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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN BISERICA MĂNĂSTIRII
VALEA, JUD. ARGEŞ (CAMPANIA 2012)
SPIRIDON CRISTOCEA ∗
MARIUS PĂDURARU
ION DUMITRESCU
Ctitorie domnească, Mănăstirea Valea a reţinut într-o măsură mai mică atenţia
cercetătorilor, astfel că bibliografia referitoare la acest lăcaş nu este aşa de amplă ca în
cazul altor edificii monastice din Argeş şi Muşcel 1.

Biserica Mănăstirii Valea, foto Daniel Răcăşanu, 2012.
∗

Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti.
Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I - Ţara Românească,
vol. 2, Craiova, Editat de Mitropolia Olteniei, 1970, p. 694.
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Insuficienţa izvoarelor scrise contemporane edificării ei, lipsa pisaniei
originare, cea prezentă astăzi în naosul bisericii fiind repictată la mijlocul secolului al
XIX-lea 2, neefectuarea unor cercetări arheologice ample, au făcut ca începuturile
acestui monument, şi în special a bisericii, să fie controversate.

Pisania din naosul Mănăstirii Valea, 10 iulie 1846.
Deşi nu ne propunem să abordăm problema începuturilor mănăstirii Valea,
acest lucru putându-se face într-o lucrare specială, vom prezenta pe scurt câteva dintre
opiniile unor cercetători. Reputatul istoric Victor Brătulescu, într-un studiu dedicat în
special monumentului, afirma că „biserica mănăstirii Valea s-a zidit de Radu Paisie în
1544, că a fost zugrăvită de Mircea Ciobanul în 1548” 3.
Fără să se ocupe în mod deosebit de acest lăcaş, N. Stoicescu menţionează că
„data pisaniei este 1533-1534”, dar sesizează că „deşi a fost făcută de Radu Paisie,
m-rea Valea este menţionată la 1532 dec. 29, deci înainte de domnia acestuia” 4.

