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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA BISERICA FOSTEI
MĂNĂSTIRI PLĂVICENI, JUD. TELEORMAN ( 1995)
SPlRIDON CRISTOCEA
ECATERINA ŢÂNŢ ĂREANU
PAVELMIREA
La circa doi km de malul stâng al Oltului, în lunca altădată inundabilă a
relui râu, pe raz.a corn. Plopii-Slllviteşti , jud. Teleorman, se păstrează încă, în stare
ru ină, o parte din clădirile fostei mănllstiri Plăviceni. Satul Plăviceni 1, de la care şi-a
I 11t numele ctitoria lui Dragomir, marele dregător al lui Matei Basarab, este atestat
nlru prima dată, sub numele de „Plăviceşti i de Sus", la 23 ianuarie 1557, când
lrn nitorul Pătraşcu cel Bun întăreşte lui Stoicea ban o ocină, pe care a cumpărat-o
cu 2600 aspri turceşti2. Peste câţiva ani, satul apare din nou în documente, însă de
ii t 1 aceasta sub numele de Plăviceni . La 17 decembrie 1569 domnitorul Alexandru
rcea întăreşte lui Neagomir din Plăviceni ocină în Pietroşani 3 . Aici a ctitorit
I 1gomir, denumit ad-hoc din Plăviceni, un lăcaş monastic care impresiona prin
u teţea şi în acelaşi timp eleganţa construcţiilor, prin rafinamentul artistic al
od abei sculpturale şi al picturii în frescă.
Înainte de a ne referi la aspectele cele mai importante pe care le ridică acest
1 nument, vom zăbovi puţin asupra ctitorului său . Fiind unul din marii dregători ai lui
M Hei Basarab, Dragomir a reţinut atenţia istoricilor care i-au dedicat numeroase studii,
ulllmul şi cel care lămureşte multe din „necunoscutele" ridicate de viata şi activitatea sa
I 11d cel al lui Paul Cernovodeanu4 . Fiu al nepoatei (Voica) marelui ban Dobromir (din
lui Pll'tviceni fhcea parte la 28 mai 1649 din judeţul Olt (Arh. Naţionale Bucureşti. Doc. ist. DXCIY/ 18),
Romanaţi (Arh. Naţionale Bucureşti , Doc. ist., DXCIVll9), la 25 martie 1786
I n udeful Olt (Arh. Naţionale Bucureşti , Arhiva N. Kretzulcscu, Plăviceni , nr.36), apoi a fost desfiinţat,
1lfld lnglobat la satul Dudu, care astl'tzi face parte din corn. Plopii SUlvitcşti , jud. Teleonnan.
1 1 , R. H., B, Ţara Românească, voi. V, doc. 82, p. 88-89.
• Jbld m, voi. VI, doc. 174, p. 215·216.
• n lcglltura cu Dragomir mare vornic -vezi: Ioan C . Filitti, Mama şi soţia lui Mihai Viteazul. în „Convorbiri
I r re", 1921 , p. 609-627; Idem, Ctitorii de la Plăv/ceni-0/t şi neamul Doamnei Stancdi, in „Arhivele
1111 nici " , VI, nr. 32·33, iulie-octombrie 1927, p. 266-281 ; Idem, Biserici şi ctitori, Bucureşti , 1932, p. 41 4; Idem, Trei documente privitoare la neamul lui Dragomir vornicul(+ 1.653) fratele Doamni Stanca a lui
itlial Viteazul, în voi. Câteva documente ... , Bucureşti, 1936, p. 17-18; Kretzulescu Em. E., Doanma Stanca
Af' tzu/escu Basarab, Bucureşti, 1924; Toci lescu Grigore, Doamna Stai:ica, soţia lui Mihai Viteazul. Studiu
I 1orlc (1560-1604), Bucureşti , 1877, 55 p.; Nicolae Stoicescu, Dicţionar al 111arilor dregtJtori din Ţara
llomdnească şi Moldova sec. XIV-XVII, Editura enciclopedicl't română, Bucureşti , 1971 , p. 51-53 ; Paul
t' movodeanu, Măniistirea P/ăvlceni/Olt-un monument „genealogic " vitregit, în „Arhiva genealogicl't",
l(VI), l aş i , 1994, nr. 3-4, p. 43-60;

