţă de zid cu partea de dedesupt icu două clopote, unu mai
mare şi altu mai mic, şi cu toacă şi două ciocane de hier, i cu odae la
mijloc deasupra porţii, cu soba şi coşul ei. Iar învălişul clopodniţii, fiind
vechiu, urmează a se preface". Construind în locul unei biserici de
lemn alta de zid, lăsând bani pentru clopotniţă şi zidul de incintă,
Arsenie Şoimul a fost un adevărat ctitor la Râncăciov , ceea ce explică,
probabil , schimbarea de hram dar nu şi nemenţionarea celui anterior.

Biserica

'

Râncăciov

3

Din pisania scrisă cu vopsea deasupra celei din piatră a lui Arsenie
„mai 1848", aflăm că actualul lăcaş a fost ridicat în
timpul domniei lui Gheorghe Bibescu, mitropolit al ţării fiind Neofit, iar
egumen al mănăstirii - arhimandritul David Râncăcioveanul .
Edificiul , de plan triconc, compartimentat în altar, naos, pronaos şi
pridvor deschis, are, în interior, o lungime de 18,40 m, iar lăţimea în
axul absidelor de 13,45 m. Această supradimensionare în lăţime a
construit, credem, una din cauzele avarierii lăcaşului nu numai de către
cutremurele puternice dar şi de cele mai slabe.
Absidele naosului , cât şi a altarului, sunt semicirculare atât în
interior cât şi în exterior. Altarul este despărţit de naos printr-o tâmplă
de zid, iar peste ultimul compartiment se înalţă o turlă octogonală,
supradimensionată , cu o bază tot octogonală, ce se sprijină pe
pandantivi şi arce semicirculare.
Pridvorul , sprijinit pe coloane neoclasice, are o turlă, de formă
pătrată, cu o bază tot cu patru laturi, unde se află clopotele. Accesul la
clopote se face pe o scară în spirală , prevăzută cu răsuflătoare
traforată , a cărei u şă se află în peretele de vest al pronaosului.
Ferestrele, cu deschideri largi, au ancadramente făcute din piatră
de Albeşti, iar decorul - vrejul viţei de vie şi strugurele - realizat în
meplat este puţin neglijent. Portalul prezintă atât pe montanţi cât şi pe

arcatura în formă de acoladă acelaşi motiv decorativ ca al ferestrelor.
Pictura interioară , realizată în frescă, este opera zugravului Teodor
care-şi lasă semnătura şi data, „ 1848 mai", în inscripţia din
proscomidie.
Cercetările arheologice efectuate în toamna anului 1990 la
Râncăciov au permis reconstituirea planurilor celor două lăcaşuri
anterioare şi cercetarea mormintelor din interior. Prima biserică
(Râncăciov 1), existentă pe vremea domniei lui Vlad Călugărul , a fost
un edificiu de lemn, pe soclu din cărămidă, de plan dreptunghiular,
compartimentat în altar (absida decroşată cu cinci laturi), naos şi
pronaos absidat, cu o lungime în interior de 12,90 m.
Cel de al doilea lăcaş religio.s (Rân~ăciov 2), construit în
164 7-1648 de căpitanul de păhărnicei Arsenie Şoimul împreună cu
soţia sa Ana, din cărămidă, a fost o · construcţie de plan triconc,
compartimentată în altar, naos şi pronaos, având în interior lungimea
de 15,85 m şi lăţimea de 8 m în axul absidelor.
Descoperirea fundaţiilor şi stabilirea planurilor bisericilor care s-au
succedat aici în decursul secolelor conferă mănăstirii Râncăciov o
importanţă deosebită în istoria bisericii şi în evoluţia arhitecturii
româneşti . .

Şoimul , datată
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