2
Redăm textul pisaniei în lectura noastră, deşi a mai fost tipărit şi de alţi cercetători: „† Cu por‹u›nca Tatălui
şi cu îndemnarea Fiiului şi cu săvărşirea D‹u›h‹ului› Amin. S-au început această sf. mănăstire de s-au zidit cu
porunca şi cu toată cheltuiala a prea lum‹i›natului şi de D‹u›mnezeu iubitor Ioa‹n› Radu vvd. Paisie. Şi
ispravnic au fost Vlaicu Piscan vel log‹o›făt şi cu fraţiii lui Mihai părcălab şi cu Badea. Şi s-au săvărşit de zid
leat 7042‹1533-1534›.
Şi s-au zogrăvit în zile Mirci vvd. şi egumen au fost ermonah Dorotheu, leat 7056 ‹1547-1548›. Al doilea
s-au zogrăvit prin osteanela şi toată cheltuiala sfinţie sale părintelui egumen Parthenie prot‹o›singhel de la
Mitilini.
Iar în zilile prea înnălţatul nostru domn Gheorghie Dimitrie Bibescu vvd. şi prea osfinţitu nostru
mitropolit chir Neofit s-au făcut turnu biserici de iznoavă şi s-au zogrăvit biserica mare şi oltar i tinpla şi
icoanele înpărăteşte de iznoavă cu cheltuiala sfinţie sale părintelui egumen Ioanichie Polidor, fostul egumen
la sf. mănăstirea din Gura în care să prăznueşte sf‹i›nţi vvzi. Mihail şi Gavriil de la Ostanla eparhiia
Pogonieani, lt. 1846 iulie 10“.
3
Victor Brătulescu, Mănăstirea Valea din judeţul Muscel. O ctitorie necunoscută a lui Radu Paisie, în
„Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, anul XXIV, fasc. 67, ianuarie-martie 1931, p. 13.
4
Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 694.
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Planul cercetărilor arheologice efectuate în 1969
la Mănăstirea Valea de Flaminiu Mîrţu.
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Flaminiu Mârtzu, cel care a făcut prima cercetare arheologică în interiorul
bisericii în 1969, intitulează unul din subcapitolele raportului său Controversele
istoriografiei. Deşi era „considerată, principial, ctitorie din anul 1534, a lui Radu Vodă
Paisie”, Flaminiu Mârţu aduce ca argument „împotriva datării monumentului în
conformitate cu pisania, adică, în 1534... faptul că la data menţionată, Radu Paisie,
ctitorul considerat, nu se afla în scaunul domniei, ceea ce s-a întâmplat de-abia un an
mai târziu, la 12 iunie 1535 ”. Un alt impediment în acceptarea datării conform
conţinutului pisaniei, după cum a sesizat Fl. Mîrţu, este „lespedea funerară a jupâniţei
Vişa, document epigrafic păstrat şi astăzi în biserica mănăstirii Valea şi care poartă
data de 1525”.
După efectuarea investigaţiilor arheologice de la care spera că vor lămuri
unele dintre controversele istoriografice, Flaminiu Mârţu a ajuns la următoarele
concluzii:
- biserica mănăstirii „a fost construită întâi din lemn, pe temelii din zid de
bolovani de râu, formată numai din altar şi naos şi datată către sfârşitul sec.
cincisprezece“;
- etapa a doua, „cea de zid, este ctitoria lui Radu Vodă Paisie şi datează din
anul 1535 şi nu cum relatează greşit pisania principală amintită, adică din anul 1534, an
necorespunzător cu realitatea faptică“ 5.
Referitor la biserica din lemn, Flaminiu Mârţu constată, în urma trasării în
exterior a casetelor S şi E, că „temelia absidei altarului cuprinde o primă fază, veche,
construită din bolovani de râu, însumând 1,10 m înălţime, căreia i s-a suprapus, mai
târziu, prin construcţia din zid, un supliment de zidărie din bolovani cu cărămizi,
însumând 0,62 m”.
Afirmaţia lui Flaminiu Mârţu nu poate fi acceptată pentru faptul că, deşi nu
prea au fost cercetate arheologic, o biserică de lemn nu poate să aibă o fundaţie de 1,10
m. De obicei, talpa unei biserici de lemn este aşezată pe un rând de pietre sau pe un
suport din două trei rânduri de cărămizi.
Cercetările efectuate în 1969 de către Flaminiu Mârţu au avut rezultate
spectaculoase prin descoperirea unor morminte ce posedau un inventar funerar preţios,
fapt ce constituie o contribuţie meritorie în acest domeniu în care regretatul arheolog
excela.
Întrucât în timpul cercetărilor din 1969 nu ştim din ce motive anumite porţiuni
din interiorul bisericii n-au fost explorate, profitând de faptul că pardoseala veche se
înlocuia cu alta, am considerat oportună efectuarea unor noi investigaţii 6. Cercetările
întreprinse de noi, în iulie-august 2012, s-au efectuat numai în interiorul bisericii şi au
constat în două secţiuni practicate în pronaos, două casete, în partea de nord şi de sud a
naosului, şi a uneia în altar.
Secţiunea 1. A fost trasată în pronaos, pe lângă zidul de nord al bisericii,
având lăţimea de 1,20 m. La - 0,40 m am interceptat un fel de canal, orientat est-vest,
realizat din două rânduri de cărămizi paralele astupat de un capac tot din cărămizi, cu
5
Flaminiu Mârţu, Mânăstirea Valea (Ţiţeşti-Argeş) în lumea controverselor istoriografice şi a cercetărilor
arheologice, în „Mitropolia Olteniei”, anul XXX, nr. 7-9, iulie-septembrie 1978, p. 630-641.
6
Aducem mulţumirile noastre egumenului mănăstirii Valea, protosinghelul Daniil, pentru sprijinul acordat în
efectuarea acestor cercetări arheologice.
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dimensiuni diferite (27 cm x 14 cm x 4,5 cm, 24 cm x 11 cm x 5 cm), spaţiul din
interior fiind de 11 cm lăţime şi 13 cm înălţime.

Planul cercetărilor arheologice efectuate în 2012.
Legenda: 1. Construcţie sec. XVI; 2. Construcţie sec. XVIII; 3. Canale de
aerisire, sec. XVIII-XIX; 4. Piatră de mormânt sec. XVII; 5. Fragment de criptă.
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După fotografierea şi înregistrarea acestui canal pe plan am continuat să
adâncim săpătura, astfel că la – 0,78 – 0,85 cm, în capătul estic al secţiunii, am
interceptat mormântul unui adult.
Mormântul 1 (M1). Decedatul a fost depus în sicriu (1,75 m x 0,60 m),
urmele acestuia fiind conservate relativ bine, limitele sale fiind foarte clar conturate.
Prin răzuire, au fost puse în evidenţă şi urmele unei scânduri provenind din capac.
Găsit în conexiune anatomică, scheletul, cu lungimea de circa 1,68 m, avea
craniul căzut spre stânga, braţele pe lângă corp îndoite din cot şi aşezate pe stern,
radiusul de la antebraţul drept este căzut pe lângă corp.