2 ianuarie 1651 dinjudetul
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Runcu) 5, Dragomir n-a avut avere în tinereţe astfel că prezenţa sa în istoria ţării în
această perioadă a fost neînsemnată. în timpul lui Leon Tomşa, domnul Ţării
Româneşti (1629-1632), s-a aflat printre boierii reuniţi în jurul agili Matei din
Brâncoveni, viitorul domn Matei Basarab, fapt pentru care a fost prigonit de marele
vistier Necula din lanina6 • După înscăunare, Matei Basarab a răsplătit credinţa
rubedeniilor7 şi partizanilor săi, printre aceştia aflându-se şi Dragomir care a ocupat
dregătoriile de mare armaş (1633 aprilie 10-1639 iunie 10), mare clucer (1639
octombrie 25-1641 iulie 9), mare ban ( 1641 septembrie 9-1643 decembrie 22) şi mare
vomic (1644 ianuarie 2-1652 februarie 26)1. Unul din documentele care reliefează
faptul ca bogăţia şi cariera lui Dragomir s-au datorat numai lui Matei Basarab este
diata pe care acesta o redactează la 6 martie 1652, „la vreamea de petrecaniia mea", în
care se afirmă că cei doi soţi n-au avut „nici rumăni, nici ţigani, nici moşie, ci am
cllştigat amăndoi dAnpreună den mila Măriei Sale lui Vodă"9 • Tot o confirmare a
acestei realităţi o constituie zapisul lui Dragomir postelnic din Berindei, din 9
septembrie 1667, în care se afirmă că „au luat unchiu-micu Dragomir vomicul pre
Elina vorniceasa a-i fi jupăneasă şi fiindu ia rudă lui Matei vodă boeritu-1-au, şi căt au
trăit unchiu-mieu tot boiariu mare au fost de au căştigat împreună„. şi sate cu rumăni şi
ţigani şi multe alte ce-au trebuit casii, bani, scule, dobitoc de tot fealiul" 10 •
Pentru a-şi spori prestigiul în faţa contemporanilor, dar şi pentru a aduce o
ofrandă divinităţii, Dragomir şi soţia sa Elina, care nu aveau copii, au construit la
Plăviceni o mare şi frumoasă mAn!stire. Dacă ne-am ghida după pisanie, mănăstirea a
fost construită în 1648, însă câteva documente ne arată ci ea este mai veche de aceasta
datl. Astfel, un document din 12 iunie 1630 menţionează un jurător „din Pllviceni,
Neagoe monah" 11 , iar la 16 octombrie 1637 Matei Basarab împuterniceşte mănlstirea
Aluniş (Plllviceni) şi pe marele armaş Dragomir sll întemeieze o slobozie pe pământul
mănăstirii cu oameni străini, sârbi de peste Dunăre. Aceştia unnau sll fie de ajutor
lăcaşului şi scutiţi de „bir de taler, de miare cu cearl, de dijmll, de gorştinl, de gllleată
cu fin, de toate dăjdile şi mâncăturile câte sântu preste an în ţeara domnii mele" 12 • La
aceasta dată lacaşul era o construcţie modestii, din lemn, căci monumentul impunltor
' Nicolae Stoicescu, op. cil„ p. 51-53.
''Ibidem. p. 217-218.
Dragomir din Plavicem a fost căsătorii cu Elina (Iline), fiice lui Radu din BrAncoveni şi Prooroci, rudA cu
Matei Basarab. DupA moartea lui Dragomir, care la 6 martie 1652 tşi tlicea diata, ea a devenii soţia lui Stroe
Leurdeenu. În timpul rAscoalei seimcnilor, Stroe şi familia sa se: rc:fugiazA la Braşov, unde Elina moare:, dupA
28 iunie: 165S, la naşterea unui copil. (Arh. Naţionale Bucureşli, Doc. ist., CXCVll/187). În anul 1965 pc:
Dealul Goleasca, corn. Şteflneşti, jud. Argeş, a fost descoperit un depozit compus din 28 de tipsii (24 din
cositor şi plumb, trei tipsii şi un capac de cazan din cupru) care a fost tngropat de Stroe Lcurdeanu. Doua din
tipsii au aparţinut lui Dragomir, pentru cil pc una din ele era rcalizatll inspcripţia „+ Dragomiru velu ermaş" şi
pe ccalalra „+ Dragorniru vclu vomic" şi au ajuns ln posesia lui Sttoc Lcurdeanu în urma cllsAtoriei lui cu
Elina (Theodor Mavrodin, Eugenia Popescu, Depo2itul tk vas. feudale de la Ştefăneşti-Plteş11, ln Studii şi
Comunicllri, Muzeul Piteşti, Piteşti, 1969, p. 211-217; Spiridon Cristocca, Din nou tkspre depozitul de tipsii
feudule de la Şifelineşti, judeţul Argeş, ln „Revista Muzeelor", XXX, 1993, nr. I, p. 22-29).
•Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 170-171.
• Arh. Naţionale Bucureşti, Doc. ist., CXCVIl/186.
0
' Arh. Na1ion1lc. Bucureşti, Doc. ist., CXCW69.
11
D.R.!-1., B,Ţara Romllncascl, XXIU (1630-1632), p. 217-218.
12
Marieta Adam, Documente inedite din arhiva Cretzulaacu, ln „Studii şi materiale de istorie medic", VL
1973, doc. I, p. 360.
7
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turn clopotniţă, chilii şi zid de incintă din cărămidă, a fost construit în

I..!!!,

Începutul mănăstirii poate fi plasat în perioada indicată de aceste două
la1n11nente. Înainte de urcarea pe tron a lui Matei Basarab, Dragomir nu dispunea de
l"' '• tbilităţile materiale realizării unei asemenea ctitorii. Ba mai mult, în timpul lui Leon
I 11111şa, a fost prigonit de marele vistier Necula din !anina, sprijinitorul lui Tomşa, care
u ridicat cu mare năpastă şi urgie îrripotriva lui Dragomir armaş, scoţându-l afară din
! r ş i luându-i toate bucatele, fără dreptate şi fără nici o vină... " . Pentru a-şi scăpa
13
1111.1. Dragomir „a fugit şi a pribegit în Ţara Ungurească" .
Marile dregătorii pe care le-a ocupat după 1632, daniile şi privilegiile cu care
tost răsplătit de Matei Basarab, i-au permis lui Dragomir să reconstruiască, de data
usta din cărămidă, mănăstirea Plăvicen i. Despre activitatea constructivă a lui
)1 •vomir aflăm din pisania de piatră, datând din 4 mai 1648, amplasată deasupra uşii
I mirare în pronaos 14 • Redăm în continuare textul pisaniei (Fig. 1) după lectura
11111 .~tră : „ + Cu vrearea lu Dumnezeu ridicat-au şi au zidit această sfăntă şi
l11111nczeiască mănăstire den temelie de piatră lângă apa Oltului, la locu ce să chiamă
lunişi, pre hramul S<fe>ti Arhanghel Mihail, în zilele bunului şi prea luminatului
dumn Io Mathei Băs<ă>rabă Vo<e>vod, cu truda şi osteneala smeritului şi plecatului
H•hul lu Dunmezeu jupan Dragomir vei vornic şi jupaniţa Elena, ca să fie pomeană în
ud dumnealor şi părinţilor dumnealor. Ami<n>. Pis<ah> m<ease>ţa mai 4 dni, vă
ut 7146 (1648). Pis<ah> Fiseanţe log<o>făt" 15 •
După cum se menţionează în pisanie, mănăstirea a fost construită „lângă apa
111t11lui, la locu ce se chiamă Alun işi" . Acelaşi loc este indicat şi în diata lui Dragomir
• I vornic, din 6 martie 1652, prin care partea „ce au fost sate, ţigani , rumăni , vi i, mori,
l11hitoc am dat tot la mănăstirea mea la Aluniş" 16 • Aflată pe patul de moarte la Braşov,
I ltna lasă, la 28 iunie 1655, jumătate din avere surorilor ei Calea şi Stanca, urmând ca
lupl\ moartea acestora bunurilor lor să fie „date şi închinate toate la mănăstirea noastră
I Aluniş" 17 • La 16 octombrie 1637, Matei Basarab împuterniceşte „mănăstirea ce să
18
11111 11eşte Alunişi" a-şi strânge străini, în jurul ei, ca să-i fie de posluşanie • În zapisul
I 11 Dragomir postelnicul din Berindei, din 9 septembrie I 667, se menţionează că

11

III

ru1alogu/ documen/e/or Ţării Româneşli din arhivele statului, voi. IV, 1633-1639, Bucureşti, 1981 , doc.

