
CERCETĂRILE ARHEOLOGICE LA BISERICA LUI ŞTEFAN CEL MARE 

DIN RĂZBOIENI .1:. 

GH. I .  CANTACUZINO 

Cunoscuta inscripţie pusă rde Ştef.an cel Mare birsericii fl
direate la Razboieni consemneaza run moment rimpomanlt În 
istoria Moldovei : acela oÎnid - [n 1476 - "s-a ridioat puter
nicul Mehmet împărabtl turcesc cu toate puterile sale răsări
tene, . . .  Şi au venit să prade şi să ia ţara Moldovei" . . .  'î n  
marea batalie purtata În ziua de 26 iul ie, l a  locul numit PMul 
Alb, "au fost înfrînţi creştinii de păgîni. Şi au căzut acolo 
mulţime mare de ostaşi ai Moldovei . . .  " "De aceea a bine
voit 10 Ştefan voievod cu buna sa voinţă a zidi această bise
rică . . .  pentru amintirea şi întru pomenirea tuturor drept cre
dincioşilor creştini care s-au prăpădit aici. In anul 7004 
( 1 496), iar al domniei sale anul 40 curgător, în luna noiem
brie 18"  1. Cuvintele inscripţiei precizeaza caracterul comemo
rativ al ctitoriei, menita sa eternizeze amintirea ostaşilor ca
zUţi în lupta purtata în apropiere, cu doua decenii mai  Înainte. 

Data construcţiei acestui lăcaş este precis menţionată în 
pisanie.  Diferitele transformări sau adaosuri, care au alterat 
Întrucîtva În făţişarea iniţială a monumentului, erau uşor se
zisa bile prin cercetarea zidurilor sale, În cadrul restaurării 
Începute. Cercetările arheologice efectuate În august 1 973 ,  
În  legătură cu această restaurare, au avut de aceea mai  ales 
un caracter de control . Ele au fost concentrate în între
gime în interiorul bisericii şi au putut aduce o serie de amă
nunt e  inedite privind ridicarea ei . 

Săpăturile au constat dintr-o secţiune lată de 1 m, la 
sud de axul longitudinal al bisericii, străbătînd pronaosul, 
naosul şi partea de est a altarului, la care s-a adăugat o ca
setă în partea de sud a naosului, la vest de axul ferestrei .  

S-a putut constata, în pronaos şi în partea de sud a nao
sului, că biserica este prima clădire ridicată pe acest loc, 
constructorii ei pornind de la partea superioară a unui strat 
de circa 0,20 m de h umus cenuşiu cu nuanţe castanii aflat 
deasupra pămîntului viu. Nivelul de construcţie este marcat 
de urme de piatră spartă. În cursul lucrărilor de construcţie, 
pe măsura ridicării zidurilor, s-a recurs În interior la  n ive
lări succesive pînă la nivelul de călcare marcat de pragurile 
de piatră ale ancadramentelor intrărilor în pronaos şi naos, 
aflate cu peste 0,70 m mai sus în raport cu cel exterior. Ni
velările erau constituite din straturi de pămînt castaniu de 
diferite nuanţe (spre gălbui, roşcat sau cenuşiu), pigmentat 
cu urme de moloz, groase de 0,20 - 0,30 m, separate de 
straturi subţiri de cca 2 cm de mortar. Primele dintre aceste 
n ivelări s-au făcut înaintea terminării construcţiei .  Gropile 
unor pari de schelă, avînd diametrul de 0,20-0,40 mm, 
gropi umplute cu pămînt amestecat cu moloz şi piatră spartă 
şi situate la intervale de 3 , 1 0-3,50 m între ele şi la 1 ,80-
1 ,90 m de zidurile bisericii, sînt vizibile în dreptul axului 
longitudinal a l  edificiului, străbătînd straturile inferioare de 
nivelare şi fiind acoperite doar de ultimele straturi de n ive
lare2 groase de 0,20-0,30 m. 

In naos şi altar s-au putut observa anumite particulari
tăţi ale ridicării acestei biserici. In lungul suprafeţei rezer
vate altarului şi naosului fusese săpată anterior o groapă 
lungă de circa 1 0,50 m lată de circa 3,50 m şi adîncă de 
1 - 1 ,20 m.  Limita vestică a acestei gropi nu  depăşeşte li
mita vestică a naosului3. Pe fundul acestei gropi au fost 

• Articolu l  re p.roduce tex tu l  COmUIllCaf1 l :  " Biser�c:\ lui ŞHlfan cel 
Mare din Războie.ni - monument comemor:.tiv", susţinută la Sesiunea 
alll,ală de coJ11,unLcări a DPGN, m11.i 1 974. 