Planul mormintelor din pronaos cercetate în 2012
Inventarul mormântului a fost deosebit de bogat. În zona gâtului, pe piept şi în
zona călcâiului drept, s-au păstrat părţi dintr-o ţesătură cu fir metalic de culoare aurie
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(posibil aur). La gât şi pe piept de această ţesătură erau ataşaţi bumbi, fiind recuperaţi
în total 26, dintre ei 25 erau de acelaşi tip, piriformi faţetaţi poliedric, prevăzuţi cu
tortiţă (dimensiuni 7 h = 11 mm, dm = 5 mm) şi unul sferic, tot cu tortiţă (dimensiuni:
h = 10 mm, dm = 5 mm). Bumbii, realizaţi din argint placat cu aur, greutatea lor variind
între 0,36 - 0,52 g, au analogii cu unele piese din tezaurul de podoabe de la Zăvoaia
(jud. Brăila) pe care autorul le încadrează în tipul 2b şi le consideră ca fiind produse în
atelierele locale, datate în secolele XV-XVI 8. Bumbii de formă sferică, de tipul celui
descoperit în M1, au apărut tot la Valea, în Mormântul nr. 2, cercetat de Flaminiu
Mîrţu, atribuit jupaniţei Vişa şi datat la sfârşitul secolului al XV-lea - începutul
secolului al XVI-lea 9. Bumbii de formă sferică sunt larg răspândiţi şi se datează în
secolele XIV-XVII 10.

Secţiunea 1, Mormântul 1.
În partea stângă a abdomenului se afla un inel din aur, căzut de la mâna
stângă, cu o greutate de 13,75 g, al cărui chaton face corp comun cu veriga, decorată
cu un motiv vegetal realizat prin incizare, foarte probabil reprezentând frunze de acant.
În chaton a fost încastrată o gemă (15 mm × 11 mm) de carneol, având ca reprezentare
un personaj masculin. Maniera de redare a personajului, cu picioare figurate sub linia
care marchează solul, cu atributele realizate schematic, denotă o stângăcie a gravorului
şi faptul că gema datează într-o perioadă de decadenţă a glipticii.
Pentru a exprima dimensiunile s-au folosit următoarele prescurtări: h = înălţime; dm = diametru maxim).
Ion T. Dragomir, Tezaurul de la Zăvoaia (jud. Brăila), în „BCMI“, an XLI, nr. 2, 1972, pp. 71, fig. 17/19.
Trebuie specificat faptul că spre deosebire de piesele descoperite la Zăvoaia, care se termină în parte
inferioară prin patru granulaţii de metal, cele de la Valea au doar o singură granulaţie.
9
Flaminiu Mîrţu, op. cit.,p. 632, fig. 4/e.
10
Piese similare cu bumbul de formă sferică descoperit la Valea în M1 au mai apărut: în mormântul 10 de la
Curtea de Argeş, datat în secolul al XIV-lea (Marin Matei Popescu, Podoabe medievale în ţările române,
Editura Meridiane, Bucureşti 1970, p. 73, nr. cat. 181, fig. 93), la Retevoieşti, datate în prima jumătate a
secolului al XVI-lea (Dorin Popescu, Dinu V. Rosetti, Săpăturile arheologice de la Retevoieşti, în „Materiale
şi cercetări arheologice“, VI, 1959, p. 718, fig. 14/5) şi la Mănăstirea Comana în mormântul lui Mihail
Pătraşcu înhumat în 1655 (Lia Milencovici – Bătrâna, Podoabe din necropola fostei Mănăstiri Comana, în
„BCMI“, anul XLII, nr. 2, 1973, p. 15, fig. 7).
7
8
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Inelul din M 1 are bune analogii cu o altă descoperire care provine tot la
Valea, din Mormântul 5, cercetat de Flaminiu Mîrţu în 1969 şi atribuit jupaniţei
Neaga 11. Ambele piese prezintă acelaşi decor pe chaton, singura diferenţă fiind aceea
că gema de la piesa descoperită de Mîrţu redă un personaj feminin îmbrăcat în straie
poloneze. Inelul a fost datat de autorul săpăturilor în cea de-a doua jumătate a secolului
al XVI-lea. Date fiind similitudinile piesei descoperite de noi cu cea a lui Flaminiu
Mârţu înclinăm spre aceeaşi datare.

