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La ci rca 15 km nord-es t de Piteşti, pe valea pârâului Adâncata,
aflu ent pe partea stângă a Râu lui Doamnei , se a fl ă F ăgetu (vechea
numire Vieroş) , sat component al oraşului Co lib aş i , judeţul Argeş .
Aici pe o te rasă din partea de nord-est a satu lui se află M ănăs t irea
Vieroş . Astăzi din vechiul ansamblu monahal se mai păstrează biserica
(Fig . 1) ş i în ruin ă: turnul c lopotniţă de pe latura de sud-vest, un
fragment dintr-o c l ă di re situ ată în co lţul de nord -vest ş i o parte din
zidul de in c intă.
Veche lo ca litate a judeţului Arg eş, Vieroşu l este atestat
documentar în hrisovul domnitorului Radu de la Afumaţi , din 25 iulie
1525, prin care întăreşte diata Jupaniţei lui Baldovin Pârcălab , Maria,
mama lui Ivaşc u din Go l eşti . Printre satele întărite se află şi" Virăşul
tot' pentru că "sunt ale jupani/ei Maria ş i ale fiului ei, jupan lvaşco,
vechi şi drepte ocini, dedine şi cumpărători". 1
Fi in d un a dintre vech ile ş i marile mănăst iri din ţară, Vieroş ul a
reţinut din plin atenţia istoricilor ca re i-au dedicat numeroase studii .2
Printre cei care au vizitat m ă n ăstirea ş i au scris despre ea am intim
pe Nicolae Iorga , Grigore Toci lescu, Stoica Nicolaescu , V.P. N ăsture l
ş.a . Oe asemenea , mă n ăstirea a fost imorta li za tă fotog rafic acum
circa 100 de ani de către 'Ioan Niculescu 3 (Fig . 2.) şi Al exa ndru
Antoniu'1 (Fig. 3), iar generalul N ăs ture l reprodu ce în stud iul său şi
trei imagi ni ale ansamb lului monah al 5 (Fig . 4) . Cu toate acestea ,
asupra unor prob leme - anul co nstruirii ş i ctito rul - nu s-a ajun s la un
punct de vedere comun , motivele fiind , desigur, ine x i stenţa unei pisa nii
şi ambiguitatea documentelor.
Bise rica actua l ă term in ată în 1834 , pe care, pentru a o distinge
de prima, am numit-o Vieroş 2, nu are pisanie . Se pare că nici prima
biseric ă (V i eroş 1) n-a av ut pisanie , pentru că mitropolitul Neofi t.

ca re a vizitat-o în zile le de 10-11 august 1746 , n-a consemnat un
asemenea document ep igrafie. Era imposibil ca Neofit, cunoscut
pentru ex ig e nţa sa, ca re a transcri s o inscripţie din biserică datorată
lui Stroe Leurdeanu 6 , să nu fi consemnat şi textul pisan iei dacă l ăcaş ul
ar fi avut.
Potrivit in scri pţiei lui Stroe Leurdeanu din 1644-1645, măn ăstirea
V i eroş a fost cons truită la leat 7081 (1572-1573) de că tre Marele
vornic Iv aşcu Golescu . Aceeaşi dată , fără să mai fie menţionat ctitorul,
apare în hrisovul lui Matei Basarab , din 1O iunie 1646, ce întăreşte
dania lui Şerban postelnicul din Coiani care la leat 7081 (1572-1573)
a dat l ăcaş ului jum ă ta te din Bezdead "cându s-au Început-sfânta
mănăs tire a se zede".7
Referiri la începuturi le mănăstirii au făcut: Elie Nicolescu (1573,
Iv aşcu şi Albul cluceru l)8 , generalul N ăstu re l (1573, lvaşco vei logofăt
D.R.H .B., Ţara Românească , voi. li . nr. 240. pag . 448-452
Pentru bib li og rafi ~ vezi : Nico lae Stoicescu. Bibliografia localităfilor ŞI
monumentelor feudale din România, I, Ţara Românească , "Mitropplia Olteniei,
1970, voi. 11 , pag. 708-710; Direcţia Generală a Arhi velor Statul ui. lndrumătorin
arhivele centrale, voi. I, partea I, B u cu reşti, 1971, pag . 20 1.
1 Monumente istorice ale României tipwi d1i1 jude/ele Argeş şi Muscel. anul 1893
'Al xa ndru Antoniu , Album general al României, 1901
; General N ăs ture l , Mănăs tirea Vieroş . în "Albina" , revistă encic l o pedică
popu l a ră , anul VIII , nr. 3, 17 oct. 1904, pag . 61-70 .
6 Mihail Ca rataş u , Paul Cernovodeanu, Nicolae Stoicescu , Jurnalul călătoni)or
canonice ale mitropolitului Ungrovlahiei Neofit I Cretanul. în "Biserica ortodoxă
Română". Anul XCVIII . nr 1-2. ianuarie-febru ari e, 1980, pag. 298-299
' Arh . St. Buc„ Documente istorice. LXXVII 11100
' Eli e Nico lescu, O vizită la Mănăstirea Vieroşul, la schi/urile Valea Mare şi
Goleş teni (din jude/ul Muscel). în "Revista Literatu r ă ş i A rtă Română" , anul VII I.
Buc ur eş ti 1904 . pag 121-123
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Fig. 1.
Biserica Vieroş2
(1834) şi rwnele
turnului clopot·
mfă . Vedere sud·
vestică, 1991
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Fig. 2. Mănă stirea Vieroş. 1893 după Ioa n
Niculescu. Vedere vestic,~

Fig. 3. Mănă stire a Viero ş, 1901 , după
Alexandru Antoniu. Vedere sud- ves tică .

Fig. 4. Ruinele turnului clopotmjă şi ale zidului
de incintă de pe latura sudică, 1904, după
Năsturel. Vedere interioară nord- vestică.
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şi Albul vei clucer) 9 , Stoica Nicolaescu (1573 , boierii din Goleşti) 10
ca şi Nicolae Stoicescu (1571-1573, Ivaşcu Golescu vornicul) 11 , deşi
nu s-a ocupat special de Vieroş .
Informaţii despre începuturile mănăstirii ne furnizează hrisovul
lui Alexandru al II-iea , din 30septembrie1571 , deşi şi aceasta este
ambiguu . Astfel , după cum se înţeleseseră în timpul vieţii , toată
averea lui Borcea a rămas după moarte soţiei sale Calea , care s-a
călugărit sub numele de Praxia. Neputând să-şi mai gospodărească
averea , Praxia s-a rugat de fraţii lvaşco şi Albu Golescu , în zilele
domniei lui Alexandru al II-iea , ca să-i strângă tot venitul şi să-l trimită
Mănăstirii Vieroş . După un an de la această tocmeală , Borcea ,
nepotul soţului Praxiei , a promis celor doi fraţi că le va da satul
Câr"ceani dacă aceştia îl vor ajuta să intre în stăpânirea averii unchiului
lui. lntrucât Praxia nu voia ca averea soţului ei să ajungă la Borcea ,
cei doi fraţi s-au rugat de ea şi i-au dat şapte delniţe din Goleşti ,
şapte delniţe de vie şi 3000 aspri anual pentru cheltui a lă. Ca urmare
Borcea a intrat în stăpânirea averii unchiului lui , dând celor doi fraţi
satul Cârceani . După moartea Praxiei , Borcea s-a judecat cu cei doi
fraţi pârându-i domnului că nu s-au înţeles în acest chip. Ştiind că
cei doi fraţi s-au rugat în urmă cu şapte ani de Praxia şi i-au dat în
fiecare an delniţele şi aspri pentru cheltuială , domnitorul Alexandru
al II-iea , socotind cât face cheltuiala pe aceşti ani , a dat celor doi fraţi
satul Cârceani , rămânând Borcea de lege.12 Scăzând din 1571 , când
a fost emis hrisovul , un an , cât Praxia a dat venitul Vieroşului , şi încă
şapte , cât averea sa a fost în stă p â nirea nepotului ei Borcea , rezult ă
că în anul 1563 mănăstirea exista . Acest an nu poate fi însă acceptat
deoarece în hrisov se mention e a z ă că Praxia a dat averile ei
Mănăstirii Vieroş " În z ilele domniei mele" , dar Alexa ndru al II-iea a
ocupat tronul Ţării Româneşti între 14 iunie 1568 - 30 aprilie 157 4 şi
mai 1574 - după 11 septembri e 1577 . Potrivit ace stui hrisov,
Mănăstirea V ieroş exista în ainte de 30 septembrie 1571 , î ns ă câ nd
a fost construită documentele existente nu ne furni z e ază date sigu re.