1546, p. 672-673.

ruină, pisania a fost desprinsă, în 1978, din amplasamentul ei ş1
la Muzeul din Turnu Măgurele, având nr de inv. 124. Tot aici se mai găsesc câteva ancadramente
t. ln ferestrele bisericii.
l' l ~nnia, confecţionată din calcar (1 ,68 m x 0,85 m), a fost publicată, însa cu greşeli , de: Iuliu Tuducescu,
1111 monumentele ridicare de familia Kretzulescu, în „ Literatură şi art!\ romlinll", anul IX, 1905, nr. 7-8, p.
I 1~·437 ; Virgil Drăghiceanu, Pisania Mănăstirii Plăviceni-0/t, în B.C.M.I, VII, 1914, p. 144 , Kretzulescu
111 E, op. cil.; Veniamin Nicolae, C/iforii/e lui Matei Basarab, Editura Sport-Turism, Bucureşti , 1982, p
111 11, Fernande Chirea, Plai de baladă, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1984, p. 83 ; Stan V. Cristea,
11·urgcta Done, Monumente de arhitectură din judeţul Teleorman, Alexandria, 1998, p. 21 ; Stan V. Cristea,
1111 Moraru, Ecaterina Ţântăreanu , Gheorghe Popa, Titus Barabas, Gheorghe Cristea, MonografiaJ t1Cfeţu/ui
· foorman, Editura „Teleormanul liber", Alexandria, 1998, p. 261 .
'Arii. Nationale Bucureşti , Doc. ist, CXCVlJ/186.
'Arh. Nationale Bucureşti, Doc. ist„ CXCVU/I 87.
11 Adam Marieta, op. cit., p. 359-360.

" l111rucât biserica ajunsese în stare de

11 lr 1 1o litată
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unchiul său Dragomir vei vornic a
19
mă nă stirea lor de la Aluniş" •

lăsat

averea sa Elinei

„afară

de ce au dat la

Fig. I. Pisania bisericii fostei mănăstiri Plaviceni, 4 mai 1648.

În alte documente însă, contemporane cu cele d~ mai sus, se menţionează c~
se afla la Plăviceni. Astfel, la 28 mai 1649 Preda clucer Cepleanul schimb ·
nişte ţigani cu „~ntonie egumenul de la stanta mănăstire ce să chiamă. Plăviceni ot su
Olt" 20 . La 22 ianuarie 1651 Goran logofătul dă partea sa de moşie din satu I Plăvicen
,,la stănta mănăstire de la Plăviceni .... care mănăstire o zidit de' în temelie jupănu
I
. „2<
.
D ragom1r ve vornic .
Dacă despre Plăviceni se ştie că era sat, despre Aluniş documentele existent
nu sunt clare. Din feltrl cum este menţionat în pisanie, „locu ce se chiamă Al unişi", m
reiese că era sat. Nici din celelalte trei documente, pe care le-am menţionat, nu rezult
că Alunişul ar fi fost sat, Probabil că mănăstirea a fost construită în Aluniş, un loc d
pe raza satului Pl ă viceni , iar lăcaşul monastic şi-a luat numele de la acest sat, ca de
altfel şi ctitorul.
Nici în privinţa hramului lucrurile nu sunt clare. Astfel, în pisanie est
me nţionat hramul „S <fe>ti Arhanghel Mihail", iar în diata pe care Dragomir o
întocm eşt e la 6 martie 1652 este consemnat „mănăstirea mea la Aluniş , unde iaste hra
Arhangheli Mihail şi Gavril" .
Ca orice ctitor, Dragomir a înzestrat ctitoria sa de la Plăviceni cu cele necesare
„vi e ţuirii " comunităţii de călugă ri de aici.
Ajungându-l „vreamea de petrecaniia"
Dragomi r îşi întocmeşte, la 6 ma11ie 1652, diata prin care îşi împarte averea. Astfel
soţiei sale Elina îi lasă satele Runcul, Păscăeştii, Ostra, Albota şi mai multe sălaşe d
mănăstirea

''' /\ rh . Na\ ion ak Bucureşti . Doc. ist. , CXC ll/69.
'" Arh . Na\ionalc nucurcşli , Doc. ist. . DXC IV/ 18.
11
/\rh . Na\ion alc 13u c u reş li . Doc. ist.. DXC IV/ 19.
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I 1111 care erau partea ei. Tot ce a fost partea lui „sate, ţigani, rumăni, vii, mori, dobitoc
22
111 ilnl la mănăstirea mea la Aluniş, unde iaste hram Arhangheli Mihail şi Gavril" •