1 Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui 
Stefan cel Mare, BlLcureşti, 1 958 ,  p. 1 4 3 .  

2 De:lSlLpm acestor u ltime stmtur.i s e  ·afJa ÎnaLnU(la l uorăr.iJo·r d e  r.es
ua.lIimre o pode,a de lemn.  Nu se cunoaşte a.speouul poa-ndorelii  tiniţiale; 
l inîmd seama de poziţia 'p!1.'lJl?ilhltl i imrării În l'a.OS, vedh�.ul nivel n.u p utea 
fi mlu!t dri,f,eri t de oei 3iOUlDaJl. 
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depuse fără vreo ordine, în diferite direcţii, oseminte reîn
humate, într-un strat a cărui grosime ajunge la 0 ,35-0,40 m ; 
deasupra osemintelor a fost aşternut un strat de pămînt 
gălbui castaniu, strat în care au fost găsite ş i  cîteva oase, 
astupînd groapa pînă la  nivelul înconjurător. Deasupra stra
tului menţionat se află un strat subţire, aproape continuu, 
de arsură. El este străbătut de un par, gros de circa 0,20-
0,30 m, înfipt foarte adînc ;  apropierea acestuia de fundaţia 
zidului de vest al naosului (marginea la 0,30-0,35 m) şi 
poziţia stratigrafică anterioară construcţiei şi primului strat 
de nivelare, arată că nu este vorba de resturile unui stîlp de 
schelă ci, probabil, de o amenajare legată de lucrări premer
gă toare construcţiei . 

In partea de est a naosului, de la O distanţă de circa 
2 m de tîmplă, s-au putut observa resturile unei alte gropi 
ce porneşte de deasupra urmelor de arsură de peste pă
mîntul ce acoperă stratul gros de oseminte reînhumate ; 
această groapă, adîncă de numai 0,50 m avea pe fund, dea
supra unor resturi de scîndură, alte oase reînhumate, aşe
zate de asemenea fara vreo ordine. Exista aşadar în aceasta 
zonă două straturi distincte de oseminte reînhumate. 

Zidurile lăcaşului sînt ulterioare acestor straturi. Între 
rosturile pietrelor din fundaţie se află şi cîteva fragmente 
de oase. Că biserica este ulterioară atît faţă de groapa mare 
cu oseminte, cît şi faţa de stratul osemintelor de deasupra 
este evident şi stratigrafic. Şi în naos ca şi în pronaos, dea
supra nivelului de construcţie, se află straturi de pămînt de 
nivelare separate de straturi foarte subţiri de mortar. 

Aşadar, prin · cercetările arheologice s-a constatat exis
tenţa pe suprafaţa acoperită de naos şi altar, cu excepţia a 
două fîş ii laterale late de circa 1 m, a unui strat compact 
c-onţÎ'nînd oseminte reÎnhumate, ,depuse În3JÎnt:e de oomtruqi,a 
bisericii. Între acoperirea gropii cu oseminte şi Începerea 
lucrărilor de construcţie s-a scurs un anumit interval de 
timp, nu neapărat prea îndelungat, în cursul căruia s-a pro
dus stratul subţire de arsură amintit . Ridicarea lăcaşului a 
fost precedată îndeaproape de depunerea osemintelor În 
groapa de dimensiuni mai mici şi mai puţin adîncă, deasupra 
unor scînduri. 

B iserica din Războieni apare astfel ca un  adevărat mo
nument memorial al celor căzuţi În bătălia din iulie 1 476, 
de la Valea Albă . 

ln cronirca lui Gr,i�ore Ureche se .consemneaza : "Mai apoi, 
după ieşirea neprietenilor şi a vrăjmaşilor din ţară, dacă az,t 
strînsu Stefan vodă trupurile morţilor, movilă de cei morţi 
au făcutu şi pre Hrmă s-au ziditu deasupra aasilar o biserică, 
unde trăieşte şi astăzi întru pomenirea s.tfletelar"4. Relatarea 
cronicarului, care reprezintă fie reluarea conţinutului unei 
cronici dispăru te, fie consemnarea unei tradiţii încă vii, se 
dovedeşte a fi fundamentată pe o situaţie reală. Observa
ţiile prilejuite de cercetările arheologice aduc mai multe 
amănunte În această privinţă, lăsînd totuşi şi unele locuri 
supoziţiilor. 

