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La 45 km nord-vest de Rm. Vâlcea, în microdepresiunea Costeti, la poalele
Munilor Cpânii, într-un cadru natural de o frumusee aparte, unde i-a format o
vale, între dou dealuri, pârâul Jidovii, pe partea dreapt a drumului ce urc la
Pietreni, la cca. 100m sud de acesta, se afl biserica cu hramul Adormirea Sfintei
Slvitei Nsctoare de Dumnezeu i pururea Fecioara Maria i Sfântul Marele
Mucenic Gheorghe, purttorul de biruin1, scoas din cult la 15 august 1937. Înc de
la începutul sec. XX, cimitirul a fost mutat în satul Ferigile, unde s-a construit o nou
biseric, început în 1913 i sfinit în anul 19372.
Biserica Adormirea Maicii Domnului, monument istoric (cod LMI:
VL-II-m-B-09731)3, a fost construit de Kir Constandie Voievod (1793-1796;17991801), cu blagoslovenia lui Kir Nectarie, episcopul Râmnicului (1792-1812), aa cum
glsuiete pomelnicul scris de Ilie D. Merl Zugravu, 18044. În ceea ce privete
datarea, prerile sunt împrite în funcie de cei care s-au ocupat de istoria acestei
biserici, fiind menionai anii: 17095, 17406, 17517. Este posibil s fi existat i o alt
biseric, mai veche, dar nu aici, pentru c arheologic nu a fost gsit un nivel mai vechi
de începutul sec. al XIX-lea.
Ansamblul se compune din biserica de lemn i turnul clopotni de zid,
construit i pictat între 1840-1843 (foto 1).
Biserica a fost iniial numai din lemn, interiorul a fost zugrvit conform
pomelnicului din 1804; acoperit cu indril i înzestrat cu obiecte de cult, odjdii,
cri bisericeti i steag, conform celui de-al doilea pomelnicului din anul 18348; în
1885, cu ocazia unor intervenii majore, interiorul este vruit, se renun la pridvorul
deschis i se adaug antepronaosul (conform memoriului de arhitectur întocmit de
arh. Iulian Cmui), iar exteriorul se tencuiete.
Biserica are plan dreptunghiular (L=14,58m, l=5,37m), cu absida altarului
poligonal, uor decroat fa de nav, ca i antepronaosul adugat, fr turl.
Antepronaosul, de dimensiuni relativ reduse – decroat în plan orizontal, face
legtura cu exteriorul prin intermediul unei ui amplasat pe latura sudic. Perimetral
au fost realizate ferestre din lemn cu suprafee relativ egale câte dou pe fiecare
latur. Tavanul este drept,confecionat din lemn de plop, iar pardoselile sunt din brad.
Este tencuit la interior i are pictur pe peretele estic,realizat între anii 1891-1892 de
9
pictorul Ilie Dumitrescu, iar în colul de nord-est are o fereastr în relaie cu
pronaosul.
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Pronaosul, e situat pe axul vest-est, are form dreptunghiular i a fost
prelungit cca. 1 m. spre vest, cu vechiul pridvor, care pstreaz tavanul drept, spre
deosebire de acoperirea iniial realizat printr-o bolt semicilindric, decroat
simetric în plan vertical, la nivelul cosoroabei, înlimea acestui spaiu fiind mai mic
decât cea a naosului.
Naosul este separat prin tâmpl sau iconostas de altar. Este acoperit cu o bolt
semicilindric, susinut median de un arc dublu din lemn. Pe laturile de nord i sud
sunt dispuse stranele.
Altarul are în plan form pentagonal i este acoperit de o bolt semicilindric,
dou unghiuri i un trapez, sferice care descarc pe pereii exteriori. Aici a fost
construit o sob din zidrie de crmid. Proscomidia, amplasat pe latura de nord a
altarului, este tratat printr-un blat de lemn i un recipient din zidrie pentru sfinirea
apei. Diaconiconul, destinat adpostirii vemintelor preoeti, lipsete, în locul acestuia
aflându-se cel de-al doilea acces în biseric, respectiv o u de lemn.
Fundaiile i elevaiile sunt realizate din piatr de calcar, legat cu mortar de
var, tencuite la exterior.
Pereii din bârne de stejar, sunt acoperii cu ipci de salcie - cercuial - tencuii
la exterior, iar pe latura de sud în dreptul pronaosului sunt realizate trei panouri pictate
cu Sfântul Gheorghe, Sfinii Apostoli Petru i Pavel i Sfântul Dumitru.