Moartea lui Dragomir, după 6 martie 1652, căsătoria Elinei cu Stroe
111Jeanu şi mutarea la Goleşti, urmată la scurt timp de moartea ei la Braşov, după 28
11111
1655, au lipsit mănăstirea de la Plăviceni de un sprijin puternic. Deoarece
}111 omir şi Elina n-au avut copii, după moarte bunurile lor au revenit ctitoriei de la
'I viceni şi nepoţilor colaterali, printre aceştia numărându-se şi marele logoftit Radu
1 \ulescu. Ştiri despre relaţiile de rudenie dintre marele logoftit Radu Creţulescu şi
111111 vorniceasa ne fumizează zapisul pe care, la 9 septembrie 1667, Dragomir
11 k Inic din Berindei îl dă „nepoţilor Elinei vorniceasa, care au fostu jupăneasa
23
11 hiu-mieu lui Draşomir vornicul, anume Radul Creţulescul vei log.
şi Tanasie
4
1pllan ot Sărăcineşti şi Necula post. ot Deleani şi Drăghici„." privitor la moştenirea
1111 doi soţi 25 . La începutul secolului al XVIII-iea, Iordache Kretzulescu şi soţia sa
1lli1 au închinat mănăstirea Plăviceni bisericii Kretzulescu din Bucureşti. În anul 1863
·i tat pericolul secularizării moşiei mănăstirii, dar ca urmare a intervenţiei eforilor
r 1zulescu domnitorul Alexandru Ioan Cuza a hotărât prin decretul din 7(19)
111c•mbrie 1865 că „biserica Kretzulescu din Bucureşti şi Plăviceni din Olt vor rămâne
'i până acum sub administrarea familiei Kretzuleştilor, sub simpla priveghere a
uvcrnului" 26 .
Numărându-se printre
marile lăcaşuri monastice din ţară, mănăstirea
1
1 vkeni a fost consemnată în lucrările din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi
11 cutagrafiile din secolul al XIX-iea. Astfel, fraţii Tunusli o menţionează printre cele
e mănăstiri care se aflau în judeţul Olt27 , Bauer, în lucrarea sa tipărită în 1778,
>11. cmnează Plăvicenii „pământ cu o mănăstire" situată pe Olt, aflată în districtul
0111anaţi 28 , iar în istoria lui Fotino este trecută în rândul metoaşelor29 •
CXCVll/186. Tot prin această diată, Dragomir lasă mănlisti1 ii sale de la Lipov,
era terminată, „8 boi, 8 vaci, oi I 00, stupi 40".
• l(•du Cretulescu, fiul lui Stan logofllt din Cre1uleşti şi al Stancăi, fiica lui Fiera logoflll şi sora lui Papa
Ir 'r11nu mare vomic. Prin prima sa sofia, Preda, Radu a fost nepotul lui Dragomir din Plăv1ceni mare
, 1111 prin a doua soţie, Marica, a fost cumnat cu frafi1 Cantacuzino, iar prin sora sa, Alexandra, a fost
1111111111 cu marele clucer Tudoran Vllldescu. A jucat un rol important în istoria Ţării Româneşti fiind mare
, ul!lt (1662 septembrie 29-1663 mai 22, 1665 februarie 2-1672 ianuarie 5), mare vornic (1674 iunie 7-1675
11 11 I 7). mare logotllt (1679 ianuarie 16-1680 martie 20). A fost membru al partidei Cantacuzinilor.
N1 iloe Stoicescu, op. cit., p. 165-166).
1 ,nrtlcmescu Tănasie (din Saracineşti), nepotul lui Dragomir dm Plăviceni mare vomic, rudă cu Radu
111 11lcscu mare Jogotllt. A jucat un rol important în istoria Ţarii Româneşti, fiind mare armaş (168 I ianuarie
li 11182 decembrie 16), mare serdar (1683 martie 22-1684 ianuarie 8), mare comis (1684 mai JO- noiembrie
~(Nicolae Stoicescu, op. cit. , p. 241)
rh. Naţionale Bucureşti, Doc. ist„ CXCll/69.
I 111c!I Belu, Mănăstirea Plăvicem-Teleorman, un monument de certă valoare istorică, în „Teleormanul",
I nndria, X, nr. 2226, 14 august 1998, p. 5.
lttorla politică şi geogrqfică a Ţerei Romanesc/ de la cea mai veche a sa întemeere pdnă la anu/ii 1774,
,11.1 mal anliiu la lumina în limba grecească la anul 1806 de fraţii Tunus/i, tradusă de George Sion,
I lp11graphia Nationale a lui Stephen Rassidescu, Bucureşti, 1863, p. 175. Celelalte cinci lacaşuri monastice
1M11 mllnăstirile Clocociov, Strehaia, Seaca şi schiturile Gâlmeie şi Deleni.
1
Allimoires hlslorlques el geographtques sur la Va/ach1e „., publies par Mons1eur de B(auer), Frankfurt·lp11g, 1778, p. 194-195.
•I llonisiu Fotino, /slorla generală a Daciei sau a Transilvaniei, Terrei Muntenesc/ şi a Moldovei , tomul III,
111pr1111eria Naţională a lui Iosef Romanov et Companie, Bucuresci, 1859, p. 172.
1h

~1

Naţionale Bucureşti,

1111
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Ca urmare a scurgerii vremii, a răutăţii oamenilor şi a cutremurelor,
s-a degradat rapid. O primă relatare despre starea ei o constituie hrisovul
lui Alexandru lpsilanti, domnul Ţării Româneşti (1774-1782), din martie 1775, prin
care iartă mănăstirea de diferite obligaţii, motivând că este „seracă şi călcată de
răzmiri?o ~i moşioarele ce au avutu au fostu peste Oltu şi remâindu şi de acelea
0
lipsită" . lntrucât din cauza epistaţilor, bisericile Creflescu din Bucureşti şi Plăviceni
au ajuns la „scădere şi derllpănare", boierii Creţuleşti 3 trimit o jalbă mitropolitului, la 3
mănăstirea

martie 1815, ca

să întărească

pe

părintele

episcop Stratonikia chir loanichie ca

îngrijitor peste averile celor două lăcaşuri, cerere pe care mitropolitul Nectarie o aprobă
la 12 martie 1815 32 • Pentru plata havaetului, în funcţie de starea materială pe care o
aveau, mănăstirile au fost împă'1ite, la începutul anului 1813, în trei categorii. Datorită
stării precare în care se afla, mănăstirea Plăviceni a fost plasată în categoria a doua,
urmând să plătească jumătate faţă de cele din prima categorie33 .
Ştiri importante privind situaţia mănăstirii aflăm din raportul întocmit, în
1860, în urma cercetării mănăstirilor din judeţele Olt, Muscel, Dâmboviţa şi Prahova,
acţiune întreprinsă în unna propunerii maiorului D. Papazoglu. Raportul care se referă
la „Biserica cea pustie şi ruinată din siliştea satului Plăviceni, în lunca Oltului" conţine
pisania mănăstirii şi lucrurile care s-au găsit „la această biserică care stă să se surpe în
Oltu, căci au mâncat malurile pănă lăngă dănsa şi care se află împrejmuită şi cu zid
mare" 34 .
·
Peste câţiva ani, în 1875, se face o nouă cercetare a bisericilor şi mănăstirilor
din judeţul Olt. În „tabloul istoric" întocmit cu această ocazie despre biserică se
consemnează că este „de zid, bună, pe temelie de piatră, forma ordinară". În schimb
despre celelalte construcţii se menţionează: „Are curte de zid dupe attunci cam ruinată,
o cloponiţă de zid forte înaltli, ruinată. În curtea bisericii se vid încă urme de chilii de
pe attunci de călugări. Dar ainte bisericii se vede fi fost un balconu pe stălpi de
35
piatră" .
Faptul că în 1875 biserica se afla într-o stare mai bună se datoreşte reparaţiilor
din despre care ne relatează autorii Dicţionarului geografic al judeţului Olt: „Biserica
s-a mai reparat de Eforie la 1872, dar curtea şi chiliile ce a avut înăuntru sunt
ruinate" 36 .
Cea mai veche fotografie (Fig. 2), publicată de Iuliu Tuducescu în 1905, ne
înfăţişează biserica într-o stare acceptabilă. Ea prezenta două turle, una peste pronaos,
10