Pasajul din cronică privitor la  construcţia bisericii, chiar 
dacă urmează imediat după relatarea bătăliei din 26 iulie 
1 476, înaintea povestirii desfăşurării în continuare a cam
paniei, se referă Însă la evenimente petrecute mai tîrziu .  
Din el nu  trebuie dedus că ar fi fost  vorba de înălţarea lă
caşului chiar pe locul luptei, deasupra mormintelor celor 

3 După cum am mai ,arănat, suratul de osemiI1lte reill1humate l ipseşte 
Î.n p ron:1JOs. In extremi,tavea vesuică a aoeswi compartimenot, în partea 
de sud a seqil�nii ,  a a,păru·t 111Ial1"g�ne'a gropii Ulm i l11o'rm1'llt tîrziu, 'în 
care fllseseră an·lTenate f'I1agmente ceramice smăI�uite ca nactJerlstiree sec. 
XVIII-XIX. 

4 G nigore Ul1"ech.e, Letopiseţ/tl Ţării Moldovei, ed. P. P. Pr:1Jnaitescu, 
ediţtia II, BLLouneşti, 1 958 ,  p. l 04 .  
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căzuţi, CI de O acţiune de reînhumare, urmată de edi fica rea 
Iăcaşului .  Cercetările arheologice au arătat că aceasta este 
interpretarea care trebuie dată textului cronicarului .  Ose
mintele dezgropate dUlpă o perioadă de�tull de îndelungată 
(fapt evident ş i  din tarea lor de conservare) au fo t adu
nate şi reînhumate Într-o groapă de mari dimensiuni,  să
pată pe locul unde urma să fie rid icată bi�erica. Oasele au 
fo t aşezate în general fără vreo ordine.  De remarcat, În 
porţiunea cercetată, l ipsa craniilor ;  probabil că ele au fost 
depuse Într-o zonă neatinsă de săpături (eventual în dreptu l 
mesei a � tarLi I LI i  au L:t vest de ace�sta ) .  

Cuno cînd data ridicării bi�ericii - 1496, la 20  ele ani 
după lupta pe care o comemora - trebuie ,ă ne Întrebăm 
cînd a fost efectuată reînhumare,1 osemintelor. Am arătat 
că ele au fost acoperite cu pămînt lipsit de orice urmă de 
activÎtate omenească, aşadar Înaintea începerii lucrărilor de 
construcţie; stratul de ar ură aflat deasupra stratului de um
plutu ră a gropii indică curgerea unei oarecari perioade de 
timp (nu neapărat prea îndelungată) de la reînh umare pînă 
la edificarea Iăcaşului . Se poate presupune că reînhumareJ 
a precedat cu puţin începutul lucrărilor de construcţie, trJ
tul de arsură putÎndu-se datora unor activităţi premerga
toare acestora. Un alt semn de întrebare poate fi pus de 
stratul superior de oseminte, avînd dedesubt scînduri .  Dacă 
nu trebuie exclusă eventualitatea, mai simplă, că ar fi vorba 
de oseminte exhumate mai tîrziu, poziţia lor centrală şi 
condiţi i le în care sînt aşezate îndreptăţesc ipoteza că ele 
ar putea reprezenta rămăşi ţele unor personaje mai Însemnate 
sau cu 1111 rol mai important în  bătălie. 

Prin oaracterisl6cile care au fost Iprezentate, bi'serica din 
Razboieni ocupa un Iloc aparte nu nLLmai între numeroasele 
ctitor i i ale lui Ştefan cel Mare, ,da,r şi în general între edifi
cii le  de cult din ţările I1Om�ne. Nici pînă la r ildicarea ei nici 
clupa aceasta, n'u există un exempl,u simj],ar de lăcaş ridicat 
"pentnt amintirea şi întm pomenirea" eroi lor căzuţi într-o 
bătălie, care să adăpostească memintele acestora. Unele 
exem ple, dintr-o perioadă mai tîrzie, de cruci puse pe locul 
unde au fost îngropaţi cei ucişi într-o luptă - crucea lu i  
Leon vodă de lîngă biserica Slobozia din Bucureşti ( 1 6 3 1 )  
ş i  crucea ostaşilor lui Matei Basarab d e  la Fundeni ( 1 632)5 
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I "ig. Pkt n u l  bi ericii rtlln Războieni ou om eu l  seqiunilo,r arheo logice. 