Ca multe dintre monum entele noastre , Vieros ul a cun oscut
perioade de înflorire dar şi de decă d e re , unele din ele fiin d refi ectate
în docum entele p ăs tr a te .
Cel mai vechi docum ent ce ne i nformea ză despre lu c r ă ri de
r epa r a ţie ş i co nstru c ţie la V i e ro ş este inscri p ţi a lu i Stroe Leurdeanu
din 1644-1645. D e şi nu tr ec user ă ăecât circa 75 de ani de la
construirea ei , m ă n ă stirea era" veche şi stricată păn multe focuri' şi
de aceea Stroe Leurdeanu împreun ă cu jupâneasa sa Vi şa "am
dres şi noi şi am adaos: adecă cu ziduri şi cu zugră vea la bisericii" 6 .
Cu excepţia zugrăvelii bisericii, formularea la c unară din in s cripţie
nu ne permite să localiz ăm unde s-au întreprins lucrările lui Stroe
Leurdeanu .
Următoarele lucrări sunt efectuate de Mareş Băjesc u. care
construieşte la '{ieroş "o pivnifă de piatră cu tălpăzare şi cu chilie
egumenească". ln timp ce ocupa dregătoria de mare vornic (1666
ianuarie 7 - 1669 februarie 24) , Mareş , care era "mare şi putearnic" ,
l-a silit pe egumenul de la Vieroş să facă un schimb de sate,
obligându-se, totodată , să construiască la mănăstire o pivniţă. După
căderea în dizgraţie a lui Mareş , egumenul de la Vieroş , pentru a-şi
recăpăta satele, se judecă cu el în divanul lui Grigore Ghica . Prin
hrisovul din 1Omartie1673, domnul hotărăşte , printre altele , ca p~ntru
pivniţa construită egumenul să-i dea lui Mareş 100 de ughi . 13 ln ce
parte a mănăstirii şi cum arăta pivniţa construită de Mareş sunt
probleme la care se poate răspunde numai prin cercetarea
arheologică a incintei .
După lucrările efectuate de Mareş Băjescu , timp de aproape
150 de ani documentele nu ne mai dau ştiri despre construcţiile
mănăstirii. Numit egumen în 1823 , Parthenie Nica şi-a propus
"prefacerea" mănăstirii . El a dărâmat biserica până la fundaţii "prea
stricată fiind cea veche" şi a strâns o parte din materialul necesar
ridicării alteia care urma a se "mai lungi cu un stânjen şi a să mai
lărgi cu un stânjen''. 14 Simţindu-şi sfârşitul aproape, Parthenie Nica
îşi face diata , la 13 iulie 1827, în care arată că pentru construirea
bisericii strânsese"" var, cărămidă, cherestea, pisania, stâlpii uşilor şi
ai ferestrelot'' 15 . lnsărcinat de mitropolitul Ţării Româneşti să
cerceteze stadiul în care se aflau lucrările de la Vieroş, Filaret
Apamias, egumenul Mănăstirii Negru vodă din Câmpulung Muscel ,
îi scria acestuia la 25 iulie 1827 , despre cele constatate şi îi făcea
General N ăs turel, op. cit„ pag. 61-70.
St. Nicol aescu, Mănăs tirea Vieroş din jude/ul Muscel ctitoria man/or
boieri din Goleşti; Bu c ureşti , Tipog rafia "Via ţa l itera ră" , 1936
11
Nicolae Stoicescu , op. cit„ pag. 70 8-710 .
12 D.R.H.B „ Ţa ra Român ească , voi. 11 , nr. 70, pag. 92-94
13
Arh . St. Bu c„ M-rea V i e roş , ms. 479, f. 148-149
14
Ibidem, XXIVl 9
15
Idem, Mitropolia Ţă rii Româ n e ş ti. CLXl11
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cunoscut că "astăzi luni s-au Început la şanfuri a să săpa" 16 . La 2
august 1827, Parthenie îl înştiinţa pe mitropolit că au fost săpate
şanţurile pentru noua biserică . 17 O dată cu moartea egumenului
Parthenie în noaptea de 9/1 Oseptembrie 1827 lucrările de construcţie
au foşt oprite .
ln anul 1833, printr-un înscris iscălit în cancelaria Marii Logofeţii
a Trebilor Bisericeşti , egumenul Samuil Tărtăşescu se obliga să
construiască biserica . Şi , într-a devăr, biserica a fost terminată în
1834 , iar pictura s:a început în ziua de 8 iunie şi s-a sfârşit la 13
septembrie 1834. ln scrisoarea trimisă domnitorului, la 12 martie
1835, egumenul Samuil arăta c ă ''. .. am ridicat-o toată, am zugră
vit-o, cu argintărie nouă am Împodobit-o, cu odăjdii bune am
Îndăsfulat-o, cu părinfi călugări am lăcuit-o ... "18
ln urma stricăciunilor provocate de cutremurul din 1838 ,
egumenul Samuil Sinadon a cerut domnitorului, la 19 octombrie 1838,
repararea ansamblului mon ahal . 19 Nepăstrându-se raportul
egumenului nu ştim ce" stricăciuni s-au produs, după cum nu ştim
nici când s-au reparat. ln orice caz acum a căzut turnul clopotniţă şi
clopotele au fost instalate într-o construcţie de lemn şi tot acum s-a
prăbuşit turla bisericii , deşi nu trecuser ă decât patru ani de la
construirea ei.
După anul 1862 clădirile m ă năstirii se ruinează rapid . În raportul
din 1O octombrie 1866 preotul Ion Mirodon îl informa pe ministru
despre ruinarea chiliilor prin care ploua , despre faptul că în biserică
tencuiala că dea şi că , din cauza putrezirii lemnelor, clopotniţa în
patru furci este în pericol s ă se prăbuşea scă. Totod a tă îl informa că
c işm ea ua de la poartă , "cea mai frumoasă podoabă a mănăstini';
fiind veche şi nerepara tă, nu mai curgea. 2 Ca urmare a rezoluţiei
ministrului la mănăstire s-a deplasat subprefectul plăşii Argeşel care
a întocmit un deviz , dar repara ţiile n-au în ce put.
Ince ndiul din ziua de 12 ianuarie 1867 a provocat alte s tric ăc iuni
m ă n ă stirii . Din scrisoarea preo tului Ion Miro don a dresa t ă mi nistrului
la 13 ianu ari e 1867 21 , ca şi din procesul verbal de constatare încheiat
la 26 ianu arie 1867 de c ă tr e adjunctul subprefe c tului plăş i i
Ar ge ş e lui " , a fl ă m că au lu at foc casele" cele pe 2 ca /uri ". Ca urmare
a interve n\iei locuitorilor au fost salva te" ca ş tie cele de j os ş i biserica",
dar incendiul a mistuit "casile cele man; compuse de trei odăi„ . până
la podina ta vanului de jos al calului de sus."
La 2 1 marti e 1867 , pre fectul jude ţului Mu sce l a înai nta i
ministrului devizul întocmit de sub prefectul p lăş ii Argeşe l u l pentru
repararea biserjcii , a clopotniţ e i , a caselor mari ca re au ars, a chiliilor
şi a c i ş m e l ei 2 :1 . lntrucât nu s-a efectu at ni ci o re a pa rţi e , la 14 august
1869 preotul Ion Mirodon sc rie din nou ministrului , rezo luţi a acestuia
fiind "la dosar din lipsă de fonduri estimp" 24 .
Din raportul noului preot, Oprea Petrescu , înaintat ministrului
aflăm că în noaptea de 5/6 mai 1872 un vânt puternic a smuls tab la
de fier care acoperea biserica în Jaţă pe o l ă ţime de un stânjen ,
restul acoperişului fiind din ş iţă 25 . lntrucât prin acest loc gol ploaia
strica "ciubucăria" bisericii , preotul cerea să se repare a co perişul cu
şiţă. O nouă furtună va rupe în continuare acoperişul bisericii în
seara zilei de 21 iulie 1872, fapt care-l determină pe preotul Petrescu
să ceară printr-o telegramă sprijinul ministrului .26 Deo arece nu s-a
luat nici o m ă sură , în aprilie 1874 preotul Oprea Petrescu revine
arătând că prin acoperişul sp art a p ă truns apa căzând tencuiala din
interior.27
Catagrafiile întocmite cu ocazia orânduirii egumenilor ne oferă
date privind construcţiile mănăstirii şi starea lor. Astfel în catagrafia
din 22 martie 1855 se consemnează :
"Sfânta biserică„ . este de zid, crăpată prin toate părfile de sus
şi până jos, aflându-se situafia ei pe un loc râpos, turla pandocratorului
căzută cu totul partea despre a miazănoapte, iar pă alocurea căzute
şi bucă/I de ztd, Învelitoarea şindnJă de brad veche cu trei cruci de
hier la turle, pardosea/a lespezi de piatră, cu cinci ferestre, cu grătare
de hier, zugrăvită peste tot, cu 52 jături de lemn văpsite, tâmpla de