V. A. Urechia, /s/oria romdnilor, voi. li, Lilo-Tipografia Carol Gobl, Bucuresci, 1892, p. 59-60.
Jalba a fost redactată de Constantin Cretzulescu mare ban, Istrate Cretzulcscu, Toma Cretzulescu mare
logolll.t, Constantin Cretzulcscu şi paharnicul Alecu Cretzulcscu.
" Em. E. Kretzulcscu, Memoriu asupra ~ezământului bisericii Krel:zulescu, Institutul de arte grafice „Carol
GObl", Bucureşti, 1896, p. 75-76.
"V.A. Urcchia, op. cit, voi. X, p. 15-16. MănllStirea PIAviceni trebuia sil plateascil „taleri 300 la Logofeţia
cea Mare, i la al 2-lea logom taleri I 00, i iar la muhurdar taleri 60, i la scris şi la cheltuială taleri 25"'.
" Arh. Naţionale Bucureşti, ms. 730, f. 68. Raportul consemnează lucrurile gllSite ln mănăstire cu ocazia
ccrcetlrii întreprinse: „Un jet domnescu sculptat în lemn, cu arabescuri biZlllltine şi cu slove; uşa bisericii,
asemenea de lemn, sculptatl în flori; trei gergevele şi frontispiciul bisericii pe care este inscripţia sunt de
mannurA frumoasă, sculptate în arabescuri bizantine; douA scaune de c4ntllreti pe care pun cArţile, asemenea
de lemn sculptat".
1
' Biblioteca Academiei Romane, ms. 221, f. 108 v. -109.
1
• C. Alcssandrescu, I. G. Sfinţescu, Dicţionar geogrqf/c a/judeţului Ollu, Bucureşti, 1895.
11
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11 li ş i subţire, şi alta peste naos, mai scundă şi mai largă. Pridvorul, cu două intrări

11trole şi cîte una laterală, avea în colţurile vestice câte o mică
I 1po tniţă se afla aproape în aceeaşi stare ca şi astăzi , zidurile de
I 110 rafie se aflau într-o stare bună. 37 .

Fig. 2. Mănăstirea

Plăviceni,

vedere din vest.

După

turlă.

incintă

Dacă

turnul
vizibile în

Iuliu Tuducescu, 1905.

Din consemnările lui Virgil Drăghiceanu , care cercetează lăcaşul în 1914,
biserica era părăsită din moment ce „două splendide tetrepoade jeţ, sfeşnice
11 vremea lui Matei Basarab, zac asvârlite în această biserică ce servă de adăpost
38
l ţllor moşiei" . Aceeaşi stare jalnică este menţionată şi de G. Poboran, revizorul
I r al jud. Olt, care în 1922 notează: „Azi nu mai slujeşte nimeni întrâhsa şi tinde
ruină"39 .
Trecerea timpului a grăbit ruinarea mănăstirii astfel că l.C. Filitti care
tează monumentul consemnează cu amărăciune : ,,În vara 1926 mai existau, în
de ruină, zidurile înconjurătoare ale mănăstirii de altă dată şi biserica „ . rămasă
I 1 geamuri, complect golită de mobilier, dar plină de molos, în urma recentei
I' buş iri a turlei principale şi gata a primi ploaia şi zăpada. O priveşte jalnică" 4 0 .
La 7 august 1955 cârid cercetează mănăstirea (Fig. 3.), Paul Cernovodeanu
1111 tată că deşi lăcaşul era „părăsit, părăginit şi desafectat cultului .... starea generală
I o nservare a lăcaşului nu este atât de rea, nesuferind o distrugere prea mare .
11v lltoarea de tablă este deteriorată, mai ales asupra altarului şi pronaosului, iar cele

e

11

că

Iuliu Tuducescu, Din monumentele ridica1e de familia Kretzulescu, în „Literatura şi artă rom ână", anul IX ,

I 05, nr 7-8, p. 435-437.
Vh11i l Drăghiceanu, op. cil „ p. 144.
l'oboran, Din istoria judeţului Olt Mânăstirea Plăviceni, în „Revista Societăţii Tinerimea Română",
l11-ll111tul de arte grafice Luceafărul , Bucureşti, nr. 1-2-3-4, ianuarie-aprilie 1922, p. 73-74.
1
I '. filitti , Biserici şi ctitori, Bucureşti , 1932, p. 41-44.
'

1

11

(
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două abside ale naosului prezintă câte o fisLlră, nu prea gravă". În schimb, despre zidul
de incintă şi chilii se menţionează că „se află în totală ruină", mai bine conservate fiind
câteva porţiuni de pe latura de nord vest şi „turnul, pe jumătate dărămat al cloptniţei, de
la intrare'"11 •