a

b
Mormântul 1, inventar funerar sec. XVI: a. bumbi; b. inel.
Pe baza podoabelor, considerăm că Mormântul 1 se datează în limitele
secolului al XVI-lea, cu precădere în cea de-a doua jumătate a acestui secol.
Scheletul din M 1 a făcut obiectul unei analize antropologice efectuate de
Anamaria Diana, concluziile acestei cercetări prezentându-le în continuare 12.
Flaminiu Mîrţu, op. cit., p. 633, fig. 6/3.
Analiza antropologică a fost efectuată de Anamaria Diana, PhD Human Osteoarchaeology, University of
Edinburgh, School of History, Classics and Archaeology, căreia îi mulţumim şi pe această cale.
11
12

www.cimec.ro

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN BISERICA MĂNĂSTIRII VALEA…

15

Analiza antropologică.
Stare de păstrare si reprezentare. Schelet aproape complet pe o scară de la 1 la
4, având gradul de conservare 3. Chiar dacă oasele sunt puțin fragmentate, aciditatea
solului a contribuit consistent la exfoliarea stratului de os cortical, micșorând grosimea
diametrului.
Scheletul cranian şi viscerocraniul sunt destul de bine reprezentate, cu
distrugeri la nivelul occipitalului (lipseşte foramenul magnum), la frontal unde
sinus-urile au fost rupte post mortem, şi la partea stângă mandibulei, unde se afla
punctul gonion. Dentiţia este completă şi definitivă. Măselele de minte din maxilar nu
apăruseră sau începeau să erupă peri-mortem, coroanele dinților fiind orientate
buco-distal.
Din scheletul axial s-au păstrat toate coastele, doar puţin fragmentate, şi
coloana vertebrală completă. Faţa anterioară a corpului vertebrelor a fost atinsă atât de
aciditatea solului, cât şi in timpul cercetării mormântului.
Ambele clavicule, corpul sternal şi manubrium sunt întregi, iar scapulele
prezintă distrugeri la nivelul corpului medial.
Oasele lungi ale membrului drept sunt toate prezente, chiar şi câteva oase
metacarpale şi falange de la mâna dreaptă. De asemenea, sunt prezente şi câteva oase
de la laba piciorului drept: calcaneus, cuneiforme şi trei metatarse. Numai fibula este
foarte prost păstrata, fiind reprezentată doar de câteva fragmente de diafiza.
Membrul stâng este aproape la fel de complet. S-au păstrat humerus, radius,
ulna, trei carpiene şi falange, iar la nivelul picioarelor femur, tibia, diafiza şi partea
distală al fibulei, astragalul şi calcaneul.
Bazinul a fost mai puternic deranjat: distrucţii la ambele ilia şi ischia, şi
simfiza pubica lipseşte. Din sacrum-ul se păstrează partea superioară şi fragmente din
S2 şi S3.
Determinarea sexului acestui individ este complicată, datorită atât distrugerilor
tafonomice, cât şi a ambiguităţii la nivelul elementelor ce caracterizează dimorfismul
sexual. La nivelul bazinului, incizura sciatica este intermediară, iar sulcusul
preauricular este puţin vizibil, deoarece la fel intermediar. Din păcate simfiza pubica,
foarte importantă în determinarea sexului, lipseşte.
La nivelul cranial caracteristice neutre, sau spre feminine, sunt marginea
supraorbitară destul de ascuţită, forma mandibulei şi inclinaţia frontalului. În schimb,
procesele mastoide sunt largi şi relieful supraorbitar prominent.
Totuşi, prin combinarea inspecției vizuale și a măsurătorilor metrice (Bass
1995, Buikstra and Ubelaker 1994), putem atribui cu o certitudine de 60% acest individ
sexului masculin, dar nu excludem posibilitatea să fi fost o femeie cu caracteristice
metrice şi dimorfice uşor masculine.
Estimarea vârstei. Determinarea vârstei s-a făcut pornind de la analiza
elementelor diagnostice prezente (zona mediala a claviculei, sudarea lui S1 și S2,
suprafața auriculară a illiumului și gradul de uzură al dinților), în conformitate cu
Buikstra and Ubelaker (1994) și Brothwell (1989), rezultând o vârstă a decesului între
30 și 34 de ani.
Estimarea staturii. A fost calculată folosind ecuaţiile bazate pe formulele
Trotter and Gleser (1952) şi după Bass (1995), şi este de cca 167 cm.

www.cimec.ro

16

SPIRIDON CRISTOCEA, MARIUS PĂDURARU, ION DUMITRESCU

Patologie. Cele mai puternice urme de patologie se observă la nivelul dinților.
Tartru puternic este prezent pe suprafața la mai toți dinții, împreună cu paradontoză și
dezgolirea rădăcinilor. Se observă de asemenea urmele unei fracture vindicate la
clavicula stângă, dar acest lucru trebuie verificat printr-o radiografie.
Mormântul 2 (M2) a apărut la adâncimea de 1,04 m, în partea de vest a S1,
dar, spre deosebire de M1, la acest mormânt nu s-au păstrat urmele de sicriu şi nici
groapa mormântului nu a putut fi clar delimitată.
Mormântul a aparţinut unui matur, bărbat, cu vârsta cuprinsă între 40-45 ani,
capul era căzut spre dreapta, cu braţele împreunate în zona abdomenului, humerus-ul
braţului drept a fost tăiat în momentul săpării cavoului-gropniţă, în secolul al XVII-lea,
cercetat de Flaminiu Mârţu în 1969.