°

s Idem , M-re a V i e roş , XXIVl8
Ibidem, XXIVl 9
Idem, fond Log ofe ţia Pricinilor Bi se ri ceş ti , dos . 819611835
9
' Ibi dem , dos . 538611838
20
Idem, fond Ministerul Cultelor ş i In st ru c ţi u nii Publice , dos. 102211866, f. 2- 3, 21
21
Ibide m, f. 8
22
Ibid em. f. 11
3
' Ibidem, f. 28-30
Fiind i ntere san tă , pre z e ntă m partea din deviz referitoare la repararea fântânii:
" - 280 olane de pământ pentru aducerea apei de la matca cişmelii - 280 lei
- 20 ocă unt de lemn pentru lipitu olanelor - 120 lei
- 20 rotife bumbac - 15 lei
- plata meş terului - 200 lei
- 40 coturi pânză de Braş o v groasă pentru Înfăşura tul olanelor - 40 lei'
24
Ibidem, f. 36
25 Idem , dos. 21 7111879, neofolia t
26 Ibid em
27 Idem . dos . 10221 1866, f. 54-55
1
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lemn zugrăvită şi poleită Însă această biserică nu mai este a să
sluji Îr7,trânsa cele sfinte amerinfând primejdie de moarte.
lmprejmuirea curţii mănăstirii este de zid Însă crăpată şi dărâmată
În toate părfi/e.
Ca sile igumeneşti, precum şi toate celelalte Încăperii clopotnrfa,
dărăpănate, dezvelite fiind, căzute acoperişurile şi ajunse În cea mai
desăvârşită ruinare Încât nu se pot locui.
Un şir de odăi În no. 12, Învelite cu hier şi reparate acu din nou,
spre a miazăzi" . 28
Dacă despre biserică catagrafia din 22 septembrie 1860 conţine
aceleaşi date ca cea din 1855, ea aduce ceva în plus referitor la
casele egumeneşti. Astfel se consemnează:
"Casele egumeneşti, compunându-se din trei odăife şi o
cămărufă, precum şi un şir de douăsprezece odăi, În care locuieşte
părinfii, cum şi bucătăriea, sunt În cea maiproastă stare, fiind trebuinfă
prin mai multe odăi a se face sobe şi a se pardosi pe jos şi a se tăvăn/'29 .
După cum am mai arătat , astăzi din vec.hiul ansamblu monahal
şe mai păstrează numai biserica , loc de mir al sătenilor de aici .
lncepută în anul 1827 biserica a fost terminată în anul 1834 când a
fost sfinţită la 13 septembrie.
Biserica , de plan trilobat , cu o lungime în ~ nterior de 21 ,20 m şi
o lăţime în axul absidelor de 1O m este compusă din altar, naos ,
pronaos şi un pridvor deschis , absidele fiind semicirculare atât în
interior cât şi în exterior. Pronaosul şi naosul sunt d es părţite prin
două coloane cilindrice , peste ultimul compartiment înălţându -se o
turl ă. Atât fundaţia cât şi elevaţia au fost făcute din că ră midă prins ă
cu un mortar foarte dur. ln Secţiunea 1, talpa fundaţiei zidului de vest
al pronaosului se află la -1,73 m , iar în Secţiunea 2 talpa fundaţiei
zidului de est al absidei altarului este la -1,35 m , ambele cote fiind
luate faţă de nivelul actual de călcare . Terenul în p an tă spre vest a
făcut ca fundaţia în această zo nă să fie mai adâncă . Elevaţia de sud
a bis~ricii are grosimea de 1,55 m, iar cea de nord de 1,35 m.
ln interior se află 9 pietre de mormânt remarcabile prin
frumuseţea decoraţiei, constituind un adevărat lapidariu , la care ne
vom r.eferi cu ocazia cercetărilor arheologice.
ln exterior, biserica prez intă o decoraţie neoclasică , având două
coloane angajate în zidul vestic , de o parte şi de alta a intrării , decorate cu motive florale .
În interior se p ăstrează o parte din pictura din 1834 realizată în
frescă de zugravii Voicu , Petre şi Gheorghe , de fa ctură mediocră .
Tabloul votiv aflat în interior, pe peretele de vest al pronaosului ,
cuprinde pe ce i doi fraţi Goleşti ţinând cu câte o mână imaginea
bisericii. De remarcat prezenţa stemelor Ţării Româneşti şi Mitropoliei
Ungrovlahiei pictate în exterior în câte o nişă aflată una în colţul de
sud-v.est al bisericii şi cealaltă în colţul de nord-vest.
lntr-o firidă aflată în peretele de vest al proscomidiei se păstrează ,
scris ă cu vopsea, următoarea inscripţie :
28
29

"ZugraviNoicu, Petre, Gheorghe/s-au început iunie 8 şi au/luat
bun sfârşit septemvrie 131/ea t 1834/ Dumitru" (Fig. 5) . Tot în
proscomidie , pe peretele de est, a fost fixată de către Sa muil
Tărtăşescu o placă de piatră, de culoare ne ag ră, având scris următorul
text în limba român ă cu alfabet chirilic :
"Pomelnecu ctitori/or:/ Radu!: Ivaşcu/: Albul: Cap/ea: Sofiia/ cu
tot neamul lor:/ Samuil: arhimandritul: Romano: oeromonah/ Magda/im·
mona,.hiia: Pashale:I Ioan: cu tot neamul:" (Fig . 6).
ln partea de sud a pron aos ului se a fl ă o a ltă piatră de mormânt

Id em, dos. 2293/1850
Idem, dos. 4673/1855

Fig. 5. /nscripfia de la proscomidie, 1834

Fig. 6. Pomelnicu/ din proscomidie
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Fig. 7.