Fig. 3. Biserica Mănăstirii Plăviceni. stângii
vedere din vest. drcnpta vedere d111 sud. (Foto arh. Pauh1
Popescu, J956)
După

l 955, de când avem ultimele
despre starea fostei mănăstiri,
procesul de degradare a continuat şi în acelaşi
timp s-a accelerat. Distrugerea acoperişului din tablă a lăsat biserica la discreţia
intemperiilor. Pictura, de o remarcabilă valoare, era spălată de ploi, lapoviţă şi zăpadă,
iar ignoranţa unor oameni maturi sau copii s-a manifestat prin inscripţionarea
prenumelor pe pereţii interiori şi prin ;,scoaterea" ochilor ctitorilor şi a unor sfinţi. Ba
mai mult, pentru „protejarea" ei au fost decapate capetele a doi sfinţi de pe peretele de
sud al pronaosului de către persoane avizate sau la comanda unor cunoscători. Din
podoaba sculpturală a ferestrelor şi uşii nu se mai păstrau decâl puţine elemente,
restul fiind dispărute sau împrăştiate în jurul monumentului. Fără uşi şi fără ferestre,
biserica servea ca adăpost pentru animalele aduse la păşunat în zilele călduroase ale
verii.
Starea jalnică a monumentului (Fig. 4) a pus în sf'arşit în mişcarea instituţiile
laice şi ecleziastice ale statului, hotărându-se repararea şi restaurarea lui. Lucrările au
început în anul 1999, fiind finanţate de Ministerul Culturii şi Cultelor.
Cum este firesc şi obligatoriu, lucrările de restaurare trebuiau precedate de
cercetarea arheologică a monumentului. Un colectiv, alcătuit din Spiridon Cristocea de
la Muzeul Judeţean Argeş, Ecalerina Ţânţăreanu şi Pavel Mirea de la Muzeul Judeţean
informaţii

Raprn l privind cercetarea 111ănăsl1rii l'lăvi ccni, la 7 august 1955, de' raul Ccrnovodcanu, pe atunci referent
tehnic pentru 111011u111cntc istorico.: lu Sec\iunea de arhitectură ~i sistematizare a Sfatului Popular al Rcgiun11

41

Uucureşli.
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în exterior, pe latura de sud. în

42
.

Fig. 4. Biserica fostei Mănăstiri l'laviceni : st<Înga
sus, vedere din nord-est, dreapta sus. vcdo.:rc din
vest, stânga jos, vedere din sud-vest. (Foto. Eduard
Florea, 1995)
Cercetările
arheologice.
Primul obiectiv care trebuia salvat era
biserica. Aparţinând epocii lui Matei
Basarab, biserica construită de Dragomir
din Plăviceni este o constructie de
proporţii impunătoare având, în exterior,
h1111 mea de 20,50 m, iar lăţimea, în axul absidelor laterale, de 11 ,50 m. De plan
1I 1 n , biserica este compusă din altar, naos, pronaos şi un pridvor adăugat în seco lul
11 IX-iea, astăzi căzut. Pronaosul avea o boltă în leagăn , iar peste naos se înăl\a o
1111 I , de asemenea căzută . Un zid plin, străpuns de o uşă în axul bisericii . separa
11 111 o ·ul de naos, iar separarea altarului s-a făcut printr-o tâmplă de zid adăugată mai
I 11 11. Probabil, tot în secolul al XIX-iea absida semicirculară a altarului a fost
11 1
1.ută la exterior cu trei contraforţi: doi laterali şi unul central din cărămidă
I I •11 uită .
Om nou , deţinător al unei mari averi şi a unor însemnate demn ităţi , Dragomir
) a ţinut să-şi afişeze poziţia în societatea vremii şi prin pictarea în pronaosul
ii a 19 me1hbri ai neamului său . Adevărată fre~că de familie, galeria de portrete
11 I 1 P lăviceni este un fapt puţin obişnuit în epocă deoarece de abia din a doua
111111 Wte a secolului al XVII-iea şi mai târziu întâlnim asemenea practici'D Cei doi
1 I 11111 , Dragomir vornicul· şi soţia sa Elina, sunt pictaţi în partea de sud a zidului de vest
I 111 onaosului ţinând în mâini oiserica construită de ei.

I 1cctArile arheologice au fosf continuate în anii 1997-2000 de

către

Ecaterina

Tin\ăro.:anu ~i

l'avd Mirca

•tl 11u i11vestigat laturile de sud, nord şi vo.:st·alc incintei .
' I 11hl oul votiv şi galeria de personaje din pronaos au rqi11u1 atcntin urmatorilor co.:rccl<'llori, lu;m ( '.. 1-'ll1111i ..

I 111111 1/ de la Plăviceni-0/t şi, neam ul Doamnei Stanca. în fl Arhivelc Olteniei", VI , nr. J 2-3J . iulic-uctomhric
•1 1 p 266-281 ; Idem, Bi.l'eric..f'şi clilori, 13ucurcşti , 1932 , p. 4 1-44 ; Cornelia Pillal. l' ict11ra 11111rală i11
/"•li /111 Matei Basarab, Editurn Meridiane, Bucureşti . 1980. p. 27-29; Paul Ccrnovodcu11u . up. cit.
I 1111 11 l cră111 însă că problemele pc care Ic ridică tabloul vbliv n-au fost lămurite în totalilalc
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Fig. 5 Dr11gomi1 marc vomic din

Plăviccni

ş1

so1ia sa Elina După tabloul votiv din
partea sudică a peretelui de vest al
pronaosului (Foto. Lduarc.J Florea. 1995)

Cercetarea
bisericii
a
început prin trasarea unei secţiuni
principale (S 1), pe axul edificiului,
în altar, naos şi pronaos (Fig. 6),
urmată
apoi de altele. După
îndepărtarea un nivel de demolare
compus din moloz, fragmente de
cărămidă şi pământ am interceptat
în Secţiunea 1 o rundaţie orientată est-vest aparţinând unei biserici anterioare, pe care
pentru a o deosebi de cea actuală am numit-o Plăviceni I. Sectiunile şi casetele
complementare ne-au permis stabilirea planului şi dimensiunilor acestui prin edificiu.
Biserica Plăviceni I. Prima biserică edificată (Fig. 7) pe acest loc a fost o
construcţie de plan dreptunghiular, cu absida altarului nedecroşată. Compusă din altar,
naos şi pronaos, biserica avea o lungime, în interior, de circa 15,80 m şi lăţimea -5 m.
Funda\ia interceptată în sectiunile practicate, cu talpa la -0,90 m faţă de nivelul actual
de călcare, este realizată din bolovani de râu de mărime mijlocie prinşi cu mortar.
Lă!imca (circa 60 cm) şi înăltimea fundaţiei (30-35 cm) ne îndreptăţesc să afirmăm că
este vorba de un edificiu din lemn.
Materialele arheologice (ceramică, monede), datând din seco lui al XVI-iea,
interceptate atât în interior cât şi în exterior, datează edificiul în acest secol, fiind,
probabil, biserica satului respectiv. Lăcaşul a servit ca biserică a mănăstirii (atestată la
http://cimec.ro
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(1 octombrie 1637) până în 1648 când a fost demolată de constructorii lui Dragomir
111111cul care au edificat din cărămidă şi piatră pe cea actuală.