Acoperirea spaiilor s-a fcut prin boli din dulapi de stejar, pentru pronaos, naos
i altar i tavane drepte din plop pentru antepronaos i parial pronaos. Antepronaosul
e tencuit la interior i exterior. arpanta i arteriala sunt din stejar iar învelitoarea din
i de brad. Pardoselile sunt din scânduri de brad.
Iconostasul este dezmembrat în acest moment, aici existând numai scheletul
care susinea icoanele. Bolile pronaosului, naosului i altarului au fost tencuite. O
particularitate pentru acest monument sunt cele trei guri de aerisire practicate în
bolile, pronaosului, naosului i altarului, pentru evacuarea fumului provenit de la
lumânri.
Graie amplului proces de conservare i restaurare a monumentelor istorice,
iniiat de M.C.C., turnul clopotni a intrat în cadrul procesului de restaurare în 2006,
iar din luna octombrie anul 2008 i biserica. Proiectul poart semntura arh. A.I. Botez
i Iulian Cmui, lucrrile au fost încredinate firmei S. C. Carolin SRL condus de ing.
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Sttic Ion, iar cercetarea arheologic unui colectiv din cadrul Muzeul Judeean
Vâlcea.
Echipa de meteri care au lucrat la restaurare a fost format din: Greulu Ilie
Vasile, Stoian Mihai, Ciobanu Gheorghe, Ciobanu Valeriu, Bui Ion, Antonie Nicolae
Florin, Antonie Ion, Teodorescu Gheorghe i Pietreanu Mihai, îndrumai fiind de ing.
Diaconu Ion. Pe o parte din muncitori i-am întâlnit i la biserica din satul Maria, unde
au lucrat cu mult druire i pricepere la restaurarea celei mai vechi biserici de lemn
din Oltenia, din anul 1556-1557 «Leat 7065», care este menionat de inscripia de pe
bârna 5 din exterior, pe naos, care a nscut numeroase controverse în ceea ce
privete datarea.
S-au consolidat fundaiile pe exterior i interior, s-a dat jos tencuiala i
cercuiala i a fost retencuit în exterior. Ceea ce A. Sacerdoeanu, înc din 1935, în
mod strlucit intuia s-a confirmat odat cu înlturarea tencuielii. Au fost dezvelite 16
inscripii spate în lemn, cu caractere chirilice, din care 12 lizibile i 4 ilizibile, dispuse
pe 1-3 rânduri, liter de 3-6 cm, pe pereii exteriori ai naosului i altarului (laturile de
nord, est i sud).
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Între aceste inscripii, care vor constituii un studiu aparte,cel puin 2, sunt
înainte de construcia bisericii, respectiv 1791-1792 - Aiceea s odihnete robul lui
Dumnezeu 7300 (1791-1792) Gherasie eromonah – (foto.5) i 1795-1796 – ...nete
robu lui Dunezeu 7304 (1795-1796) – (foto.6). Tot A. Sacerdoeanu meniona,
conform tradiiei orale, o biseric de lemn la Munteni, acolo unde se vars valea
Dealului în râul Costeti11. Am fost împreun cu prof. Fulete la locul menionat. Apele
au ros în continuare din malul stâng al pârâului. Terasa înalt ce domin valea
Dealului cu deschidere larg spre centrul civic i Pietreni era propice ridicrii unei
biserici. Dac acolo a fost un cimitir, se poate cerceta arheologic. Cele dou inscripii
prezente pe bârnele de pe latura de nord a bisericii, ante 1801, au fost aduse la
Gruetu, probabil de la biserica din Munteni, dac acceptm faptul c biserica a fost
construit în anii celei de-a doua domnii a lui Alexandru Moruzi.
În anul spat de jur împrejurul bisericii, lat de -1,00m i adânc tot de 1,00m
(notat S.I), trasat pentru consolidarea fundaiilor bisericii au fost descoperite
6 morminte, dispuse astfel:
- M.1, lâng fundaia de pe latura de sud, pe pronaos, la -0,55m adâncime,
având lungimea de 1,90m,fr inventar (foto 2)
- M.2, lâng fundaia de pe latura de sud, în dreptul naosului, la -0,55m
adâncime, având lungimea de 1,70m, cu o crmid la cap purtând inscripia: 1851
mart 1.../ Aice s odih<ne>te/Popa Crstia e<reu> (foto 7)
- M.3, lâng fundaia altarului, orientat S/V-N/E, la -1,00m adâncime fa de
nivelul de clcare, lungime 2,00m (foto 3). La 0,10m vest de cap i 0,33m de fundaie
o crmid cu dimensiunile de 0,30 x 0,14 x 0,05m, inscripionat pe ambele fee i
pe o muchie. Inscripia este destul de deteriorat. Am putut descifra: Aice s
odihnete ...... popa Tr... (foto 8-10).