Secţiunea 1, Mormântul 2.
Inventarul Mormântului 2 nu diferă foarte mult de cel al M1. Spre deosebire
de acesta, defunctul din M2 purta pe frunte o beteală realizată din fir metalic auriu (un
fel de ciucuri). În jurul gâtului, pe piept, până în zona bazinului, s-au păstrat resturile
provenind de la un veşmânt cusut cu fir metalic (argint). Relativ mai bine conservat,
veşmântul prezenta în zona gâtului o bantă cusută şi întărită cu fir metalic. Marginea ei
a fost realizată prin împletirea firului şi era lată şi dublată de o întăritură având aspectul
unor dinţi de ferăstrău. De această margine se prindeau bumbii şi tot din ea pornea o
reţea de fire metalice înfăşurate, care împreună cu firele textile formau banta propriuzisă. De la gât această bantă se prelungea până în zona abdomenului.
Întrucât bumbii s-au găsit doar în zona gâtului, considerăm că în această parte
respectivul veşmânt prezenta o răscroială pentru a facilita îmbrăcarea lui (veşmântul se
băga pe cap). Tipologic, bumbii, în număr de nouă, din metal comun placat cu aur, nu
diferă de cei descoperiţi în M1. Forma celor din M 2 era uşor sferică, iar faţetele sunt
hexagonale (dimensiuni: h = 13 mm; dm = 6 mm, greutate = 0,52-0,54 g). La unul din
poli prezenta o tortiţă de prindere, iar la celălalt o perlă/granulaţie de metal aplicată.
Dată fiind asemănarea cu tipul de bumbi descoperiţi în M 1, datarea lor se încadrează
în aceleaşi limite cronologice, respectiv în secolul al XVI-lea.
O altă piesă de inventar o reprezintă un inel din aur care a fost găsit pe un
falange de la mâna stângă. Inelul, care cântăreşte 9,85 g, prezintă pe marginile laterale
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ale chaton-ului un decor constând în trei linii incizate dispuse orizontal, încadrate de
două brâuri compuse din linii scurte, succesiv incizate. În chaton este încastrată o gemă
de carneol antică (11,3 mm × 8 mm). Pe gemă este redat un personaj feminin, ce ţine în
mâna stângă un sistrum, care întruchipează o dansatoare (sistra) 13.
Şi acest schelet a făcut obiectul unei analize antropologice efectuate de
asemenea de Anamaria Diana.
Analiza antropologică.
Stare de păstrare si reprezentare. Acest schelet este mai prost conservat decât
M1, cu un grad de conservare 2, pe o scara de la 1 la 4. În general, prezenta distrugeri
la nivelul țesutului cortical al osului, care în cazul oaselor lungi este exfoliat, fiind atât
de ros încât diametrul diafizelor este micşorat, la fel ca si forma epifizelor, care este
modificată. Coloana vertebrală şi coastele sunt elementele mai slab conservate.
Din scheletul cranial au fost distruse la săpare parietalul stâng şi partea stângă
a mandibulei, care lipsesc.

a

b
Mormântul 2, inventar funerar sec. XVI: a. bumbi; b. inel.

Ţinem să mulţumim şi pe această cale domnului Liviu Petculescu şi doamnei Lucia Marinescu, de la
Muzeul Naţional de Istorie a României, pentru identificarea celor două geme.