Fig. 6. Secţiunea I: stânga. •redere din est, dreapta, vedere din vest (Foto. Eduard Florea)

Biserica Plăviceni 2. Construind o
de mari dimensiuni, meşterii zidari
au realizat o fundaţie solidă care să asigure
stabilitatea edificiului. Astfel, fundapa
zidului de est al pronaosului, cu lăţimea de
1, IO m şi talpa la -1,94 m faţă de nivelul
actual de călcare, este făcută din fragmente
mai mari de cărămidă, blocuri de piatră de
stâncă şi rari bolovani de râu , prinşi cu
mo1tar.
Zidul despărţitor dintre pronaos şi
naos, cu talpa la -1,96 m, este făcut din
aceleaşi materiale ca cel dinainte. Aşa după
cum s-a putut observa în
altar, prima
pardoseală a bisericii a fost din cărămidă
(27 cm x 14 cm x 4 cm), iar după
deteriorarea ei s-a aşezat un strat de nisip de
râu peste care s-a ftxat o pardoseală din dale
de piatră fasonate pe faţa de călcare.
biserică

Fig. 7. Sec\iunea I. Fundafia de nord a Bisericii Pll\viceni I, vedere din vest .
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,.,_.NJ.STIREA PLAVICEN(.JJO. ffiEOllfAN
ARHEOLOOl(E- 1995

CERCETĂRI

I

LEGENDA

III cONsrRUcTIE sEc.xv1-xv11
CON.5rRUCŢIE 1648
llIIIlll ZIDĂRIE POSr 16"8
•

m

CONrRAFORT POSr 1648

se 1:100
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Pe lângă datele pe care le-au furnizat privind sistemul constructiv şi evoluţia
diliciului, cercetările au pus în evidenţă faptul că pronaosul a fost folosit ca necropolă,
ll 1 fiind
descoperite cinci morminte, trei în cripte din cărămidă şi două înhumări
l11cct în pământ, datând din secolul al XVII-iea. Bogatul şi preţiosul inventar funerar
lt·~coperit, mai ales în trei morminte, înregistrat în colecţiile Muzeului Judeţean
I dcorman, constituie dovezi că cei înhumaţi au aparţinut familiei ctitorului, unul fiind,
pwbabil, chiar Dragomir vornicul.
Cripta nr. J. Fiind descoperită prima am notat această criptă (Fig. 8) cu nr. 1,
I i cronologic este construită în urma criptei nr. 2. Lipită de peretele de nord al criptei
111 2, cripta nr. 1 are de fapt numai trei pereţi (est, vest, nord). Realizată din cărămidă
J<i cm x I 3 cm x 4 cm), cripta are, în interior, lungimea - 2,22 m, lăţimea la cap - 0,96
111. ir1r la picioare - 0,54 m. Sicriul, de la care au fost recuperate mai multe cuie, a fost
lrpus direct pe fundul criptei care era tencuit. Întrucât cripta a fost spartă, aceasta era
tproape plină cu pământ, moloz şi fragmente de cărămidă. După îndepărtarea acestora
1 lost descoperit scheletul unui adult (1,89 m) care era destul de deranjat. Inventarul
l1111crar era compus din:

r:ig. 8. Cripta nr. I, vedere din est.

Fig.

9. Cnpm nr. I,

inel sigilar aur ~cc XVII)

- Inel (Fig. 9), sigilar (nr. inv. 22209). Aur (986 %, 16,73 gr.), chalon oval ( 15
111m x 13 mm) ce face corp comun cu veriga, care este puţin turtită. În câmpul chatonplui a fost realizată cu măiestrie o compoziţie: un leu în faţa unui copac. Aşezat pe cele
p.1tru picioare care se termină prin gheare puternice, leul are capul ridicat, o coamă
http://cimec.ro
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bogată

care-i acoperă tot
gura
larg
deschisă,
iar
coada,
pieptul,

bifurcată ,

strecurată

printre picioarele din spate
se ridică până la nivelul
capului . După poziţia şi
după
felul cum este
reprezentat,
leul
pare
destul de furios. În faţa
acestuia se găseşte un
copac desfrunzit cu trei
ramuri,
semnificând,
probabil , „pomul vieţii" .
Cercul care înconjoară
întreaga compoziţie este
tocit în partea capului şi a
dovadă
a
pomului,
folosirii lui.
În umplutura din
criptă
au fost găsite
trei
111onede
găurite
(Ludovic XIV 1643-1715,
Maximilian
II
1569,
Fredinand I 1556-1564)
care n-au aparţinut însă
mortului, ele ajungând aici
din pământul purtat cu
ocazia spargerii criptei.
De asemenea, au fos~
găsite fragmente de sticll!J
de la un ochi de geam (nr.
in v. 2503 7) asemănător'
celor găsite la mănăstirile
Snagov şi Plumbuita (Fig.

IO).
Fig. 11 . Criptele nr. I (dreapta), nr. 2 (stânga).

Cripta nr. 2.

Făcută

tot din

cărămidă

(29 cm x 15 cm, x 4 cm, 28 cm x 15 cm,
lăţimea - 0,56 m, la cap, şi
- O, 44 m, la picioare. Atât fundul criptei cât şi pereţii interiori au fost tencuiţi. Sicriul <l
fost aşezat pe trei rânduri de cărămizi, dispuse transversal la cap, picioare şi mijloc,
Ca şi cripta nr. I, această criptă a fost spartă, interiorul fiind plin cu moloz, fragmenta
de cărămidă şi pământ. Pe fundul criptei a fost găsit scheletul unui adult, de la care s-au

x 4 cm), cripta (Fig. I 1) are, în interior, lungimea - 1,96 m,
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111
păstrat numai oasele picioarelor şi craniul. Întrucât mortul nu avea inventar
I 111 •rar, credem că acesta a fost luat de cei care au spart cripta . Doar, pe fundul c riptei a

s it un fragment dintr-un bumb metalic.
Cripta nr. 3. Situată în partea de nord a pronaosului, cripta a fost făcu tă din
t mi dă , dimensiunile ej fiind, în interior, de 2, I 6 m lungime, lăţim e a la cap de O, 75
i la picioare de 0,70 m. Spartă şi ea, cripta era plină cu moloz, fragme nte de
t mi d ă şi pământ. Cu toate acestea scheletul ( 1,66 m)era foarte puţin deranjat, mâna
I 11 ă fiind întinsă pe l ângă corp, iar cea dreaptă având antebraţul a şeza t pe bazin .
llw nta rul funerar (ac de văl , cercel, inel) ne arată că cel înh umat aici a fost o teme ie
I A 12).