Secfiunea 1. Vedere din vest.

făcută din dispoziţia egumenului Samuil (nr. 9 pe plan ), care are
următorul text în limba română cu alfabet chirilic:
"Supt această piiatră să odihnesc oa/se le feric1f!lor ctitori acestu
sfânt/lăcaş lvaşco vei logofăt (aşa În text) şiAlbul vei/clucer Leurdeni
carei la leat 708 1 (1572-1573) au/făcut-o mănăstirea şi au z idit: biserica
ceai veche care de mulţimea anilor dărăpănându-să s-aulrădica/
aceasta precum să vede de Samuil/Tărtărăsc ul: a rhimandritu1
mitropolie/şi năs tavnicul acestei mănăs tire/ la lea t 1834 i'n z1Jile prea
Înnăl/fatuluid<o>mnAlecsandru Dimitrie/ Ghica voevod spre veşnica
pa/menire a aceloraş i ctiton! şi ai neamului lor '.

Ca şi celelalte ctitorii monah ale , M ă n ăs tirea Vieroş avea un zid
de împrejmuire , realizat din că ră midă , ce închidea o incintă patrulateră.
Pentru a ocroti viaţa şi bunurile din interior, zidul de incintă a fost
conceput ca prin cipal mijloc de a p ă rare, atribut dat de grosimea şi
înălţimea lui. Pe latura de sud , unde se p ăs trează cel mai bine , el
atinge astăz i înălţimea de 9- 10 m şi grosimea de 1,10m.
Tot pe această l atură, patru ambrazuri de tragere se obs e rvă la
nivelul etajului. Probabil că ele erau practicate pe tot traseu l zidului
sau în zone unde era n ecesa ră prezenţa lor. Din p ăcate as tăz i zidul
de in c intă se păstrea ză p a rţial , cel mai bine fiind conservat pe latura
de sud (în dreptul bisericii) şi de vest. Sunt zo ne (latura de su d, la
vest de turnul clopotniţă , latura de est) unde acest zid nu mai este
vizibil sau se conturează sub stratul de vegetaţie .
Pe latura de sud-vest se află turnul clopotniţă pe sub ca re se
intra în curtea ansamblului . Căz ut la cutremurul din 1838, astăzi se
mai păstrează partea inferioară , cu naşte rea bolţii , sub care era gangul
de intrare în incintă . Dup ă dărâmarea turnului clopotniţă în 1838,
pentru a fixa clopotele a fost ridicat un turn din lemn , în patru furci,
aflat astăzi pe latura de vest.
În co lţul de nord-vest al incintei sunt vizibil e urmele un ei
co nstru cţii impun ă to a re odinioară , ce avea şi pivniţă . Con figuraţ i a
clădirii , rostul şi datarea ei nu pot fi l ă murite decât pe ca le a rh eo l og i că .
În interior', de-a lun gul zidului de in c intă , grămezi de moloz,
acoperite de v ege taţi e , ascund urmele vechilor clădiri ale mănăstirii
c are-şi aş t e a pt ă cercetarea şi restaurarea.
Pentru a cerceta bis erica am trasat mai întâi , în interior,
1, pe axul edificiului , numai în naos şi pronaos , având
lungimea de 15,40 m şi l ă ţime a de 1,20 m (Fig . 7) . Îndepărtând
dalele de piatr ă şi ni sipul pe ca re au fost aşeza te acestea , am
interceptat, la -0,30 m de la nivelul actual de c ă l ca re , două fund a ţii
orientate nord-s ud , ca re a p a rţineau bisericii Vieroş 1. În vederea
reconstituirii planului bisericii Vieroş 1 şi a ce rcetă rii mormintelor din
interior am extins cercetarea a rheologic ă prin mai multe casete indicate în plan.
Aşa cum am prezentat mai înainte , dup ă dărâmarea vechii
biserici , egumenul Parthenie urma să construiască pe cea nouă ca re
trebuia "a să mai lungi cu un stânjen şia să mai lărgi cu un stânjen "29 .
Şi într-adev ă r, în urma cercetării s-a putut constata că actuala biserică
este puţin mai mare ca cea veche . Întrucât noua biserică parţial
călca pe fundaţiile celei vechi o parte din detaliile acesteia nu pot fi
stabilite cu ce rtitudin e.
Înainte de a descrie biserica Vieroş 1, facem menţiunea că
potrivit observaţiilor arh.eologice pe acest loc n-a mai fiinţat înainte o
altă construcţie şi nici n-au fost depistate dovezi ale ex iste nţe i omului.
Edificând biserica , co nstructorii au folosit ca material frag mente
de cărămidă şi bolov ani mici, pentru fundaţi e , ş i că rămid ă pentru
elevaţie . Cărămida întrebuinţa tă la elevaţie , de culoare roş ca t ă ş i de
bun ă calitate, se înscrie prin dimensiunil e sale (30x15x5 cm ;
31x15x5,5 cm ; 30 ,5x 14,5x6 cm) în rândul celei folosite în acest seco l.
În Secţiunea 1 au fost dezvelite inegral dou ă fund aţii : cea ca re separa
naosu l de pronaos ş i cea dintre pronaos şi pridvor. Prima fund aţ i e ,
cu talpa la -1,65 m faţă de nivelul actual de că l c a re , are în ă lţim ea de
0,90 m şi este puţin mai îngustă decât e l e v aţ i a , având lăţimea de
0,95 m. Cea l a ltă fund aţi e , cu talpa la - 1,52 m, cu l ă ţim ea de 1,08 m,
are adâncimea ca ş i prima , fiind , de asemenea , mai îngustă decât
e l evaţia (Fig . 8) .
Secţiunea

Fig. 8.
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Secfiunea 1. Funda/ia zidului despărfilor dintre pridvorul şi pronaosul
bisericii Vieroş 1. Vedere ves tică.
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Fig. 9.

Secjiunea 1. Fundajia zidului despărjitor dintre pridvorul
bisericii Vieroş 1. Vedere sudică .