- M.4, pe latura de est, la 0,70m de fundaie i 0,20m de colul N/E al altarului,
la -1,00m adâncime, a fost îngropat Popa Tudor/ 1870 g<henuarie> 10 (foto 11).
Capul a fost fixat pe o crmid aezat orizontal cu dimensiunile de 0,24 x 0,12 x
0,5m. În partea stâng o alt crmid având dimensiunile de 0,20 x 0,11 x 0,035m,
dispus vertical, cu inscripia menionat.
- M.5 este un mormânt secundar. Osemintele au fost puse în partea dreapt a
M.4,la o,30m.nord de acesta(foto 4),tot la - 1,00m adâncime. Lâng oseminte 2
crmizi: una simpl i alt crmid (0,24 x 0,12 x 0,4 m), cu inscripia: A<n>tonie
mona<h> 1800 (foto 12).
- M.6, pe latura de nord, lâng fundaia antepronaosului, la -0,90m adâncime,
având lungimea de 1,95m, fr inventar.
Celelalte 6 morminte au fost dispuse pe latura de est i nord, acolo unde a
fost terasat terenul. Pe latura de nord a bisericii dealul a fost consolidat i s-a ridicat
un zid de susinere din piatr local-calcar. Adâncimea mormintelor variaz între 0,55 i - 1,00m (adâncimea a fost luat fa de nivelul de clcare).
Terenul pe care este amplasat biserica prezint denivelri majore pe direcia
N/S i mai reduse pe direcia E/V. Pe latura de nord i mai puin pe cea de est, de-a
lungul timpului torenii au adus straturi succesive de viitur a crei grosime este
cuprins între 0,10-0,40m.
Stratigrafia taluzului de sud a S.I.:
- 0,00m-0,15m - sol vegetal.
- 0,15m-0,45m-umplutur: pmânt brun-negru în amestec cu mortar, crmizi
sparte, fragmente ceramice atipice, provenit de la consolidrile succesive ale bisericii
11

A. Sacerdoeanu, Inscripii i însemnri din Costeti-Vâlcea, Extras din Buletinul Comisiei
Monumentelor Istorice,XXVIII,1937, Buc.1935,p.7.

95

- 0,45m-1,00m-pmânt galben nisipos.
- 1,00m-1,40m-pietri în amestec cu nisip.
În S.I au fost descoperite 7 crmizi cu inscripii (4 în poziie secundar), dup
cum urmeaz:
- Crmid, cu inscripia: + Ioachim ermo<na>h 4 o<c>t <ombrie>...,
descoperit pe latura de N a altarului, la -0,90m adâncime (foto 13).
- Crmid, cu inscripia: Antonu .... e.../Badè Spirè ....../...ra Miha..e... (foto
14), descoperit tot pe latura de N a altarului, la 0,20m vest de crmida 1 i la
aceeai adâncime.
- Crmid, cu inscripia: Gera<s>im/Eromo<na>h (foto 15), descoperit
lâng crmida nr. 2.
- Crmida cu inscripie din M. 5.
Fundaiile i elevaiile realizate din piatr de calcar au grosimea de 0,60m.
Adâncimea fundaiilor variaz: -0,40m pe antepronaos, pronaos i naos i -0,10m pe
altar. Elevaia are +0,80m pe antepronaos, pronaos, naos i +0,60m pe latura de est a
altarului.
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În 1935, A. Sacerdoeanu public inscripia de pe crucea de piatr pe care
am gsit-o rezemat de altar,rupt din vechime, partea de jos pierdut: Cu ajutoriu
Sfintei Troie au ridicat acast sfânt cru[c]e în hramul …Mria a Mitru[lui]…Nicolae,
Costandin, Stana.7328 (=1820)
În anul 1885 când se adaug antepronaosul sunt folosite multe cruci, probabil
cele deteriorate, la noua fundaie i elevaie:
- lespede de piatr local pe care a fost cioplit o cruce cu o inscripie având
urmtorul coninut: 1864 / A<u>g<u>s<t> / 29
Aici / este / îngro / patu / Anghelu / Huruel (foto 18);
- lespede de piatr cioplit cu inscripia: Pomenete Doamne ...7329 (18201821) (foto 19);
- lespede de piatr masiv, fixat la partea superioar a fundaiei, în colul de
sud-vest al pronaosului, având cioplit o cruce (foto 22);
De asemenea, altele sunt folosite pentru completri ulterioare pe naos sau ca
treapt, dup cum urmeaz:
- lespede de piatr folosit ca treapt, pe latura de sud a bisericii, la intrarea
în altar (treapta a doua): Costa<n>d../ Ionu/ 1830 (foto 20);
- lespede de piatr gsit la 2m vest de colul S/E al naosului, chiar sub talp,
aezat cu partea scris în jos. Are cioplit o cruce i inscripia: Dumi/tru (foto 21);
- lespede de piatr gsit sub talp, pe latura de sud a bisericii, la 2,52m est
de colul sud-vestic al pronaosului, având urmtoarea inscripie: Anua 1826 (foto 17).