111 I

Fig. 12. Cri1>ta nr. 3, inventar ruucrnr (sec
XVII ): I. inel (nr. inv. 22211); 2. cercel (nr. inv. 2221 3): 3
ac de văl (nr inv. 22222): 4. vas timcrnr (nr inv . 2 5039).

-Inel (nr. inv. 222 I I). Argint (925 %,
19 g r.), are o toartă prevăzută imediat sub chaton cu câte două protuberanţe . Chaton111, •, re este lipit de toartă, prezintă o carcasă în care este încastrată o piatră (2 gr. )
44
111 l i f' 1ţetată de culoare alb-verzuie .
- Ac de văl (nr . . inv . 22222). Argint (2,38 gr. , 600 %), lungimea de 3,8 c m,
l prevăzuţ , cu o rozetă cu I O spiţe ce are în mijloc o carcasă în care este prin să o
plnlr (O , 15 gr.) de culoare verzuie . Găsit în partea stângă a capului .
1

11

Mc 11(ion ăm că pietrele de la inele ş i cercei nu au fost experti:.:ate pentru a vedea natura lor
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-Cercel (nr. inv. 22213). Argint ( 1,90 gr., 925 %), de formă triunghiulară;
traforat, având în mijloc o carcasă în care este încastrată a piatră de culoare verzuie „
Cercelul mai prezintă. doi pandantivi, dispuşi în părţile laterale, ce au fixaţi în partea de
jos tot o piatră. Tortiţa prin care cercelul se agăţa de ureche este ruptă pe jumătate.
-Vas funerar (nr. inv. 25039). Ceramică (înălţimea -7,8 cm, diam. gurii -6,
cm. diam. fundului- 4 cm), a fost găsit în pa11ea dreaptă a capului.

l'ig. 13. Mom1llnlul 4, inventar funerar (sec

XVII). I. vas funerar (nr. inv. 25041 ); 2. cercel
(nr. inv. 22215); 3. cercel (nr. mv. 22214); 4
inel (nr. inv. 22210); 5. copcă (nr. inv. 22216)

Mormântu/ 4. Înmormântat
direct în pământ, -1,22 m, la est d
cripta nr 3, mortul a fost găsit în
' conexiune anatomică: capul căzut sp
vest, maxilarul inferior căzut pe
coloana ve1tebrală, niâna dreaptă p
lângă corp, cu antebraţul pe bazin, iar cea stângă dispusă pe lângă corp. Femeia
înmormântată (1,60 m) avea un bogat inventar funerar (Fig. 13) compus din:
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- Inel (nr. inv. 2221 O). Aur (3, 13 gr„ 583 %), cu o verigă subţire ce face corp
cu chaton-ul. De formă dreptunghiulară , chaton-ul formeaZă o ca se tă în care
lt 111 a strată o piatră (O, 15 gr.) de culoare alb verzuie. A fost gă s it la mâna dre aptă.
-Cercel (nr. inv. 22215). Argint (3,63 gr., 925 %), traforat, cu o casetă în
111 Io în care este prinsă o piatră verzuie, nefaţetată (O, 15 gr.), cu trei pandantivi ce au
111 p rt a de jos câte o periuţă .
-Cercel (nr. inv. 22214). Argint (3 ,51 gr, 925 %), traforat, cu o c a s etă în care
I 11 castrată o piatră (0, 15 gr.) verzuie, ne fa ţe tată , cu trei pandantivi, unul din ei mai
ml fixată în partea de jos o periuţă .
-Vas funerar (nr. inv. 2504 l ). Sticlă. culoare gri petrol. înălţim ea 15 cm. corp
1 llimlric (diametru -6,3 cm, înălţimea -5 ,6 cm). decorat cu motiv so lar cu raze
lt I oi dale, gât lung (8 cm) şi subţire, terminat printr-o cupă prevăzută cu jgheab de
45
11 11 •·re. A fost găsit la îmbinarea palmei cu antebraţul mâinii drepte .
-Copcă (nr. inv. 22216). Metalică (moş şi babă), găsită în apropierea vasului
11111 •rnr.
Pe toată suprafaţa pieptului, dar şi sub antebraţul drept, s-au gă sit urme de
tură cu fir metalic de la haina cu care a fost îngropată moarta.
Mormântul 5. Adult (1,60 m), - 0,93 m, conexiune anatomică , capul căzut
1111111 spre stânga, braţele pe lângă corp, cu antebraţele împreunate pe stern. Fără
l11v ·11tar funerar.
Cercetările
arheologice
din 1995 de la fosta Mănăstire Pl ăviceni ,
prin descoperirea fundaţiilor bisericii
Plăviceni I, ne-au furnizat date importante
privind arhitectura bisericilor de lemn din
Muntenia în secolele XVI -XVII. Prin
cercetarea fundaţiilor bisericii Plăvice ni 2
(Fig. 14) ca şi a mormintelor din pronaos nea îmbogăţit cunoştinţele despre tehnica
constructivă a bisericilor de zid şi despre
modul de viaţă al boierimii române în
secolul al XVII-iea. Continuarea şi
finalizarea cercetărilor în întreaga incintă a
fostei mănăstiri, completată cu inves ti ga ţia
de arhivă, va permite elaborarea unui studiu
monografic despre un ansamblu monahal
din vremea domniei lui Matei Basarab.
11111 1111

Fig. 14. Secţiunea 2. Fundatia pronaosului Biseri cii

l'l ă v iccni

2, vcdt:rc din sud.

• pre semnificatia vaselor funerare vezi : Flaminiu Mârtzu, Ecouri nevalorl}icole privim/ et11oge11eza:
I f unerare medievale din sticlă, în „Argessis", seria istorie, VII, Muzeul Jude!!can Argeş . 1995. p. 45http://cimec.ro