şi

pronaosul

Pentru co nsolidarea zidă ri e i crud e , m eşterii co nstru ctori au
fo losit acel procede u întâlnit la multe monumente din acest seco l:
montarea în e l evaţi e a câte două grin zi de lem n, para lele, atât pe
ori zo ntală câ t ş i pe verticală , ca re d upă putrezire formau o adevă rată
r eţea co m_uni ca nt ă n ecesa ră ae risirii pereţilor cu guri la nivelul
pardoselii. ln ziduril e despărţitoare , despre care am vorbit mai îna inte,
grinzile orizontale, din lemn ciopl it, cu dimensiunea de 0,20x0 ,20 m ,
au fost fixate cam la circa 0,30 m de la îmb inarea e l evaţiei cu fund aţ i a
(Fig. 9). Reţeaua aceasta de canale a fost inte rceptată atât de absidele
naosului cât şi la cea a altarului , grinzile de lemn fiind mai scurte ,
pentru ca prin îmbina rea lor să se poa t ă urmă ri traseu l sem icircular,
şi puţin mai subţ iri .
Biserica V i e roş 1 a fost o constru cţie de p l.~rn triconc , fiind
co mpartimentată în altar, naos , pronaos ş i pridvor. lntrucât fun daţia
de vest a vechii bis erici se a fi ă parţial sub e l evaţi a actualului edifi ciu
nu putem stab ili cu ce rtitu dine lun gimea ei , aceasta fiin d , în interior,
de circa 18,80 m .
Absidele naosului (Fig. 1O,11 ), ca şi a altarului , sunt semicirculare
în interior şi poligon ale în exterior. Altarul are, în interior, l ăţi mea de
4,05 m, iar naosul de 8,25 m , în ax ul absidelor. Singurul compartim ent
că ruia i-am stabilit dimensiunile cu exactitate este pronaosul: lungimea
- 5,30_m, lăţimea - 3,20 m.
ln casetele 1 (Fig . 12), 3 şi 4 la - 0 ,30 m faţă de nivelul actual
de călcare , a fost surprinsă o parte din pardosea la bisericii Vieroş 1,
realizată din cărămidă (30 x 16 x 6 cm ; 30 x 16 x 5 cm; 31 x 16 x 6
cm) aşezată pe un strat de mortar gros de circa 3 cm .
Secţiunea 2 (7 x 1,50 m) trasată , în exterior, perpendicular pe
absida altarului , ne-a permis cercetarea fundaţie i bisericii V iero ş 2,
precum ş i a zidului de incintă din această zo n ă. Fund aţi a actualului
l ăcaş , realizată din bolovani de râu de m ă rime mijlocie şi frag mente
de cărămidă prin ~e cu mortar, are talpa la -1 ,35 m faţă de nivelul
actual de călcare . ln carourile 5-6 ale acestei secţiuni am interce ptat
zidul de incintă, cu lăţim ea de 0 ,70 m , aflat la mică distanţă (4 ,80 m)
de absida altarului . Atât fundaţia (0,60 m înălţime) cât şi ceea ce

Fig. 10.

Caseta 2. Funda/ia absidei nordice a naosului bisericii

Vieroş

1. Vedere

Vieroş

1. Vedere

sud- vestică .

Fig. 11.

Caseta 1. Funda/ia absidei sudice a naosului bisericii
nordică .

s-a păstrat din e l evaţ ie (1 ,25 m) sunt făcute din cără mi dă (29x 15x4,5
cm) , r:.i ivelul de că l care l â n gă zid fiind de - 1,60 m (Fig. 13).
ln Secţiun ea 3 (5 x 1,50 m) trasată în exteri or, perpendicular pe
zidul de vest al bise rici i, am surprins fundaţia biseri cii V i eroş 1, sub
a că re i ta l pă am g ăs it un pi lot din lem n. Pătrat în secţiune ş i ascuţit
la un capă t , pi lotu l avea lungimea de 0 ,36 m .
Edificând ansa mblul de la Vieroş , ctitorii au ad us prin el o
ofra nd ă divinităţii , dar în ace laşi timp au destinat biserica ca necropol ă
Fig. 12.

Caseta 1 Pardoseala absidei sudice a naosului bisericii' Vieroş 1. Vedere
nordică .
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Fig . 13. Secfiunea 2.
Funda/ia şi eleva/ia
zidului de incintă.

I

0
Fig. 14. Planul mormintelor din biserica Vieroş
2 După Năsturel, 1904.

p~ntr.u !amilia lor. Din cele n ouă pietre tombale câte se află astăzi în
b1:;erica (vezi planul) , opt (nr. 1-8) dateaz ă din secolele XVI-XVIII.
Din aceste opt pietre, patru au aparţinut unor membri ai familiei ctitorilor:
nr. 1 - Gherghina , fiica lui Stroe Leurdeanu , nr. 3 - Nicula , fiul lui Stroe
Leurdeanu , nr. 7 - Albu vei clucer, nr. 6 - Irina , sotia luiAlbu ·vel clucer.
Cea de a nou a piatră (nr. 9) , datând din 1834, a fost aşezată de
e~ume nul Samuil Tă rtăşescu în lăcaşul ridicat de el pentru a am inti
ca sub ea se odihnesc casele ctitorilor: Ivaşcu vei logofăt şi Albu vei
clucer.
Piatra aşezată de egumenu l Samu il ridică un semn de întrebare
în privinţa lui Iv aşcu vei logofăt. Se ştie că Iv aşcu fugit în Moldova
undei s-~ întâmplat "moarte năprasnic§' , a fost î~mormâ ntat la
decembrie 1584 în Mănăstirea Bistriţ a . în momentul actu al al
cercetă~i l_or nu ştim da~ă osemintele lui Ivaşcu vei logofă t au fo st
aduse ŞI inhumate la V1eroş sau dacă egumenu l Samuil n-a făcut o
greşea l ă consemnând preze nţa lor aici.
Confecţionate din piatră de Albeşti (nr. 1-5 ; 8 - 9) şi din marmură
(nr. 7 - ~lbu vei l ogofăt ş 1 nr. 6 - Irina , soţia lui Albu ), pietrele tombale
de .la V1eroş constituie reali.ză ri rem~rcabile care le confe ră pe l â ng ă
atributul de documente ep1grafice ş1 pe acela de obiecte de artă .
, La Vieroş a fost adusă din biserica Curţii domneş ti de la
Campulung ~ 1 păstrată o perioad ă în lăcaşul de aici piatra de mormânt
a vo1~vodulu1 .Nicolae Alexandru . Aici a fost g ă sită, la 14 martie 1883 ,
de_c~tre D1m1trie Butculescu 30 , iar Grigore Tocilescu ca re a vizitat
m.ana.st1.rea , la~ august 1884, conse mnează: " La Vieroş, pe pardoseala
b1senc11 se afla 9 pietre tombale cu inscripfiunisla vone şi române. Din
a~es_tea~ cea mai m!eresan_Jă - căci e cea mai veche din inscripfiunile
pana azi cunoscute m Roma ma - este piatra de pe mormântul lui Nicolae
Vodă Basarab din anul 1362 ' 31(sic).
Probabil că Grigore Tocilescu n-a văzut piatra tombală afl a tă
sub sţran e le din partea de sud a p~onaosu lu i (nr. 8 - pe plan) căc i
atunci ar fi c!:msemnat ex i stenţa a1c1a 1O lespezi funerare .
O c upandu - se d e a c ea s t ă problemă , Pave l Chih aia
consemnează: "Este posibil ca În vremea lucrărilor de construcfie din
1819 - 183 1, osemintele Basara bi/or să nu fi fost transportate fa
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Dimitrie C. Bu tculescu, Peatra mormântală a lui Ioan Nicolae Basarab din 1364
în . "Coperatoru l român", I (1883). nr. 1 (14 martie) , pag . 2
'
31
Grigore Tocilescu, Rapoltun asupra câlotva mănăs t1i1; schituri şi biserici din /ară,
Bu c ureş t i , T1pog raf1a Academiei Române , 1887, pag . 7-9
30