13
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Membrele superioare au grade diferite de conservare. De pe partea dreaptă
s-au păstrat clavicula, un fragment din omoplat, cubitus complet, capătul distal al
radiusului, toate metacarpele și unele falange. Pe partea stângă există partea medială a
humerusului, ulna și radius (reconstruite) și câteva oase carpale.
Zona toracelui a fost cea mai afectată: s-au păstrat în general capetele
coastelor (nouă de pe partea stângă și șapte de pe dreapta) și doar câteva fragmente ale
corpului coastelor. Nici coloana vertebrală nu este completă, fiind prezente toate
vertebrele lombare și toracice până la T2. Sacrumul este păstrat relativ bine și a fost
distrus port-mortem pe partea stângă între S3 și S4. Pelvisul este distrus la nivelul
simfizelor pubice, care lipsesc, si cu același tip de urme de distrugere al osului cortical.
Membrele inferioare sunt puternic afectate cu urme de exfoliere. Sunt prezente
femurele și tibiile de la ambele picioare, în timp ce din peronee nu au rămas decât
fragmente din partea mediala. Au supraviețuit și câteva oase ale labei piciorului:
ambele calcanee, astragalusul stâng, şi citeva tarsiene și falange de la ambele picioare.
Determinarea sexului a fost mai clară decât pentru M1. Toate elementele luate
în considerație (Buikstra si Ubelaker 1994) indică cu certitudine sexul masculin.
Estimarea vârstei a fost făcută prin examinarea dentiției, a suprafeței
auriculare a illiumului și a epifizei sternale al claviculei (Buikstra si Ubelaker 1994;
White and Folkens 2005) indicând vârsta de 40-45 de ani în momentul morții.
Estimarea staturii. Folosind formulele lui Trotter si Gleser (1952, 1958) statura
este de cca. 172.8 cm.
Patologie. Există urmele unor puternice schimbari patologice pe oase, dintre
care cele mai evidente sunt cele la nivelul dentiției (tartru, paradontoză, pierderea
dinților – M1 și M2 din partea de sus stânga și M1 din dreapta jos). Hipoplazia indică o
perioadă de malnutriție în jurul vârstei de 3-4 ani.
Cea mai gravă problemă o constituie șira spinării, mai ales vertebrele toracice:
formarea osteofitelor, nodulii Schmorl și osificarea ligamentelor anterioare lui T10 și
T11 indică o degenerare a discurilor vertebrale și s-ar putea sa indice o fază initiala a
bolii Forestier (hiperostoză idiopatică, DISH).
Secţiunea 2. A fost trasată pe lângă zidul de sud al pronaosului, fiind orientată
vest-est, având în partea de vest o lespede funerară din 1616 care potrivit lui Flaminiu
Mârţu „acoperă un mormânt care n-a fost cercetat“. Cercetările efectuate de către noi
au arătat că această lespede nu se afla deasupra unui mormânt, ea fiind mutată aici la un
moment dat mai mult pentru protejarea ei, locul nefiind în calea traficului
credincioşilor.
Ca şi în Secţiunea 1, la – 0,42, interceptăm acelaşi canal din cărămidă, realizat
în acelaşi fel, având acelaşi rost ca primul.
Mormântul 3 (M3) a apărut în S2, la adâncimea de 0,86 m. Scheletul era
foarte prost conservat, din el păstrându-se partea superioară a cutiei craniană (mai exact
oasele parietale), humerus-ul drept şi femurul drept. Partea inferioară a sicriului se afla
într-o stare de conservare foarte bună, dimensiunile sale erau de 1,60 m × 0,50 m, ceea
ce indică faptul că înălţimea defunctului trebuie să fi măsurat sub 1,50 m. Pornind de la
această estimare, dar şi de la faptul că oasele erau destul de fragile, am atribuit acest
mormânt ca aparţinând unui adolescent.

www.cimec.ro

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN BISERICA MĂNĂSTIRII VALEA…

19

Spre deosebire de celelalte două morminte, inventarul acestuia a fost mai
sărac, mormântul fiind profanat din vechime. Au fost recuperaţi patru bumbi de formă
sferică cu tortiţă, teşiţi în partea inferioară, din argint aurit, placaţi cu aur (dimensiuni:
h = 11,3 mm; 5 mm). Pe cap defunctul purta un fel de căciuliţă realizată din ţesătură şi
împletituri din fir metalic. Tivul marginii acestei căciuliţe era constituit dintr-o bentiţă
lată de 2,5 cm realizată din fir metalic, relativ bine conservată. Resturi de fir metalic au
fost găsite pe toată suprafaţa mormântului.