Cele 6 lespezi, au fost recuperate i depozitate provizoriu în clopotni, pân
când se va gsi un spaiu corespunztor pentru a fi expuse.
Singurul vas întreg descoperit a fost o can, dispus pe latura de est a
altarului, la -0,50m adâncime, la baza fundaiei (candela ?), umplut cu pmânt
galben nisipos. Lucrat la roat, din past fin, de culoare crmizie, are o form
elegant. Fund tiat drept, picior scurt cilindric, corp bitronconic, uor rotunjit, strâns la
gur, buza pâlnie, gura larg. Prevzut cu o toart în bant ce se leag sub buz i
sub maxima rotunjire. O nuire întrerupt de toart chiar pe mijlocul vasului.
Trunchiul de con superior pictat cu past alb-glbuie în bastonae. Pe buz în exterior
o bant pictat. Dimensiuni: Î: 9,9cm, Dg: 8,1cm, Dm: 6,8cm, Db: 4,6cm (foto 23)
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Funcia de «registru» al deceselor pe care o îndeplinesc pereii exteriori ai
bisericii, o apropie de o alt biseric de lemn din Costeti, biserica Adormirea Maicii
Domnului a fostului schit de la Grmeti, considerat una din capodoperele arhitecturii
ecleziale de lemn din Muntenia.
Dup 70 de ani de pustiire i ruin, biserica renate în frumuseea ei plenar,
restituind lumin i evlavie într-un loc binecuvântat de D-zeu, cu numeroase biserici,
schituri i mnstiri, adevrate bijuterii ale Costetului i nu numai, de care îi leag
numele personaliti de seam ale istoriei: boierii Craioveti i Cantacuzini, domnitorii
Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu, Gheorghe Bibescu, mitropolitul tefan I al
Ungrovlahiei, episcopul Teofil al Râmnicului, arhimandritul Paisie, ieromonahul tefan,
etc. Nu pot s închei fr s amintesc numele unui fost coleg, regretatul Alexandru
Blintescu, care a lsat motenire comunei o frumoas colecie de art i nu în ultimul
rând pe renumitul prof. universitar Aurelian Sacerdoeanu, istoric i arhivist, fii ai
comunei.

Summary
The Wooden Church “The Assumption of the Virgin” and “St. George”, from
Gruetu, Costeti,Vâlcea county, was built before 1801 by the abbot of Bistrita, Kir
Constandie Peloponesiotul, during the rule of the emperor Alexander Moruzi, Bishop
of Râmnic being Kir Nectarie.
The ensemble consists of the wooden church and the bell tower built between
1840-1843. The church has a rectangular plane (L-14,58m, l-5,37m), with polygonal
apse altar, easily separated from the nave, like the antepronaos added by 1885,
without a tower.
During the archaeological research, made at the beginning of the process of the
restoration of the monument, there were found: 16 inscriptions carved in wood, in
Cyrillic characters, located on 1-3 rows, letters of 3-6 cm, on the outer walls of the
nave and of the altar (the north, east and south sides); 12 graves, 6 near the
foundations of the church, around it, and 6 on the east and north side of the church,
where the land has been terraced; 7 bricks with inscriptions; a fragmentary stone
cross and 6 stone slabs (original crosses, which have deteriorated over time), found in
antepronaos foundation (3),one used as a step to enter the altar and two under the
wooden floor on the nave. To the foundation, on the east side, it was found an elegant
cup, painted on the top, probably a votive light. (?).
The function of "register" of death on the outer walls of the church, approach it
by another wooden church from Costeti, the church “The Assumption of the Virgin” of
the former hermitage from Grmeti, considered one of the masterpieces of
ecclesiastical wooden architecture in Wallachia.
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