A ninoa_sa: c~ la ,Viecoşi şi .ulterior ~ă fi fos t dusă acolo şi piatra de
mormar!J. D1.sp~ ruta din biserica ca mpulungea n ă după 1860 , piatra
funerara a lui Nicolae Alexand ru a fost ad us ă înapoi de la "Vieroş"
probabil în 1888.32
~acă Griţio re Tocilescu semnale~ză ex istenţa la V i eroş în 1884
a noua..lespez1 tombale, generalul Nasture!, ca re în 1904 publică
1~sc ripţ11l e de pe ele, co n se mn ează numai şapte , indicând pe un plan
ş! d1sp~nere~ lor în spa ţiu . 33 Astfel el nu menţionează lespezile nr. 8
ş 1 2, prin:a din 1640, ce.a d e~ d<?ua . d~n 1681 (prun cul Matei). Sau
cele dou a les pezi nu ex istau in biserica la acea dată sau autorul nu
le-a văzut , ambele ipoteze fiind greu de ad mis pentru un istoric ca
N ăstu re l (Fig . 14).
.
Tot şap te pietre public ~ şi Nicolae Iorga care probabil n-a v ăzut
piatra nr. 8 de sub strane , iar pe cea cu nr. 9 a considerat-o fără
importanţă . 34
.. Aş eza re a

lespedei nr. 8 sub stranele din partea de sud şi
alinierea celorlalte erau indicii că pietrele tombale nu se afl au pe
locu r!le iniţial e , ci f~s ese r~ rea mplasate mai mult dup ă un criteriu
estetic: Ş1 1ntr-adevar, dupa cum se poate vedea pe plan , pietrele de
mormant nr. 3-4 şi 6-9 sunt aşez a te pe locuri unde se a fl ă fundaţiile
vechii biserici .
. M e nţion â nd în textul de pe lespedea pu să în 1834 că sub ea
od1hn~sc o~sele lui Ivaşcu vei logofăt şi Albu vei clucer, egumenul
?amu1I ne-a informat indirect că el deja umblase la mormintele ctitorilor.
I~ Secţiu~ea 1, ~arou l ~· într~ -0,40 şi -0 ,80 m,.. pe o s upra faţă de
mea 1 m , am gas1t o gramada de oase umane intre ca re şi 6 cranii
provenind desigur de la înhumările din biserică. Chiar dacă Samuil
n-ar fi umblat la mormintele ctitorilor, biserica din 1834 are în interim
două coloane cilindrice ca re au perforat două din criptele afl ate în
pronaosul bisericii Vieroş 1.
Cripta nr. 1, aflată în Secţiunea 1, a fost spa rtă de coloana de
nord a bisericii Vi e roş 2 a cărei fund aţie este mai l ată cu circa O 35 m
decât ele.vaţia . Având , în interior, lungimea de 2, 14 m , lăţim ea I ~ cap
0,76 m ş1 la p1c1oare 0,55 m, cripta a fost făcu tă din că răm id ă (30 x
15 x 5. cm) a9ez~t~ pe lat, prin ~ă- c~ mortar. Mai ~ntâ i au fost ridi caţi
pereţ11 lateral1 ,pana la o anumita 1n a lţ1m e , 1ardupa aşezarea sicriului
a fost rea lizata .bolta . Pentru a nu d_epu ne sicriul direct pe pămân t ,
pe fundul criptei, aflat la -1,20 m faţa de pardoseala actua l ă au fost
aşeza~e 4 ş iru.ri de că~ă miz.i tra n~v~rsa le (la c~p . bazin , gen°un chi şi
labe) facute din 4-5 randuri de caram1z1 real1zandu-se o ori zonta l ă
c~ în ă lţim ea de 0,30 m. (Fig . 15) La cap, unde s-a păstrat cel mai
bin e, cripta are înălţimea de 0,75 m, în interior. Perforată de fund aţia
co loa nei de nord , cripta putea să fi fost spa rtă şi mai înainte fie cu
ocazia un.ei noi ~nhum ă ri _sa~ fie a unei profan ă ri. După în l ătura rea
ur;iplutur11 co nstand din pamant, moloz , fragmente de că rămidă, am
gas1t un schelet uman deranjat (M 2). La picioarele acestui schelet
32

Pave l Chihaia, Din ce tă/1/e de scaun ale Ţării Româneş ti Editura Meridiane
Bu cureşti , 197 4, pag . 217-218.
'
'
33
General N ăs ture l , op. cit., pag. 6 1-7 0.
3
' N. Iorga, lnscripfii din bisericile României Bu c ureş ti . 1905 fascic ula I p 141·
146.
'
'
' .
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se afla un craniu , pe care l-am notat cu M 1, provenind , probab il , de
la o înhuma re anterioară .
Mortul nr. 2, depus în sicriu de lemn de la care s-au recuperat
numeroase cuie , era destul de deranjat. Astfel, din cele d o u ă membre
inferioare nu se mai afla decât unul (dreptul ) şi acela deplasat din
locu l iniţial , iar craniul era răsturnat spre vest, cu orbitele în jos , nu ca
urmare a desprinderii în urma putrefa cţiei , ci a dera njării lui. Mâna
stângă se afla în poziţia iniţială , cu a nteb raţul îndoit din cot şi palma
aşezată pe torace , iar cea dreaptă întins ă pe l â ng ă corp . Cu toate
acestea, am recuperat un bogat şi va lorq_s inventar fun era r care
ne-a arătat că cel înhumat a fost o fem eie. ln zona ca pului am găsit
multă beteală şi patru ace de păr, din bronz. Două din ace, în lungime
de 6 şi 5 cm , mai au ş i gămă lia sferi că , iar celelalte dou ă , ambele în
lungime de 5 cm , nu o mai po sedă. Tot din zona ca pului , urechea
dreaptă , am recuperat un frag ment de cercel din aur (18 ca rate. 750%0)
(Fig . 16), prev ăz ut cu perlă , în greutate total ă de 0,82 gr (perla 0,35 gr). ln partea stângă a torace lui , în dreptul inimii , am descoperit
o iconiţă din lemn (măslin?) (Fig . 17). Scena religi oasă , rea lizată în
meplat, reprez intă Adormirea Maicii Domnului tip Koim es is . Pentru a
fi purtată la gât, iconiţa a teist fi xa tă într-o "carcasă" din argint
(700 %0) aurit de form ă dreptunghiu l a ră (3,5 x 2,5 cm) , prevăzută cu
tortiţă şi inel prin ca re trecea şnuru l , greutatea tota l ă fiin d de 9,30 gr.
Pe margine , ca rcasa este înconjurată cu două fire din argint aurit
răsucite , paralel e, iar prinderea p ă rţii lemnoase s-a făcu t prin ag rafe
din sârmă de argint. Au fost descoperite 14 ţinte metalice ca re au
servit, probabil , la fixarea unui giu lgiu . De formă sferică , cu diametrul
de 1,5 cm , ţinta este decorată cu o stea cu 7 raze având în tre ele
câte o protubera nţă perlată (Fig . 18).
Inventarul fun erar descoperit în acest mormânt este rema rcabil
atât prin materialul folosit (aur, argint, perl ă) cât ş i prin m ă i estri a cu
care a fost lucrat, fapte ca re-l înscriu în categoria obiecte lor de artă.
Acest inventar, ca re datează mo rm ântul la sfârşitu l seco lului al
XV I-iea - secolul al XV II -iea , nu ne furni ze ază nici o inform a ţi e ca
să-l atribuim Irinei, jupâneasa lui Albu mare clu cer, sau altei femei din
familia ctitorilor.
Fig. 15.