Mormântul 3, inventar funerar sec. XVI: bumbi.
În privinţa datării mormântului, relevanţi sunt cei patru bumbi. Piese similare
au fost descoperite la Tutana, în Mormântul 4, şi au fost datate la sfârşitul secolului al
XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea 14, ceea ce ne îndreptăţeşte considerăm că
Mormântul 3 de la Valea se încadrează, ca şi celelalte două, tot în limitele secolului al
XVI-lea, în cazul de faţă, tindem să împingem această datare către mijlocul acestui
secol (post 1534).
Caseta A. Practicată în absida de nord a naosului, a pus în evidenţă, după un
nivel de arsură, acelaşi canal realizat din cărămidă.
Caseta B. A fost practicată în absida de sud a naosului, fiind puse în evidenţă
aceleaşi canale realizate din cărămidă.
Canalele din cărămidă, formând o adevărată reţea, au fost interceptate şi de
Flaminiu Mârţu în naos şi către altar, fiind considerate „resturi de alte ziduri, din
cărămidă mici“. Trecute pe plan ele au fost considerate, potrivit legendei din planul
săpăturilor, „construcţie sec. XV”.
Nefiind de acord cu supoziţia lui Flaminiu Mârţu, considerăm că această reţea
de canale din cărămidă, care suprapun mormintele din secolele XVI, au fost realizate
ulterior acestui veac, probabil în secolul al XVIII-lea, respectiv în 1746 şi 1797, sau
chiar în prima jumătatea a celui de al XIX-lea secol.
În privinţa rostului acestei reţea de canale, care trebuia să aibă ieşire în afara
edificiului, considerăm că ele serveau la aerisirea şi uscarea pământului aflat sub
paviment.
Întrucât biserica a servit drept gropniţă pentru persoane de vază ale vremii
acestea au fost îngropate în pronaosul edificiului, mormintele lor, cu excepţia a trei
aflate în două zone rămase nesăpate, fiind cercetate de către Flaminiu Mârţu în 1969.

14
Spiridon Cristocea, Carmen Oprescu, Cercetările arheologice de la Mănăstirea Tutana (jud. Argeş) şi
problema încadrării tipologice a unui nou triconc de la cumpăna veacurilor XIV-XV, în „Revista Muzeelor şi
Monumentelor, Seria Monumente istorice şi de artă“, XIX/1988, nr. 2, p. 52, fig. 15.
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a

b

Secţiunea 1, pronaos, canale de aerisire: a. înainte de înlăturarea capacului din
cărămizi; b. după înlăturarea capacului din cărămizi.

a

b
Secţiunea 2, pronaos, canale de aerisire: a. înainte de înlăturarea
capacului din cărămizi; b. după înlăturarea capacului din cărămizi.
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b
Caseta A, naos, canale de aerisire: a. înainte de înlăturarea
capacului din cărămizi; b. după înlăturarea capacului din cărămizi.

Nu ştim când, patru pietre de mormânt au fost mutate din pronaos în naosul
bisericii, trei fiind orientate vest-est, pe axul bisericii, şi una dispusă în absida naosului
perpendicular pe celelalte. În 1931, când Virgil Brătulescu scrie articolul său, aceste
patru pietre se aflau în naos, o singură piatră, datând din 1615-1616, a rămas în colţul
de sud-vest al pronaosului, lipită de ziduri. Cum zona din naos pe care se află cele patru
pietre de mormânt apare pe planul lui Flaminiu Mârţu ca fiind cercetată arheologic
înseamnă că după îndepărtarea lor, ele au fost reaşezate în aceeaşi ordine.

Pietre de mormânt din naosul bisericii Mănăstirii Valea.
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Piatra de mormânt a monahiei Anisia, 1536.

www.cimec.ro

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN BISERICA MĂNĂSTIRII VALEA…