Fig. 2. Seqiunea 10'llgitellbinală din naos, y,eelere dinspre vesL. 
1 - pam3nt ga!lben y[u ;  2 - pamîn t C31s!Jartlu-cenuşiu ; 3 - strat 
Cl1 osemuntJe reÎnhQlm itre ; 4 - pamînt gălbui-c;\,staniu; 5 - rwsura ' 6 -
carbune ; 7 - pămÎ'Illt cen.uşiu1;ălLbui; 8 - pămînt castaniu-gă>lb:li pig
m:ntar C'l� cărbune şi v ur

�
llle de calrămtiJdă ; �a ba.�a soratu lui ,  reS"tillri de pia

tra spa'�ta; 9 - pamInt casmnlU-roşCat .pupn pigmeno.:�r cu urme de 
moloz; . 1 0  - groapă p a!! ,schela; 1 1  - pă'11Înt cenuşiu-castaniu com pa.ct, 
uşor Pli�mentat cu u r me de mo!oz; 1 2  - pămînt cenuşiu desohis com
pr)JCl j  13 - pămînt cenuşiu gIl<lJI1 lIlI·o cu urme de moloz; 1 4  - mortar' 
15 .- moloz, căravmidă spa,rtr1 ; ,1 6 

. . - ,nisup, umplutura sub podea sc1n� 
dUfl ;  1 7  umplutura din TOpI l I rZl l ;  1 8  - lemn .  

sau crucea lui  Ferenţ  de la marginea Iaşilor ( 1 7 1 7)6 - re
prezin �ă numai cruci comemorative aşezate deasupra unor 
mormmte comune, situaţie diferită de cea a bisericii care 
ne preocupă . 

Locul în care au fost depuse, l a  Războieni ,  o eminteJe 
reînhumate - în altar şi în partea mediană a naosului -
reprezintă în orice caz un loc de excepţie pentru Înmor
mîntări, în care doar în anumite ca:wri se puteau depune 
osemintele unor figuri eclesiastice mai venerate. Putem consi
dera că ideea care a condus la rid icarea bisericii din Războ
ieni deasupra osemintelor depuse în altar şi naos, reprezintă 
o continuare a obiceiului  existent încă d in  perioada paleo
cr�ştiI:ă a edi fică .rii altarului unor lăcaşuri de cult dea upra 
cnptel care adăposteJ mormintele unor martiri ; probabil în 
concepţ ia lui Ştefan cel Mare cei care îşi dăduseră viaţa lup
tînd Împotriva "păgînilor" erau asemuiţi martirilor d in pe
rioada de început a creştinismului .  

Caracterul d e  un i,c itate a l  ctitoriei L u i  Ştefan cel Mare, 
de l a  Războieni a fost s,cos în evidenţa de cercetările arheo
l ogice ; cunoaşterea lui reliefează mai bine unele momente ale 
domniei marelui voievo,d. F.aptul că tocma i  bătăl ia  de b 
VJlea Albă a prile ju it rrdicarea unui acsvfel de monument 
comemorativ arată înlsemnătatea 'Pe care a avut-'o o luptă 
care, de) repr.�zeI1'tase un Î'nsucces, contribui-se la obţinerea 
izhînzii f inale în razboiul care putea fi 'considerat drept 
cel mai greu din isuoria M'oldovei, Încheiat ,cu retra'gerea ar
matelor invadatoare condus·e de c'lLceritorul Constantinopolu
lui .  BătăEa de Ia 26 iul ie 1 476 rămîne memorabi lă datori,tă 
gravităţii piel'deri lor de vieţi, "mulfime mare de ostaşi ai 
A:loldovei" . Dacca in ,priv inţa numărului exact al parti,cipan
plor l a  luptă şi al celor căZUţi, i n formaţii le nu concordă întru 
totul ,  canti tate.a ,i lTlJpresion'antă a osemimelor reînhumate în 
bjs.eri'ca reprezi�1tă ° dovadă a numărului mare a l  celor pie
fIţI. Intre aceşti a  se afl au mulţi ,din ".boierii cei mari" si "vi-
tejii cei b�mi"7 ,  din,tre ,cei mai a;propiaţi ,de domn. 

' 

Ctitorind bis'erica din Războien i ,  Ştefan cel Mare a adu's 
un suprem omagiu memoriei celor care se jertfiseră pentru 
apărarea pămîn tului natal. 

5 N. Sooice cu, Repertoriltl bibliografic al m01lltmeJ/telor feudale etill 
Bltertreşti, 13uou·reşti , 1 96 1 ,  p. 3 3 4 .  

6 V. Draglh iceanu , Cetăţltia din laşi. Swdilt arheologic, Î I 1  . .  BCMI\ 
-' Il VI, f. 24,  1 9 1 3 ,  p.  1 54-1 5 7, fig. 8- 1 2. 

7 G.riJgore Ureche, OjJ. cit., p. 1 04 .  
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