Sec/lunea 1. Cripta n1: 1. Vedere

Fig. 16. Secfiunea 1. Cripta nr. 1. M 1, inel de aur cu
Fig. 17. Secjiunea 1. Cripta nr. 1, M 1,

estică .

perlă.

iconifă.

Fig. 18 Secfiunea 1. Cripta nr I. M 1. /inie metalice.

Cripta nr. 2, aflată la miazăzi de cea cu nr. 1, a fost distrusă ş i
ea de constructo rii bisericii Vi e roş 2. Dacă coloana nord a distrus
parţial Cripta nr. 1, cea de sud a perforat aproape în întregime pe cea
cu nr. 2, astfel că aici n-a mai putut fi depistat nimic.
Realizată tot din că ră mid ă (30 x 16 x 5 cm), cripta nr. 2 avea
lungimea , în exterior, de 1,75 m, iar l ă ţimea la ca p de 0 ,70 m şi
în ă lţim ea , tot aici de 0,80 m , ambe le dimensiuni fiind lu ate în interior.
Spre deosebire de Cripta nr. 1 care avea boltă semici lin drică , aici
sistemul de închid ere era diferit. Dup ă ridic area pereţilo r p â n ă la o
anumită cotă , cărămi z il e au fost aşezate numai pe jum ătatea celor
de dedes upt obţinându -se astfel o îngu stare a spaţiului .
Şi criptele nr. 3 şi 4 au fost distruse în decursul anilor, din prima
păstrându -se num ai o parte din pereţii de sud şi vest , iar din a doua
num ai ce l de sud .
În caseta nr. 5, la -0 ,80 m, am găs it oseminte de la o reînhumare
(M 3) , iar puţin mai jos , la - 1 m, morm ântul nr. 4. Săpând groapa
pentru M 4, gropa rii au interceptat fund a ţia zidului d espă rţitor dintre
pron aosul ş i pridvoru l bise ricii Vi eroş 1, pe ca re au spa rt- o, făcâ nd
loc sicriului , datând mormântul după 1834. P ăstrat în conex iu ne
a n a tomică , mormântul 4 era un adu lt, scheletul de circa 1,70 m
lungime, cu capul puţin căzut sp re dreapta ş i mâi nile împreunate pe
abdome n. În mâna d rea ptă avea o cru ce ca re ne ara tă că ce l
înmormântat a fost o fa tă bis e ri cească , probab il un eg um en al
m ă r.i ăstirii . Confecţi o n a tă din metal (tab l ă) , cru cea (î n ă lţim e - 24 cm ,
lungimea b raţe lor 12,5 cm) avea patru med alioane, din email, pe
braţe , iar între ele o a ltă cru ce , mai mic ă , unde este rep reze ntat Isus
Hristos răsti g nit. Din ce le 4 meda lioa ne se păstrează numai cele de
pe braţul orizonta l unde sunt fig uraţ i Maica Precista ş i Eva ngheli stul
Ioan , iar cel afl at în partea infe rioa ră este spart neputându-se distinge
reprezentarea de aici. Atât materi alul din ca re a fost rea liza tă cât ş i
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Fig. 19

incăperea a flată la est de turnul-clopotmjă, parlea de nord.

Fig. 20.

Încăperea a fla tă la est de turnul-clopotnifă, partea de sud.

tehnica înscriu crucea în rându l obiecte lor fă ră valoare
singurele elemente de lu at în sea m ă fiind med alioanele.

Fig. 21 .

art i stică ,

Incinta, zona est turnul-clopotniţă . La so li citarea ar hitecţilor
Maria ş i Al exa ndru Mu l ţescu de la "Proi ect Argeş" S.A. , autorii
proiectului de restaurare , am început cerceta rea zonei aflate pe latura
de sud , la est de turnul -clo potniţ ă , obiectiv din prima etap ă a lu c ră ril or
de refacere a ansamblului mon ahal. Din păcate , lipsa forţei de mun că
ne-a împiedicat să finali ză m cercetarea în această zonă urmând ca
în anu l viitor să continuăm inv es tigaţiile .
Zona ce rcetată este m ă rg inită la vest şi la sud de zidul de
in ci ntă , spaţiul interior fiind plin de ump lu tură până aproape de nivelul
supe rior al elev aţi ei . Această zo n ă a fost fotografiată acum 90 de ani ,

Capitel din peretele de vest al incăperii aflate la est de

turnul-clopotmjă.