23

Spre est de cele trei pietre din naos se afla o lespede, fără nici o inscripţie, care
trecând pe sub solee ajungea chiar în altar. Dacă ar fi întors-o, Flaminiu Mîrţu ar fi avut
surpriza şi bucuria în acelaşi timp să constate că această lespede era o piatră de
mormânt întoarsă cu faţa în jos şi că potrivit inscripţiei este un exemplar lapidar de o
dublă importanţă. În primul rând lespedea este un document epigrafic deosebit, pentru
că era piatra de mormânt a monahiei Anisia, mama marelui logofăt Vlaicu Piscanu, iar
în al doilea rând este o realizare remarcabilă care-i oferă atributul unui obiect de artă,
unele dintre motive apărând şi pe piatra de mormânt a lui Neagoe Basarab din biserica
mănăstirii de la Argeş.
Lucrată în tehnica meplat, lespedea (1,83 m x 0, 60 m) are în câmpul central o
cruce patriarhală cu două braţe orizontale, cu o rozetă în vârf, iar la baza eu capul lui
Adam, cele patru iniţiale semnificând „Locul căpăţânii Rai s-a făcut“.
Textul, în limba slavonă, se desfăşoară în jurul crucii patriarhale, inscripţia
fiind: †Prhstaviså / ra[ba Bo] 15Èïa,monaxïa Anïsïa, m(a)t(er)i È¨pan [Vlai]2k¨l
velikïi log]ofet,/ v´ d(´)ni î› Pßtr/¨ voivoda i pogrebeså ¨ Vale, vß lht#zmÑd,
m(e)s(e)ca mai iÕ d(´)ni. Bhçna em¨ pamåt´. Traducere: „A răposat roaba lui
Dumnezeu, monahia Anisia, mama jupanului Vlaicul 16 marele logofăt, în zilele lui
Pătru voievod. Şi s-a îngropat la Vale, în anul 7044 ‹1536 n. n.›, luna mai, 8 zile.
Veşnica ei pomenire“.
Concluzii. Deşi sumare, cercetările arheologice efectuate de noi în 2012
numai în biserică, în locurile nesăpate în 1969, s-au soldat cu rezultate deosebite care
corectează unele din afirmaţiile lui Flaminiu Mârţu şi ne aduc noi date despre această
ctitorie domnească.
Primă constatare care se impune este aceea că etapa bisericii de lemn nu s-a
aflat aici, ea trebuind căutată prin noi cercetări arheologice în apropriere de actualul
edificiu, probabil la est sau la vest.
O altă constatare este aceea că ceea ce în 1969 au fost considerate „resturi de
alte ziduri“ şi trecute în legendă „construcţie sec. XV“ sunt de fapt nişte canale,
realizate în secolul XVIII - prima jumătatea a celui de al XIX-lea, care aveau rolul de a
aerisi şi de a elimina igrasia din spaţiul interior aflat sub pardoseală, sistem după ştiinţa
noastră neîntâlnit până acum la monumentele cercetate arheologic 17.
De asemenea, trebuie menţionată descoperirea celor două morminte care prin
inventarul lor funerar îmbogăţesc cunoştinţele noastre despre societatea românească în
secolul al XVI-lea.
Lespedea funerară a Anisiei, mama marelui logofăt Vlaicul Piscanul, decedată
în 1536, se constituie într-o descoperire deosebită, care trebuie privită nu numai ca un
15

Text deteriorat, întregit de noi.
Partea de început a numelui Vlaicul, pe care-l identificăm cu marele logofăt Vlaicu din Piscani, a fost
martelată cu dalta, mai mult ca sigur din porunca domnului Radu Paisie, ca urmare a trădării şi trecerea lui de
partea lui Laiotă Basarab. Tăiat de domn în lupta de la Fântâna Ţiganului (octombrie 1544), Vlaicu a fost
asemănat, pentru trădarea lui, cu Iuda, astfel că locul din Piscani unde s-a aflat conacul acestuia este numit şi
astăzi de săteni „Locul Iudei“. Vezi: Spiridon Cristocea, Cercetările arheologice de la Piscani, judeţul Argeş,
în „Argesis“, seria Istorie, Muzeul Judeţean Argeş, X/2001, p. 127-130.
17
Un sistem de ventilare, de data aceasta a zidăriei, neîntâlnit la alte monumente, a fost descoperit în timpul
cercetărilor arheologice efectuate la biserica mănăstirii Tutana, jud. Argeş, care dovedeşte priceperea
meşterilor din perioada medievală. Vezi: Spiridon Cristocea, Carmen Oprescu, op. cit., p. 45-58.
16
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important document istoric, dar şi ca obiect de artă remarcabil datând din secolul al
XVI-lea.
Departe de a-i cunoaşte tot trecutul, Mănăstirea Valea reprezintă un ansamblu
monastic a cărui incintă trebuie supusă unor viitoare cercetări arheologice sistematice,
pentru că această ctitorie domnească poate să ne ofere multe lucruri necunoscute şi
importante în acelaşi timp.

THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH FROM VALEA MONASTERY,
ARGES COUNTY (2012 CAMPAIGN)
Abstract
Though it is a lordly foundation, Valea Monastery is not very often mentioned
by the researches. The beginning of the monastery is controversial, and the digging
research performed by Flaminiu Mârţu in 1969 did not offered further information in
regard. The author considered that the monastery was initially made out of wood, and
in the 16-th century the voivode Radu Paisie rebuilt it out of stone.
The archaeological research performed in 2012 in areas that Flaminiu Mârţu
had not researched showed that no wood building existed as the first researcher said.
Our researches also demonstrate that what Mârţu considered to be constructions from
the 16-th century was in fact a ventilation system.
In the narthex three tombs were found. In two of them from S1 two male adults had
been buried. The inventory of the Tomb one included: one ring & 26 buttons. The
inventory was similar to the one situated in M1, i.e. one ring with gems from the
Roman Era & 9 buttons. The third was profaned and consequently only 4 buttons were
found.
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