imag inea figurând în Albumulgenerala!Românieidin 190 1 9 . Rea lizată
din exterior, dintr-un punct aflat la sud-est de obiectiv, fotog rafi a redă
latu rile de vest şi sud ale incintei , o parte din ele fiind vizibil e ş i
astă z i . Pe latura de sud , zidul de in cintă este orientat vest-est p â n ă
la turnu l-clopotn iţă, iar de aici urm ează u_n traseu nord-sud făcâ nd un
unghi drept ş i îndreptându-se spre est. ln fotografie , partea a fl ată la
est de turnul -clopotniţă se păs trează până aproape de acope ri ş . Pe
porţiu n ea orientată vest-est, aproape de co lţ, se pol distinge cu
uşurinţă patru ferestre, două fiind dispuse la nivelul inferior ş i dou ă la
ce l superior. La mică di s tanţă de ferestre , sp re est, se a fl ă dou ă
co nlraforturi , iar în dreptul lor, la nivelu l superior, se disting, iar câte
două ferestre.
În artico lul să u pub li cat în 1904 , generalul N ăsturel pub li că şi
două fotografii ale zon ei ce rcetate , de data aceasta ved erile fiind
interioare, dintr-un punct afl at la nord-vest de ele. Deşi au trecut trei
ani de la imaginea a nterio a ră , fotografia nu mai cuprinde zidul aflat în
unghi drept, prăbuşit în acest interval de timp . Mai este vizibil o parte
din zidul cu ferestre şi anume cel sprijinit de contraforturi , o parte din
el păstrându-se ş i astăz i .
Pentru cercetarea zonei aflate imediat la est de turnul -clo potniţă
am dezvelit o su prafaţă cu dimensiunile 1Ox4 m, o secţiune neputând
fi trasată deoarece se produ cea dărâmarea co ntinu ă a straturilor de
ump lutură depuse în decursul timpului .
După îndepărtarea nivelului de demolare , cu o grosime de circa
2 m, co nstând din fragmente şi cărămiz i întreg i, moloz ş i p ă m â nt, a
fost descoperită partea de vest a unei încăperi . Aşa cum am mai
a rătat , întreruperea ce rcet ării din ca uza lipse i lu crător ilor, ne-a
împiedicat să-i reconstituim planul , dimensiunile , decoraţi a ş i desig ur
destinaţ i a . Zid ul de vest al încă perii este lipit de turnul - clopotniţă , cel
de sud , cu o grosime de 1, 1O m, este co nstituit din oe i de in cintă , iar
cel de nord are o grosime de 1,05 m. Ca şi la biserica Vieroş 1, de şi
nu sunt co ntempo rane , constructorii au fi xat în zidul crud grinzi de
lemn , de secţiune p ătrată, ca nalele rezultate din putrezirea lor fiind
vizibile.
Fiind dez velită numai partea de vest, forma ş i dimensiunile ei
nu pot fi decât prezumate . Singura dimensiune c~ rt ă este cea dintre
zidul de nord şi cel de sud care m ăsoa ră 9,12 m. ln ceea ce priveşte
dimensiunea pe direcţia vest-est aceasta se poate aproxima în funcţi e
de coloana descoperită în încă p ere . La 3,30 m est de zidul de vest
se afl a o co l oană de p i atră a că rei ba ză, de form ă pătrată , are latura
de 0,68 m. Cons id erând că această co l oană se afl a la mijlocul
distanţei vest-est rez ultă dimensiun ea pe aceas tă direcţi e de circa
7,28 m. Coloana (lungime 1,81 m, grosi me 0,40 m) decorată în torsadă
din piatră de Alb eş ti era fixată într-o b ază din ace l aş i materi al, de
form ă pătrată (Fig . 19,20) .
Pe aceeaş i linie cu co loana , în peretele de vest al în că perii , cel
li pit de turnul-c l opotniţă , la o în ă lţime de 2 m fa ţă de pardos eala
in iţia l ă , se află încastrat un cap itel (Fig . 21). Lucrat tot din piatră de
Albeşti , cap itelul (lun gime -0,62 m, grosime - 0,20 m) prez intă o
interesa ntă d eco ra ţi e sculptată . Astfel, pe latura fronta l ă a ca pitelului ,
într-un cart u ş elipsoidal, se află o figură repreze ntând o îmbinare
dintre un ca p de om şi unul de leu. Figura prez int ă o faţă l a tă cu
pomeţii proem in e nţi , gura mi că , nas ul turtit, och ii puţin î n c hi şi şi
urechil e dispuse pe cap ca la animale. Ca rtu şu l , form at dintr-o funi e
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dub l ată în interior de protub era nţă , este fl ancat de vrejuri perlate.
Atât coloana cât ş i ca pitelul fac parte dintr-un sistem de s u sţin e re a
plafonulu i cu o p a rdo sea l ă rea l izată din că ră mid ă dre ptunghiul a ră .
Peretele de vest al înc ă p e ri i era pre v ăz ut cu o firid ă având
dimensiunile: l ăţ im e - 1,28 m, adâncim e - 0,42 m, î nă lţim e - se
păstrează 1,04 m.
Singurul element de datare al în că p e rii îl con stituie capitelul
care a p arţi n e celei de-a dou a jum ătă ţi a secolu lui al XV II -iea. Un
motiv ase m ă n ă to r d ecorează una din ferestrele de la parterul clă dirilor
afl ate pe latu ra de nord a M ă n ăs tirii Aninoasa, jud eţ ul Argeş, datând
din 1677 (Fig. 22).
În anul 1716 , pe peretele de vest, la sud de firid ă, a fo st zgâ ri ată
in scri pţi a chirilică " 1716 sep", probabil , într-un moment când în că pe rea
era n e l oc u ită . Din stratul de demolare am recuperat un frag ment de
te n c ui a l ă pe care s-a păs tra t o parte dintr-o in scri p ţi e având bin e
p ă strată partea fin a l ă " leat 7232' (1723- 1724) (F ig. 23).
Probabil că în acest interval în că pe rea a fos t n e l ocuită , căc i
pa rd osea la iniţi a l ă este s upra pu să de un nivel de demolare de circa
O,15 m peste ca re a fo st aşeza tă alta din că ră mi z i rombice. Cu
a ce as tă ocazie în căpe rea a fost secţio n a tă , pe d irec ţi a vest-est, de
un zid trasat între ca pitel ş i co l oa n ă, ca re suprapun e nivelul de
demolare, ş i că re i a îi a p a rţin e pardoseal a rea li z ată din c ă ră miz i
rom bice. La sud de acest zid a fost interceptat un zid orientat vestest, tencuit, cu urme de pi ctură , care a p a rţin e, fă ră î nd o i a l ă , in cintei
din seco lul al XV I-iea .
Întrerup erea lu c ră rilor ne-a împiedicat să co nti n u ă m cercetarea
atât a în că pe rii cu ca pitel cât ş i a zidului a p arţi n â nd seco lului al
XVI-iea , relu area lor impunându-se într-o viitoa re ca mpanie.
Concluzii. Ce rcetă ril e arheolog ice efectuate la fosta M ă n ăsti re
V ieroş , precedate de o a mpl ă investig are a arhiv elor, au avut ca
obiectiv b iseri ca-şi zona afl ată la est de turnul-clo po tniţă . Ca urmare
a acestor ce rcetă ri , au fo st descoperite fund a ţiil e bisericii construite
în secolul al XV I-iea de fraţii Go l eşti : Ivaşc u mare l ogofă t ş i Albu
mare clu cer. Lăcaş ul ctitorit de cei doi fra ţi a fost o c on s tru cţi e de
plan triconc , co mp a rtim e nta tă în altar,_naos, pron aos ş i pridvor, .
materialul folosit fiind frag mente de cără mid ă ş i bolovani mici pentru
fund a ţi e ş i că ră mid ă pentru e l e v a ţi e . Co n ce pută ca n ec ropol ă a
Go l eştilo r, biserica a servit ca loc de înhum are a unora din membrii
acestei fa milii printre ca re ş i Albu mare clucer împre un ă cu soţi a sa ,
Irina. Din p ăcate criptele din că ră mid ă aflate în bi se rică au fost sparte
fi e cu ocazia construiri i în 1834 a actualului l ăcaş , fi e cu alte prilejuri.
Cu toate acestea în Cripta nr. 1 a fost descoperit un schelet,
deranjat însă , a p a rţin â nd unei femei care avea un bogat ş i pre ţi os
inventar fun erar (cercel din aur, i co niţă de argint ş . a.), datat la s fâ rşitul
secolului al XVI-iea - seco lul al XVII -iea .
În zona aflată la est de turnul-clo potniţă au fost desco perite o
parte din zidurile un ei în că pe ri de mari dimensiuni , datând din a doua
ju mă tate a secolului al XV II -iea. To tod ată au fost interceptate fund a ţii
apa rţin â n d co n s t ru cţ i i l o r seco lului al XVI -iea , în să întrerup erea
ce rcetă rilo r ne-a împiedicat să l ă murim ro stul lor.

MĂNĂSTIREA VIEROŞ 1991
SECŢIUNEA

Fig. 22.

Ancadrament de

fereas tră

de la

Mănăstirea

Aninoasa. 1677.

Fig. 23. lnscripjia ch1rilică
"Lea t 7232" ( 1723-1724 ).

CONTENT
ln 1991 there have been made some archaeological researches in
the church of the Vie ros monastery (dated 1827 - 1834) having as a
resuit the disclosure of the foundations belonging to the place built in
the 161h century by the Golesti brothers lvascu, „Mare Logofat", as he
was named at the time, and Albu , „Mare Clucer".
The church named Vieros, built in the 161h century, was a triconical
construction , with altar, nave pronave, porch . lnside the church
conceived as a necropolis of the Golestis, there were discovered a few
crypts but, unfortunately, they have been profaned either în 1827 - 1834
when the present place was built or on other circumstances. ln spite of
this , in crypt no. 1 there was discovered the skeleton (also thrown into
disorder) of a woman , containing a precious fun erary inventory (golden
earrings, silver icon) dated the end of the 161h century - the beginning of
the 171h century.
ln the area situated at the est, of the steeple there has been
discovered a part of some walls belonging to a big room , dated the
latter part of the 171h century.
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